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| Hari in! formateur kabinet 
| Mr. Sartono untuk kedua ka- 

linja akan mengadakan per- 

    

ka 
RRT. 

   

  

  

       

  

  

  

  
   

  

   

   

   

      

   

      

  

   

    
Iwa sebagaimanajSi- 

ahwa kursi Perdana 
suatu tuntutan mu- 

ini dapat diartikan 
  

      

      

wa kursi Perdana Menteri itu 
seharusnja diisi dagu orang partai'jg 

mu may. mempunjai perimbangan besar dim 
IU P@r- program kabinet, tegasnja jalah an- 
0 daikata program itu sebagian besar 

s@lambil dari program FN'!, makase 
harusnja PNI jang menduduki kursi 
Perdana Menteri dan sebaliknja, dji 

1 ka program Masjumi jang sebagian 

besar diambil untuk program kebi 
1. net, maka Masjumi jg seharusnja 

“menduduki kursi tsb. Dim pada itu 
orang jg mendudiki kursi Perdana 
Menteri itu harus benar2 orang jg 

Z kuat. 3 An 3 7 : 

Berhubung adaenja suara jg meng: 
- hendaki adanja Presidenteel kabinet 
Mangunsarkoro menegaskan, bahwa 
PNI sendiri tidak mengbendaki tisp- 

“tlep kabinot jang tidak parlementer, 
karena presilenteel kabinet pada ha. 
kekatnja akan mengurangi azas de. 
mokrasi jg kita djundjung tinggi. 
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Nan Ke Gang Tengah“ sepattknjaia tidak akan keberatAd 
Mika nun g boleh « pertjaja andaikata Hatta mendjadi Perda 

st gebyar perk: - “anal Menteri, tetapi ia harus melepaskan 
ea Nk akah ai Gjabatannja sebagai Wk. Preside'. 

Bagsimana sulitnja kita hadapipen 
bentukan kabinet sekarang, kitaha- 
rus tetap bergsaha kearah ter- 

| bentuknja kabinet jg parlementer. 
Ant. : 5 

R HARUS MEMBATASI PADA 

Inggris ingin bantu selesaikan Korea dng perundingan bone ena Manna PUD, okmkan2 NAN Ue DBR AN PA Sala du Beran Ungneo Nag 

    

   
   

  

   

chon dan didaerah sebelah utara dan timur laut Onggori. 
BSE Haa BELA 3 

Pertempuran ketjil2an terdjadi jakang Korea Utara akan insjaf 
   
    

   
   

      

    

   

    

    
   

  

   
     

  

   
   
   
    

    

   
    

      

    

itu boleh djadi akan menudju ke- 
| Buatu pertikaian umum. 

Selandjutnja dgn setjara tidak 

ja terdjadi kontak ke 

u dikabarkan, bahwa 
ukan- pas "langsa Ih nengritik dj: 

jan sedikit aga dral Mc Arthur. Dikatakan bahwa 

awanan jang para ahli militer lebih baik mem- 

y 

tjemas: . 
Korea 2 "aka selandjutnja menjatakan bahwa ge- 

Ea Btn rakan umum ke Korea Utara oleh 

# sena rapat Pasukan2 PBB akan merupakan 
dua tindakan jang mempunjai arti po- 

membiarkan sosi2 palitik dibitjara- 
kan oleh para ahli politik. 

  

Fa 

  

tu Inggris. if La 

— India Moh Makan- 
an Komunis 

  
elah mengeluarkan suatu pengu- 

pasu- mumen, bahwa pem. India telah me- 
“ mindjau segela tawaran? dari pom, 

(RRT. Ditegaskan bahwa bahan ma- 
kanan jang ditawarkan RRT ti- 

singin Gnk sesusi dengan kebutuhan hidup 
| PE- sehari2 bagi bengsa India. oo 

n € dgn godang tawaran dari Sovjet. mung- 
t 0 kin sekali ditolak. Karena Bov'et 

'|ke utarapu- menawarkan bahan makanan sambil 

2 anta Kes 1 rami India sedang karang. De-   

asukan PBB jangsung Shinwell mengritik djon- 

b 2 litik dan militer, Demikian Radio 

antjis kerahkan artilleri dan pasukan pajung 
ARI 'Saigon dikabarkan bahwa pasukan2 Ho Chi Minh bela- di ini siang malam terus menerus mengadakan serangan 

sita — “Tu duhan Ramubik. ea ya 

difront tengah, sedangksn difront bahwa diteruskannja pertempuran2. 

ir dari fihak batasi diri pada soal? militer dan | 

Menteri pertahanan Inggris tab 5 

: Menteri Makenan India kemarin 

na rami sebagai batenja. Pada- 

ini jab sen PRESIDENTIL KABINET KURANGI 
» AZAS DEMOKRASI 

| “Hatta bisa djadi P.M. asal lepaskan djabatan Wk. Pres. 

  

temuan dengan pihak Masju- STENSGENSA RKORO wakil ketua dan ketua Dewan Politik Ling Pertemasn mang agaloh | Yi PNI jg baru kembali dari Djakarta dlm interview terangkan | 
Be an memben- || bahwa buat sementara waktu pekerdjaanaja sebagai ketua Dewan ' 
tuk kabinet koalisi atas dasar | Politik dalam hadapi pembentukan kabinet telah selesai dengan 

| Jang luas, seperti opdrecht || telah t sedianja garis besar, baik meogenai program, maupun 
| Gari Kepala Negara. kopade- pembagian kursi. Djuga Mangunsarkoro optimistis akan dapat 

: St Nan MR — | terbentuknja kabinet sekarang ini. 

| #epakat antara ENI Masjumi an Mangunsarkoro 

Perantjis sedia 
lawan Sovjet 

 kein omong kosong” 
| kata Auriol 

RESIDEN Perentjis Vincent An. 
oriol jg kini sedang mengundjung- 

Amerika Serikat kemarin mengui 
tjapkan pedato dimuka korgres di 
mana ia mendjandjikan bshwa nege- 
rinja akan mengargkat, sendjata 
melawan agressi Fovjet, bila Sovjet 
telan memulainja. 

| Ped Pedato tsb. diutjapkan dimuka si. 
Gang gabungan kongres pada saat? 
senat akan mengambil keputusan 
tentang soal pengiriman pasukan? 
“tambahan ke E-op4 untuk memper. 
kuat tentara Atlantik jang dipimpin 
oleh djendral Eisenhower guatu soal 
ig Ajadi perselisihan hebat didalam 
kongres. 
Ml Te Bukan omong kosong. 
Seperti diketahui kaum Republi- 

  

.kein menentang maksud pengirimen 
pasnkan2 Amerika ke Eropa ini 
Gengan alasan karena negeri Eropa 
Barat tidak punja kemauan untuk 
pertahankan diri sendiri. 

Tetapi. Auriol dalam pedatonja 
menjangkal pernjataan itu sebagai 
suatu ,,0 : ong kosong”. Katanja ,,Pe- 
rantjls kini sedeng membangun 
kembaH atas pertshanannja dan 
tidak punja harapap2 palsu bahwa 
agressor akan berhenti di pos? per- 
tahanan tapalbatas jang tidak @i- 
djaga dengan ku t”. Selandjutnja 
la tegaskan bahwa negerinja meng: 
hendaki suatu perdamaian dimana 
persendjataan tiap? negeri dibatasi 
bepantesnja den dimana semua sen 
Gjata atom dibinesakan. Demikian 
Ant. Up. Cari Washington. 

“ VISHINSKY SEMBUH 
Radio PCJ semalam memberita- 

kan, bahwa menteri LN SovJet Via- 
hinsky telah sembuh dari sakitnja. 
Pengumuman Moekow itu oleh FC 
dianggap suatu hsrapan baik bagi 
langsungnja konperensi 4 Besar. di- 
mena dia akan memimpin delegasi     

   
Medan perang Indo-China: 

  

D' 
besar-besaran terhadap benteng2 
didaerah pegunungan Dongtreieu, 
Haiphong. 
'Menurut komunike markas, bessr 

Perantjis di Saigoo, serangan? tsb 
Tan dihalaukan oleh satuan? arti- 
2 : , dimana kabarnja pasukan2 
Vie 
mengundurkan diri. 

   

  

  

banjak berkorban ketika 

| Selandjutnja komunike tsb mone- 
rangkan bahwa pertempuran? sergit 
telah terdjadi didaerah Maobke. 
Djumlah pasukan? Ho Chi Minh 1g. 
dipusatkan didaerah Dongtrieu ini 

| menurut taksiran pihak Perantjis 

    

  
PROTES INGGERIS KEPADA 

IRAN DIKEMBALIKAN 
Parlemennja sudah putus- 

kan nasisnalisasi ! 
Surat kabar setengah resmi ,,Etta- 

laat” jang terbit.di Teberan menga- 

barkan bahwa pemerintah Irantelah 
memutuskan untik rendjswib nota 
Inggris tertangg:l 14 Maart j1 jang 
berisi protes terhadap rentjana na- 
sionalisasi industri winjak. 

Menurut sk tsb, monilik gelagat- 
nja pemerintah Iran akan mengem- 
balikan protes Inggris itu kepada 
kenjataan bahwa parlemen Iran te- 
lah menerinabaik rentjans undang? 
nas'onalisasi tsb| Seliin itu, Eta. 
Isat” mengabarkan pula, bahwa pe- 
merintah Iran dibawah pimpinan 
P.M. Hussein Ala akan lendjutken 
perund'ngangnja dengan Sovjet Uni 
mengensi hutang perarg Sovjet kpd 
Iran dan mengenai pertikaisn2 per- 

12 fiimg telsh dibitjara- 
   

    

“kan dleh Intah jl. Demikian 
Ant. Afp. dar Teheran. 

MAU- KAWIN 
:Dengan Ama! Fikri 

Bekas t Narriman 
Sadek . Zaki Aetatam, psda 
tanggal 12 April akan reni- 
kah dengan gadisnja seorang 
bankier jang kaja Gi Mesir. 

Tjalon isteri . Hashem ber 
nama Amsl Fikri. Sedargkan 

' Narriman Sadek akan kawin 
| dengan Radja Farouk pada     6 Mei. —Ant, 
  

   

  

Kedaulatan Rakjat" (Anggauta S.P.S) 
  

TT RI Rp au 

  5 1 milimeter, 1 kolom 

LANGGANAN :- 
Dalam dan Luar Kota Te | 

Sebulan £ 9—a 

Etjeran f 0.50 JI 
“ 

1 .. " 

ADPERTENSI : I 

£ 0.10       
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Kuburan djadi , Istana” persembunjian 

      

43 PERKARA RAMPOK & GEDOR 
BISA DIBIKIN TERANG. 

TELAH beberapa hari ini kalangan polisi di Jogja- 

karta melakukan tindakan penangkapan ter- 

hadap orang2 jang nama-namanja sudah ditjatat 
mendjalankan sekurang- 
kan perampokan. 

Begitulah, penangkapan jg berapa 
hari jl dilakukan didesa Dukuh, se. 
orang kepala rampok nama B. telah 
berhasil meloloskan diri pada waktu 
penggrebegan itu dilakukan. Oleh 
polisi orang itu terus ditjari. 

Tembakan ditengah 
malam. 

Pada tg. 1 April antara djam 11 
malam, Cidekat prsar Kranggan da- 
lam kota Djokja. Orang jg ditjari 
itu kelihatan. Oleh pihak polisi se- 
gera dilakukan penangkapan. Hasil 
penangkapan itupun B mengadakan” 
perlawanan terhadap polisi jg me- 
nargkap. 
Kemudian pada malam itu Gjuga 

untuk mengumpvikan bukti2, B dgn 
tangan diborgol cleh seromborgan 
polisi telah dibawa ke Kritjak dalam 
kota Djokja. Akan tetapi, setelah 
sampai ditempat jg agak gelap B. 
telah melarikan diri lagi seningga 
polisi terpaksa melepaskan temba- 
kan perirgatan hingga 2 kali. Seka- 
Upun demikian, B. terus juga me- 
larikan Giri dap malah mendjatuh- 
Kan diri dalam sungsi, sehingga ter- 
paksa pihak polisi melepaskan tem- 
bakan kearah tempat B8. mendjatuh- 
kan diri itu. 

Begitulah, dim penjelidikan polisi 
selandjutnja. baru psda- tg 2 April 
Gjam 0530 pagi B. dapat Giketemu- 
kan oleh polisi dalam ntjungkup” 
(rumah gubuk diatas kuburan) dide- 
sa Pingit. 

Ternjsta B. mendapat luka2 diba- 
gian kakinja. borgoinja sudsh ter- 

lepas dan tjelgnanjapun sudah ganti. 

Menggunting da- 
lam lipatan 

Rupanja usaha polisi ini merupa 
kan usaha menggunting dalam Ii- 

Bekas tenaga pedjsang bersendjata: 
  

MANA DJAMINAN SOSIAL EKONOMI ? 
JELEGASI “werkcomite” kongres persatuan bekas pedjuang 

. bersendjata seluruh Indonesia, jang diketuai oleh Permadi joy 
kemarin pagi bertemu dengan ketua seksi pertahanan parlemen 
Subadio. Dan hari ini djam 11 akan bertemu dengan seksi per- 
tahanan untuk menjampaikan harapan2 badan tersebut jang ber- 
kenaan dengan djaminan sosial ekonomi bagi para anggautanja, 

Harapan itu terkandung dalam sa 
tu statement, jg pokoknja sbb: 

1. lekas diselesaikan masalah ta- 
wanan pedjuang kemerdekaan jarg 
masih meringkuk Galam pendjara. 

.. 2. terpeliharanja setjara tegas me- 
ngenai keluerga bekas tenaga pediu- 
arg bersendjata jang terlantar hi 
dupnja, 

3. masslah gerilja lekas diselessi- 
kan setjara teges dengan dasar dan 
tudjuan revolusi nas'onal, 

4. diperbaikibja pemelharaan bagi 
nasib para invaliden, 

5. dibentuknja suatu dewan chusus 
untuk membssmwi korupsi, 

6. penghargaan jang seadil2nja ter 
hadap bekas tenega pedjuang ber- 
sendjata dengan dasar perimbangan 
antara pedjuang kemerdekaan dgn 
bekas musuh (KN'L). 

| 1. menambah ketjerdasan bekas 
“peijuang bersendjate dengan me- 

pertahanan pasukan2 Peranijis 
kira2 25 km sebelah timur laut 

kira2 ada 3 brigade atau 40 sampai 
:60.000 orang. 

Pasukan Perantjis 
mundur 

Sebagai akibat pertempuran sengit 
ini maka daerah jang terletak 2 km 
dari benteng pertahanan Mabhke ter- 
aksa dikosongkan... 

” Djumleh Danik Perantjis jang 
mempertahankan deerah itu — kata 
komunike tsb .— djauh lebih ketjil 

   Tema 
Kdatada Indonesia 

      

njediakan studifonds untuk selu- 
ruh bekas tenaga pedjuang bersen- 
ajata, 

3. menindjau kembali tjara penem- 
patan tenaga dalam APRI dengan 
siarat2 lebih mendahulukan tenaga 
jang mempunjai diiwa revolusi dari 

pada tenaga jang hanja technische 
vasrd'gheid. 

9. supaja memberikan kelonggar- 
an bantuan kepada segala usaha 
koperatip kolektip dsripada semua 
bekas tenaga pedjuang bersendjata, 

10. memperbsiki tjara pelaksana- 
an transmigrasi dari bekas tenaga 
pedijuang bersendjata, 

11. supaja gerationaliseerden (de- 
mobilisanten) mulai tahun '48 dibe- 
ri surat pemberhentian, 
Menurut keterangan Permadi Djoy 

43 organisasi bekas pedivang de- 
ngan angganta Ik. 250.000 sudah 
masuk djadi badan tersebut. — Ant. 

PASUKAN HO GIAT MENGGEMPUR PERANTIIS 
kalau dibandingkan dgn djumlah 
pasukan2 penjerang, tetapi karena 
bantuan artilleri dan pasukan pa- 
jung Perantjlis jang berhasil me 
njusup kedaerah tsb, maka Maokhe 
dapat tertolong. 

Rentjand Ho botjor? 
Menurut taksiran mb. Peranttia 

rentjana Ho Chi Minh Igo serangan? 
ini ialah mewasukkan pasukan? 

Perantjis kedalatn suatu perangkap 
Agn @jalan memantjing aeroka, 

supaja mengirimkan pasukan? Pe- 
rantjis setjara beserzan kedjalan 
nomer 18 jg merupakan suatu dae- 
rah buntu. 
Sementara itu kira2 50 bataljon 

pasukan2 Vietminh telah dipusatkan 
didaerah pegunungan untuk (bila untuk kemudian menjerang . pasu- 
keadaan telah mengidzinkan) diper., kan2 Perantjis jang ada didaerah Dierman, 
gunakan turun dari peguniingan 

9) 1 

kurangnja turut melaku- 

patan”. Pada waktu malam? men- 
tjari P. jang melarikan diri itu, telah 
dapat turut tertangkap 5 orang lagi 
di Pingit jang djuga nama-namanja 
telah Iama ditjatat oleh polisi sebagai 
perampok. 

. 

« 

Demikianlah, djika kita mengikuti 
keterangan pihak polisi jang telah 
berhasil menjergap sarang perampok 
itu, dapat diduga bahwa perampok- 
an2 jang dilakukan di Djokja dan 
sekitarnja diatur oleh suatu organi 

sasi jang rapi. Dengan keadaan B: 
Ig . tertangkap pada pagi harinja di 
»tjungkup” sudah ganti tjelana dan 

borgolnja sudah . dilepaskan, maka 

organisasi itu bukan organisasi ketjil: 

Sebab, andaikata borgol itu dipu- 

tuskan dengan dikikir atau digerga- 

dji, maka waktunja sangat sempit. 

Sehingga kita menduga, bahwa ka- 

wanan perampok tsb. .sedikitnja 

mermpunjai kuntji pembuka borgel. 

“Gerakan pembersihan: di 

3 ORANG BENGGOL GRAJAK 

  

8 

  

RAMPOK 
Hasil 
kapan 

Bertalian dengan penjergapan sa- 
rang perampok jang terdjadi kema- 
rin dulu malam itu, baik djuga kita 
tjatat daftar perampokan jang ter- 
djadt dalam bulan Maret. 
Didalam kota Djokja dalam bulan 

Maart: 1 pembegalan dan 2 peram- 

pokan,. Didserah Sleman terdjadi 2 
perampokan. Didaerah Kalasan ter. 
Gjadi l.pembegalan dan 9 peram- 
pokan, Di Godean terdjadi 2 peram- 
pokan. Di Bantul 2 perampokan. Di 

Kotagede 1 perampokan, 1 pembe- 
galan dan 1 pembunuhan. Di,,Wates 
dan Sentolo nihil. Di Wonosari2 
perampokan. Djumlah seluruh Djok- 
ja selani bulan Maart 3 pembe- 

galan, 20 perampokan dan 1 pem- 
bunuhan. 

Sedangkan perampokan dan pem- 
begaian jang terdjadi dalam bulan 
Februari jl. ada 34. 

Dalam pada itu patut djuga di. 
tjatat, bahwa atas kagiatan pihak 
polisi dan PP di Bantul telah dapat 
ditangkap perampok2 jang pada 
bulan2 jang lampau mendjalankan 
9 perampokan dan pembegalan. Di. 

dalam kota Djokja bisa terbongkar 
14 perkara perampokan dan pehg- 
gedoran. 1 . 

Dapat djuga diberitakan, sebagai 
hasil kerdjasama antara polisi.Sle- 
man dan Muntilan, maks 20 perkara 
penggedoraen jang terdjadi di Mun- 
ti'an pada bulan2 jang lalu dapat 
dibongkar. 

Dengan kegiatan kalangan kepo- 
lisian sekarang 'ini, rasanja kea- 
manan di Djokja. jang agak ter- 
ganggu (sekalipun belum sehebat 
lein tempat): akan bisa diperbaiki 
lagi hingga sebaik -baiknja, 

Klaten : Aa ena Nagan 

TERTEMBAK MATI 
Rakjat Klaten 

(Oleh Kor. 
akan slametan 
KR“ Klaten) 

Pen keadaan di Klaten pada dewasa ini, djuruwarta ,,KR” 
menulis sbb. : 
Meskipun telah beratus2 grajak dan penggedor dapat ditangkap 

dan ditawan, tetapi tentara, polisi dan rakjat belum puas, kalau 
belum bisa membekuk batang lehernja benggol2nja, terutama Su- 
radi bledeg, seorang bekas ten 
kus emas berkilau-kemilau. 

Lebih 'djauh dapat dikabarkan, 
bahwa ketiga majat tadi terus di- 
sngkut ke markas Bataljon untuk 
diambil gambarnja dan  dipertun- 
Gjukkan pada seluruh djawatan dan 
pembesar pembesar. Tetapi ka rea- 
berita itu sampai pada rakjat, man 
ka merekapun berdujun dujun sama 
menjaksikan para bekas benggol 
pengatisu itu. Kemudian mereka di- 
serahkan pada warisnja masing2. 

Dari Kepala Djapen didapat beri- 
ta, bahwa sebentar legi oleh jang 
berwadjib akan diadakan selamatan 
jang . berarti “tidak menjelamati 

tara jang seluruh giginja dibung- 

Dengan djatohnja benggol2 grajak 
ini, hanja tinggsl seorang benggol 
sadjalah, jaitu Judojg sampai seka- 
rang belum tertangkap. Demikianlah 
keterangan dari Djapen Karang- 
nongko pada kita. 

Dinas Wadjib Tentara & 
“Rekonstruksi 

Atas undangan Kepala dari D.W, 
T. & R. dari Terr. Div. Diponegoro. 
di Semarang baru? ini telah diada- 
kan pertemuan dengan para Kepsia 

penang 

Sea Maa msi Wa an sena Bola Dgn il aim an Sapi Jae Hai sn mane BED ag Mb pp 

»grajak", melainkan menghibur pd Djapen Daerah, kepala2 Djawatan2 
rakjat jang telah sebagian besar Pertanian, Perburuhan, Penempatan 
dapat dihindarkan dari kekatjauan Tenaga, Sosial, Periadustrian, Per- 
selandjutnja. degaugan dan Buredu Rekonstruksi 

Hari Minggu tgl. 1 April 1951 jl, Nasional Djawa Tengah untuk keper 
adalih hari sial baginja Pada hari luan merundingkan so'al2jang lebih 
itu, antara lepas lohor, ia ketahuan djauh mengenai penglaksanaan de- 
menjembuajikan diri dengan2orang mobilisasi Angkatan Perang dari 
temannja di desa Brintik, kelurahan territorium ini.— Diantara putusan2 Malangdjiwan ketjamatan Kebon- Jang diambi ketiku itu adalah ta). 
Arum, Segera orang menjampsikan Mendesak kepsda Gubernur Djawa- berita pada Seksi Komandan Surat. Tengah utk segera memperlengkapi 
man, jg dgn tjepat bergerak dengan bentukan Panitya Rekonstruksi Na Gua regu ke kelurahan tsb. sional, dan (b). Mengadakan rombo- Sesampai mereka di desa Brintik, ngan utk menindjau daerah Kali 
terdjadilah perlawanan dari pihak mantan, dimana nantinja gedemobi 
grajak, tepat djam 5.00 sore ketiga liseerden Ig dapt ditransmigreerakan 
benggol grajak tsb. kena tembakan dikirim kesana Ggn perlengkapannja 
jang dilepaskan oleh sdr. Sunerdi2 jg baik. r 
Benggol lainnja jg tertembak mati : 
itu adalah Hardjotukarno dan Jo- 
sosami. 100 Lokomotip dari 

'Djerman 
SETELAH 2 bulan mengundjung! 

Eropa, jaitu Inggeria, Perantjis, 
Belgia dan Nederland, maka achir 
-minggu jl. Ir. Effendi Saleh kepala ' 
Gjawatan kereta api telah tiba kem- 
bali di Badung. Kepada Antara Ir. 
Effendi mengatakan/kesan perd'a- 
lannja, bahwa pembitjaraan jang 
Gilakukan dengan paberik?2 industri 
di Eropa 'itu mendapat sambutan 
jang baik, karena mereka menghen- 
Gaki hubungan tetap dengan Indo-, 
nesia, disebabkan Indonesia mempu- 
njai bshan2 mentah jang penting 
seperti karet, minjak tansh etc.” - 
Meskipun paberik?2 industri itu se. 

karang banjak menerimaorder?ber. 
hubung dengan adanja persendjataan 
kembali di Djerman, dan tekanan . 
peperangan di Korea, namunperhu- 
bungan terus menerus Antara Djer- 
man dan Indonesia akan ada, teru- 

' tama tentang pemesanan alat2kereta 
api. 

Alat2 kereta api jang telah dipe- 
san itu adalah 100 lokomotip dari 

100 kereta penumpang dan 
1000 gerbong dari Nederland, Ant. 

  

    
HO "CHI MINH 

Pasukannia "mulai giat Menggempur 
pasukan Peranijis. 

perangkap itu, Ant. Afp. 
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Mr- SUSANTO FIRTOPRODJO 

Tiaton Perdana Menteri? 
  

' Pemogokan di Iran. 
Rad!o Teheran mengabarkan bhw 

PM Iran Husen Ala telah menun- 
Gjuk 3 utusan untuk menindjau 

. .keadaan pemogokan ditambang2 
. minjak. Sedangkan Iranian Oll Coy 
telah memanggil 10 buruh jg mogok 
untuk. berunding. . : 

Berita itu selandjutnja menjata- 
kan, parlemen kemarin telah bersi- 
dang utk bitjarakan undang? daru- 
rat dim keadaan perang. 

Kiriman dari Hoakiao 
Panitia Perdamaian Dunta Tiong- 

“Kok baru2 ini telah menrima sum- 
bangan uang dan surat2 dariperan- 
tau pedagang Tionghoa diladonesia 

| sebanjak 50 djuta dollar uang Hong- 
kong. aa 

Sedangkan surat2nja ditandai oleh 
Partai Demokrat Tionghos di Indo- 
nesis, jang a.l. menjatakan peng- 

, hargaannja kepidapasukan2 Tiong- 
kok dan Korea atas segala korbun2 
jang telah diberikan guna kemerde- 
kaan Korea dan perdamaian dunina. 
Demikian Radio Peking. 

UANG KANAN 
Mulai 1 Mei tidak 

4 laku lagi 
Dengan putusannja tg. 21 Maret 

1951 No. 60275JU.U. Menteri Keuang- 
an menetapkan bahwa kesempatan 
menukarkan uang kanan terbuka 
sampai tg. 30 April 1951. 

Mulai 1 Mel 195l ,uang kanan 
tidak bisa jagi ditukarkar dengan 
obligasi. 

- Sesudah 1 Mei 1951 hanja regu2 jg 

: diberikan sebelum tanggal itu oleh 
ksntor penukaran jang bekerdja 
menurut tjara tidak langsung masih 
bisa ditukar Gengan obligasi, akan 
tetapi paling lambat sampail Djuni. 
1951 untuk Djawa Gan Madura pa- 
ng lambat 1 Djuli 1951 untuk dae- 
rah Giluar Djawa - Madura. 2 

NTO T 
Pa nu 
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7. " s :. Sartono | temui Presiden 
KTTAREN formateur Mr. Sartono menemui Presiden untuk 

(RA menerangkan usaha2 jang telih didjalankannja didalam babak 
pertama setelah ia menerima tugas membentuk Kabinet baru, 

| demikian menurut berita2 dari kalangan jang biasanja mengeta- 

Kepada pembitjaraan dengan Pre- 
'siden itulah nanti akan banjak ter- 
ganturg soal2 mengenai pembentuk- 
an Kabinet oleh Sartono bahkan 

sropanja pembitjarasnitu merupakan 
«pula suatu ukuran apskah pemben- 
tukan Kabinet ini akan dilakukan 
terus oleh Mr. Sartono seperti se- 
karang ini atau dengan tjare lain. 

Djika Mr. Sartono nanti ternjata 

akan melakukan tugas pembentukan 
Kubinet ini maka burulah akan tiba 
babak kedua untuk mengadakan 
kembali pertemuan? diantara dia 
Gepgan partai2 dan pihak2 jang di- 
anggapnja perlu mengenai'soal pro- 
gram dan formasi Kabinet baru itu. 

7 Pasal 

Kabarnja didalam konsepsi semen- 
tara Sartono telah mengadakan 
gambaran program pemerintahan 
jang akan terdiri dari tudjuh pasal 
jang pokok utamanja harus terletak 
“pada soal2 kemakmuran rakjat dan 
keamanan berdasarkan keinginan 
Gari sebagian besar partai? jg telah 
mengadakan ,,hearing” dengan Sar- 
tono pada babak pertama jang lalu. 
Sementara itu menurut kabar be- 

lum resmi delam Kabinet koalisi 
(dengan Masjumi) turut serta, PNI 
merentjanakan buat memegang tiga 
djabatan jaitu: PM. buat Mr, Susan- 
to Tirtoprodjo, Lusr Nageri buat 
Mr. Alisastroamidjojo dan Menteri 
Pertahanan buat Dr. A.K. Gani. Dan 
Masjumi akan mendapat empat kursi 
antara lain: D.N, Keuangan dan A 
gama. 3 

DPslam pada itu Sultan Hamengku 
Buweno sendiripun rupanja terpan- 
Gang sebagai —,ernstig candidaat” 
buat Menteri Pertahanan sedang Ir. 
Djuanda merupakan faktor pertim- 
bangen buat perhubungan. 
Didalam pekan ini dihsrapkan a- 

kan dibapat ketentuan berhasil atau 
. tidaknja Sartono membentuk Kabi- 
net ,,koalisi nasional atas dasar 
jang luas itu” Ant. 

TOPRODIO DITJALON- 
DJADI P.M.? 
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Idrus ke Nederland. ) 
Kemarin siang berargkat kene- | 

geri Belanda, Idrus, guru terdfemeh- 
an GIA dgn pesawat KLM. Ia 
adalah seorang pergarang muda jz 
terkenal. Idree dikirim oleh. GIA 
kenegeri Bid. untuk mempeladjari 
tata tjara pekerdjasn “maskapai 

penerbargan KLM untuk waktu jg 
belum ditentukan. : 

Selapdjutnja. dalam th ini djuga 
GIA bermaksud untuk mengirimkan 
beberapa tenbga mula kelusr ne- 
geri dgu maksud ig sama... RD. 

  

Pindjam aparatuur 
Berhubung Sekretariaat Kantor 

Pemilihan Pusat Propinsi Djawa 
Tengah hingga sekarang belum dju- 
ga mempunjal- saparatuur sendiri, 
maka dalam sidang anggauta Kan. 
tor Pemilihan Jogjakarta baru2 ini 
dapat diambil suatu keputusan gu- 

ha kepentingan Pemilihan Umum 
jad. Sekretarisat Kantor Pemilihan 
Pusat Propinsi akan memindjam 
mempergudhakan aparatuur Sekre- 
tariaat Kantor Pemilihan Daerah 
Istimewa. Jogjakarta. 
Susunan pengurus terdiri 8.P. Pa- 

ku Alam sebagai ketua, Mr. R.H.A. 
Kasmat dari Masjumi wakil ketua 
sedang angganta2 lainnja ialah Hadi- 
prabowo (P.N.L.) Darmojuwono (P. 
IR.) Ir. Supardi (Partai Katholik), 
dan A.J. Patty (Partai Murba). 

Selandjutnja dalam sideng itu 
diterangkan pula bahwa pada tiap 
kabupaten dan Kotapradja akan di- 

: Anggsuts2 Angkatan Udara USA . 
memberbsiki kerusakan dibuntut pesawat B 36, telah menemui kesulitan ka- 

PERAMPOK2 D 

(T.K.P.) jang nantinja “akan -dike- 
tusi oleh Kepala Dserah (Bupati 
atan Wali Kota), jang beranggauta 
5 orang dsn ditambah 3 orang Iagi 
ig akan diambilkan dari kalangan2 
partai2 politik. 

Commandant operasi di Kedu dlm 
pertjakapan mensrangKkan, bahwa 
operasi itu telah dilakukan ditem- 

pan at2 jg. tertentu, ja'ni 3 tempat di- 
Kawat tilpun ditjuri TAN Town ung gta 8 tempat di- 

Kawat tilpun jang pandjangnja daerah Magelang, Z tempat didae- 
1909 meter .antars djarek Lamong- rah Purworedjo, 2 tempat didaerah 
an Surabaia minggu jl. ditjuri orang. Kebumen dan 1 didaerah Wonosobo- 
Daiam beberapa hari perhubungan Djumlah 'sendjata “jg. tlh. dapat 

tilpon' antara kedua tempat itu ter- dibeslah ja'ni 11 senapan dari be- 
ganggu. berapa matjam, 4 pistool, l-stengun, 

Berkat kegiaten Djawatan Til- S8 granaat tangan dan 2 Klewang, 
pon maka dewasa ini perhubungan sedang disamping itu, maka bebe- 
tilpon antara kedua tempat terse- rapa barang dan binatang jang 
but telah baik kembali. mungkin berasal dari perampokan 

Gapat dibeslah, berufjud 1 speda 
  

BURUH ROKOK 
ENJAMBUNG berita tentang pemogokan 

3. oleh buruh2 rokok dari perusahaan2 jang tergabung dalam 
“»Perperi”, kini dapat diberitakan, 
ini mereka sudah mulai bekerdja lagi, atas usul kompromi jang 
diadjukan oleh penjuluh perburuhan. 

Sebagai diketahui pemogokan tab 
Gidifalankan untuk menuntut diba- 
jarnja upah selama ,,Perperi” me- 
hutup perusahaannja selama 6 hari 
Karena soal banderol. 2 

Lebih landjut didapat keterangan, 
bhw Kantor Pembantu . Penjuluh 
Perburuhan di Surakarta telah me- 

  

BEKERDJA LAGI 

maotor, 1 radio, 1 pes telpondan 3 
ekor Kuda. KA aa 
Berdasarkan penjelidikan fihak 

Iniliter, perampok2 jang telah ter- 
tangkap itu ternjata' mempunjai 
hubungan dengan gerotibolan: pe- 
rampok dilain2 daerah, falah dgn. 
Kendal, Ambarawa, Jogjadan Sala- 
tiga. Memang dari sanak th. 1935 
tempat2 tsb..diatas didaerah Kedu 
itu mendjadi sarang2nja pendjahat. 

Di Kedu tidak diadakan djam nra- 
Iam selaraa operasi itu, ialah dgn. 
maksud guna membantu berkem. 
bangnja economie dan perdagangan. 
Fihak Militer Kedu, hanja menge- 
Inarkan verintan, agar semua orang 
jang diwaktu malam berdfalan di- 
tempat2 jang tidak ada penerangax 
Gjalan, membawa obor, ontjor atau 

jang dilakukan 

bahwa sedjak beberapa hari 

Kebakaran kebun tebu 
di Banukan 2 

5 . Kerugian R 150.006 Djuga sedjak pertengahan bi. 3 
Pada hari Senen janglalu tanggal j1 peraama? oleh fihak Militer dan 

26.3- S1 kebun tebu Banukan dae- Djapen di Magelang diadakan pe- 
rah Tjolomadu seluas 31/2 ha. telah nerangan2 ditempat2 operasi itu, 

RAKJAT" 

rena tidak ida tangga Guns reik keatas. Dalam situasi 
Bshaja Kebskaran dilempst tersebut telah memindiamkon 
tengganja cuna meneruskan pekerdjaan resisurate itu. ab: ANP. 

ngambil over penjelesaian antara 
fehak buruh dan pengusaha, serta   

terbakar. Menurut taksiran, sebagai 
akibat kebakaran tersebut P.P.RI. 
telah menderita kerugian R150.000.- 
Apa sebab2 dari kebakaran itu kini 

mengenai pembangunan negara dan 
umum serta kewadjiban. Warga- 

Negara. Dipeibagai tempat berhu- 2 aa | sebagai fohak ketiga akan berusaha 
Ibu jang durhaka | mempertemukan kedua belah. fehak 

Lempor bajinja utk. 
dimakan endjing - 

Seorang Ibu durhaka jang hingga 
kini masih ditjari oleh Polisi Sema- 
reng tetapi bim diketemukan siapa 
pama dan dimana tempat tinggal- 
nja, ketika malam Minggu tg. 313 
menghadap 1 4-51 telah - melempar- 
ken djabang bajinja. dipekarangan 

untuk menjelesaikan soal tuntutan 
buruh tsb. setjara sebaikinja. 

nSarbufi” minta pertanggu- 
ngan-djawab Direktur 

01 nStar" theatre. 
Sebagai peraah kita kabarkan, 

antara pegawai2 dan Direksi ,,Star” 
theatre di Solo telah terdjadi kete- 

gsngan, disebabkan beleid Direksi- 

bung itu, telah diadakan pidsto2, 
pertundjukan? film, sandiwara 
dsb. 

sedang dalam penjelidikan. 

Pesanggrahan Giriwaja. 
Tanah kepunjaan Sri Sunan Solo H 

jang terletak di selatan Kartasura Magelang hudjan es 
(Giriwaja) bekas pemeliharaan rusa . BERITA terlambat dari K.R. Ma- 
(Zaman Stt Sunan X marhum) kini gelang menjatakan, bahwa menu. 
tetap Gidjadikan sawah dan tegal, Tut beberapa orang jang menjaksi- 
Gan dibagikan pada rakjat desa jg. Kan sendiri, maka waktu tg. 31 Ma- 
belum. mempunjai sawah. ret mulai sekira Gj. 4.30 petang di- 
Pembagian siwab tsb. dari hasil Gaerah Magelang turun hudjan dg. 

| turunan Tionghoa 

hingga kini belum diketemukan, se- — Kabar lebih landjut menjatakan,   
tuan LiemHoo Swie. bjslan La. nja ig tidak bidjaksana. 
buhan No. 36 Semarang. Babu tuan Lebih lapdjut wartawan KR men- 
L H.S. ketikabari Minggupagi djam “dapat keterangan, bhw keterangan 
6, sudah menemukan b8ji tadi se “tadi sedemikian rups, sebingga Di- 
Gang dihadapi oleh andjing tuan reksi memetjat 3 pegaweinja, jaitu 
LHS, jang rupanja sudah beberapa ssorang pogawai Indonssia dan dua 
lamanja makan baji itu, Kedua ta- Tionghoas 

ngan dan kakijang kiri dari baji Ajasan jg dikewukakan oleh Di- 
sudah habis, .cedapg kepala dan reksi atas pemetjatan tsb. ialah 
Gada sudah tinggal sepsro, dar isi karena perusahasn (bioskup ,,Star”) 
perutnja pun Sudah digaiti keluar menderita kerugian! ea 
dari perut. - Sementara itu fehak Serekat Bu- 

Polisi dari Pos Sidodadi jang se. ruh Film Indonesia tjabang Sura- 

ketika itu diberi tsehu tidak lagi karta menjatakan, bhw dengan ada- 

dapat merihst apakah baji itu dari nja permetjatan 3 pegawat Star" 

atau Belanda dengan alasan jg kurang tepat tadi, 
atatkah dari orang Indonesia. Se- Sarbufi telah mengirimkan surat 
terusnja sisa bangkal baji dibawa kepada Direksi ,,Star” minta 'per- 
ke rumeh sakit pusat untuk dipe tanggungan-djawab mengenai soal 
riffa dokter dan seterusnja dita- itu, 9 
nah. Kebarnja ketegangan antara Di- 

" reksi dan pegawai2 ,,Star” mulai 
. terdjadi, setelah para pegawai mem- 
bentuk Sarbufi ranting ,,Star”. 

“babak bola Mi Subo 
- - , kebar pala bulan April 

—17 Orang anak buih kapal pe- jang akan datang. di Stadion Solo 
ngangkut ,,Semorais Semianis” mi- akan diadakan pertandingan sepak 
lk Junani jang dalam perdjalanan bola'antara 3 kesebelasan Djakarta,” 
ka Penghrzi,: jang tenggelam di Djokja dan Solo. 
Laut Tengah kira2: 170 mil'sebelah  Rentjana jang telah ditentukan 
barat Alexandria, telah tiba di Ale- sebaga? berikut: 2 
xandria dengan menumpang kapal Tg. 13 Apr Si: BBYA- PERSIS 
Inggeris ,,Carlton”, Te. 4, SL: BRSA-PSILM. 
Hita kapten kapal tersebut jang Tg. 15 ,, Si: FERSIS .,, 

  

NX PERISTIWA. 

  

mUu4 enak bushnja tertolong. bahwa ulargan jang pertama dari 
—£evjet Uni telah menutup konsu- pertandingan tsb. akan dlangoung ' 

goslavia dan memanggil kembali “51, sedungkan jg kedua di Djokja." 
vepawsi2nja ke Belgrado untuk ber- 5 G 3 #3 
henti. BP but obi an Lg 

- Juyosisvia tek mempunjai konsti- Dibebaskan membajar 
lat7 di oviet Uoi. Ant—Afp, ” "” , sekolah: 

Jib Pao”, kepada penumpang2 kere: 

lebstnja, dibeberapa tempat dalam 

mendalam dan diberi pendjelasan 
idisana sini oleh anggauta D.P. D. 
Dwidjosun'oko, maka deagan suara 

letznja di Zagrep dan Split dt Fo: kan 'di Djakarta pada bulan Djuni "TDanjak reatjana tsb. diterima, 

: tor potisi'di Kiaten karena tersang- 
— Menurut barian komunis sJammin. Menorut ins'ruksi dari Djawatan 'kut “Alakukan perggedor-n di Tjas 

'P.P. & K. kabupaten Sukohard'o, was-Padar, peda hxri- Minggu tgl. 
ta-api jang berdjrlan ke Pektng:ses mulai pada bulan Maret 1951 para “1/4 jl: dat Lk. pukul 15 00telah minta 

perdjoangaa gerekan tani Kartasu- 
ra. : : 

Sidang D.P.R:D.S. Kab. 
Klaten 

Dgn hanja mendapat kundjungen : 
18 orang anggauta diri blok Islam "Tabir ini. an 
dan 3 orang dari 'P.G.R.I, /PK.RI. Huajan air tjarmpur jjs itu Gdiser- 
dan Parkindo. ketika tg, 31/3 hari 'tai pula dengan angin jang agak 

Saptu jl. DP.R.D.9. “Kab. Klaten Kentjang. 
telih melangsungkan sidangnja di- Sekolah guru agama 
pendopo Kawedanan Kota. 

Sesudahnja mengesahkan notulen Mulsi perwulsan bulan Apri! 1951 

sidang j,l, sidang Jalu membitjara- ivi, Sekolah Guru Agsma di Mags. 
kan dan achirnja menerima dgn su- lang, jang disediakin untuk seluruh 

ara'bulat usul mosi darf' angg. Su- Gaerah Kedu, telah mempunjai ge- 
KA ARER : : dung baru didjalan/ Kedjuron Mage- 

Isi mosi itu ialah: ,,/Mendesak ke- lang. 
pada Pemerintah Propinsi, supaja bari fihak Pimpinan Sekolah tsb 

hak dan kewadjiban sebagaimana Jiperoleh keterangan, bahwa Beko" 
terseb:t dalam U,U, th 1950 No. 13 lab tsb jang dibuka sedjak perte 

kota djatuh-pula'hadjan es “sebesar 

ajari djempol. Hudjan es sematjam 
itu sepandjang pengetahuan orang, 
adalah jang pertama ksiinja dikota 
tsb. selama beberapa tahun jang 

'pasal IV ajat 1 dan'2, lekas dise- aguhan December 1950 ji. dan me 
  rahkan (feitelijke overdrecht), dgn. 

keterangan: Bila penjerahan sekali. 
gus aken berakibat tidak baik, das : 
pat diserahkan 'se'jara berangsur? ta' terpelihara. 

Djuga sidang  depat. menerima 5 
Tentjane pekerdjsan ,,pedoman” dari Taman Bahagia Kartasura jang D.P.D: jaitu tentsng hubungannja terletak di Giriwarno Gitepi djuru- 
dengan D.&R.D.S. "Ban Gjalan Jogja-Solo keaduannja 

Sebagai etjara jang terackir si- Sangat terlantar. Pare penumpang 
dang wembitjarakan rentjana per: bus melihat ,,/ Taman Bahagia Karta: 
aturah pengangkatan, pemindahan, Sura" Itu setiap hsri Gilndyak indjak 

penambahan dan pembagian keku- binatang ternak sungguh2 mengha- 

asaan dari pegawsi2 autonowi. rukan. 
Setelah mendjadi perdebatan agak yk 

Panitia kari Kartini 
Pada tanggal 2911151 di Sragen 

telah dibentuk suatu pasitia Uatuk 

merajakan hari Kartinijad. Rentjana 

perajaan selain mengadakan athletiek 
perlo uban " dad babyabow, djuga 
“mengadakan peneranyap2 kedesa? 
dan memberi pertolongan kepada fa- 
kir miskin. : 
Argguu:anja terdiri dari wakil2 

Djawatan dan organisasie dan seba- 
gai ketua dipilih Na. Jotiningsih. 

Taman Bahagia Kartasura 

Gagal akan melarikan 
diri 

Tugirsin, seorang tawanan dikan- 

karang diberikan panersngan2 ten-- murif sekolsi- rakjat dibebagkan premisi akan mandi, Serenta di'z i- 
tang sasana dunia sekarang, poli: dari pembajaran sekolah. Tetapi di kan, ia tidak lalu bermandi, melsfn- 
tik pemerintah dan sosi2 lainnja, samping itu diandjurkan tisp2 murid kan melarikan diri. Oleh peridjaga 

tuk Ini 57 rombongan penerang- supaja memberikan sokongan 10 cen sebagai peringatan dilepaskan bebe- 
rapa tembakan keatsg. an termasuk 2 rombongan jang se. sebulan. 5 12 

muanig terdiri dari wanita telah @i-- . Mengenai Kartasura, dalam kon- 
bentuk, v , 
Akan segera dibentuk ro 

penerangun kepada penumpang2 ke. 10 sen tsb. dari murid tetap dibebas- 
kan sekolah. : ) reta-api diseluruh Ticngkok, 

perensi Pamong Pradja semua Lu- maka dim djarak 300 m ta tata di- 
“rah Desa telah menciak pemungutan “tombak kena “dibadan bg bolakang “Buruh KJ B: dibawah pimpinan Sdr. 

hingga terpaksa menjerah, Kini ia Sutidjab Sbg. ketua dan adr. Sugi- 
dirawat diru mah sakit. 

  

Buruh kendaraan bermo- 
tor bersatu 

Pada tgi. 31/31 kaum puruh 
Tetapi peringatan itu diabaikannja kendaraasnberrotor bersatu di Kiaten 

telah dapat menggalang satu Sarikat 

man shg. Penulis :: 

     

bagian lapangan di Texis jang harus 

ini maka pentjegah 
kebada mereka 

  

| DAERAH KEDU 
Mempunjai hubungan dg lain2 daerah 

ARTAWAN K.R. memperoleh keterangan, bahwa hasil dari 
adakan tjabang Kantor Pemilihan pada operasi jang didjalankan terhadap sarang2 perampok di 

Kedu hingga achir bulan Maret 1951 jl. semuanja ada 393 orang 
jang kini sama meringkuk di doorgangskampen. 

lulu buat murid2 laki2, kini telah 
mempunjai murid sebanjak 112 dgn. 
6 guru, diantaranja keluaran Uni- 
versiteit Cairo. Peladjaran sama 
Gergan di Sekolah Guru B. hanja 
Gitambah bahasa Arab “ian pela- 
Gjaran Agama. 

Murid2 jang berasal dari peibagai 
tempat di Kedu ifu, sekarang diha- 
ruskan berdiam diasrama jang su- 
Gah disediakan dibelakang Sekolah- 
an tsb. dalam mana djugafdidirikan 
sebuah mesdjid ketjil untuk mereka 

— Para wakil madjelis rendah 
Djepang telah memutuskan untuk 
mengluarkan dariparlemen seorang 
wakil Partai Komunis, Kanichi Ka- 
wakami, jang katanja telah dengan 
pedas mengritik pemerintahan pen- 
Iudukan di Djepang dan kemudian 

tak mau minta maaf dimuka Umum. 
Putusan itu diambil dengan suara 

239 lawan 7i suara. Ant. AFP. 

  

     
   

TAHUN INI RA'JAT JOGIA AKAN TIDAK 
KEKURANGAN GULA 

Bulan Juli jad mulai giling tebu 
(Oleh korr. KR sendiri.) 

de aga ai tebu jeng telah dimulai sedjak bulan September 
1949 didaerah Jogjakarta ini, diharapkan dalam bulan Juli jg 

akan datang dapat digiling. Demikian keterangan pihak Djawatan 
Pertanian daerah Istimewa Jogjakarta atas pertanjaan sekitar pe- 
nanaman tebu. Dengan demikian, maka penduduk daerah Jogja- 
karta terutama, akan tidak begitu merasakan adanja kekurangan 
gula setiap harinja, : BA $ 
Penandman tebu jarg diusahakan Harga setinggi 'ifu, dimaksudkan 

oleh ra'jat dideerah Sleman dan oleh Pemerintah supaja para petani 
Bantul adalah atas abdjuran dan depat membelinja setjara,,huurkoop" 

bimbingan dari Djawatan Pertanian jang acbirnja akan mengjadi milik 
Gan sekarang untuk menggiling tebu mereka sendiri. 
itu djika waktu panenan telah sam- 
pat, akan diusahakan djuga didatang- 
kannja alat2 dan mesingpenpgilingan- 

nja. : 

Las tanah jang ditanami adalah 
10 HA, terdiri dari 6 HA di daerah 
Sleman dan 4 HA didaerah Bantul. 
Tanaman2 itu sebagai pertjobaan 
penanaman tebu oleh ra'jat sendiri, 
tetapi djika dapat berhasil dengan 
baik, maka dimusim tanam, tebu jg 
akan datang akan diperluas lagi. 

Lebih landjut diterangkan, bahwa 
10 stel mesin gilingan tebu jg terdiri 
Gari mesin gilingan kentjeng dan 
Oven, akan didatangken dari luar 
Gaerah untuk dapat menggiling te- 
bu2 itu. Tiap stel mesin penggilingan 
itu harganja R 3.000,- dan bustan 
Indonesis sendiri. Penggilingan2 itu 
menghasilkan gila mangkokan jang 
dewasa ini laku sekali dipasarZ. 

P. Ii. Sleman aktief 
Taman Pendidikan Islam (TPL) hari buruh 

3g. berkedudukan di Tempel dan di- pihak Komite Perdamaian Dunia Usahakan oleh Peladjar Islam Indo- menerangkan kepada K.R., bahwa nesia (P.LI.) Tjabang Sleman, Dae- pada tgi. 1 Mei heri kemenangan rah Jogjakarta kini telah mempu- buruh selaruh dunia, Komite Perda- njai satu Sekolah Menengah js. maian Dunia tjabang Jogjakarta dinamakan Sekolah Agama Mene- akan mengadakan kampanje pene- ngah (S.A,M.), satu Taman pem- rangan dan gerakan menggiatkan batjaan dgn, nama Taman. Pemba. aksi penanda tangan perdamaian tjaan ,,Islam Muda” dan pada achir dunia. 
April ini akan dibuka SekolahRak- 
jat dgn. nama Sekolah Agama Per- Pengumuman C.C. P. K.I. 

    
Stasiun bis modern. 

| bulan ini . 
. Dari sumber jang boleh dipertja- 
js didapat keterangan, bahwa dalam 
bulan April ini, perbuatan stasiun 
bis modern di Jogjakarta akan di 
mulai. Tempatnjs didjalan Lodji Ke- 
tjil, tepi djalan sebelah barat. Menu 
rut rentjana, stasiun bis itu akan 
tjukup uatuk kurang lebih 40 ken- 
.Garaan bis dan taxi, sedangkan di 
belakang pemberhentian bis itu, akan 
berdiri sebuah gedung bertingkat utk 
tempat pembelian kartjis ruangan 
tunggu dan istirahat. Ruangan atas 
untuk keperluan rapat2 bagi direk- 
si2 bis dan buruh2nja. 

Beaja jang akan digunakan, diren 
fjanakan R140.000,—, djadilebih besar 
Garipada rentjana semula. 

Perdamaian dunia dan 

tama (SAP). - 
an Jogjakarta 

Lulus udjian Gadjah Djatuhnja Kabinet Natsir menim- 
Ma da & bulkan suatu kesempatan jang baik 

3 digunakan untuk menghub 
Lulus udjian Fakultit Hukum, aksi2 massa dengan Tererakiipan 

Sosial dan Politik Untversitit Nege- untuk membatalkan persetudjuan ri Gadjah Mada: tg. 31 Maret 1951. K.M.B, danmembikin madju perdju- Sir. RE. Doelkahar Prop. Kand. angan untuk demokrasi rakjat. De- Ilmu Hukum Gan tg. 2 April 1951. mikian a.l, pengumuman 8C PKI 
Sir. RNg. Prodjosoetiknjo, Kand. Jogjakarta dan selandjutnja menje- Ilmu Sosial Politik, dan Sdr. R. Soe- rukan pada tiap2 anggauta: 
diono Wachid. Kand. Ilmu Sosial Mengambil initiatief melalui sa- 
Politik. luran2 jang “ada untuk: mengadjak 

  

  

Lalulintas di Semarang: 

DARI KIRA2 
LALUL 

  

rang terdapat kira2 1000 dokar 
an2 bermotor, tidak terhitung jg mendjadi milik tentara, 
Dari djumlah alat-alat lalu lintas 

jang sekian itu selama tahun 1950 
menurut fjatatan teish  terdjadi 
ketjelakaan?2 jalu lintas djumlahnja 
ada 533 Kali, atau dihitung setjara 
pukul rata tiap Kwartalnja ada 
kira2 133 kedjadian. Dalam kwartal 
pertama kedjadian ketjelakaan lalu 
lintas hanja 108 kali. Berkurangnja 
ketjelakaan2 jang sekarang ini di 
sebabkan kerena lebih digiatkannja 
tjara bekerdja Kepolisian Lalulintas 
dalam soal mengambil tindakan 
terhadap peraturan2 tata tertib ken. 
Garaan, baik jang bersifat inemper- 
karakan “maupun jg bersifat pena- 
sehat kepada para pongendara jg 
dipandang perlu. 
Dalam th. 1950 telah terdjadi ke. 

tjelakaan karena tabrakan banjak- 
nja 441 kali dgn. membawa akibat 

49 orang luka2 berat Gan 16 orang 
mati, sedang Iain2 ketjelakaan ka- 
rena slip dansebagainja ada 92 kali 
ign, membawa akibat 9 orang mati 
dan 12 orang luka berat. Belama 
3 bulan pertama dari tahun 1951 
Gjumilah kedjadian tabrakan ada 82 
kali, dengan membawa "akibat 3 
orang tewas dan 12 orang luka2 be- 
rat, sedang ketjelakasn karena selip 
Gli.nja 21 kali dgn. akibat 2 orang 
tewas dan 6 orang luka2 berat. 

Sebab2 terutama jg. mendjadikan 
kesengsaraan? tadi adalah karena 
kebanjaksn pengendara tidak mem- 
punjal rbewiji dan kurang mengin- 
Gahken tatatertib. lala lintas dida- 
lam kota, mitsalnja maximum ke- 
kentjangan 50 km sedjam. 

1024 Pendjahat 
ditangkap 

Dari bagi n krimimil Kantor Kepol. 
karesidensn Semsrang, diterima be- 
rita, bahwa semendjak S.O.B. diper- 

Kk at hingga sekarang ini diantara 

orsng? jang melakukan kedjihatan2 
meraanpok, mengatiau, merntuauh 
dan mentiopet, sudah 1024 orang 
dapat ditsngkap oleh Kepolisian 
Negara kite di Ssemsrang. Diantara 

mereka itu jang 407 orang sudah 
ditaruh dalam tempat penjimpanan 
jang tersendiri, dan mereka itu se- 
muanja sudeh terang dosanja se- 

hingga tiaggal menunggu soal pe- 
njelesaian perkaranja, i 

35000 Orang sudah 
disuntik. 

Kepala Djawstan Kesehatan Kota 
Semarang mengabarkan, bhw hing. 
ga acbir minggu jl. setelah diada- harinja. 

Pn Hak Ben D1 Ipa EN ataindakr aa 

dan memimpin. pertemuan? rakjat 
jang bermaksudmengambil resolusi 
dituajukan kepada Kepala Negara 
Gan fraksi2, Partai2 didalam par- 
lemen. 5 

2. Kabinet harus membatalkan 
persetudjuan KMB dan persetudju- 
an2 lainnja jang sematjam itu, 

b. Bentuk Pemerintahan jang ber- 
Gemokrasi rakjat untuk menentang 
imperialisme dan feodalisme. 

- Gerwis hendaki kabinet 
koalisi jang luas 

Gerakan Wanita Indonesia Sedar 
Jogjakarta, dalam rapat 

plenonja tgl. 30 Maret 1951. js 
Setelah menindjan lebih dalam 
12 bubarnja kabinet Mhd. Natsir: 

endapat, bahwa kabinet Mhd. 
Natsir, sungguh2 tidak “dapat me- 
nguntungkan, bahkan memberatkan 

9500 ALAT 
INTAS ”. 

Rata2 tiap kwartal 133 ketjelakaan 
(Dari Korr. K.R. sendiri.) 

Mn keterangan dari Kepala bagian Lalulintas dari Kes 
polisan Karesidenan Semarang dikota ini pada waktu seka- s 

, 4000 betjak dan 4500 kendara- 

——— beban rakjat banjak, akibat pelak. kan massa-suntikan untuk  mem- sanaan persetudjuan K.M.B. didja- brantas typhus dan kholera, sedjak lankennja politik guntir wang, di- pertengahan pertama bulan Maret keluarkannja padjak peredaran, j jl. djumlahnja Penduduk dim desa. kenaikan tarif Sana ai, Na kampung di kota Semarang jgsudah kannja larangan mogok dengan .S. disuntik ada 35000 orang. Tindakan O.B.nja, jang berarti me ar menjuntik itu masih akan diteruskan hak2 demokrasi dan didjalankennja dalam babak ke 3 di bulan Aprilini. massa onsla 
: | Berdasarkan hai? tersebut diatas 

Revolver zonder su- Ce Ka an Jogjakarta menja- Bt Tan Gengan tegas, menuntut: rat idzin 1 Terbentuka Ak oatint kabinet jang 
Dihukum 1 tahun 5 pembaaa mPunjai program: 
pendjara. b. Sungguh? mere | 

, S K menguntun Seorang pengaduk bangsa Indo-  banjak. suntungkan rakjat 
nesia bernama J.bin S. dari Kp. C. Mendjamin hak? dem 
Bodiong Semarang, ketika heri dengan Ga eng ana Abis Sapa ja Siah, Pengadilan Negeri ' s T 2 
Semarang telah didjatuhi hukuman Tulus ' PandidiLan Tu 
pendjara 1 tahun dipotong waktu Lulus "Pendidikan Uu. LI. selama ia berada didalam tahanan. Hingga kini, telah mendapat C 1 Ia dipersalshkan telah mempunjai- dalam Faculty pendidikan: 5 orang menjimpan sebuah revoiver jang Mahasiswa dari University Islam 
tidak disertai surat idzin jang sjah. 1gdonesia antara lain: S. Wiratmo, 
Sementara itu revoivernja disita. Suwarjo. ' Nana 

Lulus Dokter | Lulus udjtan Dokter 1 (At) pada 
faculteit Pa ES NAD pada gi dan Parmasi bagian kedokteran, Universiteit. Negeri »Gafjah Mada” 

  

D.P.D. Provinsi mulai 
adakan contact 

Sebagai hasil daripada pertemuan 
1g. baru? ini diadakan oieh anggau- 

2 Nj. Pustiko $ ta2 D-D Prov. Diswa-Tengah jang ! “9 Sasiroamidjojo. 2.Nn. baru2 sadja dibentuk in!, maka aj. Meriati. Gan Tolts vajtan CN bas 
telah ditetapken, bahwa untuk me- Kedokteran “Gigi. 
ngadakan.cootset dgn. fihak rakjat 2 
ig. berkepentingan, selandjutnja pa. 
da setiap hari dikamar 29 gedung 
Papak diadakan kentoran D. P. D- 
tersebut, dimana orang2 jg. dimak- 
sud tadi dapat dilajani dga. tentu. 
Konon diberitakan lebih Gjauh, bah- 
Ws anggsuta DPD ig. karena ke- FP 
Gudvkannja itu terpaksa mening- REX: Jhe best years of'o 3 
gsikan Gjabsutannja jg. lama, telah 17 : "ara our lives. yrna Loy, Fredric March, Te- 

4 

1. Nn. Sukarsi. 

   
Gdirentjanakan usul untuk diberi $ Lang 
useg toel:ge jang besarnja pokok Tesa Wright, —17 tahun. 
R. 500, — sebulan. LUXOR: A Haunting bina i 

30 Ton susuuntuk anak2 San Laurel, Oliver "Har segala umur. 
sekolah ea mn "Hn 

Mulat April inf Djawatan Kese Aa NN NN 
hatan Kota Yemgrang akan segera Fred Astaire, Rita Hayworth..— 
membagi. bagi Isgi susu pembagian segala umur, Pa 
dari Unicef jang telah diterimanja SENISONO: Pemai Na 

baru2 ini sebanjak 30 ton. Dokter2 
Kesehatan Kota dkan menentukan Ratna Rutinah, Murniati, Astaman 
murid2 S.R. dikota Semarang jeng Jr. —segala umur, 
karena kesehatannja perlu diper- 
baiki, harus mendapatkan " bagian 
susu tadi masing2 4 250cc. tiap 

SOBOHARSONO : Bantan. 
R. Muchtar, Softa, Mesh, Muchtar, 
sa17 tahun. Kena 0. 
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PASUKAN TIONGHOA Tenus MUNDUR 

A Ati AN dari Tokio bahwa B-29, pesawat2 pem- 
1 dan pesawat2 mM ringan dari angkatan 

Amerik: Serikat telah menggempur djem- 
22 Tor konvoi kendaraan pasukan utara 

rah selatan menudju ke garis periem- 
    

     

   
   

  

kurang 115 ton bom atas dua buah 
djembatan penting Ik. 13 mil sebelah 
utara Anju dan sebuah djembatan 
kereta api di Sinanju. 
“Untuk tiga malam bertgrut. .turut 

pada wolarma Minggu terlihat adanja . 
iringan2 besar kendaraan Utara di- 

La ma Si smash 
kaum perusuh selama per- 
| satu djam lamanja disua- 

24 mil sebelah timar: 
. Kaum perusuh tsb adalah 

ta? kawanan usuh jg. mem 
.orang Kanaan dan seorang 

“3 pembura Mustang Australia telah 

Australia dekat Antipolo (?) pada 
menjerang sebuah konvcol pasukan 
Utsra jang katanjs terdiri 1600 buah 

tzl: 2.3 Peradjurit2 xz en- : jasa, bara. akag2 "radio, ba- Kenoangan 3 

.x slainnja jang telah di ambil 2 Serangtn kilat ke 
Tan aa jang dibunuh itu. (GS Utara 
Ha Korunike angkatan udara ke-V 

menjatakan febih kurang 750 kenda- 
“raan Utara telah terlihat pada hari 

| Saptu sebelum tengah malam, 
Kebih landjut U. P. mengabarkan 

“tank2 dan pesukan2 Anerika kema- 

Huk “dijalan? 2 
: Manila “San. 

Na rin dulu untuk ketiga ksinja telah 

“mengadakan serangan kilat kedaerah - an ahli ter 
Fin ay PAMA 1 1 Utara dslam mana mereka berhasil 

“menimbulkan kekalahan besar pada 
pasukan2. Tionghoa jang “diserang 
dengan Lara itu. 

pendjual2 ditepi djalan kota la 
berhubung dengan laporan? jang 
menjatakan, bahwa satuan? sabota- 

. Gjat. 
Didapst laporan bshws pasukan2 £ 

9 Pesawat 8 29 mendjatuhkan lebih ' 

@jalan-djalan Korea Utara. Menurut: 
laporan pesuwat Inggeris, pesawat2” 

              

  

f ont, purlawanen dari pihak Tiong 
Loa makin berkurang difront barat 
Gan font tengah bagian barat ps 
dangkan pasukan? Tovghoa. 
Ih everus mengupdurkun diri dari 1 
erah dekat guris lintang ke 38 Gara- 

Amerika Jang menjerbu ke Korean 
Utara tsG) hanja terdiri dri 3 patroli 
lapi pasiksa2 PSB sesentara Ktu 
sud h dekat sekali dari garis lintang 

| hingga sampai Gjarak tembak bgi € 
patrol? MP Demikian. Ant. UP, 

inbossutar” jang hilang 
Usaha untuk mendapatkan pesa- 

wat terbang raksasa ,,Globsmaster” 
kepunjaan mpgkatani Gira Amerika, 

dlataas Lautan Atlantik , ig. alang 
itu, telah dibata'kan. 

Satu minggu lamarja sudah, pe- 
sawat2 terbang, kapsi2 laut “biasa, 
kapal? silam dan pesawat helikop- 
ter mentjari - tjari bekas2 pesawat 
terbang jang mengangkut 53 opsir 
udara Amerika itu, tetapi tak sze- 
orahgpun diantara mereka jg. dike- 

temukan. Ant. UP. 

  

— Produksi minjak kasar di Ame 
rika Serikat adalah sebanjak kira2 
5.402.000 barrel (3 589,180 hl) sehari 
dalam tahun 1950. Djamleh ini ada. 
Jah 7,1pCt. lebih banjak dari tahun 
10949, Import minjak Amerika Seri- 
kat adalah kira2 sebanjak 487.600 
barrel (774.330 hl) sehari, jang ber- 
arti suatu kenaikan 15 pCt dari ta- 

hun 1949. 

  se Huk telah masuk kekota Manila 

jang bertopeng sebagai pendjnnia 
ditepi djalanan. 

- Orang jang ditjurigai Ah Te 
kap Ta polisi telah 
kepada djawatan rahasia ia “Tiliter 
Manila. Ant.—UP. 3 

Tilas 

ba tai "Ada 
surat Pe 

- Tindakan utk men- 

bahwa pada” tanggal 1 Djuli 

. Dikatakannja bahwa Kementerian 
Pertahmuan akan segera meminta 

tjegah »gerakan2 anggaran belandja tambahan jang 
7 reaksioner" ketiga kepada Kongres Amerika 

Pembesar? RRT di Kanton me- Serikat. ini dipandang perlu untuk 

DALAM BULAN DJULI TENTA RA ALS. BER- 
DJUMLAH 3.5 DJUTA 

2 MENARI Pertahanan Amerika Serikat Marsha!! berpendapat - 
ini angkatan perang Amerika 

Serikat akan menrjapai tudjuannja jaitu mendapatkan sedjumlah 
3,500,000 orang dalam angkatan perang. 

jg dinamakan Ka undang Gaiam 
semangat bangsa untuk. persiapan. 
Ia mendesak supaja Kongres mene- 
rima undeng-undang dinas dan lati- 
han militer umum ig sekarang ini 
Gibitjarakan didalam Kongres. 

Sementara itu menurut ber)ta? dari | 

ngumumkan, bahwa semua pond TM OONNA gjapngan sampai ter- 

Guk Canton jang berumur lebih da- 

kotapradja antara 
tanggsi:10 April 10 Met untuk me- 
nerima.surat2 keterangan penduduk. 

henti . mengalirnja alat-alat bagi 
angkatan g- Kekuatan  ang- 
ketan “perang seluruhnja sebesar 

3,462,000— jaitu tudjuan japg dite. 
tapkan—akan memberikan Kekua- 
tan manusia kepada Amerika Se- 

Dikatakan” bahwa tindakar2 itu 
telah diambil untuk membasmi ge- 
rakan? reaksioner dipropinsi Kwan: 
tupg.- 
:Setiap orang jang kedapatan tt- 

Gak -mempunjai surat keterangan 
sesudah-tanggah10Mei-akan Gapat 
dihukum berat. Demikian pengu- 
Mmumap tersebut. Ant.—Afp. 

rikat jang lebih dari duakali jang. 
Gimilisi ketika komunis Korea Utara 
menjerbu Korea Selatan pada tang- 
gai 25 Djuni jang lalu. kada wakiu 
itu kekustan angkatan perangialah 

nerarngkan bahwa dua divisi dari 
Pengawal Nasional Amerika Serikat 
Jang ditempatkan di Djepang akan 

5 bertolak pada achir minggu ini 
Lagi insiden perbatasan untuk menuldju ketempat tudjuan- 

nja. 
Syria — Israel Ketika membitjirakan rentjana 

— Serdadu2 Syria baru2 ini telah tenega “manusia militer Amerika 
menembaki iagi pekerdja2 Israel jg. Serikat -dan permintaan anggaran 

ng bekerdja “didaerah2 rawa2 belandja jang akan dimsdjukan ke- 
Hulah dekat daerah perbatasan de- pada Kongres, Menteri pertahanan 
militerisasi, demikian .Gikabarkan menjatakan bhw mesurut pendapat 
di Tel.Aviv. : : |. nja Keadaan didunia pada waktu ini 
Serdadu? .pendja Israel mem- ,adalah lebih genting daripada dim 

balas tembakan? itu, tetapf dikedua bulan Desember jg lalu,” Ia menja- 
pihak tidak djatuh Pen AS. takan kechawatirannja sernanay apa 

RAKJAT. TIONGKOK DAN 
- KOREA TIDAK GENTAR 

— Untuk bebaskan seluruh Korea ! 

ARIAN .Peoples: Dailay” di Peking dalam tadjuk rentjananja 
mengatakan, bahwa rakjat Tiongkok dan rakjat Korea mem- 

punjai penuh KekaggaI Mita Men aebaakag seluruh Korea. 

HUKUMAN MATI 
“Kantor pekabaran Tiongkok Ko- 

Lengan 

  

  

    

Kas itu jang « 
radio Peking katakan, Tiateranya 
Mac Arthur bahwa g san2 Tiong- 
kok dan Kores tak "sanggup untuk 

1,466,000 orang. Marshali djuga me- 

Mengenai masalah ig lain Marshall 
menerangkan bahwa telah diadakan 
suatu Ronperensi dl. Denemarken 
hari ini uik membitjarakan pangka- 
Jan militer Amerike Serikat di Gzeen- 
land. Pokok pembiftjaraannja ialah 
untuk menempatkan masalah ini 
patas dasar is lebih pasti Jagi.“ — 

PA 

tahan. ne 

Djursiah irekor telah ditjapsi. oleh 
wenita2 jang bekerdja dalam kedu- 
Gukan legislatip dlm .pemerintahan2 
negara2 bagian.di Amerika Serikat 
Gemikian menurut . bagian Kewani. : 
taan dari Komite Nasional Republik. 
Didalam 40 negara2 bagian dari 48 
negara2 bagian di Awerika Serikat 
terdapat 235 pembuat undang2. 5e- 
bagai tambahan terdapat 9 wanita 

“jg melakukan lugas Gim Kongres 
Amerika Serikat ig ke 82 sedangkan 
19 iagi dipilih untuk memegang ke- 

dudukan siministrstip dim pemerin- 
“tahan negara bagian Bahagian Ke- 
wanitaan ini berkowadjiban memim 

pin segala usaha? jsdilakukan oish 
. para wanita dlm bartai Republik 

salah satu dar! Gua Partai jg terbe 
Sar di Amerika: 

Duapuluh-tiga wanita adalah ang- 
gauta dari senat2 negara bagian2, 
sedangkan sedjumlah 212 wenita 
Inelakukan tugas dlm dewan2 perwa 
'kilan “negara bagian2. Kesemuanja, 
ketjvali tige wanita mendjadt ang- 

2 genta dari Partai Republik atapun 
Partai Derokrasi. Dua wanita tidak 
mempunjsl partai sedang seoratig 

“Jagi tergabung dlm sebuah organisa- 
“Bi Jang berdiri sendiri. : 

Semua angganta2 wanita dari Ko” 
pgres Amerika Serikat adalah ang 

Wanita dim an 

melandjutkan pertempuran mereka" 
adalah sama sekali tak bereilasan 
Gan bila rakjat Tiongkok Gan Korea 
mengadakan kerdja sana dan ber. 
tetap ur pasti mereka akan menga- 
Iebkah kaum imperialis Amerika 
Gan mereka mempunjai penuh ke 
Kua untuk membebi seluruh , 
Korea, Kekuatan jaig demikian itu 
tak mungkin dapat Tense oleh 
angkatan lauf atau udara jang ba- 
gaimanapun djuga.. 

Pernjataan Maec Arih 
ngan terang2an NN am akan 
meluaskan perang daerah 
Tiongkok dengan djelas ag ea 
keliok dkan maksud? agresif paling 
Gjahat: darl imperielisme Amerika 
dan merabuktikan pula kaum agres- 
gor Amerika itu adalah musuh dari 
rakjat Tiongkok, seluruhnja. Demi. 
kian Peoples Datiy. Le 

  

2 23 “ (om: 3 Pel Car 

Yang de- rang 

nja.. RD. 

munis memberitakan, bahwa sege- 
tombolan besar penduduk jang me- 
nentang pem. Peking telah diaja- 

t NI Ten ana mati HN Tanoe 

- PEMERINTAH IRAO 
Ingin merobah rentjana 

“perdjandjian minjak 
Perdana Mefiteri Irag Noury mene- 

kan bahwa pemerintahnja on 
sa ini terus mepgadakan perundingan 
dengan maksud untuk mengadakan 
'perobahan dlm perdjandjian (konsesi 
minjak dgn maskape2 asing. . 
Dikatakannja bahwa. panitia ken 

angan madjelis rendah Ireg kini ra 
sedang mempeladjari 
minjak dan pembagia     

   

Pn 
EM 

   

  

  

ISEPEKAN JL Yan KR. Pj 

gauta2 dari Partai Demokrat atau 
"Republik. Delapan wanita bekerdja 
dalam Dewan “Perwakilan Rakjat 
“Amerika Serikat. Salah satu dari 
mereka ini, Njonja Margareth Chsse 
Smith dari negara bagian Maine, 
'edalah snggauta dari Senat Ameri- 
ka Serikat. Sedjumlah 49 wanita te- 
lah bekerdja dim Kongres Amerika 
Serikat sedjak tahun 1916, ketika 
wanita Jg pertama dipilih. 

: Djunlah 19 wanita jg dipilih utk 
keduduikan2 administratip Negara 
adalah mendjadi anggauta pula dari 
Partai Demokrat ataupun Partai 
Repuslik. Liwa dari wenita odalah 
mendjadi Sekretaris Djenderal nega 
ra 'bagian2. Disntara wanita2 lain 

“penghasilan ada'ig. memegang kedudukan sebagai 
sekretaris kesangan, akontan dsn 
#uperintendar2 dari urusan umum: 

| GiTvasi Internasional beta Dalan pada itu: Ado ng ig Komuhis akan leluasa untuk me- 
bahkan genting runtjing. “Krisis kita Kk tip dim ,,K.R." kemarin, mu- 

hebat tampak: njata. Garis lintang lai menjebut2 bshwa pssukan PBB 
ke'38 bakanlagi mendjadipersoslan melanggar peri kemanusiaan. Kota 
boleh atau tidaknja diliwsti pasu- Fyongyang Gjadi lautan api. “Digja 
kan PBB, Melainkan sudah mendjadi dikan kuburan ribusn'manusis jang 
kenjatdan. Liwat, dilampavi dibe- tidak berdosa. Padahal, kota sira ti 

berapa medan pertempuran. “Pasu- ada objek2 militer, 

kan komunispun telah mengingjsfi 
akan keadaan demikian. Sendirinja “ Benar atau tidatenja: 'blasan radio 

Moskow itu bukan bak kita untuk P mereka menjiapkan serangan pem. 

balasan. Mundur sambil bersiap uu- membahas. Jg terang, perang di Ko- 
tuk menjarang. Itu sudah kelezi- 
man perang. ai 

Kedua belah fibak. Masing2 mo- 
ngumumkan sedjumlah Mn 
"Tentu tidak selurahnja 
senja.angka2 a2 dibesarkan atau dilke- 

rea semakin besar Nek 

Djatun peperangan disana, me- 
mang selalu dan terus sean 
peri kemanusiaan. Tjoba bajangkan. 

'benar. Bfla- Msc Arthur akan @jengkcl sela fipun sudah dapat dibajangkan. Di- 
“Kores akan musgna bangunan? pen- karena dari PBB bolum didapat ke 

nambah atau mwemiara pasukannja 
@idaerah Tiongkok, jang sementara 
waktu ini tidak akan diserang oleh 
musuh. Sebaliknja, pasukan Msc 
Arthur akan selalu bisa diserang. 
Sekailpun Jang bersarang dipalirg 
udjung Korea velatan. 

“ Kestaan demikian, menjebabkan 
asukan2 Mec Arthur bertindak pe. 

tang jg mengerikan, Artinja: tidak 

| mementingkan perebutan sesuatu 
“kota. Meleinkan membunuh  seba- 
njak2 serdadu musuh ig didjumpai. 

Bunggut. an dtng OEhiK Aa. Sedjak ki- 

tjllkan. Itu memang tradisi ,,perang pastian apakah dia boleh menjerang ting. Akan hilang djutaan djiwa 
propaganda”. daerah Tiongkok. Padahal, pasukan2 manusia, baik bangsa Korea sendiri 

       

isiapannja, 

Dilapangan partundjuken di London kelihatan orang sibuk supaja seyala 
sesuatu dapat selesai dalam waktunja. Gb: ANP. 

  

SOWJET TOLAK KALAURRT TA" IKUT 
Dalam perundingan perdamaian dgn Djepang 

na besar John Foster Dulles mengatakan bahwa “usul ren- 
tjana perdjandjian perdamaian dengan Djepang telah diberita- 

hukan kepada.53 negara? jang 
akan tertjapainja persetudjuanatas ' 
tengahan musim panas. 

Dalam konperensi pers setibanja 
Gi. Los Angles penasehat. State De 
partmen Dulles mengatakan iatelah 
mengirimkan naskah pekerdjaan dari 
nsul2 perdjandjian2 kepada negara? 
jang berkepentingan termasuk 2o- 
vjet Uni dalam beberapa hari jang 
jalu. 

Dikatasannja karena Sovjet. me- 
nolak untuk mengadakan pembitja- 
raan? dengan tidak ikut sertanja 
RRT, tuk dapat diadakan pembitja- 
rakan jg maliputi semua usul itu 
Gengan Sovjet. Dulles tak dapat me- 
ramaikan bilamana rentjana tera- 
Ghir dari perdjandjian itu akansele- 
sai dan di tanda tangani. Dinjata- 
kannja ia berharap dssar pekerdjaan 
dapat diselesaikan pada pertengasan 
musim panas. 

Dinjatakannja behwa ada tanda2 
Gari beberapa sumber? bahwa Ing- 
geris mungkin strinta soal pemba- 
tasan2 pem £ kapal2 Djepang 
#erta Se na at ditjantumkan 
dalam . perdjan in. Dulles menga- 

takan behwa ia tidak berperdapat 
bahwa “halv “dapat dilakukan. 
“Demikian Ant: Up. Gari Los Angles. 

& Ba any esmg 

       

    

: aa, Tebin Toda 
PEMOGO « 2 Gap br11e2 minjak 

4 nan SN oo ranian Oil Coy 
di Iran Selatan dua hari jl telah 
meluap bir . Gserah mi- 
njah jang pentin sdijid Solai- 
msan. Demikian re men- 

Kaum pemogok didaerah2 tsb 
diduga sedjumlah 1009 orang. 
Dalam pada itu didapat «kabar 

bahwa menteri zonder portepolio 
AH Dacita deri Iran menerangkan 
bahwa pemerintahnja telak metm- 
beri nasehat maskapai Anglo Ira- 
man Oli Coy tsb agar. menjetudiui 

tuntutan2 jang sish dari para pe- 
2 jang ON 

Program pengungsi Amerika 
Serikat membantu perda- 

maian. 

Program bantuan 'pengurgsi “dari 
Amerika Serikat “Alakiskanoleh se- 
orang Pembesar Armerika jang ter- 
kemuka sebagai ,lambung tekad 
Amerika untuk mempertahankan pe- 
Gjuapng2 kemerdekaan” Dari pihak 
rakjat Amerika Serikat hal ini ada- 
lah pula suatu pengakuan, bahwa 
sikap negara2 “didunia jang tidak 
'mengatjuhkan para pengungsi ditem- 
pat.tempat lainakan membahajakan 
perdamsian,” demikian kata Harry 
N. Rosenfield, seorang anggsota dari 

Komisi Pengungsi Amerika Serikat, 
Dibawah Undang? Orang2 ig tidak . 

bertempat tinggal, jang telah dite- 
rima baik oleh Kongres Amerika 
Serikat dalam tahun 1948, 220,000 
orang jang oleh karena peperangan 
tidak mempunjai tempat kediaman 

telah mendapat tempat di Amerika 
Serikat. Dalam banjak bagian dari 
negara para pengungsi ini merupa. 
kan anggota masjarakat dalam ling- 
kungan2. mereka jang menutupi .po- 
rongkosan  kehidupannja sendiri, 
Rosenfield berkata, banwa orang2 
ini menambah kuat urat2 kita un 
tuk mempersendjatai diri dan sekutu | 
kits Galam melindungi dan wewmeli 
hsra perdamaian, 

Kira2119.0060 lagi orang2 pengung- Bana 
si diduga aksn mendapat tempat . 

maupun Med Tionghoa, djuga 
lain? manusia 1g “menggabung dlm 
pas. PBB. 

DALAM pada itu: EKonperensi 4. 
besar di Paris masih terus berlang- 
sung. Senin kemarin “sidang  dilan- 
Gtutkan, Sudah seriigkali 4 besar 
berkonperensi, Tiada memberikan 
kesan atau keputusan jg menggem 

birakan. Padahal, dari 4 besar itu- 
Ish terletak" urung “atau tidaknja 
perang dunia ke- 13. 

Akan tetapi, keadaan sekarang 
sudah agak berbeda dengan suasana 
pada beberapa. bulan jl... Amerika 
serikat telah memobilisir tertara- 

nja (dan akan memperbesar 'per- 
ternjata dari pedato2 

Truman dalam konperengi negara? 
bagian Amerika |g hingga bari ini 
masib boriangsung (di WiakWgton, 
A.3,). Keadasa demikian tentigguetn- 
berikan effecinja kepada pihak Sta. 
in. 

Kedudukan Stalin di Hropa Timur 

   

berkepentingan: dansia bergarap 
'dasar” perdjandjian pada'per- 

tinggal di Amerika Serikat.dibawah 
undang2 tadi. sebelum sandang? ini 
habis masanja pada bulan Djuni ta- 
hun 1951. 

Turky punja rentjana 
tjegah agressie 

" Perdana “Menteri: Turky Alnan 
Menderes. telah menguraikan ren 

tjana baru pemerintah Turky. Di: 
katakannja, pemerintah .Turky. ja- 
kin bahwa. suatu agressie hanja 
Gapat ditiegah dengan dijalan me 
ngsedakan perdjandjian regional, 

Persekutuan dgn Inggris Peran- 
tjis, soal mempererat persahabatan 
dengan Amerika Serikat dan sikap 
jg stegas. untuk menentang  tiap2 
agreasie. merupakan dasar politik 

luar negeri Turky, kata Adian 
Menderes. Ant. Afp. 

NERATIA RINGKAS 

  

Mahasiswa2 87 negara 

mengundjungi Columbia 

Lebih dari "1450 mahasiswa dari 
81 negara dari seberang sedang be 
ladjar diperguruan tinggi Colur bia. 
Romborgan jg terbesar adalah dari 
Asta, Sebanjak 555 orang laki2 din 
wanita dari 21 regeri Asia sedang 
taempeladjari pelbegak ilmu seperti 
teknik dan perpustaksan. Ada 415 
mahasiswa dari 29 negeri Eropa 
dan55 mahasiswa dari Afrike.. Ter- 
dapat pula 87 orang jg berasal dari 
negeri2 dihelakang tiral besi. Dari 
negefi2 berikut ini terdapat seorang 
mahasiswa lalah: Togoland, Iwech- 
tenstein, Djawa, “Atbania, #Ceylon, 
Eecuador, Indo.Chins, Jordania Gan 
Nicaragua. 

Kebanjakan dari mahasiswa ada- 
lah untuk mengikutipeladjaran lan. 

Gjutan, kebanjakan untuk pendidi- 
kan. Mahasiswa2 Jain ig telah men- 

tjapai gelaran mermpeladjari “al. 
pharmacy, arsitektur, “kesehatar, 
agama, usaha? sosial denilmu alam. 
Dari 339 orarg dari.tingkatan ren- 
dahan, 81 orang mengundjungi Bar- 
nard Coilege, sustn perguruan un- 
tuk wanita. 182 Orang mengundju- 
ngi sekolah utk Pengetahuan Umum 
dan 70 orang mengikuti «peladjaran 
di Columbia College. Usis 

sa 

— Wakil India dim PBB Rau mene- 
rangkan, bahwa salah satu usaha 
seksararg untuk ,mentjapsi perda 
maian dunia talah,me nberikan.per- 
tolopgan jgrctief uniuk . melawan 
kelaparan, kemiskinan, kekurangan 
pengetahuan dan penjakit2 dinega- 
ra? jg masih terbelakans. Dikata- 
kan selandjutnja, bhw lebih dari satu 
djuita manusia satasussetengah pon- 

duduk dusia dim daerah2 jg masih 
terbelakang kini hidup dlm serba 

kekurangan.R-A 

  

DJUMLAH TONNAGE KAPAL DI SELURUH 
DUNIA 

Bertambah sedjak tahan 1939 
DO Lag seluruhnja dari tonnage. perkapalan dari armada? 

perkapalan di seluruh dunia dlm tahun 1950 adalah 81.312.000 
ton, Ini adalah melebihi djumlah jang telah ditjapai dalam tahun 
1939 dengan 2.673.400 ton, demikian Komisi Marine Amerika 
Serikat melapurkan. 

Dalam tahun 1989 diseluruk dunia 
adalah 12 665 kapal2 jg. diperguna- 
kan dalam dinas dibandingkan den. 

hanja 10.708kapal Gglam tahun 1950, 
tetapi kapsi2 zaman sekarang ada 
lah 'lebih besar dalam ukuran se- 
Gangkan Gjumlah' jang “lebih ketjil 
Galam angka mengumpulkan berat 
tonnage jang lebih berat, demikian 

Gikomukikan oleh Komisi tersebut: 
Negeri Inggeris dalam tahun2 1939 

dan 1950 mempunjai tonnage perka- 
pslan jang paling banjak. Djumlah 
selurubnja dalam tahun 1939 adalah 
21.587.000 dan untuk tahun 1950 ada- 
lah 22.018000 ton. 

Amerika Serikat menduduki! tetm- 
pat jg. kedua dengan 13.991009 ton 
dalam tahun 1950 dibandingkan iga. 
10:219.000 tor dalam tahun 1939, 
Delam Gdjumlah jg. dimiliki delam 
tahun 1950 tidak ikut didjuwlahkan 
Gjumlah 1.995.000: ton jg. dimiliki 
oleh Komisi Marine Amerika Serikat 
maupun jg. Gimiliki olsh pelbagai 

000 ton. 

Ginas2 tentara. : 
Negara? berturnt - turut menurut 

Gjumlah fonnnge kapsi2 dsgangn $ 
dalam tahun 1950.adalah: Norwegia: 

1567 tony Panama, 4984000 ton, 
negeri Belanda, 3.672.000 ton ) Pe 
rantjis, 3.595.000”ton : Italia, 3.382, 
090 ton, Swedia, 2.705.000 ton , Ju- 
nami, 1933000 ton: U.S:S.R.L., 824, 

Negeri2 lainnja kesemua. 
nja- bersama mempunjai djumlah 
total sebanjak 16.141.000 ton. 

Diumiah tonnage Ini berubah se- 
Gjak tahun 1939. Misalnja, Diepang 
menduduki tempat jg. ketiga dengan 
7145006 ton eseapgken Norwegia 
menduduki tempat jz. keempat dgn, 
6 531.000 ton dalam tshun 1939. Ne- 
gara2 lain jg. terdaftar Gslam th. 
1939 adalah sebagai berikut : ' Djer- 
man, 5:177.100 tor, Itala, 3.910.000 
ton, negeri Relania, 3424600 ton: 
Perantlis, 2998800 ton, Junani, 

2.791 090 ton,” dap Swedia, 2.033.100 
ton. 

   

   
   

DE JAVASCHE BANK     
WES UA ringkas dari De Javasche' Bank jang ditentukan pada 

tanygal 28 Maret 1951 sesudah penutupan kas adalah sbb. : - 

Uang mas Gan bahan uang mas 
If. 666 460 763:98, Sertipikat devisen 
kerenu pembelianmas f 188:651.8 1, 
80, Dana @visen, rekening valuta 
£ 43194110,36, Penagiban jg dapat 
dibajsr dengan uang asing f, 168 
831 566 46. Kas “usung logam perak 
(2 iIverea tekenmunt)f 297.143, uang 
logam (pasmunt) f. 97.705,69 —f. 389. 
848.69, Diskonto dan uang-muka dgn 
Gjsminap, jg “dspat  dibajar dgn 

uang sendiri £. 174607 693,83, Uarg 
muka kepada Pemerintah Republik 
Indenesia  f. 2335.712022,72, Uang 
rouka kepada. Pemerintah Republik 
Indonesia rekening chas sertipikat2 
tentang bantuan HCA f. 165.572.375, 

30, Perbungaan modal, dana tjada- 
ngan. dana tjadangan chas dan dana 
nang Gjasa f, 30 486,073,68,. Gedong2 
kantor, rumah2 dan perabot f, 3.677. 
852,40, Rekening rupa?f, 113 010.741, 

(Ll: Djumlah f “4570.554.775,93. 

Kredit 

Modal f 9000.000.—...Dana tjada- 
ngan f 17 379165, 4. Danatjadangan 

chas f 12.011,516,75. Dana uang dja- 
sa dan tundjangan f 2642.576.14. 
Dana devisen, passiva luar negeri 
£ 337,292212,30. Uang kertas bank 
j£ beredar.f 2614.178 370,50x).. Sisa2 
rekening.koran dari Pemerintah 
Republik Indonesia f.-,- dari Peme 
rintah Republik Indonesia, rekening 
Chas tentang 'bantuan BCA. f -,- 

Gari lain? f 962.037.414,46. Pengelu- 
aran (afgiften) pada kantor2 sen- 
diri f 1.178 882,70. Rekening rupa? 
f 608.234.637,84. 

Djumlah £ 4.570 554 775,93. 

Uang kertas negeri jg. diperedar- 
kan atas nama Pemerintah Republik 
Indonesia £f. 413.382.771,— diantara- 
nja: uang kertas negeri lama f. 200. 
860.276,—, uang kertas pegeri- baru 
£. 212522495, —. X) Giantaranja: 
uang kertas Bank lama f. 7,087,607, 

50, uang kertas Bank baru f£. 2.607. 
090.768,—. Ant. 

  

Djuara atletik Amerika 

Fred Wilt, Djuara pelari dalam 
Olyapisde 1948 telah diberi gelar 
Gjago atletik Amerika jang “paling 
istimewa untuk tahun 1950 oleh 
Persatuan Amateur2 Atletik, orga- 
nisasi amateur2 olah raga jang ter- 
besar di Amerika Serikat. Ia dikaruni- 
ai James E Sullivan Memorial Trop 
hy jg merupakansimbool dari getar 
tersebut sebagai ,,seorang amateur 
atHt Jang dengan kelakuan jg patut 
Gitontoh dan memberikan pengaruh 
jarg baik telah amat memadjukan 
semangat keolahragaan jang baik.“ 

Dalam pertandingan2 dalam negeri 
Wikt telah mengdjadi djuara baik dim 
lari 1 mil (1,6 km) maupun 2 mil 
(32 km). Ia telah melalui djarak 
10.000 meter den 5000 meter dengan 
ketjepatan jang lebih banjak dari- 
pada jang pernsh ditjapai oleh seo- 
rang Amerika. Wilt telah dipudji 
karena Gjasanja dalam membantu 
pelari-pelari Amerika dalam djarak 
Gjsuh dengan memberikan dan meng. 
adjarkan kepada mereka sagala ha- 

si12 dari penjelidikan jang telah dl- 
perolehnja dalam mempeladjari tek- 
nik2 dan ae gaya berlatih di Eropa. 

(Usis) 

  

  

  

  

    
  

      

   

  

No. Th. MI 

(Nomor - 

- Dikantor Pusat sudah habis ! 

    

  

. Rormor Depan: Suka Duka basi PELAJAN TOKO” 
. TUGU 42, JOGJA. 
  

  

agak gontjang. Ingat sadja “akan 
terdjadinja penangkapan? atas diri. 

nja Vladimir, Clementis cs “ai Tje- 
koslowakle, Pergantian ,,baGju po. 
litik” “kaung komunis di Italia dil 
lagi. ' 

Baik shssitma “di Korea, 
perobshan anggapan pengikut2 Ko- 
taunis dibeberaps:nagar?, tentu ada 
pengaruhnia . dalam  konperensi 4 

besar. Sebisgga'bagi Amerikanmam- 
punjai kesempatan untuk . menung- 
gw hasil konporensi 4 “besar. itu, 

hingga mendapatkan persetudjuan 
- walanpua banja bersifit persetu- 
djian sementara —.| “Djika  perse: 
kudjuan itu dipsroloh, berarti ada 
parzo perang dingin, ig besareekali 

pengaruhnja bagi negara manapun 

Gjuga. i 5 y 
“ 

” 

: Berita lain jang agak mengedjit- 
kan ialah kegentiagan di ' Albania 
sebagaimena jang kita beritakan 
talam KR. kemarin. Pasukan2 ge- 

'Tilfa anti komunis telah” mentjobs 
kekuatan pasukan pemerintah. 

3 
“4 

maupun 

P? 5 Ga “ia P j 
(EL AA Dli DP AAL da BO pa (hp d0 Aina he 

  

Walgupun “berita2 “dari. negara? 
dalam pengaruh dibelakang tirai 
besi Itu: sukar. diikuti seluruhnja. 
Tatapi sudah bisa kita bajangkan, 

bahwa pasukan pemerintik Albania 
mengalami kekalahan. 

Djika toh tidak mengalami keka- 
lahan, mustahil sovjet Rusia terge- 
sa2 mengirimkan pasukan2 pajung 
Gan pesawat2 jetnja, 

Aksen berdpaamanja djalan per- 

tempuran di Albania itu, belum da- 
pat diramalkan sedjsk sekarang. 
Sebab, baik dibelakang pasukan ge- 
rilja anti: konunis, waupun jang 

dibelakang, pasukan pemerintah Al- 
banie, merupakan. tenaga raksasa 
jang bisa tahan perang lama, pun 

sebenarnja suatu negara. jang bisa 
mempertjepat Gislannja peperangan 

dengan “mempergunakan alat2 pe- 
rang ultra modern. 

. 
.» 

Persiapan2 Amerika dalam meng- 

hadapi keadaan sekarang dapat di- 
ukur dari pedato Trimdan pada pem 
bukaan konpereasi negara2 bagian 

  
i V 

Pat SPEAK alih ra ha Wear 33) Kake   

seluruh Amerika Jang keempat, A.l. 
Gia menjatakan, bahwa “perluasan 
jang agressip dari kekuatan Sovjet 
mengantjam seluruh dunia, Di Ero-. 
peh kita lihat dia mentjoba men- 
tjaplok negara? dari mana kita mun- 
.Gapat warisan kebudajaan kita. Dji- 
ka sekiranja gerakan dibawah ta- 
neh dan pasukan bersendjata Sov et 
menggilingkan negara? itu, konsek- 
.wensinja bagi kita di Western He- 
misphere (bagian dunia sebelah ba- 
rat,-A 8.) akan merupakan suatn 
bentjara. Kita harus membantu menusis merdeka di Hiopa jang 
pedang menahan peritasan Sovjet”. 
Demikian Truman. 

Suasana konperensi di Waehing-. 
ton bingga hari 'ini hampir sama 
keadaannja dengan waktu konpe. 
rensi tahun 1940 dan 1942, Jakni 
menentukan langkah kearah" mem 
pertahankan diri, jang berarti kea. 
Gaan sekarang ini benar? Penting 
melenting, 
“ Bagsimana keadaan selandjutnja, 
Hn kita ikuti dalam YAN ga- 
ang 

DN 

   



   
    

   

   

        

hari Danap nar rakjat mengin- 
3 papar isi aya Tg 

   

    

da bonita 2g mem: 
ea    

Asal. nia 30 
dua orang guru. Di. 
'PBH jang sekian” 

murid wanita. 

h lulus dalam udjian PBH, jg 
an | wari, jang kemu- 

        

"Kalau mati 
| mesti urus ani 
2 Memang m 

— Sehidup Semati h 
“mati. Diadi: Jang 
jang satu lagi boleh mati maa bodo Ketja 
amat !). (3 | 
. Sang koruptor hidup, 
Itu tidak perduli. a 

     
   

    

   

  

     

      

, Pa aott Intiban: 
g dengan mendapat tun- 
50,— 

. Cursus Pengetahuan Umum 

'Msekipun baru beberapa bulan, 
"Op. U. dapat didirikan, telah tam- 

   

    

3 “kota ada 6 tempat CPU bag.A. 
| Giantaranja dua tempat jeng diusa- 
ng, oleh badan peranan 

AKS ai ANIAKAN UU KERDJA 
: . DAN n -TJELAKAAN 

3 r 1 ' Seruan SB Batik Jogja. 
" e SENBna Buruh Batik “jabang Jogjakarta, dalam rapat pleno- 

| nja setelah membitjarakan so'al2 perburuhan jang berkenaan 
langsung dengan penghidupan kaum buruh Batik chususnja dengan 
Tran ON an mpula ba sebagai berikut: 

  

  

A
a
 

Y 

    

    

    
    

kesosialan bagi kaum bu- Kemarin pagi Ik djam 8 ditiku- 
ruh, - belum dilaksanakan dalam »gan Danuredjan ada kedjadian ta- 
Engkamgan Degan batik. — brakan antara pick up milik AURI 

  

52 h kibatkan “stpengendara “Karena 
ag pegang buruh ke2 berat diangkut ke rumah Sakit 

' Pusat. Menurut kabar terachir pe. 

(minimum - Igon).| 

batik masih te 
bih lebih di    

  

     

    

  

    

   
    

   
   

    
   

       

& 

! 
ig 

| Gimana diada bermatjam2 Mia. Ia adalah pegawai dari djawa- 
padjak 'sekarang ini oleh Pemerin- tan pertanian di Kepatihan Jogja- 

tah, dalam hakekatnja hanja sema maa, 
| Kin menambah be: sa map, 

« Siaran RADIO 
Ana JOGJA Gelb. 42,25. 59,2dan 122,4 m. 

tk aa aman Untan Ka I Selasa 3 April 1951. 
tislakaan jang sudah dikel 13.45 Rajuan siang oleh Dwi Suara: . 

| oleh Pemerintah. 17.00 Lagu? anak2 oleh G. 8. R.M, 
2. Mendi x Djawatan Sosial "1 diiringi Keluarga ORJ. 

73 "Perburuhan Daerah Jogjukerta dan 18.30 Taman Pemada oleh IPPI Ta 
- Pengawas Perburuhan Resrort Jog- erah Jogja. : x 
jakarta, supaija | mendjanin terlak- 19.40 Seni Suara Djawa oleh ut aa 
sananja Uadang2 tersebut. : putri Mangunuegaran. 

3. Mendesak Fenguaaha2 Batik, 21.15 Obrolan Pak Besut. 5. 
supaja dimasing2 p ru n, upah 21.30 Pusparagam oleh ORJ Saharto. 

  

    
25 Mendesak ap 

        

ak Hari Minggu tgl. 15 April 1951. 

0. Atjara: | 

£ IT ohikah oleh direksi. 

Te 

(onoan en 

| semua pemegang sero aa 

23 

| ai 13 Ape sampai tali 14 Mean 1981, 1 

  

    

Tyo .Kotniun Hawa t001 (WA - 
P1. ai PESAN 

   
   
  

Sia ENG Wana ..K. KR", Ga Hat | 
dari si Djawatan Pendidikan Masjarakat K 

1 3 RA D9. 

Agar Kupu 3 orang. 

ga 13 Yan diperdjara Kali-osok, mem: 

“ pak mendapat perhatian. Diseluruh 

PEnuat 2 
loon) diatur La Extra" 5 Kent SE 

terdapat antara buroh. dengan endah.rendahnja R 3,— (tiga ru- : 99 mewana G1 ! CH 
hgusaha.pepgusah ari uutuk tisap2 buruh, se- UN €4 Menjemboe- - saha dalam ngikung piah) sehari ESA 5 
an perusahaan? batik, mengl t laras dengan aturan upah jg. diten- 6 (- pan kesgupga 5 
perkembangan dari pada usaha2 tukan oleh Gubernur Djawa Tengah LA - : 2 
batik jang. merupakan salah satu vegi buruh Pemerintah. : A 2 S Pe 
saluran produksi nasional. za ——— : Fe Aan sn asa “3 ngoewatken - 

2. Pada umumnja Perselisihan? KA 1 ia Sena Haa BIL ia Tank “1 5 oesoes dan 5 
Sa Ungang2 Ker” Pengendara sepeda ketabrak 4 2 IN pa tempat ma: £ 
2 Nana ang undang I ad ng pick up sampai meninggal BAHASA INGGRIS TN (gesin 2Dap 2. kan, menam. 2 

um bu- z 

3. Pada umumnja h terendah dan pengendara sepeda, jang men Be. 

kat ukuran hidup N pada 'dewasa ini, DEendara kemudian meninggal du- 

Li Ta ini diberitahukan, bahwa rapat umum pemegang sero 

£ NV. Badan Penerbit » Kedaulatan Ta akan diadakan pada 6 

sita : - 5 Tjilik golek dalan, Pak Gede bakal teka. ..... ” dan lain.lainnja 

£ dikantor "Kedaulatan Rakjat" : “Tugu 2, | pula jang kesemuanja an pula kedalam bahasa Indo- 

. agakaha : - aa nesia pula, 

c. Jam, @anulai Mam 9 pagi, PERLAMBANG dan SINDIRAN DZAMAN DJOJOBOJO : tepat hebat, 
: telak galak! 

2 Pengesahan neratja dan perhitungan untung rugi th. 1950. 

    

    

    

diam: 6.-9.30 17 TAHUN malam ini: 

tang Loy—Fredric March—Dana Andrews 
Teresa Wright— Virginia Mayo. 

ota Be- Film ini selalu Mean aan sambutan jang meluap dimena tempat, 

  

“THE BEST YEARS OF OUR LIVES” | 

  

  

    

    

    

   

, antara lain tentang usaha Djawatan tsb menerang- $ .kerananja et : Diagaleh djangan sampai ketinggalan! — 20—4 
jawatan Pendidikan Masjarakat, jg terpenting akan 4 
idikan kepada masjarakat umum, jalah dengan dja- 5 diiwa rakjat jang passief kearah ditwa jo dynamis INDRA SEGALA UMUR 

3 
an a utk melaksana: CP» Le Se SN Laga Fred ASTAIRE dan Rita HAYWORTH 

lah: Dinojo naa murid DALAM 

ena mem | “YOU WERE NEVER LOVELIER” 
Tn PENUH DENGAN MUZIX DAN NJANJI NJANJIAN 

MULAI Ini MALAM DAN BERIKUTNJA. 
053 KALI MAIN. DJAM 5-79 

AKAN DATANG: "TARZAN THE APE MAN' 
Br REKSI. 

1 CPU: partikelir, jalah di ibiahan ba 
Widadaren, wpunjai murid 60.4 
Gan didjalan Kalianget mempunjai 
murid 75. Diantaranja dtumlah ig $ 
sekian banjaknja ini 75pCt terdiri $ 
dari anggauta2 tentara. Dan psnlaat 

  

  

  

  

  

  2 NA Sea. Basama LUXOR” 
Selain dari pada PBH jang kini 

  

telah berdiri, tersebar diseluruh | aman i 
kampung?, maka atas persetudjuan | $ Stan Oliver antara pengusaha pabrik dga. bu. LAUREL & HARDY 
ruhnjs djuga telah berdiri 50 tem- 
pat P.B.H diperusshaan, diantara- 
nja dipabrik tenun Djuwingan, Braat ' 

| DALAM 
| 

Ngagel, pabrik gula Acacia, S.B.D.T. | 

h4 
| 

| 

| 

UA. HAUNTING WE WILL GO” 
| Laurel & Hardy sebagai tukang sulap. 

2.0. DAGELAN — 

punjai murid tidak kurang dari 1000. 
Perlu diterangkan disini, bahwa 

dipendjara Kaliso3ok sekarang bu. 
kan merupakan rumah hukuman, 
akan tetapi disana sekarang, seolah- RAMAI — KETAWA TERUS. 
olah merupakan rumah pendidikan. 
Disamping dladakan PBH, duga | SEGALA UMUR. Djam: 17-19—21. 

  diadgdkan C. P. U., cursus Bahasa 
Inggris Jan memegarg buku. Seba- 
gai ketua dari panitya tsb., jalah 
Sir. Abd. Radjez, sedang Djawatan 

Par—4 

Mulai malam ini dan berikutnja. 

  

WANITA2 tidak rsenghendaki pudjian. Njatanja mendapat Perhiasa: 

Hang berharga. Pakailah mas 22KRT.: lebih mengustuagkan. Suda! 
disediakan. Lekas berhubungan di Alamat jang sudah di pertjaja, 

un Tan | Ipasar Mas »JONG” Malioboro 37. Jogja. 
Djuwal dan beli. terima pesenan Perhiasan jang berharga. 

19.4 Djuga sedia Arlodji tangan dan weker weker. Harga melawan. 

Pendidikan masjarakat tetap sebagai 
pengawaanja. . 

      
   
    

   

  

   
   

  

pai 
     

  

    
    
            

   

    

  

bahken nat- 

  

Rombongan baru dimulai 6 April. 
Buku-2 gratis. Pendaftaran sore 
Gj. 4—6 di ,E MERGOs, Bintaran 
Lor 2, Jogja. Djuga menerima 
pendaf. BOEKHOU! ENA. . 34 

  

5 soe makan 

Beam ) 
| Pa Bik :...R 50 

      

ANGGUR BERANAK Rtasi   Ngaglik 3- Telf. Z Min0 Soerabeja. 
  

PERANG 2 

  

, Perang atau Damai ? 
Lekas kirim postwissel f ea 

DJAWAB SENDIRI ! ! ! 
AKAN TERIMA BUKU: 

Sapta 

PUDJANGGA. 

  

  

BOEKHOUDEN A s— 
Rombongan baru dimulai 6 April 
Dictaat gratis. Pendaftaran pada 
»MITRA“- Bintaran wetan Il, Jo- 

| gia. bjuga meperuna pendaf. me 
  
ngetik. h 4—4 
  

    

    
   

    

   
   

     
     

    

  

   

   

  

| 
| 
Lk uWNyGa 

, (Ramalan dari 7 Pudjangga dan Kenjataannja) 

| 3 Tjetakan ke XKXV. 

| 

# ARTI TANDA2 untuk mengetahui apa ig. sudah dan jg akan ter- | 
djadi, baik mengenakan DIR! ORANG (Microcosm) maupun NEGA- |   
RA dan DUNIA umumnja (Macrocosm). 

RAMALAN DJOJOBOJO, mengenakan Tea 

l 

1 SITUATIE POLI- | 
| TIEK, EVOLUTIE dan REYOLUTIE. | 

KUPASAN DJOJOBOJO, mengupas apa JG. SUDAH Gan JANG | 
AKAN TERDJADI, mulai dari DZAMANNJA SULTAN PAKUBU- | 
WONO IV, Dzaman KOLOBENDU (Dzaman penuh perampokan). | 

tah 5 RATU ADIL, Dzaman MULIA dan seterusnja sampsi tiba saatnja | 

Pe ut KIAMAT KUBRA ! | 
RAMALAN RONGGOWARSITO, a@.1. .BOK DJANDA kehilangan | 

KISA, isinja GULA KELAPA.” siapakah jg. diartikan | BOK DJANDA?" | 
Dipikir tentu ketemu. .KISA” diartikan /NDONESIA MERDEKA, | 
sedang ,,Gula Kelapa” adalah Bendera SANG MERAH PUTIH: ! | 

'SJAIR RONGGOWARSITO, a.l. ,,Keong lurik separan-paran, Pak 

RAMALAN LAUW PHIK OEN- 3,1. Mengapa Tiongkok mendjadi R.R.T.? 

Mengapa Mao berkuasa ? ? Benarkah nanti tinggal TIONG,. TIK 
dan GIE 171 

PUSPA RAGAM, beraneka Ilmu Tua, warisan dari KIJAHI SAPTA 
RENGGA, jang amat bermanfaat bagi mereka jang masih men- 
djundjung tinggi Ilmu Tus, pusaka jang tetap berharga. 

ASTROLOGIE dan HOROSCOPE, kuntji rahasia supaja orang BER- 
UNTUNG dalam, PENGHIDUPAN, PERTJINTAAN dan KESEHATAN, 
menurut kelahiran masing2. 

SEDJARAH INDONESIA, mulai dari DZAMAN PURBA sehingga 

: INDONESIA MERDEKA dan BERDAULAT dengan tjara luas bebas, 

Y. 1 : : : lengkap djangkap !! ! 

PUTUSAN KONFERENSI GAIB, rapat dari para ,LELEMBUT" Jang 
hendak menghukum kepada mereka jang djahat dan akan lupa 
perikemanusiaan, hingga penduduk tinggel separo 50 pCt. 

Semuanja ig tab. diatss itu dikumpulkan dan didjadikan sebuah ' 

buku ,,SAPTAPUDJANGGA"”, jaing harus dibatja dan dipunjai 
tiap2 Pendudukdi Indonesia, dan diwariskan snak tjutju jang ta 
akan mendjadi BASI untuk selama lamanja !! ! 

a ta pada “waktu 

  J adas, 20 Maret 105 1 
| nk 1 Buku: ukuran besar harga. . . f 25.— 

K3 ' an Direksi (Persediaan tinggal sedikit, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku 

Yi sadja). ' 
N. v. Badan Penerbit Medley Rakjat || Luar kota tjukup kirim postwissel. 

Badan Penerbit: KWA GIOK DJING 
DJALAN NGANTENAN 2b KUDUS. 276-3       

at 

     Dub baka NU do seba MU aka Sp ag Ha 4 & 
NM Un Aa Tan PA Me mn LA We el Pa ON NN EN AN Ep BN ES aa 

& 

SELASA: 3 APRIL 1951 

wa ARLODJI TANGAN 
Di djual dengan HARGA ISTIMEWA !!! 

Y7 batu INCABLOC steel back ....R, 210.— Matjam2 merk 
1 " 17 ” SIA 0 aa 230, — 

Merk ,SILVANA" 17 batu INCABLOC steei back Pa Tni BAL 
3 "SULTANA" BP ba 2 all steel PA NE PA PA A3 AA 

He ARA At aa » ” » pan 4901— 
» »TISSOT” 17 1 1” 31 ” sekon pendek ” 270.— 

3 SEINDEM' 1 ai PA ANA SERAT MAN 

» “nJANDOZ" 1. 3 "utk perempuan steel back... 7 820.— 

dengan GARANTIE 12 th. (Dua belas tahun) 

Dan masih banjak matjan 3 merk jang terkenal dan model paling baru 
Harap lekas datang djangan sampai kehabisan. 

  

KRAMERIJEN HORLOGER 

PETJINAN 112 — DJOKJA — TELEPON 734 
N.B. Harga? arlodji tsb, hsnja berlaku sampai pada tg, 20 April '51   
  

  

IS SMA/S.GA, . 
| — - Ba “Yaman Pendidikan Mardi Luwih jang selalu | 

Y ditanja-tanjakan dan dinanti-nanti oleh" saudara2 peminat dan 

| penjinta akan azas tudjuan Mardi Luwih sudah siap akan dimulai. 

berhu- 
bungan dengan 

Kantor Taman Pendidikan "MARDI LUWIH” 
Djalan Gandekan Lor No.: 70 di Jogjakarta. 

Jogjakarta 14 Maart 1951 
| Bapa T.P. Mardi Luwih, 
mana (SISWOATMODJO) 

| Maka dari itu barang siapa berkepentingan, supaja 

|     
  

| Djangan sampai kehabisan! 

Almanak Nasional 1951 

Jang lengkap dengan soal-soal: 
Dagarg (Import exsort, antara pu- 

Jaul, 'devisen, padjak peredaran, 
padjak perslihar, susunan pemerin- 
tahun, wakil2 Indonesia di luar ne- 
geri, wakil negara? asing di Indone. 
sia, keduduken partsi2 politik, pe- 
raturan naik Hs-dji dan ongkos2njs, 

Uvdang? ketjelakaan Buruh, Fen- 

   
   
       

    

    
    
    
   

   
     

ka dea EMAK Bea 

     

    
     

    
     

didikan dan Pengadjaran, susunan 
Sekolah2, tabun Hidjrab, gambar2 
orang besar Indonesia didalam dan 
Giluar negeri dan banjak lagi jang 
lain. 

emua soal lengkap dengan pendje- 
lasannja. Penting untuk tuan selama 
tahun 1951 ini. 

DAN 

Tuan ada barapan mendapat hadiah wang tunai R. 3000— dari 
Sajembara Gapura jang disadjikan didalamnja. 

Harga R. 6.—. Ongkos kirim 10 pCt. 

Usaha Penerbitan GAPURA N.V. 
Dplan jam Wuruk 8, Djakarta. 

  

      

    

  

KOOPERASI “SUMBER MADU" MAGELANG 

DJALAN PONTJOL No. 57 
TELF- 105. 

PENGUMUMAN. 
No. 188jUm/s1. 

     

    

     

  

Menarik pengumuman Sarekat Buruh Djawatan Distribusi Tjab. 

Mel ttg 12 Februari 1951 No. 125/S.B./51, kepida Djawatan2/In. 

sta nsi2/Organisasi2/Perkumpulan? Dagang dan Umum, dengan ini 

smi mempermasklumkan, bahws: 

1. Mulai bulan Maret 1951, Koonerasi “Sumber Madu Magelang, 

berpindah tempat di Djalan Pontjol 57, Telf. 105 Magelang. 

2. Segala matjam surat dari Kooperasi “Sumber Madu“ Mage- 
lang, hanja dianggap Jah, spabila memakai stempel (tanda 

tiap) dari Kooperasi tsb. jg. berbentuk persegi, dengan gam: 

bar tawon terbang, dan dibawahnja berbunji “KOOPERASI 

SUMBER MADU» MAGELANG, dengan huruf besar. 

. Hubungan sorat.menjurat Gl. Gengan Kooperasi “Sumber 

Msdu“ Magelang harap dialamatkan kepuda Alamat kami 

tersebut diatas. 

Kepada jg. berkepentingan diharap maklum adanja. 

u
 

Magelang, 29 Maret 1951, 

KOOPERASI “SUMBER MADU" DI MAGELANG. 

Ketua 

(S. TARUHARSONO). 
25 —4 

Secretaris 

ttd. (S. ROYO).   : Mana 3. 

    

Seluk beluk BHS. INDONESIA. oleh: Sabaruddin Ahmad R. 11,— 
: Kldjabar, untuk S.M.P., oleh: R, Siahaan Hm 
3. Keterangan Peladjaran BAHASA INDONESIA TI. pe DO 
4. idem Ta «0 
5 Ibu dan Pendidikan ws “Oieo 
6. CURSUS COSTUUM. oleh: S, Nursiah Sajur NO 
7. Pedoman gadis Rewadja oleh: A. Azmy Hamidy 450 
8, Tjehaja Baru oleh : Hamka pn 
9. Politik Negara dan Pemerintahan, oleh: M. DienYatim ,, 425 

8 10. Suratan Takdir, oleh : Nurlela Hajati SR. wa ena 
5 11, Ilmu Djiwa Masjarakat oleh: M. Nuh. Hudawy , 425 
| 12, Dari Barat sampai Ketimur »..350 

13. Lembaga Budi, oleh: Hamka Na aa 
# 14.1001 soal Hidup, oleh : Hamka Tea 
H 15. Simplified English Grammar I. oleh: Diapari Nasuwor . Oke 
A16. idem 1, GA ea 
5 17. Practical English Grammar. oleh: St, Sulaiman pi Ni De 
3 13. The Primer English Grarimar with Indonesian Definition. 

: (Paramasastra Bahasa Inggris). oleh: William Crippers ,, 3, — 
H 19. Ilmu Bergaul oleh: M. Yunan Nasution De Oa 
H 20,Ilmu Djiwa. oleh : Shafar Yasin nb 
1 21.Ilmu Djiwa sederhana, oleh: Amir Hamzah Nasution ., 6,— 
4 22, Modernisasi dim Islam. oleh : H.M. Bustami Ibrahim, 5,— 

23. Isra' dan Mi'radj Nabi Muhammad S.A.W, 5 
P 24, Politik luar Negeri, oleh: Kempen 30 

25, Paraturan tentang permainan KASTI pos 
. 26.lmwu dagang dan Perniagaan, oleh Muchtar Nasution,, 5,— 

Pesanlah lekas pada: 

Toko buku "K. R." 
Kidul 42. Jogjakarta, 

Porto 10 pCt., 

sedikitnja R 1. — 
  

  

Rea 

Tugu   
  

      

     
        

  

       
     
     

  

       
       

      
       

   

  

   

  

   

  

   

               


