
    

    

   
   
   

        

    

        

   

  

   

  

2 orang telah bertindak 
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: Sardjoro, sehingga Ta 
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lebih entere (2-3 ti 
maximumnja (12 t 

  

     

   

  

    
    
    

   

     
    

   

    

    
   

  

     

    

      

   
     

   

   
    

    

Gala lahirnja, 
pula dalam bath 
negara kita, karesa 
kucan perdjuangan an 
tempo hari banjak diantara kita 
jang “belu a sapaan 

    

stiap ke- 
: sebab ka- 

tiap? kali penga Ian memia ser- 
ta memutus peri e 
itu diberitah 6 . 
saan keamanan serta ketentuan hak 
akan bertambah besar tidak sadja, 
pun nafsu seseorang hendak mela- 
kukan kedjahatan: se ane: seakan-akan 
Giperingatkan. 

“Memang harus “dlakui, kadang2 
sn penduduk ada perasaan 

   

  

dtk 
: $ seakan: akan perbuatan? kedjahatan 

  

      

     

   
   

  

    

   

      

atnja melanggar keamanan 
penduduk, tidak Ciberi hu- 

e an jangsematjam itu 
Ka dngus ungkan bagi kor- 

cjat terhadap pemerintah, 
i Kali diberitahukan, 

nja wonga polisi ser- 

    

  

sur2 jang sudah ada 
melakukan kedjaha- 

: KN aa itu tidak 
gere ahkan seba- 

an mengandjurkan 
g Mean undang 

    

   

   

    

    

   
   
   

  

   
   
   

    
   
   
   

  

   

  

   
   
    
    
   
    
    
   
    

    

   

   

    

   

  

   

@- 

“sebagai | 
hakaman ig djauh 
3 tahun) Be pada san 

  

   
, Tiongkok jg. 

jahatan, hal 

3 mil sebelah utara garis tera 
gerakan. tentara Korea 
dalam sebuah komunike singkai 1 
tentara Korea Selatan, 

: lainnja sedang menghubungkan 
tahanannja jang memandjang da 
semenandjung Korea dalang. Pelan 

, Garis lintang. 

ialah untuk pertawa kalinja bahwa 
sebuah kesatuan PBB dengan kuat 
memasuki. Korea Utara, 

latan garis lintang 38 oleh offea- 

  

Selatan telah '#nelakukan beberapa 

   
    

    

  

   & front Barat.” 
“ Pasukan2 PBB jang 

ni Pepper disebelah utara Diongbi 

Ka lah menghu 

Penerbang2 Dnywatan udara ke-5 

Amerika melaporkan, bahwa mereka 
" telah menghantjurkan atau merusak 

3 buah tank Utara didaerah? tidak 
sebelah utara garis2 pertem- 

puran difcont barat dan tergahpada 
“hari Senin Kemudian padu malam 
barinja mereka melihat lebih kurang 
1850 buah kenGaraan Utara, sebagian 

   

  

   

terbesar diancaranja sedang berge- 
rak kearah selatan dari Oa Segan 

3. Sinanju " disungai 
 Sariwon'jg. letaknja lebih kurang 8 

Chucchon - dan 

ditengah2 antara Pyongyang dan 
2 garis lintang 38. 

Sotuan2 RRT kembali 
keselatan g.l. difront 
timur. 

| Wartew.n U2 Applegate jg. ikut 
serta dgn pasukan2 P5B jg. berge- 
rak madju disebelah utara Chun- 
chon mengabarkan, bahwa serdadu2 

telah n engundurkan 
diri kesebelah utara garis lintang 
ketika Chuncbon direbut oleh pasu- 

kan2 PBB, kini rupa2nja dalam 
gerombolan? jg. besar kembali ke 

selatan garis lintang dan mengam- 
bil kedudukan? dipegunungan? tidak 
djauh Gisebelah selatan perbatasan 
SEE 
Fertempuran2 singkat telah ter- 

jadi antara patroli2 tank PBB dan 
kesatuan? Utara jg bersarsng dipe- 
gunungan2 disebelah timur - laut 
'Chvrcbon, sedangkan lebih ketimu - 
lagi patroli2 PB8 kesatuan Utaru 
ketjil jg menblokir djalan besar se. 
belah utara Hangye, G3 

Offensif Heat uda- 
ra & laut PBB. 

Offensif udara PBB Gipergiat lagi 
dergan hampir 1000 penerbangan 
serangan jang dilakukan oleh pesa 
wat2 angkatan udara Timur Djauh 

1. 500 Indo- Belanda 

di Nederland 

  

Ingin kembali ke Indonesia 

»Antara” mendapat kabar bahwa 
kini di Nederland ada diam 

dari mereka sudah tidak betah legi 
disana. 
Sabab2 jang terutama-dari pera. 

saan tidak betahitu laleah adanja 
“woningrood” disana jang sedjak 
tahun '45 memang sudah terasa. 
Kemudian, djaminan2 sosial dari 
Pemerintah Nela : ternjata 
kurang. 

»  «Kebanjakan mereka telah menja- 3 
takan ingin pulang ke NN 

i 2th 10 bin dipotong tshanan, ter- 
Gakwi: 

bali. 

Belandjutnja , Antara" mendapat 
keterangan bahwa dari pihak Indo 
Eropees Verbond di Indonesia telsh 
diambil tindakan mengenai hal itu. 

  

n. Langkah pertama jang dilakukan 
jalah momberi nasehat kepada me- 

ka agar mereka suka masuk djadi d 
arga negara Indonesia, Hal j 

kedua, akan diusahakan agar me- 
“reka bisa pulang ke Indonesia kem- 

” bali. 5 

Sebab, demikian kalangan iEV, 
| tendgeetonaga Tn dibutuhkan. 

. Me Atas 

| Gerakan tentara Korea Selatan itu 

semendjak 
1 Tentara ke 8 terdesak mundur kese- 

sif pasukan2, Tiongkok pads bulan 14 
ng lalu, Patroli? Korea 

UMUM 
tedaulatan' Rakjat" Angan SPS) 

BAM ana na 

  

   

  

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota 5 

  

. Sebulan £ 9.— 

Etjeran 11 0.50 
. 

. 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom 1 0.10. 

      

    

Hari Achad 

diberinja waktu uik memrertimbangkan 
Pada. gambar ini tempak Mr. 

Presiden Sukarno, 
p diado. Ant- 

Wakil2 4 Besar Aing 
berunding lagi 

Wakil2 menteri luar negeri 4 Besar 
hari Selasa diam 15. 00 Gmt mslai 
lagi mengadakan perurdingan ming- 
gu jg keempat di Pink Marble Pul: ce. 

Djita kedua pihak, wakil? Barat 
Gan Soviet ini, Bai mengambil ke- 

- putusan .dalam minggu in!, maka 
njatalah, bah akil2 initidak akan 
sanggup membswa hasil2 jang akan 
dapat Sa pertemuan 4 men. 
teri2 luar negeri besar dalam tahun 
ini, 

Wskil2 Arah Irggeris, dan 
Perantjis meng arap, bahwa wakil 
Soviet, Andrei Grox yko, sudah mre- 
nerima instruksi baru dsri Moskow 
ig akan merek ka djalan kompro xi. 
Akan tetapi wergka sangsi terhadap 
hal ini. Ant. U: 

sayatan Matan 
“jang letaknja 

t. Kabar tentang 
ini diumumkan 

lari markas besar 
sewaktu pasukan2 PBB 

    

   
   
   

        

   

  

   
   
     

   
    

      

  

    
    
   Selat: 

  

        

    5 Shang 3 air Bri dari pemborm 
angkatan udara ke 5. 5 
Dalam pemboman? taktis pesawat2 

PBB Ben ara merusak 

    
kapan Utsra Ae Per penitud keryoat 

berat. Pesaw t2 angkatan udara 
ke.5 dalam rengan?nja pada bari 

aa aah merghsntjur- 

    
   

  

   

Mr. SARTONO MENERIMA MANDAT FORMATEUR 
11 diam 11.30 Presiden Sukarno telzh memberikan mandat kepada Mr. Sartono sebagei formzteur kabinet jang akan dibentuk, setelah 

  

permintaan tsb sedjakitg 28/39 "51. 
Sartono sedang: menerimarmandat dabidari 

ditengah2 Direktur Kabinet Presiden Mr. AIK, Prinsgo- 

Pertemuan Sartono'dgn 
pemimpin2 Masjumi 

Pertemuan diantara formatevor Mr. 
Sartono (PNI) Gengan pemimpin2 
partai Masjumi mengenai pemben- 
tukan kabiret untuk jang pertama 
kalinja diadakan sore kemarin, de- 
mikian menurut keteranganjdari ka. 
langan Masjumi. 

Seperti ig telah diterangkan oleh 
Mr, Sartono undapgannja kepada pi 
hak Mssjumi untuk pertemuan ini 
sefjak kemarin dulu, telah dikirim- 
kernja. 

Depat dikabarkaniebih ajaun, bah 
wa kemarin malam Dewan Partai 
Mesjumi telsh mengadakan lagi per 
temuannja, dimana antara: lainnja 
Gibitjarakan persiapan? Gipihak Ma- 
sjumi dalam menghadapi situasi pem 
bentukan kabinet sekarang tah Ant 

KEMIS 29 MARET 1951     
SIDANG SEKSI PERTAHANAN DITUNDA 

Sidik  Kertapati ditahan 
SER pertahanan dalam Parlemen jg semula akan mengadakan 

sidang kemarin pagi pukul 09.00 menunda persidargannja ka- “ 
rena mendapat laporan bahwa anggauta Parlemen Sidik Kerta- 
pati dari oa tani jang djuga mendjadi anggota seksi Per- 

      

   

taharan tidak menghadiri 
malam PNENUKUS 

  

Pertemu ni Ta 
Rum-Lamping 

Kemarjn siang Komissris Tinggi 
Belarda A Th Lamping datang dike 
menterian 'L. N. Gi Pedjambon dan 
mengadakan pembitjaraan dengan 

Menteri L.N. demisioner Mr. Moh. 
Rum. Beik dari pihak Kementerian 
LN. maupun Komisaris Tinggi Be- 
landa Antara mendapat kabar, bahwa 
pertemuan tsb. hanjalah suatu per- 
temuan biasa (robtine) dan tidak ada 
hubungarnja dengan surat (demar- 
:che) Komisaris Tinggi Belanda tg. 
17 Maret jl mengenai soal keamanan 
wargaregara Belanda di Indonesia. 
Dari pihak jg. mengetahui didapat 

kabar, bahwa tidak lama lagi Peme- 
r.ntah Indonesia akan memberikan 
Gjawaban terhaiap demarche Komi- 
saris Tinggi Bld itu. 

Sartono sibuk 
Kemarin malam pembentuk ka- 

binet Mr. Sartono mengadakan 
pembitjaraan dengan wakil2 Ma 
sjumi, Mr. Moh. Rum dan Pra- 
woto Mangkusasmita. Sartono 
djuga telah bertemu dengan Mr, 
Tambunan dari Parkindo. RD. 

: | Tank? iba ken- 2 
“daruan2 Utora ke 

  

   

    

Kat Ke 

  

Sudch dilewati. 5 

Painan PBB terus madju ke 
tara disegala front dgn. mendapat 

, rlawanen2 kettil sadja. pasukan? 
ig. bergerak ke utara dari Seoul 

mengepung 3 bataljon 
pasukapn2 komunis 

        
   

          

   
   
   

  

  

e ara itu pergumiman jang 
dikejar kan oleh Markas Besar ten- 
tara Korea Selatan mengatakan, 

bahwa pssukan pasukan Korea Se- 
latan kini dapat melintasi garis 
Untang 33 dimedan pertempuran 
sebelah Timur, disuatu tempat jang 
ajauhpja hanja 5 mil. 

Menteri Pertahanan Amerika, Mar. 
shsil, kemarin menerangkan, bahwa 
kemajuan? ig. dilakukan oleh pa- 
sukan2 PBB dimedan perang Korea 
hingga dapat melintasi garis2 lin- 
tang 38 bukanlah ini mendjadi 
soal militer, akan tetapi mendjadi 
goal ketata- negaraan. 3 

na 

  

Perdjanditan Indonesi 
SR “dan WHO 
kesat pagi di Djakarta di- 

tandatangani perdjandjian saling 
membantu antara Indonesia dan 
Organisasi Kesehatan Sedunia 
(WHO) masing oleh menteri de- 
misioner Rum dan Dr. Mani. 

Indonesia akan mendapat ban- 
tuan teknik dalam lapang kese- 
hatan. —RD. 

Pe kan 
5 

5 . 

1 35 191101) 

dan disitulah 
/ mereka.ini mendapat perlawanan2 

kedudukan? 5 

       
telah m: kan tebih dari 

SBerangan2 udara tadi segera dii- 
kuti oleh tembakan? meriaw, sam- 
pai djaoh malam hari. Hasilnja hing- 
ga kini belum dapat diketahui. 

Daerah jang 10 BH “persegi luas- ' 
nja tadi, sudah 3 hari lamanja di- 
tembaki dengan meriam dan roket. 
Dalam serangan2 tadi djuga diper- 
gunakan bom2 na bed Fi- 
lipina. 

Seperti telah dikabarkan, minggu 
-jang Jalu ini pasukan2 Huk telah 
menjerang kota Candaba, 

. Welaupun bagaimana hebatnja 

serangan? dari udara dan darat ta- 
di, pasukan2 Huk berusaha menang- 
kisnja djige. Sebuah pesawat ter- 

bang pemeriatah kena .tenbakan 
mitraljur, akan tetapi pesawst tadi 

berhasil! kembali kepangkalannja. 
Sementaraitu AF? mengabarkan, 

bahwa menurut pembesar2 militer 
Filipine, sedjak tanggel 1 April 50, 

Gju ulah anggota tentara Huk jang 
tewas ada 2.284 orang, sedangkan 
Gjumlah jang tertangkap atau me- 
njerah 3200 orang lebih. Ant. UP. 

pokan Sosrowidjajan putus 
8 Terdakwa didjatuhi hukuman, 2 orang belum ketemu 

(Oleh Wartawan KR sendiri.) 

Bea Huk didaerah rawa Candaba, 
kira2 40 mil sebelah timur laut Manilla, 

BOM PEMBAKAR DIHANTAMKAN 
KEPADA HUKBALAHAP 

ta Manila terantiam serangan Huk 
rbang angkatan udara Pilipina ketika hari Minggu 

  

500 buah bom pembakar, atas . 
jang letaknja ' Perdjan idjian penerbangan 

Indonesia—Inggeris. 
  

DALAM sidang Pengadilan Negeri di Jogjakarta kemarin diba- 
wah pimpinan hakim Mr. R. Sardjono telah dilangsungkan pe 

meriksaan atas perkara perampokan dikampung Sosrowidjajan th 
jang lalu. Djaksa polisi jang hadlir ia'lah Sdr. imam Bardjo. Se- 
dai para terdakwa jang datang ada Borang. Dua orang lainnja 

“jang djuya turut dalam perampokav itu tidak dapat dituntut hari 
itu djuga, karena masih belum bisa ditangkap. 

srhatian umum jang mengikuti sidang ini besar sekali. Fula 
 handai taulan dari para terdakwa turut dengan seksama 

engar persidangan ini, jang sampai kini dianggap suatu pe- 

    

  

Ik. 
10 000. orang Indo Belanda dan T5pCt : 

ang V 
sematjam itu bisa dilakukan oleh 
mereka dikantor “omisaris Tinggi LV, 

| Indonesia di Den Haag dan langkah 

meriksaan perkara perampokan jang terbesar. 

Persidangan kemarin itu berlang- 
sung dari djam 11 siang sampai 
Ta 6 sore, dan dizdakan istirahat 

lama 15 menit. Achir pe- 
In dapat diputuskan djuga 

oleh hakim akan hukuman jang di- 
Dean pada Lajang terdakwa itu. 

er 

   

        

apat 
hanan terdakwa II (sdr. Pa umur 

th 4 bin dipotong tahanan, 
III (sdr. S) umur 27 th: 

a JV (sir. DS) umur 25 tb. 
2th 4'bin, terdakwa V (3Ar. 8) 
umur 24th. 2th4 bin dipotong taha- 
nan, terdakwa VI (sdr. M) umur 25 
tb.2 th dipotong tahanan, terdakwa 
NG (sdr. T) umur 26 th. 2th 4 bin 
Vit tan tahanan, dan terdakwa 

(sdr. Ng) amar 30th. 2 th di- 
potong: Mina an Terdakwa I, II, III, 
V, Vit dan VIII telah disalahkan 

  

  

  
membantu dalam perkara pentju. 
rian tersebut dengan setjara paksa 
ata antjaman, sedang terdakwa 
V dan VI dipersalahkan telah me- 
nadah barang2 dari kedjahatan ter- 
sebu 

Semua menerima akan hukuman 

—— 

    

ini, dan meminta supaja diberi xe. 
luasan mengadjukan gratie kepada 
Presiden, jang diterima oleh hakim. 
Dalam sideng telan diadjukan saksi 
sebanjak 10- orang, jarg semua ma. 

ngadjukan keterangan jang sangat 
memudahken akan pemeriksaan. 

Perkaranja! 

Seperti diketahul pada tanggal 5 
menghadap 6 bulan Agustus '50 di. 
rumah Njonjah Ko Kiem Kwan di- 
kampung dosrowidjaian Jogjakarta 

telah kemasukkan rampok, jang da- 
pat menggondol barang emas, ber- 
lian, intan, berbagai matjam perhia- 
san, 250 uang emas dan perak se 
harga F 1,— dan F 2,50. Semua 
barang - barang ini ada seharga 

F 60,955, — 
Dalam tuntutan primer djaksa 

Imam Bardio mengatakan, bahwa 
mereka bersama dengan Sir. H dan 
Sdr. H jg tidak dapat datang pada 
bari itu karena belum bisa ditang- 
kep, pada malam jang berhubungan 
ini telah mengadakan porampokan 
dirumah Njo. KKE£ dengan sotjara 
berserikat' 'atau sendiri2. Sebagai 
tuntutan jang sekunder dikatakan jang nakal”, 
  

Lembaga Kebudejaan Indone: 
Kon. Batayaascti op potechap 
yan Kunsten en Wetansohet nan'       

Xx 
Kek 2 BR Ke nh Pb MA RERE Pk NAN NAN AL AN PP Ea 

| negara kita ini, malahun diantara- Makanan dan obat2an. 

Kemarin pagi djam 10 00 diruangan 
Kementerian LN telah diadakan 
pembukaan perundingan untuk me- 

5 ngadskan suatu perdjandjian pener- 
dip e sto! bapgan diantara Pemerintah Inggeris 

Bek : dengan Pemerintah Indonesia. 
ekxas perdana menteri L'banon Dari pihak Inggeris hadlir dalam 

Sami Folh, mendapst luka ringen perundingan tersebut Tusn2 Stone, 
sebagaiakibat tembatan pes'ol jahg Wingcommander Andrews dan V.a 
mengensinja ketika terdjadi keribu Wildock. Sedangkan dari Indonesia 
tan dirumahaja pada malam Sslasa. ialah Tuan? Ir. Sugoto, Ir. Surfo- 
Dua orang agen kamparjs pemi- mihardjo dan Sugar dari kemente 

lihan ketika berseli:ihsalingtembak- rian perh ubungan lan Pengangku. 
menembak. Kedua orang tersebut tan. Ant, " Te 
tewis, sedangkan Soih mendapatlu. 
ka ringan. Ant. AFP. 

Bekas P.M. Libanon 

5 Tahun AURI 
Pada tanggal 9 4 jad. AURI me- AURI 

rentjanakan buat mergsdakan di 
Djakarta peringatan 5 tahun berdiri:  Yebuah pesawat terbang Piper 
nja Angkatan Udara Republik In- RR 349 kepunjaan AURI jang naik 
Gonesia. Gari lapangan terbang 'Tasikmalaja 

Bagaimana program upstjara pe- hari Minggu pagi jl. telah melang- 
ringatan ito, kini masih didalam Sar pohoo kaju didaerah Gunung 
persiepannja, . demikian diketahui Tjakrabuana ketika pesawat ter- 
dari kalangan AURI. ““ bang itu sedang melakukan pengin. 

Ti teian terhadap sarang? gerombolan 
liar. Penumpang Overste Rukman 
komandan Brigade dari Divisi Sili- 
wsngi dan pengemudiaja Sersan 
Udara Mochtar dari Sguadron Pe- 
ngintai darat selamat tidak menda. 
pat luka apa2 dan kini telah sam- 
psi kembali di Tasikmalaja. 

Lagi ketjelakaan pesawat 

530 Serdadu "RMS" 

menjerah 

Menurut radio Ambon sam- 

satu persatu akan penerimaan dan 
pendjuslan nadiah jang telah dite- 
rimanja dari hasil perampokan itu. 
Berdasarkan .ini maka djaksa 

meungedjukan permintaan hukuman : i 
ebb: terdakwa I 8 th. terdakwa 11 Pa! sekarang Oi Separua naa 
3th Gb lan, terdakwa III 3th,ter. menjerah Ik. 530 anggota 
dakwa IV 2 th. 10 bin, terdakwa V dinamakan angkatan perang 
2 th. 6 bla, terdakwa VI 2 th, ter- "RMS" termasuk komandannja 

Gakwa VII 2 bin dan terdakwa VIII Major Wenno. Pihak PMI dan 

Tn Djawatan Kesehatan tentara kini 
Para terdakwa adalah bekas ten- bekerdja giat untuk menolong 

tera, jang turut menentukan kemer- x : 

Gekaan diwaktu tahiin2 pertama dari rakjat Saparua bahan2 Basa pg 
era- 

nja kiri masih ada jg arggauta TNI ngan ini diberikan oleh Let. Kol. 
bahu 1. “ti an diantaranja Warouw, komandan pasukan di 
anjalah pedagang biasa, seorang ma- 

sih mendjabst didjawatan De pELkan Maluku Selatan. Ant. 
keuangan. Atas tuduhan itu semua KN PIA 
terdakwa mengakui kebenarannja, 
Ken terdakwa V dan VII jang Tjirebon tindjau RRT 
idak. 

Sebelum mengutjapkan putusan- Dari golongan Tionghoa Tjirebon 
nja hakim Mr. Sardjono mengam- didapat kabar, bahwa masjarakat 
bil kesimpulan dalam perkara ini, Tionghoa di Tjirebon pada bulan 
bahwa mereka mendijslankan itu April jad. akan mengirimkan bebe: 
adalah karena kesukaran hidip rapa orang utusan untuk mengada- 
jang djuga diderita oleh lain2 orang kan tindjauan ke Tiongkok. 
untuk memasuki gerbang kemerde- hiumlah akan dikirimkan se- 

KUOR Lk SIAK Mob an Sang agen dinitnya 10 akan. terdiri dari wakil2 
lankan hakim kepada mereka supa. perdagangan/Ferindustrian, Penga- 

ja dianggap suatu peringatan bela- ajaran dan Kebudajaan: Wanita dll. 
ka. Dan mengharapkan kepada me ' jang akan dikundjungi oleh mere 
reka, supsja ini suatu peladjaran diantaranja Canton, Hankouw, 
bagi mereka dan djanganlah perka- Peking, Anshaw, Shanghai, Fuchow, 

ra ini terulang lagi. |. Amoy dll, Sedang biajanja tiap ang- 
Kelangsungan sidang itu sangat Sauta R.5.000.— 

lantjar, dan pada umumnja semua Selandjutnja diterangkan pula, bhw 
terdakwa mengakui dengan keich- kepergian mereka kenegeri leluhur. 
lasan hati. Dalam hal ini hakim nja itu, agar dapat membuktikan 
sangat kelihatan bidjaksana dim, dengan mata kepala sendiri bagai- 
memitopin sidang, dan bersikap se- mana keadaan pembangunan di Ti- 
perti ,,bapak kepada anak.anaknja ongkok waktu ini dan djangan dapat 

Giabui oleh kabar jang bohong. 

jg. 

aa SA Das dainadba Kn bk dh WN se ab ma ha 

persidangan karena kemarin 
dasi rumahnja oleh Mobrig 'polisi, 

Berbubung dgn.laporan ini, seksi 
lalu mengirim wakil ketuanja Ba- 
haruddin mengurus soal tsb, kepada 
pihak polisi- Sampai berita ini dibi. 
Kin beliim-diketahui Guduk perkara- 

nja jg. lebih landjut taitu sebab apa 
Sidik Kertapati dit: han. 
Menurut atjara dalam sidangnja : 

hari ini seksi Pertahanan akan mem 

bitjaraksn segala sesatu menge- 
nai peraturan SOB sebagai suatu 
persiapan untuk mengemukakan 
pendapatnja dalam rapat kerdja jg. 
akan diadakan dgn, pihak Pewerin- 
tah djika Kabinet telah terbentuk. 

Sebelum mengadakan rapat ker. 
dja itu antara seksi Pertahdnan, 
seksi Keamanan. dalam negeri dan 
seksi Kehakiman akan mengadakan 
rapat gabungan. Kabarnja pembi- 

tjaraan jang akan bersifat 'penin- 
Gjauan terhadap peraturan SOB itu 
didasarkan kepada kedjadian2 di- 
Gaerab jang dipandarg ssbagai ek- 

ses-eksea dari peraturan tersebut, 
Lebih djauh atas penahanan Sidik 

Kertapati itu dapat dikabarkan bhw 
Galam psda itu Gjurubitjara KMK 
BDR ketika ditanjakan sebab pena- 
hanan anggauta parlemen Sidik 
Kertapati ini, djuga belum dapat 
@diberikan, sesuatu keterangan apa- 
apa. Ant. 

Anggota Parlemen ke 
Eropa 

Wakil ketua parlemen Mr. 
Tambunan menerangkan, parle- 
men akan mengirimkan beberapa 
penindjau ke Konp. Dewan E- 
ropa jang akan dilangsungkan di 
Straasburg.— RD 

Sekitar pimpinan sidang2 
Pariemen 

Karena ketua Parlemen Mr. Sar- 
tono berhslangan tidak dapat me- 
mimpin sidang Parlemen beriubung 
Gengsn usahanja untuk membentuk 
kabinet, minggu ini Mr. Tambunan 
berlaku sebagai acting ketua Par- 
lemen, minggu depan Arudji. 

Diika sodah liwat waktunja, Ka- 
binet belum terbentik maka wa- 
kil ketua ke III Mr. Tadjuddin Noor 
jang akan mendjadi acting ketua. 

Begitu berganti ganti tiap2 orang 
s.minggu. —Ant. 

Sjahrir di 
Singapura 

Sutan Sjahrir ketua Partai So- 
sialis Indonesia telah datang di 
Singapura dgn kapal dim perdja 
lanannja ke Hongkong. la menga 
dakan santapan siang dgn komi 
saris Inggeris Mc. Donald, keti 
ka beliau ada dikota itu. Kemu- 
dian Sutan Sjahrir mengatakan 
kpd wartawan2 bhw ia bersedia 
mengambil kedudukan dlm peme- 
rintahan sesudah Pn umum 
jad di Indonesia. 

cah mama 

Tembak-menembak Han: 

  

orang2 tahanan” 
Dari sedjumlah 31 orabg “dan 

orang hukuman jg pada hari senin 
tg. 26/3 melarikan diri dari pendja- 
ra Sumedang ada 20 orang jg ter- 
tangkap lagi. Diantara mereka ada 
9 orang jang tertembak mati, jang 
semuanja terdiri dari orang tahanan, 
Tentang duduknja peristiwa da- 

pat dituturkan demikian : 
Kira2 pukul 1545 hari Senin itu 

para tahanan tersebut dikeluarkan 
dari celnja masing2 untuk pergi 
mandi, tetapi kesempatan tersebut 
oleh tahananitu dipergunakan untuk 
meagerojok para pendjaga pan- 
Gjara, merampas 1 buah pistol dan 
menggunting kawat telpon dalam 
pendjara itu. Kemudian mereka me- 
larikan diri keluar “perdjara dan 

  

kemudian terdjadi tembak-rmenem- 
bak dengan tentera. Dalam tembak. 
menembak itu 9 tahanan mati dan 
14 tahanan tertangkap serta sebuah 
pistol dapat dirampas. 

Mengenai jang lain2nja belum di- 
Gapat kabar. Ant, 

. 

& 

— DUA HALAMAN.- 1 
Berhubung dengan kesu- 

litan2 kertas, maka mulai bu. 
lan depan semua surat kabar 
dan madjallah di Indonesia 
hanja mendapat bagian ker- 
tas separo dari jang didapat- 
nja dulu. Oleh karena itu mu-, 
lai tanggal 1 April 1951 ge- 
mua surat kabar harian akan 
terbit dengan paling banjak 
2 halaman. Dan madjallah 
setengah djumlah pagina jg. 
dipakai sebelum tg. tsb. 
Demikian pengumuman men- 

teri penerangan jang dikelu- 
arkan kemarin malam.     
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Oem epani edan 
KE 

RE. Suroso : $ 

ADA KETJOTJOKAN ANTARA PN 
DAN MASIUMI 

Su £ Mas sdasal politik» beleid PNI 
Tn pe. SUROSO: Ketua Umim: Pesitffia:- sewaktu ditanjakan “ba- 
— Me gaimana pandangan dan barapannja akan hasil usaha Mr. 

Perdjandjian persahabat- 
an Indonesia-Birma 

Pada djam 1100 waktu Birma ke 
marin di Rangoon Gilakukan penan. 

Ga-tanganan perdjandjian persaha. 
batan diantara Birma dengan Indo- 
nesia. Indonesia didalam hal ini akan 

| @ wakili oleh Duta Besar Dr. Sudar- 
Bono, : 

kerdjandjian persahabatan ini ada 
lahsama sifatnja dengan perdjandji- 
an2 persahabatan jang telah diada- 
kan diantara Indonesia dengan India 
Gan Pakistan baru?ini dan jg djuga 
akan diadakan dengan Filipina di- 
dalam permulaan April nanti, demi- 

| s
ed
ek
at
 

  

— Sartono menjelesaikan tugas pembentukan kabinet itu menerang- 
kan, bahwa soal pokoknja adalah berlingkar dapat atau tidaknja 

SKEDAULATAN RAKJAT" 
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tertjipta persetudjuan diantara PNI dan Masjumi nanti. 

“Dan menurut Suroso, djika PNI 
tetap-berpegang kepada keterangan 
ang pernah diutjapkan oleh Ketua 

“Umum PNI Sidik Pjojosukarto, ja- 
itu pada tanggal 23-3 jbl mengenai 

| Gdasar2 politik.beleid jg dianut oleh. 
PNI, maka ja melihat. bahwa suatu 
ketjotjokan diantara PNI dengan 
Masjumi dapat tertjapal. Dalam hal 
inipun adalah pula harapan saja, 
demikian Suroso, bahwaketerangan2 

  

Putusan2. Kabinet demi- 
sioner 

Tetap akan dilaksa- 
nakan - 

Kemarin Gulu bertempat digedung 
Dewan Menteri dilangsungkan suatu 
rapat aitira para sekretaris djendral 
ddri semi Kementerian? utk mem- 
bitjarakan Sdat2 tehnis, Maksud per- 
teman iku “terutama utk mendjaga 
djaigan vatibai keadaan demisioner 
sekBraf#inf mempengaruhi pekerdja- 
an “#iat#” Pemerintah baik di pusat 
maupun didaerah2. Rapat tsb dipim- 
pis ole P.M. Demisioner Natsir. 

Dalam rapat hadiir djuga direk- 
tur kabinet A.K. Pringgodigdo dan 
Secretaris Dewan Menteri Mr, Ma- 
ria Ulfah Santoso. Dalam pertja- 
kapan dengan pers. sesudah rapat 
selesai, Secretaris Djenderal Kem- 

pen Ruslan Abdulgani menerangkan, 
bahwa banjak “keputusan? kabinet 
Gomisioner akan dilaksanakan setje- 
pat2nja .karena pentingnja “untuk 
rakjat dan Negara, dan tidak akan 
ditunggu sampsi kabinet jang baru 
terbentuk nanti. 8oal pelaksanaan 
putusan2-itu jang pertama mendja- 
di .pokok pembitjaraan-dalam rapat 
sekdjen tadi. Demikian Ruslan Ab- 
Gdul Gani. —RD. 

Larangan mogok dengan 
antjaman sendjata 

Perkenaan dgn. surat edaran Men- 
tervSuroso, maks baru? ini Kaim 
Buruh Gula di Kaliwungu mengada- 
kan pemogokan untuk menjatakan 
sondernja terhadap pemetjatan atas 
diri 9 orang coleganja. Tetapi baru 
sadja “pemogokan berdjalan, maka 
fihak WEDONO dan P.A.M. telah 
memanggil. seluruh pemogok dan 
pimpirannja (S.B.G.. Tjabang Kali- 
wungu)j dengan antjaman sendjata 
memperingatkan bilamana pemogok 
tidak mau masuk bekerdja, maka 
pekerdja2 akan ditembak semua. 

Karena itulah setelah pemogokan 
berdjalan 1 hari, maka esok harinja 
fibak pemogok terpaksa bekerdja 
kembali. 

Sampal berita ini ditulis belum 
ala penjelesaian. 

Sidik itu akan dapat diterima oleh 
Masjumi dengan hati terbuka. Dan 
diatas dasar itu, katanja lagi, dida- 
lam tudjuan untuk memperbaiki 
.dan “membangun keadaan negara 
kita mudahlah kiranja tertjapai 
»meeting of minis" dalam menju- 
sun program pemerintahan baru 
nanti. 

Diantara PNI dengan Gabungan 
Nasional sendiri mudah dapat ter- 
tjapai persesuaiannja, oleh. karena 
Gasar2 politiknja pada umumnja 
adalah bersamaan, kata Suroso. 
Dan dengan dapat tertjapainja per- 
sesualan diantara PNI Masjumi-Ga- 
bungan Nasionsl ini, maka . djalan 
terhadap partai2 jang lainnja djadi- 
nja akan lebih mudah, Jemikian 
R.P. Suroso achirnja. & 

Seperti telah dikabarkan menge- 
nai dasar? kemungkinan kerdja ber- 
sama'antara P.N.I. dan: Masjumi, 
tg- 23-3 jl Sidik  Djojosukarto ..me- 
nerangkan, bahwa masih bisa diada- 
kan modus dalam pelaksanaan ke- 
4 programnja itu, sehingga hake- 
katnja bisa acceptable buat Ma- 
sjumi. Ant. 

kian kabar dari kalangan Kemente- 
rian Luar Negeri, : 2 

| Berhubung dengan penanda-tanga- 
nan perdjandjian persahabatan Indo 
nesia—Birma itu, kemarin Menteri - 
Luar Negeri Indonesia telah mengi 
rimkan kawat ke Rangoon jang bu- 
njinja antara lainnja mengutjapkan 
selamat dan harapan agar perhubu- 
ngan silaturahim diantara Indonesia- 
Birma akan dapat bertambah 2 

Ant. 

1 Th 'pendjara karena 
korupsi 

Pengadilan Negeri Banjumas.baru2 
ini telah mendjatuhkan hukuman 
1 tahun atas diri seorang bernama 
»S" bekas sipir Rumah Pendjara 
Banjumas, karena ternjata telah 
menggelapkan uang Djawatan  se- 
djumlah f. 11,000.— $ 

Oleh Djaksa kesalahan itu dimin- 
takanhukuman pendjara 10 bulan, 

kan 12 bulan “pendjara.  Kabarnja 
kini terdakwa sedang memadjukan 
surat grasi. 

  

  

MAGELANG TUNTUT PARLEMEN BUBAR 
KEPANG DPRDS kabupaten Magelang jang berlangsung 2 hari 

berturut2 achir minggu jl. diruangan kantor kabupaten telah 
memutuskan antara lain, mengadjukan resolusi pada Pemerintah 
agar Parlemen jg sekarang ini dibubarkan dan dibentuk Parlemen 
baru menurut Undang2 Umum. 

Terhadap mosi Hadikusumo,. si- 
Gang.tersebut memutuskan menje- 
tudjui beleid Pemerintah terhadap 
adanja mosi tersebut. 

Sidang selandjutnja memutuskan 
Ojuga menjetudjui keputusan Men- 
teri P.P.K. dan Menteri Agama dlm 
kabinet Natsir mengenai pendidikan 
Agama disekolahan2 dengan :men- 
Gesak, agar keputusan itu dapat 
dilaksanakan dengan segera. 

Djuga sidang memutuskan menjo- 
kong P.P.D.I. tjabang” Magelang 
jang menjokong mosi PPDI Djawa- 
tengah, jakni mengenai tuntutan 
agar pegawai2 Pamong Desa dapat 
Gianggap sebagai pegawai2 Negeri. 

Mengenai urusan kedalam, ketju- 
ali mengesahkan tata-tertib. Sidang 
tersebut mengesahkan pula Peratu. 
ran baru mengenai 'padjak kenda- 
raan dalam kabupaten Magelang 
sebagai pengganti peraturan jang 
lama dari bl. 9—1941, dengan keten- 
tuan padjak tsb. setahunnja sbb: 

  

HULU SUNGAI MASIH KATJAU 
Tunggu, lihat dan dengar 

(Oleh Wartawan K.R. Bandjarmasin) 
SE uaan Kabupaten Kalimantan dapat dikatakan aman, hanja 

Kabupaten Hulu Sungai sadja jang masih katjau, demikian ke- 
terangan Overste Sukanda Bratamanggala dalam pers: Konperensi 
jang berlangsung di Staf Komando Bandjarmasin, baru2 ini. 

Untuk mengambil tindakan pem- 
bersihan, demikian sambung Overste 
Sukanda seterusnja, fihak Keten- 
teraan sudah mulai mengerahkan ak 
sinja. dan “kini makin bertambah 
jakin pula, bahwa tindakannja seka 
1 ini, sudah membawa hasil jg me- 
muaskah. Atas suatu pertanjaan ,,K 
yaa tentang hasil itu, diterangkan 
bahwa jang njata-dalam hal ini: 
»Tunggu, dengar dan lihat”, 

Selandjutnja diterangkan, djika 
ada, psrtai2.jang akan bermaksud 
untuk menjelesaikan suasana keke- 
ruan di Kalimantan, pengaruhilah 
agar gerombolan tadi dapat menje- 
rah, dimana hukumap menjerah pas. 
  

      
1 si be gan 

Pelukis Burhanuddin 
mengelilingi dunia 

Telah tiba di Djakarta dalam per- 
dijalanan ke Bali Burhanuddin Pi. 

ling, seorang pelukis dari Sipirok 

ISMAIL BANDA TENTANG PEMUDA DI 
(Tapanuliy. Maksud kundjungannja 
ke Djawa dan Bali ialah untuk me 
nindjau.dan mempeladjari kebuda- 
jaan (kesenian). Setelah kembali 
dari Bali ia bermaksud mengelilingi 
Gunia atas beaja sendiri. Negeri jg. 
pertama? akan dikundjungi ialah 
Lustrajta. 

Ia menerangkan, bahwa “banjak 
.- diantara bvah 'tangannja telah ter- Medan, 

sebar di Eropah dan Amerika. Dari 
negeri Belanda ia banjak pesanan. 

ti akan mendapat ke-entengan, jang 
berlainan sekali dart hukuman dika 
la pembersihan dan pertempuran. 

114 Bekas pedjuang 
ditampung : 

Baru2 ini, di Sungai Ulin, Ik. 45 
KM, dari Bandjarmasin, diadakan 
pengresmian, “penampungan 114 be- 
kas pedjuang. 1 5 
Dalam upatjara ini, berkenan mem 

berikan amanatnja Gubernur Mur- 
Gjani. Panglima Tentara Kalimantan 
Sukanda Bratamanggala, Residen 
Winarno dilnja, : 
Dalam kata sambutannja dari sa. 

lah seorang wakil mereka, jaita pe- 
muja Gumri, antara"lain diterang- 
kan, bahwa mereka sedia menerima 
latihan, agar benar2 mereka dapat 
berbakti bagi: nusa “dan bangsa. 
Dan dalam pertjakapan antara sir. 

| Gumri dengan wartawan K.R. anta- 
ra lain diterangkan, biarpun-sebagi- 
an dari sdr?nja jang ditampung ini 

| masih ada jang merasa" keragu?an, 
sehingga eda jang menganggap se. 
bagai konterak, tetapi sesudah me: 
reka dapat penerangan2 kelak, ten- 
tulahhalini dapat diperbaiki dengan 
segera. 

kereta beroda 4 R 10.— dokkar 
R. 8.—, gerobag sapi R.10.—, gero- 

bag sorong R.5.— dan sepeda R. 3.— 
Perlu dikabarkan, bahwa dalam 

sidang tersebut wakil PNI tidak 
hadiir. 

Mesdjid baru 
Dengan dihadliri oleh Bupati Te- 

manggung, Kepala Djaw.Igama Ka- 
bupaten, Wedono Parakan dll,-nja 
pada tgl. 25 bulan ini telah dilang- 
sungkan pembukaan Mesijid desa 
Paponan Ketjamatan Parakan. Se. 
landjutnja kepada “para hadlirin 
Gipertundjukkan wajang - kulit dan 
permainan2 rakjat. 

Mesdjid tersebut dapat memuat 
Ik, 5900 orang Gan beaja jang diper- 
-lukan didapat darisumbangan para 
dermawan didesa tsb. dan dari Kjai 
Aboe Chamid salah seorang promo- 
tor dari pendirian ini. 

Penjakit surra di Temang- 

gung 
Di desa2 Beijen, Djogong. Ban- 

Gjarsari dan 'Tjongkrang Ketjama- 
tan Tjandiroto Temanggung telah 
terdapat penjakit surra jang meng- 
akibatkan kl. 10 ekor kerbau ma. 
ti. Djaw. Perchewanan setempat 
tempat telah mengambil tindakan2 

seperlunja dengan menjuntik kl. 80 
ekor kerbau dari daerah tab. 
Suntikan dilakukan dengan per- 

tjuma jang sangat menggembirakan 
raxjat di daerah itu. Katanja, pada 
djaman Belanda almarhum tiap2 
suntikan in! rakjat diharnskan me- 
ngeluarkan beaja kl. f. 15.00,- 

4 Th karena merampok 

DALAM sidang Pengadilan Negeri 
di Magelang padatg. 22 Maret siang 
jl. telah diperixsa- lagi peristiwa 
perampokan di Tjatjaban Magelang 
jang terdjadi achir th. 1949, dimana 
telah digedor barang2 dan uang 
seharga Ik. R. 4812—. Diantara 9 
terdakwa ig tampak hanja 7, karena 
terdakwa Sr». dan Hih. telah dapat 
melarjkan diri dari.tahanan. 
Hakim Mr.Sumarno sesudah me. 

meriksa perkara tsb. telah memu- 
tuskarn hukuman “pendjara 4 tahun 
terhadap terdakwa Ndm., 4 th tha. 
Ptn., 2 tahun terhadap Dmd., dan 3 
bulan terhadap Dmi. 1 
Terdakwa An. bin Hs. ig membeli 

beberapa barang basil “perampokan 
tsb. seharga R.1700. — mendapat hu- 
kuman 6 bulan voorwaardelijk dlm. 
tempo 1 tahun dengan kewadjiban 
mengganti uang R.1700.— teb. 

. Dua terdakwa lagi, jakni Gal. dan 

A. Mrf. jang masih bersaudara An. 
bin His. dan atas perintah An. bin 
Hs. itu turut melakukan pengetjoran 
barang2 perhiasan jg dibeli itu, di- 
bebaskan. 

—... NEGARA2 ARAB 
(SWAIL BANDA, charge d'affair R.I. di Iran, jang kini ada di ' 
“Medan, telah mengadakan tjeramah didepan anggauta GFII di 

“dimana ia membitjarakan 
dan luar negeri, chusus di-negara 

"ini Burhanoddin sedang mempe-' “Menurut Ismsil Banda pada wak- 
lagjeri seni pahat. —Ant. $ 

Wakil2 film Sovjet 
ke Cannes 

Tiga orang wakil dunia film So- 
vjet pada hari Selasa telah menga- 
Gjukan permintaan visa kepada ke- 
dutaan Perantjis untuk menghadiri 

tu ini di“ Indonesia “terdapat dua 
golongan jang satu'sama lain 'ber- 
Gjauh2an, jaitu golongan jang didi- 
dik satjara Barat dan jang dinama- 
kannja mendapat ,,didikan surau". 
Antara-kedua golongan pemuda 

ini perlu diadakan satu ,,djembatan 
emas“, agar terdapat: persatuan jg 
kokoh, hal mana sangat perlu dima- 

soal2 mengenai pemuda dalam 
2 Arab. 

ra2 Arab, jang rapat hubungannja 
dengan pemberontakan di Marokko, 
Gan tuntutan2 Mesir terhadap Belat 
Suez. 

Ismail Banda hanja sementara 
tinggal di Medan dan akan berang. 
kat ke Djakarta. 

Dapat dikabarkan, bahwa semen- 
tara itu telah tiba pula di Medan, 
Tengku Maimun Habsjah charge d 

Perajaan Flm Internasional jang sa pembangunan sekaring Ini, kata" affair R.I. di Karschi jang telah 
tidak lama lagi akan dilangsungkan 
di Cdnnes, Perantjis Selatan. 

Ketiga orang itu lalah Nicolas 
Cherkasev, perhain film dan toneel 
jang terkenal, producer- director 
Vsevolod Peudovking dan pemain la- 
ki2 Nicolas Simonov. Ant. UP. 

“ 

Ismail Banda. 
Untuk mengadakan ,,djembatan 

emas“ ini diperlukan adanja pergau- 
lan jang rapat diantara para pemu- 
da kedua golongan. Djuga Ismail 

berangkat:ke Djakarta, 
Dapat dikabarkan lagi, pertenga- 

han bulan ini di Medan telah diben- 
tuk ,,/Panitis Kemerdekaan Marokkos 
untuk Sumatera Utara jang berpu- 

Barida bentangkan tentang gerakan sat di Medan, oleh pemuka? Islam 
pemuda diluar negeri jaitu di-nega- dan alim ulama didaerah ini, Ant, 

i 
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Soal jang dihadapi -panitya 
pusat penjelesaian 

pemogokan 
Aa 

Dari pihak Panitya Pusat P e- 
njelesaian Pemogokan di Djakar- 
ta didapat kabar, bahwa didalam 

rapat-panitya pusat tsb kemarin 
Gibitjaral.an sosi diantara Kesatuan 
Aksi BPM dengan BPM di Indone. 
sia umumnja. 

Mengenai soal diantara KPM 

dengan Serikat Pelajaran Seluruh 

Indonesia itu, kini masih didalam 

taraf perundingan, demikian pihak 
tsb. .Ant. 

BAJI KEMBAR 4 — 
0. Hari'Senin sore kira2 djam 

16.00 seorang perempuan ber- 
nama mbok Suroginem dari 
desa Kowen (Sewon) telah 
melahirkan anak kembar 4. 
Dua diantaranja jg. keluar 

dulu semua perempuan. Kira2 

djam 18.30 kemudian malahir- 
kan lagi 2 anak jg. satu pe- 
rempuan. Keduanja ini satu 
djam - kemudian meninggal. 
Kemarin dulu tg 27/3.51 ke- 
dua baji jg, lahir dahuluan 
dan masih hidup itu dirawat 
dirumah sakit Bethesda.     
  

  

Permusjawaratan partai2: 
  

PANITYA TJARI DASAR KERDJA SAMA 
HARI Selasa malam jl bertempat di Gedung Pertemuan Umum 

di Djakarta dilangsungkan permusjawaratan antara partai? po- 
litik jang maksudnja-mentjari dasar untuk mengadakan kerdja-sama 

tetapi sidang pengadilan memutus- dalam mengatasi kesulitan2 jang ada pada waktu ini dengan di 
ketuai oleh Arudji Kartawinata. 
Pertemuan tsb. dihadiri oleh pe 

mimpin? terkemuka “dari berbagai 
partai politik, ketjuali Masjumi jg 
telah menjatakan keberatan untuk 
hadir dan Partai Sosialis Indonesia. 
P.I.R. telah menjatakan belum da- 
pat mengirimkan wakil2nja, karena 
Dewan Partai P.I. R. jang baru di- 
bentuk dalam kongresnja belum 
menetapkan wakil untuk pertemuan 
itu. Dalam psda itupihak P.I. R. 
menjatakan akan depat menjetudjui 
segala keputusan dari permusjawa- 
ratan partai2 politik itu djika se- 
suai dengan program P. I. R. Jang 
hadir sebagai penindjau ialah wakil2 
Gari Partat Katolik Indonesia, Par- 
tai Demokrat Tionghoa Indonesia 
Gan Parkindo. 

Sebuah panitia. 

Sesudah mendengarkan segenap 
“uraian dan pendirian dari wakil2 
partai jang hadir dalam pertemuan 
tersebut tentang usaha mentjipta- 

kan dasar jang pasti untuk menga- 
tasi kesulitan2 sekarang ini, telah 
diputuskan untuk membentuk suatu 
panitia jang bertugas menjelidiki 
apakah jang dapat didjadikan dasar 
Untuk memungkinkan kerdja sama 
itu. 

Panitya tersebut terdiri satas: 
Samsuddin “St. 1 "(Partai 
Rakjat Nasionel))  Baharamsjah 
(Partai Buruh), Abikusro Pjokrosu- 
jo3z0 (P.S.LI.), D.N. Aidit (Partai 
Komunis Indonesia), Maruto Niti- 
mihardjo (Partai Murba), I.R-Lobo 
(Parindra), Assa (Permai), Dr, Rus- 
tamadji (Partai Rakjat Indonesia) 
Siradjuddin Abbas (Perti), Steyn 
(Indo Nationale Partij), Abduracn- 
man (Partai Tani). 

Menurut ketua rapat, maka wa- 
kil wakil PNI (Sidik Djojosukarto 
Gan Hadikusumo) jang terpaksa 
meninggalkan rapat tersebut pada 
babak kedua karena ada suatu ke- 
perluar, menjatakan bahwa mereka 
akan mengadakan kdntak dengan 
formateur kabinet-Mr. Sartono me- 
ngenai rapat: antara partai-partai 
itu. Wakil2 PNI' itu selandjutnja 
menjatakan, ' bahwa “kesanggupan 
untuk ikut dalam panitya tersebut 
akan disampaikan hari Rebo 'ini, 
tapi dinjatakan, bahwa  prinsipieel 
mereka menjetudjui Gengan maksud 
pertemuan itu. 

Diputuskan seterasnja dalam per- 
temuan partai-partai itu, bahwa ke- 
putusan dalam panitya jang mengi- 
kat mengenai soal: soal pokok dari 

kerdja-sama itu harus diambil de- 
ngan susra bulat. Panitya jang tih 
dibentuk itu Rebo malam-itu djuga 
mengambil keputusan utk menga- 
“dakan rapat kerdjanja pada hari 

“Rebo tg. 28 Maret kemarin. Rapat 
pleno permusjawaratan partai3 po- 
Mtik itu akan dilangsungkan psda 
hari Kemis tg, 29'Maret ini di Ge- 
nak Pertemuan Umum di Djakarta. 

nt. 

  

  

Mutasi dokter Banjumas 
Dari-pihak jang berdekatan “kita 

mendapat keterangan, bahwa Dr 
Sardjono Dhsnudibroto,' Kepala Dja 
watan "Kesehatan  Rakjat ' Kares. 
Banjumas akan pindah ke Djakarta 
untuk memperluas pengetahuannja 
dalam ilmu ketabiban (specialisasi). 

Sebagai penggantinja telah. diang- 
kat oleh jang berwadjib Dr. Angka. 

  

PENGEMBALIAN HAK ASING 
Masih dlm pembitjaraan pemerintah daerah 

NA lama Panitia Pengembalian Hak Milik Asing di Jogjakarta 
jang diketuai oleh KRT Honggowongso memberikan usul2nia ke- 

pada pemerintah Daerah untuk menentukan sikapnja terhadap pemilik 
asing jg minta kembalinja “hak2nja didaerah Jogjakarta. Tapi :sam- 
pai kini masih dlm pembitjaraan dan persoalan dipemerintah daerah, 

Dalam pada itu dapat diberitahu- 
kan, bhw sampai kini baru '3 peru- 
sahaan “asing jarg minta hak2rja, 
ialah Sorogedug, Pundopg dan Wa- 
nudjojo. Dalam Panitia mereka ini 
diwakili oleh tuan Schwencke jang 
telah ditundjuk oleh VLV (Versten- 
landse Landbouw Vereniging). Dim 
usul2 jang diadjukan kepada peme 
rintah itu antara lain diutarakan 
setudjunja paritia untuk mengem- 
balikan hak?nja itu kepadarsipemi- 
lik, tapi dgn sjarat2. Dalam kon- 
sepsi mengenai sjarat2 ini telah di 
adjukan antara lain, bhw perizinan 
itu hanja berlaku sementara dalam 
tahun tanaman 1951-1952. Kemudian 
dinjatakan djuga, supaja para pemi- 
lik asing itu harus langsuag berhu- 
bungan dengan organisasi2 tani di 
daerah?nja masing2 dengan -penga- 
wasan pemerintah daerah Jogjakar- 
ta. Pula - ditjantumkan perkara 
perdjandjian sewa menjewa ta- 
nah jang minimum, perkara .per- 
diandjian antara buruh dan madiikan 
nja dengan memberikan gadjih, 
djaminan atau upah menurut Keten- 
tuan peraturan upah pemerintah, 

Pula diterangkan dalam konsepsi 
itu, bahwa perusahaan “asin, tidak 
diperbolehkan mengadakan “atau 

membentuk OW'ers seperti dulu itu. 
Sedang pembikinan gedung3 diharus 
kan mengadakan perdjandjian sen- 
diri, Giluar panitia pengembalian 
hak milik asing ini. : 
Dalam pada itu didapat “kabar, 

bahwa pehaK milik asing jg diwakili 

  

  

ONDERNEMING MEMPERALAT PAMONG 
PRODJO UTK ,,MENEKAN” KAUM TANI ?? 

(Oleh Wartawan KR Solo.) : 

pn ini antara onderneming 

/ 

»Modjo-Sragen” dan kaum tani 
di Sragen tlh terdjadi pertjetjokan mengenai persewaan tanah. 
Dalam suatu pertjakapan pers dengan fihak BTI wartawan 

kita mendapat. keterangan, bahw a 500-ha tanah jang disewakan 
kepada onderneming menurut perdjandjian sewa tanah tahun ta- 

nam 1950/1951 pada achir bulan April jad. ini sudah habis. Pa- 
dahal tanaman tebu belum tua, sehingga onderneming masih .mem- 
butuhkan waktu 6 bulan sesudah perdjandjian persewaan: habis, 
atau berarti separo dari rata2 

Pada waktu perdjandjian tsb, di- 
tandatangani, dinjatakan bahwapa- 
Ga waktu itu kaum tani belum ter- 
susun organisasinja,- dgn demikian 
mereka merima begitu sadja apa jg 

Gisodorkan. 

Lebih landjut diterangkan,- bhw 
setelah kaum tani dapat 'menjusun 
organisasinja terutama Gir areal 
pabrik gula. segera diadakan tuntu- 
tan tentang uang kasepan" sebesar 
100x sewa tahun “1941/1942. ialah 
rata2 f, 3000.— per ha. dan uang 
pemulian (dongkelan, kerugian). 
Untuk memperbaiki tanah dengan 

perhitungan 125 tenaga setiap ha. 
uang pemulihan jang dituntut tadi 
sedjumlah 125x f. 378 (opah harian) 
atau f. 472.50.per ha. Uatuk .mem- 
perkuat tuntutan tsb. BTI. tjabang 
Sragen telah mengadakan rapat2 
tani, baik jg telah masuk, maupun 
ig belum masuk BTI. 

Dalam pada itu pabrik merasa 

tidak-mampu menghadapi tuntutan 
kaum tani, dan fihak onderneming 
minta ,,perlindungan” pada Peme 
rintah-daserah jg selandjutnja pihak 
P. P, memberi ,tekanan''. kepada 

kaum tani supaja menerima uang 
kasepan sebagai jg diadjukan fihak 

ondernemiug. 
Pahahai menurut peraturan Peme- 

riptah, tertang pemberian izin bu. 
kan perumahan sendiri kalau onder-: 
neming akan mengurus sosl2 tanah. 

  

Penindjauan didaerah Kedu: 

25” MENUDJU KE 302 CELCIUS ! 
nMerdeka” hanja mengumandang, Merah Putih 

hanja melambai, debu hanja. menghias muka 
tapi panas menguasai djiwa dan pikiran. 

(OLEH WARTAWAN KELILING K. R, SENDIRI) 

90, KADANG2 sampai 95 80, saja lihat diangka ketjepatan. 
AA-8 milik bupati Temanggung jg saja tumpangi mengikuti 

dan diikuti oleh mobil2 lain2nja. meluntjur dengan derasnja mer 
nudju ke Purworedjo. Tida karena djalannja menurun, tapi karena 
rombongan gubernur dan panglima dipisi Djawa Tengah.ini akan 
melabrak tempo. Djanganlah sampai lambat, bahkan ' djika- “te 
vroeg” boleh " Memang penindjauan berdisiplin militer. Harus tes 
djamnja, menurut rentjana. Malahan seorang panitia. telah di- 
tandjuk mendjadi tukang peluit. Kalaw sudah sampai .waktunja, 
harus memberi isjarat dengan peluitnja. Hingga kadang2 beberapa 
pengikut terpaksa menghentikan makannja, karena di ,,Semprit”. 

Desa2 Kreteg, Kalidjadjar, Sapursn 
dan Kepil telah lewat. Djalan 'me- 

lengkok2 disela2 punggung pegunu- 
ngan daerah Wonosobo tlh dilalui. 

Pegunungan Wonosobo terdiri dari 
pada gunung2 Dieng, Sindoro, Sum. 
bing dan Seraju hanjalah kelihatan 
kehidjau2annja. Hawa dingin, hawa 
sedjuk, bawa jang menenteramkan 

dikota Wonosoho hanjalah mendjadi 
kenang2an belaka. Kelau 25 Celsius 
terasa dikota tersebut, maka kami 
kini menudju kedaerah datar, daerah 
Purworedjo & Kebumen, jg menaik 
suhunja (temperatuur) sampai 30 

Celsius lebih: Maka bukan main pa- 
nasnja ! | : 

Baru djam 10 pagi waktu itu! 

Tapi panasnja tidak tertahan lagi. 

Dan "menahan: panasnja ini nanti 
sampai sore. Jang memberatkan 

bahwa dalam waktu jang terpanas 
panasnja itu saja harus meneliti 

hasil2 penindjauan Pek Gatot dan 
Pak Budijono. Sungguh suatu tugas 

jang berat ! Maka tidak menghberan- 
kan, bahwa segala apa jg ditjatat 

tidak begitu sempurna dalam me- 
ngupssnja. Karena panas ! 

Pekik ,,Merdeka" jang diutjapkan 
oleh penjambut2 ditepi  djalan, ha- 
njalah mengumandang badja. Ben- 
dera Merah Putih jang ditanam di- 

pagar2 atau rumah2. hanjalah me- 
lambai belaka, tidak merasuk keda- 
lam hati sanubari, Debu' jg meluap 

kesana kemari karena derunja mobil 

Bersambung halaman 4. 
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ben ie ang pandaan La Wash 

£700,— ialah f350:—“-per ha. 

supaja berhubungan dengan organi- 
sasi tani. 
Dinjatakan bahwa tindakan bebe- 

rapa orang alat pemerintah (P,P.) 
G1 Sragen selain melindungi onder- 
neming, djuga melanggar peraturan 
Pemerintah sendiri. 

Peristiwa tsb terdjadi - seminggu. 
Il pada sustu rapat desa. dikalura- 
han Plumbungan (Sragen) dimana 
Wedana Kota Sragen menjatakan 
supaja kaum tani menerima uang 
kasepan dari onderneming. 
Dengan demikian ksum tani ter- 

paksa menerima uang kasepan tsb. 
Selandjutnja didapat. keterangan. 
bahwa" BTI tjabang Sragen akan 
menjelesaikan soal teb-sebaik2nja. - 

PSII Solo dan pemben- 
tukan kabinet 

Beberapa hari jl. PSII tjabang 
Solo telah mengirim kaw:t kepada: 

: Pusatnja di Djakarta, Hang isinja 
PSII Solo menjetudjuf ikut dalam 
pembentukan Kabinet, “asal salah: 
satu program dipakai, jaitu MEM. 
BATALKAN K.M.B. 
Dalam pada itu didapat kabar, 

bahwa Kongres PSII ke 28 akan” 
Giadakan besok tg. 29 April hingga 

6-Mei 1951 dikota Solo. 

Kena tembakan suaminja 
sendiri 

Ketika hari Selasa ini Sgstrarus- 

manto, tjamat di  Karangnongka 
(Klaten), sedang membikin bersih. 
seputjuk senapannja didalam rumah. 
Tapi. tidak tahu kalsu ' masih 
berisi peluru. Tiba2 meletuslah satu 
tembakan mengenai isterinja sendiri 
jang duduk dekat padanja Gan. mati 
seketika itu djuga. 

“Gerakan Kepanduan 
semangkin madju 

Kini di Kartasura terdapat madju 
gerakan Kepanduan. Selain sudeh 
berdiri Kepanduan H.W. pula telah 
berdiri Panitya Pandu BRakjat jarg 
djumlah anggotanja sudah ada 200 
Pandu. 

Malah baru-baru ini Pandu: H.W. 
bagian Puteri  tjabang Kartasura 
pula diresmikan bardirinja. 

Lembaga Indonesia-Tionghoa 
diaktiveer kembali 

Hari minggu jl. telah Gilangsung- 
kan rapat L. I. T. Tjabang dan Ran- 
ting2 Surakarta bertempat di Har- 

moni, Solo, dergan maksud untuk 
mengaktiveer kembali L. IL T. 

Dalam rapat tsb. telah “berhasil 
memperlengkap pengurus lama, 
sehingga susunan pengurus untuk 
sementara waktu kini adalah ' sbb: 
Ketua: Dr. Kwik Tjie Tlok, wa- 
kilKetuat: Saptogiri: Wakil 
Ketua II. Sie Soen Ho, Penulis! 
Radjabulan: Pen. Il: Go S'ong 
Jauw: Bendahara I:Jap Tik Oen: 
Bendahara. II: Mengkusudiono. 

Anggauta?2: M. Suprapto, Tjoa 
King Loen. Tjoa Ing Hias, Lie Tjan 
Jam, Wijadl, Achmad Surowijono 

dan Hoo Ting Tjien, 

ERA Hei 2 BNP Bisma PO 

oleh tuan Schwencke itu telah me- 
ngadjukan minderheidsnota kepada 
pemerintah daerah, karena tidak 

setudju dengan isi dalam konsepsi 
jang diadjukan oleh Panitia kepada 
pemerintah daerah itu. 
Dalam nota antara iain diterang. 

kan tidak semupakatnja dalam soal 
peraturan pekerdja dan gadjih jang 
dikatakan tidak tjotjok atau. belum 

ada ketentuan dari pemerintah pusat- 

Sidang DPR Kota 
Jogjakarta 

BESOK tanggal 12 dan 14 bulan 
April jad ini DPR kotapradjaJogja- 
karta akan mengadakan sidangnja 
Gengan atjara antara lainjang pen- 
ting ia'lah tata-tertib, laporan penje- 
rahan otonomi, peraturan sewa me- 
njewa rumah dan peraturan padjak 
kendaraan.- 

Ketua III D.P. BTL di: 
geledah 

D'dapat kabar, bahwa rumah di 
Djadi Ketua III Dewan “Pimpinan 
Pusat BTI. di Jogja, baru2 ini felah 
digeledah oleh C?PM, dan Jibeslag: 
1. satu arsip surat DPP- BTI kepa- 
da Tjabang2, 2, Satu Brosure:,,The 
Chinese people's Liberation Army“ 
dan 3. Satu blocknoot. Pada waktu 
didjalankan penggeledahan sdr. Dja. 

di kebetulan tidak diramah. Kabar- 
nja dalam penggeledahan itu fihak 
CPM tidak menundjukkan surat.pe 
rintah, sehingga tidak dapat dike- 

tahui apakah penggeledaban itu 
bersifat kriminil (mentjari sendjata 
-atau barang2 tjurian) ataukah ber- 
sifat politik (mentjari dokumen dan 
brosure). 

Setudju politiek - beleid 
D. P. PNI. 

Berhubung dengan perkembangan 
politik dalam negeri dewasa ini ter- 
utama jg mengenai sekitar pemben- 
tukan kabinet, maka tg. 27-3 ji 
dikota ini diaiakan rapat Pengurus 
Pleno PNI tjab. Jogja. Rapat. tsb 
memutuskan menjokong penuh po- 
litik beleid Dewan Partai PNI utk 
membentuk kabinet koalisi atas 
dasar jg. luas. 

Selain iturapat berpendapat, bhw 
hanja atas dasar demikian negara 
Gan bangsa dapat menghadapi dan 
mengatasi semua kesulitan. 

Malam . kerontjong 
dagelan 

Panitya Usaha Bersama P.B.T.I, & 
I.A.D. TNI pusat di Jogjakarta nan. 
ti pada tanggal 2 April 1951 malam 
akan mengadakan malam hiburan 
berupa Kerontjong dan Dagelan, di 
gedung C.H.T.H, Barisan Kerontjong 
terdirt dari ,/Tjahja Timur“ dan pa- 
ra penjanji terdiri dari Sdr2 Nj. Su- 
silowati, Nj. Mudjiwarti dan Nj. Su- 
minah dan dibantu oleh iIain peng- 
gemar penjanji. 

Barisan Dagelan terdiri dari Sdr. 
Widjono cs. (sympathie kepada Or- 
ganisasi kita), e 
Maksud "dari malam hiburan 

ini: jalah untuk mengumpulkan 
sumbang?2an guna: 

1. Ikut membeajai Congres Bekas 
Kesatuan Bersendjata jad Gi Solo, 

2. Mentjukupi kebutohan2  Orga- 
nisasi kami- sendiri. 

'Paberik Watson dibitja- 
. rakan | 

Dalam sidangnja baru? ini, Dewan 
Pemerintah Daerah Istimewa telah 
membitjarakan soal akan dibelinja 
paberik Watson. Kabarnja dalam 
prinsipnja Dewan Pemerintah telah 
menjetudjui pembelian itu, tetapi 
jang sekarang Haa seal, jalah 
status paberik itu, apakah dimiliki 
seluruhnja oleh Pemerintah, ataukah 

en Pn bedrijf. Sidang itu 
pimpin oleh Wakil Kepala Daerah 

8, P. Paku Aa Pia 

ADJI PANITYA 
Atas inisiatief Pemerintah. Kota. 

pradja, pada hari Rebo tanggal 285- 
31-951, telah dapat dibentuk Panitya 
Hadji Indonesia (P.H.I.) tjabang 
Kotapradja Jogjakarte, dengan pe- 
ngurus2nja: Sdr: H. Wasooi Dja'far 
5 an aa ar Maksum, (Wk. 

@).. Gi w 2 (RB pul , Ne pembantu.” asim: (Penulis) 
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Mati tergilas K. A. 
SEORANG perempuan pada tgl. 27/3 pagi sekira djam 5.— telah tergilas oleh kereta-api pertama 1g berang- Ea dari stasion Magelang kota ke ogja, dan tewas seketika, Peristiwa Be didjalan Pontjol Ma- 

Besudah polisi segera datang di- tempat Pe amor hari Feng terus diangkut ke R. 8,0. 

eU    
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- PUTUS SAMA SEKALI 
TT PEMERINTAH IRAN KIRIM PASUKAN2” KE 

Up LL BARAT DATA 

  

INITED PRESS mengabarkan dari Teheran, bahwa perda- 
na menteri Iran Hussein Ala telah mengumumkan ber- 

  

. Agha-Jari dan Bandara Mashur di propinsi Khurzistan. 
|. Sementara itu pemerintah Iran mengirimkan pasukan2 

: ODRONO benar di Djakarta. Non. hantu polisi dalam usahanja mentjegah meluasnja pemo- ? ton rame2 pembentukan Kabinet. 
Hala naa natinedrdikan Toga 
Bodrono sudah ngohrol. Kaisu So- 

r. batas sekali, karena perhubungan dengan ibu - kota telah 20 La pembentuk Tatan 
u waktu Manek ono berani ngo. terputus sebagai akibat sabotage atau pemogokan. 
Derita Mekarang tidak “berani. - | ehi tandjut dari Teheran Ant. Up. mengabarkan sbb: 

gokan2 ditambang2 minjak itu. 

   
    

pembentuk-nja betul 'su- 

onasTAN Ten 

“lakunja undang2 perang dik:ta-kota minjak Abananagha, 

dan satuan2 angkatan laut ke Iran Barat Daja utk mem- 

Laporan2 mengenai ikeadaan daerah2 itu hanja ter- 

ap? 

#KEDAULATAN RAKJAT" 

— LONTJENG PERDAMAI-— 
2 AN” HILANG 

Menurut berita? dari Hiro- 
Shime, maka pera pembesar 
kota jang bersedisrah sedjak 

Gibomn ajom, itu, kabarpja sa- 
ngat terkedjut karenu seorang 
rupa?nja telah menijuri ,,Lon- 
tjeog Perdamaian, : 

Lontjeog itu, Jang'pardiang- 

nja 30 Cm dan berat 40 Kg di 
ganungkan disebiiah menura 
jang tingginjs 10 meter, dan 
untuk pertama kali telah di- 
bunjisan pada hari ulang ta- 

| Hun ke-2 djatuhnja bo a atom 
di Hiroshima. Lontjeng itu di 
“anggap sebagai limbang per- 
Gamaian oleh penduduk Hiro- 
shima. 5 

Para bapak2 kota itu kabar. 
nja mengatakan, bahwi pen- 
tjurijang menggondollontjeag 

perdamsian itu sesu ggubnja 
harus merasa malu kepada di 

  

Penduduk Kota Jogjakerta, gemar 
Sekali melihat bioskoop. Taristime- 
wa Gjika dipertundjukkan film jang 
ramai, seperti ,,6 djam 'di Jogja. 
karta”, javg diputar digedung bis- 
koop £obobarsono, 

Banjak: penonton? jang datang 
mengundjunginja. Meskipun tiap? 
harinja diputar 3 kali. dan telah di- 
putar beberapa malam, masih djuga 
beanjak jang menonton sehingga se- 

belumnja loket kartjis dibuka, orang 
telah berderet2 berdiri beberapa 
djam lamanja guna membeli kar- 
tjis. Berhubung banjaknja orang 
jang berderet2- dan berdjedjal-dje- 

Gfal, sehingga ada jang ketjopetan. 
Setelah sampai dimuka ioket, ter. 

paksa mulai lagi berdjoajer dari 
belakang, sebab pembelian .kartjis 
tidak boleh lebih dari 2orang. Djadi 
untuk keluarga 6, harus 3 kali ber. 
djedjer, sedang membelinja lagi ter- 

» 

“14 Gitungjuk. Takut dikatakan me- 
ran 
Semua perhubungan antara Tehe- 

(ibu-kota Iran) dan Grerah2 Bisa beres ? 
ri.sendiri. Ant. Up.   lalu lama pun sukar. Menurut. pen- 

Gapat saja, tak lain dan tak bukan     

  

  

   
KOPERASI2 PEDAGANG PASAR DA. 

PAT PINDJAMAN 
MEnunua sebuah keterangan resmi, untuk memenuhi kehen- 

dak DPRDS Kota-besar Bandung, maka DPD akan mengu- 
sulkan pemberian uang. pindjaman kepada para pedagang di pa- 
sar2 kotapradja Bandung sedjumlah R 50.000,—. temberian pin- 
djaman itu akan diselenggarakan dengan perantaraan Koperasi2 
Pedagang2 jang berada dibawah pimpinan Pusat Koperasi Ban- 
dung-kota. 

Diterangkan pula, bahwa menu- lam tempo 5 tahun dengan angsur- 
n R 10.000.— tiap tahun. 

“ Pembentuknja mas Tono, Ketua 
Parlemen. Kalau jg tidak senang, 

but Minister Raden mas Sartono. 
mangnja dulu “Raden Mas“. Tapi 
djak djaman Partai Nasional In. 

onesia dan Partindo dulu, sudah 
an “Raden Mas“ lagi. 
Odrono tidak lagi bilang kalau 

aja djadi pembentuk Kabinet. 
api emang» matjam. itu akan 

, 2 2 nja. Sodrono 
mena Mombbetak Kabinet ipar- 
tikelir«. Jg.psrtikelir - Kabinetnja, 
bukan pembentuknja. Kalau pem. 
bentuknja, benar2 pembentuk dinas. 
Dinasnja -Soirono sendiri. Dinas 
ngobrol! Kabinet-nja partikelir, ar- 
tinja bukan Kabinet benar2. 

ODRONO akan membentuk  Kabi- 

  

      

  

   

minjak dipropinsi Khurzistan Cimara ' 
(sedang terdjadi pemogokan2 telah 

Pemerintah 
Iran kabarnja telah mengirimkan 

pasukan2 bala-bantuan kedaerah di 

terputus sama sekali. 

mana terdjadi kekeruhan? itu 

Pembesar2 pemerintah menjata- 
kan, bahwa pemogokan jg terdjadi 

diperusahaan minjak jang dikuasai 
oleh "Anglo-Iranian Oll Company 
adalah pemogokan jang diorganisir 
kaum komunis. “ 

Sementara itu duta besar Inggeris 
Gi Iran, Sir Francis Shepherd, pada 
Belasa pagi mengunijungi perdana 

radio Teheran, 

keonaran -lainnjaw 

hukum : 

orang2 jg melanggarnja EF 

Oopsisi front nasional mengeluarken 
menteri Iran. Hussein Ala. Menurut kKomunike jg menjatakan, bahwa 
kalangan jg lajak Gipertjaja. Shep- “pengangkutan perdana menteri Hus' 
herd dalam pembitjaraannja dengan sain Ala dan berlakunjsa undapg2 
Hussein Ala itu minta supaja peme. perang diiIran sekarang adalah tak 

Dalam komunike jg disiarkan oleh 
djenderal Hedjezi 

memperingatkan ,,gangster2, pembu- 
nuh2, dan orang jg menimbulkan : 

supaja  djangan 
mengulangi pertjobaan? mereka utk 
mengganggu keselamatanumum dan 

Ie Bi # 18 Xx 

Diumumkapnja, bahwa pembalas- 
an keras akan Gilakukan terhadap 

Dalam pada itu pula golongan 

luar naiknja 100 pCt. 
Guna mendjaga keamanan, kese- 

PEMBERONTAKAN 
Pe DI RRT Senapan 

- ..China Union Press” mengabarkan, Piosxoop membuat peraturan, dji- 
bhw perobahan agraria RRT kata. kalau diputarkan f.lm ramai dan 
nja telah merupakan sendjata makan banjak penonton ,1 .djam., dimuka 
tuan, ketika lebih dari 200 orang Pertundjukan loket,kartjis telah di- 
petani didaerah Hen menjerang buka dan mendjual kartjisnjs. 

pembesar2 RRT dan dlm suatu pem- Sastro, Jooja. 

guna memberantas tukang tjatut 
kartjis, sebab djikalau membeli di 

a 
rut- perhitungan Pusat Koperasi Didalam keterangan DPD dike- 

Bandung-kota djumlah pindjaman mukakan, bahwa dulu (1939) Stads- 
uang jang dibutuhkan untuk keper- gemeente” Bandung telah. mempu- 
luan tersebut sebenarnja “adalah pjai verordening tentang ,,Passer- 
R 200.000.— banken”, jang pada hakekatnja 
Pihak DPD menerangkan, bahwa mempunjai funksi sosial dan oleh 

pemberian pindjaman R 50 000,— karenanja tidak merupakan suatu 

itu ad lah baru  pertjobaan, “atas »Winst.object” sehingga DPRDS ha- 
dasar bunga 6 pCt setahun dan de- Yus mengobah dulu beberapa ajat 
ngan ketentuan, bahwa pindjaman dari peraturan stadsgemeente itu. 

uang itu harus dibajar kembali da- Dari pihak Pusat Kooperasi Ban- 
Guag-kota ada .keterangan, bahwa 

  

berontakan melawan politik per- 

ana agraria itu pada. tg.lI Maret 

Kantorberita “tersebut mengata- 
kan, bhw setelah membunuh 'ebih 
Gari 10 orang pembesar RRT dida- 
erah itu para petani tersebut meng. 

dan antjaman 
Sultan Marokko mendapat tekanan 

menurut penjeledikan ketuanja dim 
masjarakat sekarang ,,lintah2 darat” 
ternjata semakin memuntjak men- 
Gjalankan rolnja, diantaranja djuga 
para pedagang2 dipasar2 mendjadi 
mangsa. 

Didalam 21 pasar kotapradja Ban- 
dari Perantjis 

met partikelir Lebih benar: mem- rintah Iran melindungi pekerdja2 sjah, karena hal ini hanja akan undurkan diri  kepegunungan2, : , : 2 , dung terdapat: kurang lebih. 2360 
bentukkan! : 5 bangsa Inggeris ditambang2 minjak membuka: Gjalan. bagi spionase2 5 aan Sehingga “ terpaksa menanda tangani orang pedagang2 ketjil orang Indo- 

-Artinja, membentuk. Kabinet utk tersebut. x Inggeris: Ant. Up. ama pe rdja n d jia n nesia, jang . pada umumnja . bukan 
6reka- jg berkepentingan. Bukan penduduk kota asli, tapi hanja ge- 

utk Sodrono sendiri. 
Ini menurut tjara berfik!r Sodro- 

rono sendiri. Jg beda-dgn tjara ber- 
fikir bung Karno dulu. Bung Karno 
dapat mentjiptakan, menurut ren 
tjana sendiri, Bodrono tidak: dapat. 
Sodrono tidak punja rentjana, Ha- 
Kn “mengerdjakan apa jang 
ada. 

Presiden memberikan mandat ke- 
pada mas Tono, untuk “membentuk 
Kabinet koaiisi jang luas. Sodrono 

Gjuga akan membentuk - Kabinet jg. 

  

  

LONDON GELISAH & TJEMAS TENTANG 

I INGGRIS: terasa kegelisahan, 
“pPemogokari2 dan kegaduhan2 di 
@serah2.minjak di Iran mupgkin: 

akan memaksa pemerintah Ira n un 
tuk melakukan nasionslisasi atas 
milik Anglo-Iranian Oil Coy jg kaja 
ita. : 

  

KEGENTINGAN DI IRAN 
akan berarti suatt “pukulan hebat 
bagi Barat untuk usaha2 -pertaba- 
nannja. Iran th 1950 memprodusir 

-31.800.000 metric ton minjak,: Irak 
6.260.000 dan Kuweit 17.200.000 me- 
nurut djawatan pers minjak.Ant,UP 

, Sirene mengaung “di 
' Penghu? 

Surat “kabar , Chuang Hwa Jih 
Pao" mengabarken pada hari Sela-. Tnterview itu dilakukan oleh Dr. 
sa, bahwa 3-buah pesawat terbang Mohammad Azmy, seorang warta- 
jeng tidak dikenal kebangsaannja. wan terkemuka di Mesir jg. dikirim 

pada Senen pagi jang lalu telah oleh pemerintah Mesir untuk menje- 
terbang mendekati kepulauan Peng jjdiki kesdaan di Marokko. Dr. Az 
hu (Pascadores), sehingga tanda my adalah wakil Timur Tengah jg. 
bahaja udara, dibunjikan. Menurut guduk -dalam Komisi PBB urusan 
surat Kabar tersebut pembesar2 kemerdekaan pertukaran penera- 

pembesar2 Perantjis benar telah 

      

    

      

    

  

  

    
   

  

    

ULTAN 'Marokko, Mohammad bin Youssef, menjatakan delam 
suatu interview jang diumumkan oleh harian ,,Al Abram” bhw 

kedar. mentjari penghidupan sadja 
Gan sudah merupakan ,,penduduk 
pasar2” di Bandung dan rata2 me- 
rupakan golongan2 jang mempunjai 

»kokolot2nja” masing2. : 
rantjis untuk mengganti pemerin- Koperasi2  pedagangitu mengha. 
takan, rapken supaja pimpinan dan peng- 

2. Demonstrasi arak - arakan dari awasan diselenggarakan oleh -usat 
Suku2 bangsa Marokko jg. sama 8e- Koperasi Bandung-kota, Djawatan 
kali tidak menginsjafi kedudukan Koperasi: Bandung dan DPD kota. 
ig. sebenarnja dan kampanje2- me- Bandung. Ant. 
reka di Rabat, Fez dan Sala. 

3. Keinginan Sultan sendiri untuk KARET 

mengadakan tekanan kepadanja. 

  

  

$ $ f Tiorgkok Nasionslis dalam padaitu mentjegah akibat2 jg. :'membahaja- 
! Kab Mba itu, utk mereka jang ber- - Madjelis rendah dan madjelis ting Ta memberikan kepastian, hahaa Ben kan On " P Tjatatan harga karet di Djakarta epentingan. Dari itu Sodrono tidak gi Iran telah menjetudju! rentjana 3 7 : sawat2 tersebut adalah buk L Dalamsdjawabannja- atas perta. 3 ir Iandi tanggal 27/3 untuk Maret F. O. B. mengadjukan program jg kira? ak & 1 u ukan pe jatakan ultan selandjutnja menerangkan, . : program jg &N undang? untuk menasionalisasi in Jugoslawia—Bulgaria ba- sawat-pesawat Amerika. njaan2 tertulis Sultan menj ' bahwa jg. menjebabkan krisis itu (Ijam 17.00) 

apat memuaskan hati “bangsenja dustri minjak, tetapi Inggris dalam Dikatakan, bahwa pesawat? ang- bahwa protokol jg. ditanda-tangani ' lah. tuntutan pi Sheet No. 1. ... R. 12.20 pembeli. sendiri. Jg diad : i b I , bahwa pesawat2 ang £ P b psr untutan pihak Perantjis su- 00ronO sendiri. Jg diadjukan,.Pro- notanja kepada pemerintah" Teheran as-membaias katan udara Tiongkok Nasionalis Aja pada te. 25/2j.L.itu berisi Pp paja ia mentjela tjare2 jg. dipergu- BE AA 11.40 nominaal. 
gram jg kira2 dapat diterima oleh memperingatkan, bhw konsesi2 mas- Pe | segera naik kedngkasa untuk men- hiataan2jg.imembenarkan tindakan? ' kan oleh partai ,/Ist'glal” (nasio- Crepe ,, 1... 12.30 pembeli. 

: Ban besar anggota Parlemen. kapai minjak tsb menurut persetul Charge d'affaires kedua. .pi- djumpai lawannja, akan tetapi tidak Perantjis di Marokko. Menurut But: nalis) dalam mendjalapkan gerakan Sheet ,, 1 E.K. Tg. Priok ..... 
t b, Kabinet itu, mantinja ber- djuan? jang sekarang ini “masih te- - hak diusir berbasil m dakan kontak dgn tauitu ini adalah sebegai akibat etergelkaan dan Meh" Karam fa 12.25 ajadi. Meng Gjawab kepada Parlemen rus beriaku hingga 1953. Pemerintah . Jugoslawia mengi- pesawat -p tersebut. Antara 3 faktor, jakni: menolaknja. Dikatakan, bahwa re- Pasarnja sepi. ea Pn dari Masjumi bi-. Orang di London berpendapat no- mumkan, bahwa charge @affaires Reuter. 1.Antjaman Gari pembesar2 Pe- on ajenderal Perantjis,: djenderal Singapura: - 7 en” enurut kebjasasgn parlemen- ta jitu "boleh djadi akan dapat mena Bulgaria di Belgrado, Marko Te- Alphonse Juin, telah -memadjukan Harga karet untuk April F. O. B. 

: La aga Kabinet baru harus han tindakah terachir untuk melak. mjalov, diperintahkan oleh pemerin- ang £ tuntutan tsb: dengan kata? jg. me- Sheet No. 7 , Str. 2.12 
sege. $ ak berdjauhan dgn) Pro- sanakan nasionalisasi tadi. Tetapi tah Jugoslawia supaja meninggal- | 2 , ngandung antjaman. Ant. UP, ek Ana Pe 2.— « gram golongan opposisi jg mendja- kabar? tentang pemogokan? serta kan Jugoslawia selekas.lekasnja. $ IN. eva - : dea 1 m5 Soni Bei lantai ya 188 - Kan Pn apa phnriia SEPEr- kegaduhan?” df propinsi. Khur#'stan “me mjalov dituduh Ne ata La II KATA Aa 21 an engan 1.77 

t “5 ang kaja dengan minjak itu diang- Maen Ta sa 1 1 Crepe € Sa Nae p aa 150 Bb on Mita ang paint bot perbuatan? jang menentang .pome- Karena seorang gadis Perantjis menolak berdansa RRT bersedia beri status Pa enakan aa ik 
njasun program, Jang demikian 'itu, Nasionali SA NAN ANE OANIA.. “den ga 2 . Standard Pengiriman bulan 4 dar 6 

5 Sea aan, Sebab, kalau Gn Na Bana naa Diumumkan seterusnja, bahwa s2 . deng Meng Sersan Marokko otonomi: kepada Tibet ka SK 2:08 
: progr am nja p€t program: PNI, £ £ k seba i tindakan emb 23 tg € 2 g 11 etapi urusan luar ne- ar...» 7 7 Ge ng - Kabinetnja.tidak Ajadi. Tidak dapet Sanepan den Ak Melakukan intan ..Bulgania PKn nana pENOIA KAN seorang gadis Perantjis untuk Per aa geri. dan pertahanan An ee Tan : suara mesrderheld jang besar dalam Pa charge @'affaires — Jugoslawia di seorang sersan Marokko telah mengakibatkan keributan di Miiaani penuh. baba amen 

Parlemen. Djadi Kabinet koalisi jg Takut mendialar ke Irak dan Bulgaria, Petar. Kovic, “dari sana. Edepinal, sehingga polisi pada hari Selasa terpaksa minta supaja Kalangan. jang mengetahui di New (luas tidak dapat. Kuwait Ant. UP, bataljon Marokko dikota tersebut dipindahkan. Deihi menjatakan bahwa pemerin- 5 - Makanja, Sodrono mau-bikin pro- Di London djuga terdapat keta. £ “Ya aan 8 : tah Republik Rakjat Tiongkok ber- Produksi badja'Barat 5 gram kompromi. Antara program kutan, kegaduhan2 dan pembron- . Dalam keributan ini 6 orang Po” sogig memberikan status otonomi 139.670.000 t : fraksi2 opposisi dan fraksi2 Peme-' takan di Iran mungkin akan meluas : Isi, seorang bangse Marokko dan 2 | aga Tibet, akan tetapi dalam 5 S T # rintah dulu Ata na dari daerah2 minjak di Teluk Per- orang rakjat jg tidak bersangkutan pada itu bermaksud untuk 'mengu- Eropa Timur 32.288.000 ton. 
! Jang bikin rame dalam Parlemen sia ke negara tetangga Irak dan mendapat luka2. : asai dengan sepenuhnja tanggung “ Menurut maklumat Komisi Eko: 
: belakangan ini, empat perkara. Mosi-Kuweit. Walaupun ketjil2an di Irak Keributan mulaipadahari Minggu, jawab atas urusan? luar negeri nomi untuk Eropa di Djenewa, th 

Hadikusumo, mosi,Rasuna Said, mo kini terdapat kampanje untuk me- jani ketika seorang sersan' bangsa dan pertahanan.” 1950 negara2 Barat menghasilkan si K. Werdojo dan/mosi Kusnan du. ngadakan nasidualisasi atas Industri Marokko menampar bekam ng Tn Ini nampakpja adalah hasil dari badja. kasar sedjumlah 139.670.000 

mt Mataita Mapan an MTA bahanh Ira asal Dang rang menang Bana Gia aa SNN Mb Pe Na Aa d2 , Hi Legat r tar : 5 aa Y setela amdo gara2 sahabatnja ropa Timur 
i Sekarang: Sodrong: bikinkan pro- tak terdapat gerakan jang meluas Pada hari Senennja '30 Na Na Ggjatah ditangan pasukan? RRT da. menghasilkan 32.288 000 Hang gram kompromi, jang mengenaisoal untuk adakan nasionalisasi. Hilang- dadu Marokko Den Penebar an lam bulan Oktober jang lalu. Dalam siaran triwulan komisi ta- 

7 itu. Begini: keras: : nja mirjak Iran, Irak dan Kuweit kantor Ta Nu aja sersan ,, FAlaNgAN itu menjatakan, bahwa di, seterusnja dikatakan, bahwa da- 
1 1, ti Bi Tana Daerah : Bana Nan ser- Tibet bersedia menerimakedaulatan lam angka2 produksi negara? Barat 
h TT Dana Cam En Nan ci « da urai wo baah Gikelukkan, Pn Pe Tn tidak menghen tadi Maa produksi Amerika 

| sebelum diganti, berdjslan terus: Per , mun 40 orang serdadu Marokko la- atakatan Nb Mani am Sang ie Toga Barat B11047:000-1. Ha na 4 » berdials :P « a idaera 9AT. on. 
f NN Hen Pemerintah MELEDAK DIUDARA PEN Pa 9 pertnNaanu Na Nampsknja soal Man Pn pembesar? Ko- f Pane ah jan i i 
f 2, Mengadakan padjak matjam ba Sebuah pesawat militer Perantjis Orang serdadu. Marokko “ditangkap Be Ni Aa en tadi) Bosan beng Cetus Ai 
| ru jang tidak begitu memberatkan jeng meninggalkan lapangan ter. oleh pihak polisi, akanjtetapi napa dan pembesar2 RRT. Delegasi Ti- Uni dalam tahun 1950, ada 24.100 
1 rakjat, sehingga tidak perlu lagi di bang Villacoublay untuk mendjem- dian dilepaskan lagi pada Selasa et ini pada hari Rabu berangkat 000 ton, sedangkan Tjekoslowakia, 
1 an padjak peredaran. put menteri pertahanan Perantjis pagi. £ ke Peking dari New Delhi. Djerman Timur, Hoogaria, Polandia 
$ :8. Menjempurnakan Peraturan Pe Jules Moch, pada hari Selasa mele- Ketegangan antara orang2 Peran. “ronurut kalangan itu, pemerin- dan Rumania, djumlah - seluruhnja 
£ njelesgian Pertikalan Perburuhan, dak diudara dan djatuh terbakar tjis dan orang2 Marokko ban Alan tah India tidak “mengambil bagian ada ?.188000 ton badja kasar. 2 ag tidak perlu lagi disertai disuatu tempat tidak djauh sebelah nja mendjadi Pn Ae Nu dalam perundingan? Tibet RRT ba. Diantara negsra2 sahabat Sovjet 

larangan mogok,.... .. selatan Fontainebleau. petjahnja peristiwa Marokko ik Jang resmi maupun jang tidak tadi, produsen badja kasar jg. ter. 
5 4. Karena ternjata Pemerintah Ne- Tiga orang anak buahnja tewas. ini. Ant. UP : 6 resmi, sungguhpun India - mempu- besar “Ialah Tjekoslowakia, dengan 

$ Gerland tidak sedia berdjandji akan Ledakan itu terdjadi 16 menit se- Daan. njai kepentingan besar “didaerah produksi sebesar kira2 2943000 ton 
g menjer an Kedaulatan atas Irian telah pesawat itu meninggaikan — Sebuah pesawat terbang . maska- perbatasan jang berbatasan dengan dalam tahun 1950. Ant “tp. 

# Barat kepada Indonesia untuk mem- lapangan terbang Villacoublay. ra - pai Argentina hari. Senen ini telah Fi hot. Ant- UP. : aan 

| aa Pangan AA yan penjalaitan. Sebab3 pelatakan Suka duka bers aa Bingwa 10” Orang. menemui ajainya pa : Ne Sa mn Mena an pen an. Sebab2 peledakan Suka duka bersama kawan2 seperdjuangannja. Topi sombreronja sangat & : e 5 Ka 0 ” | : NE “(Bersambii bung halaman 4). kini belum diketahui. “Ant-AFp. 1 simbolis (Time). " ES 4 orang lagi mendapat Harian Komunis : “Jimmin "WALKER BULLDOG 

, PNP : Ben aa MNA AN 3 PARA RAP MR PAR TAGAR Shi RU Akan di ti t / P" Nan NN ana im pertjepa 
: 3 Th ken bahwa Huk mendapat simpati Keadaan buruk itu, terbukti bah memanggai leher Luis Taruc. De- bun digerebeg. pembuatannja 

f TH ARI SUN AN A i 9 | Gari rakjat, Bagaikan ikan, dia da- wa dipropinsi Cavite 56 pCt. kaum mikian djuga hadiah untuk lain2 Sedjumlah pegawsi ditangkap , : R No #EarAA : AI aa pat bidup bebas dalam air. tani jang tidak memiliki tanah. Di pemimpin Huk. Diumumkan di Washington, bahwa 

HUKBA 
Atjapkati orang mengatakan, bhw 
pemberontakan Huk itu merupakan 
warisan pemberontakan2 di Pilipina 
sedjak kekuasaan Spanjol berafa 
disana. BRA 

1 Bulacan 64 pCt, Jang tidak punja 2 MAA 
tanah, di Nveva Ecija 66 pCt. Ne- ' Dalam tahun 1948 mendiang pre 
gros 67'pCt. di Pomponga 71 pCt. siden Roxis pernah mentjoba menjer 

Padahal, Gjumlah pendud 'k sela- lesaikan soal Huk, amnestie diberi- 

4 Buah Pertjetakan dari harian tank mastjam ,/T-41" jang - diberi 
komunis Djepang “baru “Jimmin n ma ,,Walker Bulldog” (utk mem- 
Shimbun" pada hari Selasa pagite- peringati almarhum djenderai Wal- 
lah digerebeg oleh polisi atasperin- ton Walker, komandan Tentara ke- 

$ m3 9 tahun sadja (1939-1943) ber- kan. Sedjak itu, ketegangan reda. teh kantor d,aksa agung Djepang. VIII jang tewas dalam suatu ketje- 
Memang mungkin Sesilatu peris- tambah 3,2 djuta. Allas meningkat Luis Taruc sendiri tampak diManila. | Harian ana Sbirabun:, jang. lakaan jeep di Korea) akan dimulai Mak uk ana cant dari 20 pCt. Djadi tiada imbangan djum- Dia mendapat korsi dalam dewan Toe N BEAN en organ Partai Komunis pembusatannja 3 bulan lebih tjepat 

apa, jang pernah terdjadi. Tidak Ieh luasnja tanah dambertambahnja perwakilan. Tetapi ternjata, pelaksa Djepang “Akahatas jang telahdibe- dari pada jg direntjanakan semula. 
bisa lepas dari sedjarah. Detik dau Penduduk. Tentu sadja kaum .tani maan penjeleseian itutidak berdjalan rangus itu, setelah penggerebegan ' Meskipun tank baru.ini termasuk 

merasa tertekan. sebegaimana jg diharapkan. Terpak- tidak boleh terbit lagi. tank ringan, tetapi tark tersebut 
Pemerintah @uirino jang 'mempu- sa Luis Taruc menghilang dari DPR.  Sedjumlah. pegawai dari bagian dipersendjatai dgn meriam ukuren 

ES “1 Oleh: Agus Sujudi! | 1 

Hap ini, 29 Maret. Adalah hari ulang tahun jang ke-9. dari 
( Hukbalahap. Suatu nama pasukan jang hampir tiap? “hari 

menghiasi ruangan surat kabar, mendjadi ketjaman penjiar2 radio peristiwa selalu sambung bersam- 

ta
ta

 
id 

diseluruh dunia... bung. 

Hukbalahaop. Atjapkali disingkat 
H ik-Nama lengkapnja adalah: Huk- 
bong Bayan Laban sa Hapon. Jang 
artinja: Tentara rakjat jang anti 
Diepang. Pada achir ini nama jang 
resmi sebenarnja: People's Libera- 
tion Arrny. 

Melihat namanja. Menundjukkan 
bahwa pasukan itu berdiri pada 
pendudukan Djepang. Sama dengan 
jang terdjadi di Malsya dengan 
»Maleyan People's Anti Japanese- : 
Army. A : Ki 

Hukbalahap, dengan Luls Taruc 
jang baru berumur 36 tahun, jg ga. 
gah dergan topi sombreronja, bela: 
kangan ini tidak lagi menghadapi 
Djepang.. Tetapi menghadapi apa jg 
mereka anggap menindas rakjat. 
Mereka menempatkan diri sebagai 

Vietnam tidak ada pasukannja Ho 
di Malaya tiada MPAJA, di Pilipina 
tidak ada Luis Taruc dan kawan2 
nja serta dilain2 kepulauan tidak 
ada gerakan dibawah tansh, mung- 
kin sekali akibat perang dunia ke- 
Gua tidak seperti sekarang. Miing- 
kin Australia mengalami pendudu- 
kan Djepang djuga. Demikian pula 
tidak mustahil kalau Amerikapun 
mengalami deritaan berat, : 

Tetapi, semua itu sudah lalu. Pi- 
kiran orang jang sering berkisar 
pada ,,jang sudah ja sudah”, tidak 
selamanja menguntungkan. Seperti 
hainja-dengan Hukbalahap, ternjata 
sekarang inalang nasibnja. Ia selalu 

digempur, dikedjar-. dan dihantam 
oleh sendjata2. Amerika. 

Kekuatan Hukbslahap pada wak- 

Akan tetapi, berdasar keadaan, 
pemberontakan Hukbalahap, teruta- 
ma terletak pada keadaan jang ti. 
Gak memuaskan. Mereka membe: 
rontak melawan Djepang. Setelah 
Djepang Gjatuh, seharusnja dia 
puas. Tetapi, memberontak tidak 
asal memberontnk. Mereka ingin 
lepas dari mulut. buaja kemudian 
hidap bebas. Bukannja lepas dari 
kemelsratan masuk deritaan. Itulah 
sebabaja, sekarang pemberontakan 
masih berdjalan terus : 

Dalam hal ini harus tidak dilupa- 
kan, bahwa rasa ketidak puasan 
itu timbul dari kemiskinan rakjat 
Pilipina. Pada sebelum perang, ke- 
adsan tanah sndah. buruk. Sesudah 
perang selesai, kendasnnja lebih bu- 
ruk. Didalam keadaan perekonomi- 

njal program ,.social amelioration“ 
(perbaikan sosial) tiada tampak 
usahanja kearah keadaan agraria. 

Walaupun sebenarnja lebih dari 75 
pCt. penduduk Pilipinaitu kaum tani. 

Itulah- sebenarnja, - jika. kita 

ingin mengetahui pangkal pembe- 
rontakan Hukbalahap. 

.. 

Pada waktu kaum tani mengalami 
enderitaan demikian, sendirinja 

Huk selalu mendapat simpati kaam 
tani djuga. Pengarubnja sekarang 
ini meluas. Kabarnja sampai ke 
Mindanao.' Malahan - diduga kea- 
daan ekonomi seperti 

pat tempat dikalangan 
ternjata surat? kabar kaum Huk merupakan ekor 
Jang bernama ,,Liberation”, ,,Magpa- Huk sebenarnja mendapat angin baik i 

laya', ,/Titis” banjak pembelinja. 

Kembali kesarang geriljanja. Sedjak redaksi, pertjetakan dan expedisi 16 mm dan dapat menempuh djarak 
itulah pemberontakan makin besar. ditahan. Ant. Up. 60 km sedjam. Ant.Up. 
Makin mendjadi. 

Hingga dewasa ini, berits2 kawat 
Gari Pilipina, disamping jg .menjata: 
kan sekian pengikut Huk ditangkap I 

(menjerah?)- terdapat serangan2 Mean bala men LANGGANAN BARU - — 
ka berhasil djuga mendirikan uni. | 

5 

veraiteit. S inta ditjatat djadi lar £ k, kini Huk mempunja: | aja minta atat mendja angganan 
backing jg tjukup dari rakjat Pili- sk. ,Kedaulatan Rakjat” mulai tg. 1 April 1951 

dan berharap sudah dapat menerima koran 
pina. Djika demikian, LA An Naba 

kinannja pemberontakan itu dapa 

| . mulai tg. 29 Maart 1951. diselesaikan dgn kekerasan sendjata. 

Lis Taruc dgn sombreronja hari ini 
sekarang memperingati hari ulang tahunnja | 

ini, propaganda Huk akan wenda Huk ig ke-9. Lepas daripada apa jg i 

luas. Itu sering dituduhkan orang bhw Huk Nama :. PARE na Ia aan aa ena NA AN akan DAA anna Ea AN aa 

Moskow, namun I 

Alamat : 
seperti sekarang ini, pada saat pe tu ini, tidak kurang dari55,000orang. an jing katjau balau, sikaja tam- 

Dari djumlah mana 40.000 berada di bah kaja. Simiskin mskin miskia, 
Luzon, Bantuan dari kaum tani be- Djumlahpetani ketjil lebihbanjak jg 
sar sekali. fokongan2 pun besar terpaksa mendjual tanshnja. Sikaja 
Gjuga, baik dari kalangan pemhe. mempergunakan kesempatan mem. 
sar Pilipina sendiri, maupun dari beli tanah-sebanjak2nja dan tentu 
kalangan pedagang. sadja bisa dengan ,,harga banting. 
Dalam hal ini sudah” menundjuk- anu, $ 

pembela silemah. 
Ketika Huk berdiri, barjak men- 

dapat sendjata ' jarig diselundupkan 
oleh pasukan Amerika, Bantuan2 
kaum Huk itu meringankan tentara 
Serikat dalam menghadapi penjera- 
ngan Djepang. Barangkali, kalau di 
Tiongkok tiada pasukan Mao, di 

| 

Pemerintah Pilipina dalari usaha“ rang dibeberapa negara jg hadapi | 
nja membasmi Huk, belakangan pendjadjah mendapat kemenangan2. | 
ini mempergunakan pasukan jang Hubungan bathin selaku machluk 
besar djumldhnja. Tidak kurang dari jg bertjita2 sama, jakni lepas dari | 
15 bataljon tentara dikerahkan. Ma- belenggu imperialis, tentu saling me | 
lah hadiah? #ebanjak- 50.000 -pesos ngikuti djalan sodjarah perdjoang- 
disediakan bagi siapa “jang dapat. annja. 

Kesempatan spesial: 

Semarang: Purwodinatan 41 (atas) telp. 1180 
Sole : Bromantakan 41 
Magelang: Kedjuron 7 telp. 98 

Tanda tangan, 

neo Tebe eks BS
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Saribungari. hatishan 3 

ditetapkan untuk membubarkan Uni 
Indonesia. Belanda, dan dilaksanak tan 
Dekankunn 5 kembali. (mengganti) 

EK hn 

Jg-nomer 4 dtatan, perlu Sodrono 
beri pead jelasan. FAN 2 

Dulu partai2 Pemerintah pada a- 
zasnja menjetudjui usul mosi Mr. 

Djoiy. Usul ini menjatakan, djika 
selama 2 atau 3 bulan, Pemerintah 
Nederland tidak sedia memberikan 
djandji menjerahkan kedaslatan Irian 
Barat itu, maka Uni Indonesia. Be- 
Janda. dibubarkap, Ne SI NNYIA 
kembali. . 

Ssxarang Pemerintah Nodortahn 
sudah njaia tidak mau. Djadi Uni 
ditetapkan: bubar. Setuaju dgn usul 
mosi Djoiy, dan tidak Mertenpangag 
Ggn mosi Kuenan. Ha ar 

5, & -. 

SROGRAM perkawinan atdah dite- 
rima segolongan besar dari fraksi2 
Parlemen. Ig penting sekali, PNI 
erima, Masjumi pun menerima. 

a djuga menerima. Barang. 
I dan Partai Murba tidak 

enerima. Sebab, maunja seperti So- 
| drono. KMB teris dibatalkan, dan 
Gidtrikan Pemerintah Front Nasio- 
nak 

Tidak mengapa. Bebab, -Solirono 
tidak membikinkan Kabinet untuk 
PKI dan Partai Murba. Lain tahun, 
atau lain windhu sadja Sodrono bi- 
kintan jang “demikian Abe 3 
.Fraksi2 jang setudju Gitanja, dja- 

| go?nia ditjalookan djadi menteriapa. 
Mestinja PN! ingin ganti djadi P 

M. Boleh! sodrozo tundjuk pak Wir 
jo atau Mr. Susanto Tirtoprodjo. 

| Dsn menteri luar negeri. Djuga bo- 

  

|. troamidjojo, duta besar di Amerika, 
|. Masjuri mestinja n ia menteri 
agama. Tiotjok! 80 tundjuk 
burg H. Rosjidi duta | ani Mesir. 

| Dia sudah banjak pengalaman dine- 
geri2 Islam. Minta legi menteri ke- 
raakmuran. Boleh! Sodro- djuk 
Mc. Sjsfrudin Dis tidax | adi 
“menteri keuangan isgi. : 
Sodrono tidak senang, di 
“politik gunting wang dan 
Kogaran, ct 

. “Semva2 minta menteri 1 ertah 
Tidak boleh! Sodrono tundjuk : 

, Hamengkubuwono, jang netral. 
PIR. minta menteri kebakiman ? 
Mufakat! Sodrono Pro: 

i Mangga 13 

  

   

  

      

   
    

berakai 

Boh! Sodrono tundi 
“Golorgin Buruh min 

5 perburuhan ? “Poleh! oirono tun 
“djik Dr. Buntaran 1 
Asrarudin. 

“Golor Kana (Tani. mata 
tanian? 

.hurg “Sad! : 
Oa ikke Onilia men 
hatan ? Boish! Tetap Dr, | 
Partai Katholik minta 

  

   

        

    

   

      

    

    

    
   

  

“lainnjai 

Fraksi Dewokrat ajuga : nint: 7 

Boleh! Menteri pekerijaan 

belum banjsk kenal). : 

Demikianlah sementara. Menteri 

. PPK 
hanifeh 6 

bangan antara 
gussnto EN 

teri pereran : 

ngan antara Monomat 
woho (Masjami) 
(PRN) atau 'laionja lagi 
“Masih ada lowongan 

hubungan dan ment   

boleh dirobah.. 
Scfrono | f 

« ““depat Maan 

gbagu an 

  

: Saga bi 

'Melawat kebarat nk 
Comptabelen . . . .. . £ 5,80 
Bendeharawan Tea AG 

“Pinokio . . An Ke abon 
MI. tjuatja. Mn ata aa 

PLututg kesarung . . . £ 2,— 
Kit Mae ena aa 

IL Bak Bohong J0... £ 250 
“| Kantjil jang tjerdik . , £ 3,— 
Kuntum Shell On C IU 

| Femua pesanan koban 10 pCct. 

  

April 1951 Serikat 
mengadakan K a 

t di Djakarta. An- 
jadi pokok pem-. 

t . asjalah organisa- 
) dan  masjalah na ign. Textiel. 

    

    

| KA JG. DJADI DJUARA 
— TENNIS INDONESIA 

ER BAAN tennis jang Samakan berturut-turut, dari 
tgl, 23 s/d 16/3 di Semarang untuk merebut djuara eanis 

Indonesia tahun ini, berkesudahan sbb: 
aan lelaki (Mens Single) dju- karta. Kedua Sumadi Hurip dan 

ri ian kedua Tan Liep njonja schoon Surabaja, 
1. Bubaraong Can Single wanita (Ladies Single): 

djuara pertama Njonja Tan Liep 
Tjisuw Djakarta dan djuara kedua 
Nona N'e' wburg dari Surabaja. 

Perlu diterangkan, bahwa wissel- 
beker untuk tahun ini dipegang 

: Hm Tan Liep Tjauw. Ant. 

    

   

      

   
   
   
   

“Down te  teasi (tone Double) aju- 
As A. aan 

   Tjiauw dan :E 
Bari, ketiga Koo Tjing An dan 
Koo Horg Bing dari Muntilan (Ke. Te 
du), djuare keempat Tan Tiong Sien. Hasil perlombaan berenang jang 
Semarang dan Go Oen Giok Sema- dilangsungkan dl Semarang pada 
rang. tanggal 14 dan 25 3 jang mendapat 

. Donbie tjampuran (Mixes double) perhatian besar sekali dari para 

djuara pertami Tan Liep Tjiang penggemar berenang dari seluruh 

dan Nona Tan Liep Ae 'Dja- Indonesia kesudahannja sbb.: 
Berenang lelaki: djuara Go 

' Perlombaan berenang 

  

5 Dalam 5 th Egi “Kalibawang- 
— Temon dapat selesai 

Asal sadja ada uangnja. 
(Oleh Kor. KR sendiri.) 

Tjoan Giok dari CHTH Djakarta 
dalam tempo 528,2. 
Berenang wanita: djuara J, 

"Koekebakker dari Djakarta dalam 
tempo 6.47,4. 
Lontjat indah: Gjuara J. van 

Dieat, 
Waterpolo: djuara Chung Hua 

I Djakarta dalam tempo 5.02,8. Ant 

Sepak bola di Magelang 
pa uang R10.000.000,— dapat diterima dari Pemerintah, 

maka dalam waktu 5 tahun, saluran air dari Kali Progo, pan- 
diangnja 70 Km, jang diambil dari kapanewos Kalibawan ke 
Temon 'Adikarto) untuk dibuang di Kali Bogowonto, akan dapat 
selesai. Rakjat kemudian akan dapat mulai menanam dengan men- 
dapat air sepenuhnja. Demikian antara lain keterangan sdr Mar- 
todimedjo, pegawai Djawatan Pengairan jang diberi tugas untuk 
memimpin pekerdjaan pembuatan saluran itu kpd wartawan kita 

Keterargan itu diberikan kemarin, anggauta Dewan Pemerintah Dae-. 

  

     

leh! Sodrono tundjuk Mr. Ali Sas. PS 

    

    

    

bung 

“#osisl? Boleh! aan Kasimo atau 

|. Puim “sendiri orangnja. (Sodrono 

masih” Ha pertimbangan 

   
   
   

   
“N Boropati. 

Sekianlah raba2 Sodrono, aa masih 

waktu dilakukan penindjauan oleh 
Kepala Djawatan Pengairan Merto- 

puro dan anggauta Dewan Peme 
rintah Daerah A. Masduki serta be- 
berapa wartewan dari Jogjakarta 

Seperti diketahui, pekerdjaan jz 
besar itu, telah dimulat sedjak tgl. 

Agustus jg lalu, tetapi karena 
soal alat2 dan beaja, maka baru 
djarak 3 KM dapat digali. Lagi pu: 
la daerah kapanewon Kalibawang 
itu adalah Gserah pegunungan, se- 
hingga pekerdjaan lebih sukar dari- 
pada ditempat2 lain. Batu? besar 
terdapat ditanah, sedangkan alat2 

  

rah urusan Pekerdjaan Umum me- 
nerangkan, bahwa soal beaia itu 
akan diadjukan kepada Pemerintah 

Pusat, sebab bagi vemerintah Dae- 
rah sendiri akan terlalu berat. 

- R.96.000 “Utk Balai Pen- 
| didikan Masjarakat Desa 
-.R 96.000 Kabarnja kini disediakan 

“oleh Kementerian Kemakisuran utk 

.membangun gedung? Balai Pen- 
didikan Masjarakat Desa diseluruh 
Kabupaten Blitar. 

Gedung tersebut dimaksudkan se- 
pemetjahnja hanja pemukul2 batu bagai gedung pertemuan dimana 
biasa. Gotong rojorg peaduduk utk 
pembantu pekerdjaan tersebut da- 
pat dihargai dengan semangat pe 
huh keinsjsfan. Rata2 . tiap hari 
Gatang membantu 150 orang. 

Lain dari ity, kesediaan ra'jat un- 
tuk menjerahkan tanahnja guna ke- 
pentingan pembuatan saluran air itu, 
dapat melantjarkan Gjalannja peng 
djaan. 

Lebih landjut dalam 'keterangan- 

nja, sir. Mertodimedjo menjatakan, 
  

   

  

   

kaum tani dapat mempergunskan- 
nja utk pertemuan? diantara psra 
petani sendiri dan dengan pihak 
penerangan (Djiwatan Pene angan 
Pertanian dsb.nja). r 
Gedung2 semaftjam itu maksudnja 

kalau dapat akan didirikan ditiap 

Kana na tan, Ant. 
LL — 

- Epidemi typhus 

Hasil pertandingan sepak - bola 
Gistadion Tidar Magelang jg diusa- 
hakan oleh PP3M. dimana penda- 
pateannja digunakan untuk amal, 
adalah sbb: pada tg. 23/3 Kes. P? 
SM — Kedu utsra stand 4 — 0, tg. 
24/3 Kedu utara lawan Kedu selatan 
3 — 2 dantg. 26/3 Kes. Kelulawan 

PB8IM (Jogja) stand 2 — 4. 
. Pada hari ke 3 tg. 25/3, karena 
budjan lebat. pertandingan antara 
Kedu selatan lawan PPSM diu- 
rungkan. 

. 

—-Dalam fina/e pertandingan2 se- 
pakbola internasio:al. di Cannas, 
antara golongan jusior, kesebelasan 
Jogoslawia telah mengslahkan team 
Ausirla dgn 3 lawan 2. 

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

“Kemis 29 Maret 1951. 
6900 Ujon2 dari Puro Paku Alaman. 
13.45 Gema biola dan pisro. 
17.00 Gendirg2 anak2 oleh Wiloso- 

prodio. 
17.45 H buran La 
13 30 Peladjaran njarji Pemuda oleh 

Pak Mvradiji. 
1915 Tindjauan Delam Negeri. 
19.30 Rajuan Gurun Sahara oleh 

orkes ,,Almunir. 

20.30 Rajuan malam. 

  

Dari kalangan Djawatan Kese- 2130 Kcontjong asli oleh ORJ Su 
bahwa Femerintah Daerah telah hatan Rakjat 2 : hsarto, 
memberikan uang sebanjak R. 110. mendapat Megan Banana aan 22.15 Motjopat let. Sar. Pa 
000.— dan Giharapkan selandjutnja ini di Purwokerto telah nampak sari. 

bahwa dalam waktu bulan lagi, tanda? penjakit typhus. Tanda2 itu 5. 
penggalian? tanah did | Kaliba- terdapat pada paberik2 ijs/js Nlin - 7"? ALA AT 
wang jang pandjangnja 17 KM itu, waktu diadakan pemeriksaan oleh : 5 
dapat selesai. Dengan demikian, ma- 
ka djarak saluran jang masih kira2 
53 KM lagi, ialah bagian jang ter- 
berat, dapat selesai. Djarak2 lainnja 
akan lebih mudah mengerdjakannja, 

sebab antara lain djuga akan digu- 
nakan kali2 jang telah ada didaerah 
Adikarto. 

Setelah itu, dapat dimulai dengan 
| pekerdjaan penjempurnaannja. 

Dengan optimlstisch ia “menjata- 
anan kan, waktu 5 tahun itu tjukuputk 
2 mengerdjakan pekerdjaan jg berat 

“itu, asal sadja keuargannja tidak 
Bulit. Djika telah selesai nanti, 
maka penduduk Kulon Progo Utara 
dan Adikarto, akan dapat mengu- 

Periu diterangkan sini, bahwa 
1 luas tanah jang akan mendapat 
pengairan nanti diduga 6 000 HA. 

Sementara itu, sdr. A. binaan 

— bah tananah2nja dari nun men. | 
Gjadi surplus. 

pihak jang berwadjib. 
Berkenaan dengan itu maka Dja- 

watan Kesehatan Rakjat Karesi. 
Genan memberi instruksi kepada 
paberik2 perusahaan? tsb supaja 
Mena NN aa ij32 itu- 

REX Ta malam ini dan berikutnja - 

38588 17 TAHUN diam: 6—9.30 

ME BEST. YEARS OF OUR LIVES” 
An Loy—Fredric March—Dana Andrews 

Teresa Wright Virginia Mayo. 

Dalam K.R. 28 Maret hal. 1 tPtaa 
karta varia) tulisantentang ,,Pang- 
gilan Presiden” 5 baris dari atas 
terdapat kalimat: wertawan jang 
tlung dari ,, Antara”. Mestinja: war- 
tawan jig ulung dari ,,Aneta”. 

  

  

Heh kensuhme wak dan waktunja jang sangat pandjang, 
pertundjukan hanja dua X tiap2 malamnja. 

Perhatikan Kn ea Fa ek 258—3 
  

    

  

    
   

UANG - K AN AN 
Mau beli pariij ketjil dengan koers 
30 sampai 34 prosen. Partij be- 
sar berunding. 

“Alamat: Diokoretnadji 
: Nctopradjan No. 28 

Jogjakarta. 

  

    Maa nan : ak 
Dari hal pendidikan Ta 

eubuat makanan tahan Tn 4 

  

       
    
   
   

F baribuhana AN ian 
500 Pepatah . . na 

tjari sendi baru tata habata Ta 
ran tjita De 

   

    

  

   

    

    

  

     

. dokter: sebelum “kait 

  

ngkos kirim, sedikitnja :     
  

| SE 

PENGUmuman. No. 1 tahun 1951, 
  

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TIMUR dgn. 
Ini mengumumkan, bahwa semua pemegang hak erfprcht untuk 

pertanian ketjil diatas tanah-2 Negeri terletak di Karesidenan Ma- 

| Giun Propinsi Djawa Timur, untuk kepentingan mereka sendiri su. 

paja rmendaftarhan di Kantor Karesidenan Madiup Bagian Agraria. 

' Pendaftaran harus dilakukan selekas-lekasnja, selambat lambat- 

.nja dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah hari pengumuman ini. 

. Tanah jang pernah didaftarkan Gi Kantor Kabupsiten tidak perlu 

didaftarkan lagi. 

Mereka jang berhalangan karena Kena jang sjah (wettig ver- 

hinderd) pendaftaranuja dapat dilakukan dengan surat tertjatat, 

dimana harus disebutkan dengan terang dan djelas: 
I.nama lengkap dan alamat sekarang dari pemegang hak erfpacht 

| untuk pertanian ketjil: (Warga Negara R.I. atau tidak) : . 

2. nama lengkap dan alamat sekarang dari wakil pemegang hak: 

3. nama dan letak tanab-2 pertanian ketjil: 

4. keterangan-2 tentang hakerfpschtnja (tanggal nomer inschrijving 

acte, surat ukur dan nomer verponding) : 
5. keterangan-2 tentang tanah-2 NN ketjil itu (ditanami apa), 

6. keterangan lain-2. 

0... Pemegang hak erfpscht pertanian ketjil jang dalam waktu jang 

|- ditetapkan tidak mendaftarkan dirinja, dianggap tidak menaruh 

5 “perhatian lagi atas haknja dan tanah-2nja. 

143 

“SURABAJA, 21 Maart 1951. 
a.n. GUBERNUR DJAWA TIMUR. 

Wk. RESIDEN MADIUN,     (R. M. SIDARTO). 253—3 

5s Menudiu ka 302 
200 Celcius! 
(Sambungan halaman 2). 

para pengikut hanjalah menghias 
muka sadja. Tetapi panas, itulah jg 

malahan menguasai dan mempenga 
ruhi djiwa dan pikiran saja, Tidak 
heran, bila segala kedjadian itutju. 
ma remang2 dimata. saja. 

Sampsi dikabi paten Purworedi lo, 
Giperlukan minumnja dulu. Tan bah2 

satu dua gelas, masih kurarg! Li- 
poran bupati Sastroliprod odiutjap- 

kan, didengarkan sambil minum. 
Baik! Rombongan meneruskan. Pe- 
ternakan Kaligesing saja anggap 

biass. Tidak banjak ,,iets nieuwse, 
Mobil2 menderu lagi. Panas, PanAd, $ 
anas! 

Rasa minuman habis, 
timbul. 

Ditengah djaian antara Purwore- 
Gjo dan Kebumen ini muastinja ba- 

njak jang harus diketahui, lebih2 
bagi rakjat umumpnja. Jang saja 
maksud, ia'lah mengenai gangguan 
ulat Artona didsersh tersebut jang 
mendahajat itu. Tetapi romborgan 
tidak berhenti. Maka tidak banjak 
jang saja lihat, sedarg dari rumah 
saja berkehendak mempelsdjari cg 
seksama -kan gangguan ini. | 

Sedikit jg dapat saja tjeritakan 
Dari djauh, dari djalan raja orang 
akan melihat pohon2 kelape, jang 

kelihatan daun2nja mendjadi keku- 
ning?an. Ini karena adanja gang- 
guan hama kelapa jang terkenal 
itu gangguan ulat Artdna ata 
dalam bahasa Latinnja Aftona 
toxantha Hamps, masuk konarga 
Zygaenidae. Menurut tjatatan dalam 
3 ketjamatan2, jaitu Prembun, Mi- 
rit dan Ambal sadja banjaknja po: 
hon kelapa jg mendapat gangguan 
ada Ik 80.000 pohon, dan ig daun- 
P3 sudah merah ada Ik 30.000 po- 
hon. 
Tentang pemberantasannja me- 

mang sudah ada, dgn. setjara pe- 
njemperotan dan setjara perong- 
golin daun2. Tapi dalam hal ini 
banjak mendapat tentangan hebat 
dari pehak penduduk sendiri, karena 
kurang pergertian. Maka buat se- 
mentara hanjalah diadakan peme- 

hsus lagi 

riksaan terhadap meluas atautidak. 
nja serangan hama.ini. Mengenai 
penjemperotan kurang diperguna- 
kan, karena kurang ongko32nja. 

Kelau soal ini dibiarkan sadja, 
maska banjak kerugian jg. akan di: 
Gerita oleh rakjat dan pemerinteh 
daerah. Boleh dihitung dgn. harga 
murah, kalau hsrga sebutir kelapa 
F 0,50 daersh sebelah timur Kebu. 
men sadia akan kerugian: 80000x 
50x F0,59 Gjadi F2.000.000,—. Ah, 
panasnja masih mengganas. Tak 

bisa legi mendongerg hal ini. 
Kita meneruskan perdjalanan. Ber- 

iastirshat agak lama ditempat pe 
ternakan lembu di 
Suiah tidak bisa lagi saja mengi- 
kuti Pak Budijoro dan Pak Gatot. 
Paling perlu ial-h minum, dan se- 
ksli lagi minum! Makan tidak mem- 
punjai minat lagi. Banjak oraug jg. 
men ambut, tapitak saja hiraukan, 
karena panas. 

Terus Isgi. Sampai digedung tja- 
mat Ambal berhenti, perlu roakan, 

sekarang sudah sedikit merasalapar. 
Tapi makanannja hanja sate dan 
lontong. Katanja ini keistimewaan 

Gidserah sit - Ja bolen, asal banjak 
minum, karena haus! Djam .menun- 
Gjukkan setengah empat sure. 
sih panas, maiahan lebih menterik- 
kap. Badan berlumuran — bukan 
Garah— tapi peluh. Panas, panas, 
sekali lagi panas| Memang daerah 
panas ! ' 

  

    

  

  

    

Mulai ini 

4.30-7-9.30 

“TWE HEIRESS 
Dg. 

OLIVIA DE HAVILLAND- 
— MONTGOMERY CLIFT- 
RALPH RICHARDSON. 

Djam: 

  

17 th. Keatas. | 

    LUXOR “Suti maam ai 
FILM INDONESIA: 

"SEHIDUP SEMATI" 
Dan. CHATIR HARRO — IDA PRIJATN! dil: jg. terkenal. 
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Suatu pertjintaan jang mengharukan. 

Njanji2-an merdu meraju. 

k 

17 tahun. 
256—3   

Sekatan Jogjakarta jbl. 

“. Sepakbola Djawa— Sumatera Pa 

Djam: 17—-19—21: 

| 

| Film berita: Gelora Indonesia No. 1, diantaranja : 

| 

| 
| 

/ 
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R.A. SOEMARTI 'SOERAHALDAKA (S.G.A.” Semarang) 
  

Lembupurwo., 

o 
O 
o 

814 AMIN ABDURAHMAN 
O 

25 Maret 1951 
1 Klaten 

- Bocor 
  

3, Arjoto 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan.djalan ini kami mengutjapkan banjak? terima 

kasih kepada Tuaa/Njonjah/Nonah semuanja atas sumbangan 
karangan bunga, tenaga, harta benda dan fikiran pada 
meninggalnja anak kami : 

'R. ASWOTO 
bekas guru Christ. H. I. S. Salam Magelang. 

Turut berduka tjita: 

1, R. Pudjodarsono 
2. R. Martoredjo 

M4. en 

(Presphotograaf Ipphos) 

@oosoonposoond ena Ooo 2900000005000000000000 

a/n Keluarga 

MARTODIRDJO. 

251— 3 

Ma- 

  

Goena ketjanti- 

kan dan keba: 

goesan badan 

Wanita. 

Ngaglik 3- Telf. Z. 1140 - Soerabaja. 

Malioboro 35 - Jogjakarta. 
249-3 

    
  

BOEKHOUDEN A S— 
Rombongan baru dimulai 6 April 
Dictaat gratis. Pendsftaran pada 
,»MITRA“- Bintaran wetan 11, Jo 
gja. Djuga menerima pendaf. me 
ngetik. 29-—3   

UNDIAN UANG KE Iv 
UNTUK 

hadiab seperti berikut: 
  

1 Hadiah dari R. 7.500. AR, 7500—- 
ni Mk Bogo an SNN 
Ba pa bon bob 
Ba nan RAL G3 anon 

no 3 Sp eror ra bore sah tnan PENNa ag: 
BO Me Bo HA 5DO 

500 5 Ae 15.— SA, 1500.— 

“576 Hadiah sedjumlah ..,.,. R. 25:000.—       

Penarikan ditetapkan pada tanggal 5 MEI 1951. 
1. Trekkinglijst dapat diminta dergan tjuma2: 

2. Undian2 dapat dibeli ditempat Agen-Agen Djawa Bapu: 
Jogjakarta : Firma Harapan, Tugu 36 i 

Toko Pantjasila, Danurdjan 119 5 
» Ling Co, Petjinan 40 

Jap Goen An, Petjinan No: 99: 
Solo ' : »Carono” Pasarpon 104 
Klaten 1 Bank “Antara Pusat 1 
Muntilan — 1 Toko Buku Koo Jong Tjoan, Dji. “Raja 31 
Temangguag : IMA. Peni, Djalan Raja 111 

Purwokerto : Toko Slamet, Djalan Raja 116 K 
Purworedjo : Kursus Dagang “Arti", Djl. Broederan 28 
Banjjarpegara: Ta. Tjoa Tjoe Sap, Djl, Midangan “ 
Pati 1 To. 1 Liang Tiwan, Pasar Sore 52 
Kudus : Tn. Gunadi, Bauk Rakjat Indonesia atau Djl. 

Wergu Kulon 12 
Blora : Tn. Liem Tjtong Khiem Djl. Taman Bahagia 13: 
Pekalongan : Tn. Tjog Kha Stiong, Ketandan 14 
Tegal : To. Tjia Yauw Hian, Dil Klenteng 35 

3.Pesenan jang dilangsungken keprda N.V. Kedu Magelang atau 
Tjaba-g N.V. Kedu, Postbox 21 Malang supaja Gisertai ongkos ki- 

. rim seperti berikut: R. 1,50 untuk pesanan 1 sampai 5 lembar : 
R. 2,50 untuk 6 sampai 10 lembar dari selebihnja 8 R, 1,50 untuk 
tiap tiap 10 lembar, 1 

4. Para Agen2 N.V. Kedu diseluruh Indonesia, 'supaja kami dapat 

keraguan2 para pembeli, terutama pembagian hadiah jang dila- 
kukan oleh para Agen, diharap Gjangan mendjual undian jang 
sama harganja. 

250—3 N.V. KEDU— MAGELANG   
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| Jajasan Fonds Amal Kedu Magelang dan Barwai Djatinegara. 
Pada permulaan bulan April 1951 akan segera dikeluarkan 2 (dua) 

Undian Uang masing2 sebesar R. 50.000.— a &. aa dengan sisunan 

mendjamin pembagian setiap bulannja, dan untuk menghindarkan 
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|. NOMOR DEPAN, HAMPIR TERBIT 
| NOMOR PERINGATAN! 

HARGA ETJERAN TETAP R. 150 PER EXEMPLAAR 

£ 4 yi si s ten aa - 3 2 i 1 

PA Pa TU an SE APN UAN GO an anyar stand sa Ek “ta TPA AS 

  

   
TERBIT 20 HALAMAN ! 

ISI DAN GAMBAR? ISTIMEWA ! 

TUGU 42, JOGJAKARTA. 
Se an aan ea NN     
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