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“Sidik Sjamsi maba 
gerakan2 illegaal ? 

anggota parlemen jang kini mengu- 

| terhadap dirinja sebagai warga ne-. 
h gara maupun sebagai arggota parle: 

ak me», lebih djauh dari kalangan res 
'&- mi diperoleh keterar gvn bahwa insi- 

Gen tersebut terdjadi berhubung dgn 
- adanja perintah penargkapan atas 

| Giri Sidik Sjamsi (sedang anggota2 
KMKEDR mengenal diri Sidik Ker- 
tapati sebagai Sidik Sjamsi. Red), ber 

| dasarkan tuduhan behwa ia (Sidik 
Sjamsi) aktif membantu gerakan? 
illegaali. 

Atas pertanjaan apakah bersama . 

, an dengan penangkapan Sidik Kerta 
“pati pada tgl. 17 3malam itu telah 

tangkap pulapulihan orang di Dja 
- karta. antsranja Harun bekas pe- 
mimpia Lasjkar Rskjat Djakarta 
Rsya, dan - mendjudi anggota 

, 1 e kalargan terse- 
menerangkannja. 

   

baru2 ini ditahan 
- Orang tehanan 

e- dari | arbagai kelurahan dl Diakarta 
| jang ditangkap bersamaan dengan 
Sidik Kn me 

   

  

   

   

  

: itja Wang Chi Yen 
..- jg kini ditahan alan jang berwadjib 

tu? Pertunja'p utk terus dikembalikan ke Tiong- 
terlebih du- kok, karena ia tidak punja surat? 

bukannja tidak murgkin immigrasi jg sjah. 
em berontakan ini  Diteraogkan, bhw ia datang ke 

orang terlalu gegabah dan dengan Indonesia di tahun 1942 sewiktu 
mudahnja melemparkan segala tu perang Pasifik dgn memakai pas- 

. Guhan kepada pibak kaum kiri, se- por Pemerintah Kuomintang, Ke- 
akan-akan Pe na MONO- mudian pada tg, 7 Mei 1947 dari 
poli kaum kiri. SN |. Pemerintah Hindia Belanda ia 

mendapat pas mendarat landin 
Siapakah Snerebarontste rertenja- permit) No, Dat Pada tt 17 No. 

an boleh disusun setjara Lin, jaitu: pember 1948 pasnja itu diperpan- 
bilamana seseoreng atau sesuatu 80 djarg berlakunja sampai tg. 5 Mei 
longan memberontak? 15 1949, dan pas kedua ini Manan 

Apabila ada rasa tidak Senang, 4418D- 
karena rasake dilennjatersing.ung Menurut Wang Chi Yen. Hanana 
ataupun karena harus mempsrtshan pas itu habis waktunja ia telah 

  

    

| Mengenai insiden sidik Kertapati 

“djukan protes kepada Djaksa Agung 
- Republik Indonesia atas perlakuan 

but Gimans djuga 

kan untuk ,,kans“ jg terachir. 
Memberontak Ta suatu re- 

sksi jarg meru sn keharusan 
untuk mempertaha Pera Dan 
reakai jang spontan itu annja 
monopoli Kaum kiri, sungguhpun 
:golorgan ini—sama hainja Gongan 
golongan lain2 jang berasa dapat 

    

minta kepada jg berwadjib untuk 
memperpandjargnja, 
“Dalam p:d. itu harian Sin Po 

(edisi Tionghoa) ” mengenai per. 
kara pas Wang Chi Yen, menu- 
lis artikel jg pokoknja tidak da- 
pat menerima alasan utk mengusir 
Wang Chi Yen karena soal pasnja 

pasasi - pulang 

: 4 “ MENAIA 

mempergunakan reaksi spontan itu. jtu, 

Dalam hubungan ini baik kita '” Selandjutnja dikatakan bhw me- 
ma Bata senang- | nurut peraturanimmigrasi tahun ini. 

3 seorang asirg jg masuk ludonesia 
Tidak kita tanjakan sudah mak- dengan setjara tidak terang ka-. 

murkah rakjat, sebab makmur ada. lau ketshuan, masih boleh memba- 
lah suatu ma'na jang mulur-Meng. jar R 500. — buat mendapatkan su: 
kret, tidak terang batas2nja. rat izin tinggsl. Ant. 

Tetapi istilah senang mudah ber- 
djawab, ialah oleh Sa 
ngan senang ataup Angan senang 
itu kasil porimpak an ng s0. 
seorang ataupun sesuatu “gol ongan 
dengar masjara selebihnja. 

Ketika kita mer 
tidak adas 
kan upsh me' 
hanjalah kemerdeka 

  

Rombongan wartawan 
Perantjis 

: Mengundjungi Chig3go- 

' Rombongan wartawan Ferantjis 
2 ari jg mengadakan perdjalanan keliling 
mimpikan V1 Amerika Serikat dengan bantuan 

e aj ECA, telah tiba di Ch czgo. 
Setelah kem te naban . Paginja mereka aksn mengundju- 

upah matertil Ta tidak pula diha- Dgi perguruan tinggi Chigago, ,,8en- 
rapkan. Tetapi rasa sehidup semati -times” dan ,,Tribune” dan pada hari 
selama perdjuang:  dirusakan tidak itu djuga akan bertolak “2. San 
bersambung sosu lah | kemerdekaan Francisco. Ant, U.Pat 2 
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'SARTONO TEMUI PRESIDEN SUKARNO 
KEMARIN pagi nembak kabinet MR. R. M. aa 

#R tono menghadap Presiden Sukarno untuk mem- 
berikan laporan tentang usahanja membentuk ka- 

Think jang dibitjarakan belum diketahui. 

Malam Kewis Sartono menga- 
dakan pertemuan jang kedua dga 
Masjumi jang diwakili oleh Dr. 
Sukiman, Rum dan Prawoto. Se- 
kertaris pembentuk kabinet Kus- 
nan menerangkan, bahwa dalam 
“pertemuan itu ditawarkan kepada 
pehak Masjumi dasar2 rentjana 
program pemerintahan suatu ka- 
binet koalisi nasional jang luas 
Pertemuan itu katanja belum se- 
lesai dan akan dilandjutkan dlm 
waktu jang singkat. 

Kusnan menerangkan, bahwa 
telah diperoleh beberapa titik 
pertemuan. 

Dalam pada itu Mr- Tambu- 
nan ketua Parkindo mentjalonkan 
Mohamad Natsir untuk djabatan 
Perdana Menteri. 

#imbatalan K M. 8. 

. Sarekat Tani Indonesia (Sakti) 
mengeluarkan keterangan menge- 
nai pembentukan kabinet, dima- 
na dinjatakan, bahwa untuk mem- 
bentuk kabinet jang kuat, kabi- 

net a35 harus an soko 

    

  

   

   

        

   

    

   
   

        

   

        

   
   
   

  

   
   

    

   
   

  

    

'ngan dari Jena rakjat ter- 
banjak. . Kabinet se atjam itu 
adalah kabinet Front Nasional 
berdasarkan pembatalan K.M.B. 

k- SOBSI dim 
K. Werdoio, menerangkan b h- 
wa untuk mengatisi kekosongan 
Pemerintahan dewasa ini sele 
kas-lekasnja, sebaiknja ada kete- : 
gasan fihak party2  Femerintah 
jang djatuh dan fihak party2 jg 
mendjatuhkan, 1 
Menurut Werdojo, pembentuk 

kabinet “dapat mempergunakan 
program bersama jang disetudjui 
oleh 1! party bar:2 ini dan me- 
nawarkan prograw tsb pada par: 
ty2 jang diadjak duduk dalam 
kabinet baru. RD. 

India tetap tolak resolusi 

DK ttg. ' Kashmir. 

Perdana. menteri. N ehru Gari India 
meregsskan legi, buhwa India me- 

nolak resalusiDewee Keamanan ten- 
tang masalah K'ahnir. 

Dalam pidatonja jang diofispken 
dsiam rapat raksasa jang diha'iid 
olsh 50.000 oraag d pa u, Nebru 
mengrungkan behwaindis tidak akan 
menerima baik resolssi Akan tan t- 
dsk aran ambil tindakan jang me- 
nagju kearah itu. 

    

  

| BURUH BANGSA AS! 
DI INDONESIA”    

ANTOR Pusat Djawatan Imigrasi mengeluarkan pengumuman ten 
K tang bsruh asing jang didatangkan oleh perusahaan? partikullr 

'ke Indonesia sebagai barikut: 

1. Sebagai dapat dianggap telah 
diketshui maka salah suatu sisrat 
jeng memurgkinkan seorang asing 
Gatang di Indonesis seb:gai imigran 
ialah kepastian, bhw ia dapat mem- 
punjai penghasilan jg tjsukup line. 
geri ini dan pade setiap waktu Ga- 
pat dikirimkan kembeli kenegeri 
assinje. 

“2. Seringkali terdjadi, bahwa se- 
orang buruh asing di berhentikan 
oleh madjikannjea dan sama rekaM 
Gisershkan kepada pertimbangannia 
sendiri apakah ja skan memakai 

(retour - passage) 
atan tidak jang disarggupkan ke- 
psdanja selama suatu waktu jang 
tertentu. 

3. Tentang perubahan keadaan 
tsb, Djawatan Imigrasi tidak mene 
rima sesuatu berita dari madjikan 
itu, sebirgga ada terdjadi, bahwa ig 
bersangkutan mendjadi nganggur 
djatuh miskin dan mendjalankan 

“perbuatan2 jg tidak diinginkan. 

4. Dim hal ini maka masjarakat 
dan Femerintsh Indonesialeh jang 

merlanggung segala akibat2 jang 
merugikan, termasuk Gjvga biaja2 
pengenjshan bagi orang. asing jang 
demikian itu. 

5. Teranglah agaknja bahwa dulu 
kepada orang asing itu telsh diberi- 
ksn sebuah Kurtu Izin Masuk ber 
dasarkan suret perdjandjian perbu- 
ruhan jarg dibikin dgn madjikannja. 

6 Tetapi alasan ini h'lang djika 
ja diberhentikan sebelum berachirnja 
waktu Jang tersebut dalam surat 
perdjandjian itu, atau djika perdjan- 
Gjian itu tidak diperbaharui Isgt. 
Ne as aka sebelum ssatitu tiba, 

— » 

Diszswatan Imigrasi (Kepala Kantor 
Imigrasi) harus diberitahu tentang 
perubahan kendaan bureh tadi. 

8. Pemberitahuan ini harus dila- 
kukan oleh meadjikan, jang tadinja 

stelah meminta dan mendapat 'z'n 
untuk memperkerdjakan orang asing 
tersebut. 

9. Setelah pemberitahun itu dite- 
rina maka Djuwatan Imigrasi Ga- 

patlah menimbang, apaksh kepais 

jang bersangkitan dspat diberikan 

parlemen, : 

     
   1g Pa ae di " 

: wa Timur 

Berita dari Djawa Timur 
Tang kita terima menjatakan, 
bahwa oleh jang berwadiib 
telah dilakucn penangkaran 
terhadap beberapa. orang js. 
Gidapati tanda? sedang me- 
hjiapkan pembarontakan se- 

perti jang terdiadi di Madiun 
Galam tahun 1948 jl, 

Ksbar lebih landjut  ten- 
targ penangkapan tersebut 

belum kita terima.     
  

AURIOL PILEK. 

Presiden Perantjis Auriol sini se- 

iofluenza dang menderita perjakit 

waktutiba di New York untuk meng- 

adakan kundjungannjaselama3 hari: 

Dikabarkan, bahwa meskipun ia 

menderita sekit, iasksn mengerdja 

kan rentjana jang telah ditetapkan 

selama 3 hari itu, Ant Up 

      

  

  
Sebulan £ 9— 
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ADPERTENSI : 
£ 0.70 1 milimeter, 1 kolora 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 
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SEDIKITNIA 212 ORANG DITEMBAK MATI 
Pembersihan besar - besaran di RRT — 

Be dari Tiongkok darat mengabarkan, bahwa kini sedang 
berlangsung pembersihan setjara besar2an, terhadap orang2 jg 

dituduh sebagai anasir2 kontra -r 

Menurut maklumat2 resmi peme- 
rintah RKT ketika minggu jeng 
Islu sadja di fhenghai ditembak- 
mati 91 orarg, di Kanton 31 orang 
dan Gi Tientsin beberapa puluh 
orang. 
Ada petunajuk? bahwa djuga di- 

kota2 Isinnja dilakukan pembersih. 
and sematjam Itu, 
Menurut" maklumat resmi jang 

teraebir, djuwlab orang jang men- 
Gjslani husuman mati bertambah 
dengan 45 orang lagi, dlantaranja 
di Tientsi» 22 orang. : 

Berita resmi dari Swatow menga- 
takan, bihwa ketika tanggal 25 Ma- 
ret disana telah ditembak mati 23 
orang. 

Sementara itu, berhubung dengan 
didjatuhkannja hukiman2 mati di 
Tientsin terhadap mereka jar di- 
Gakwa termasuk anasir kontra-revo- 
Jusioser itu, diadakan arak?an se- 

  

HARI INI KABINET INGGRIS 
. PUTUSKAN SOAL SUEZ 
ENURUT kalangan resmi Inggris pada hari Selasa ini, kabi- 
net Inggris pada hari Kemis kemarin bersid ing, untuk ambil 

keputusan terachir mengenai dasar2 Inggris. guna melandjutkan 
perundingan2nja dengan Me esir untuk menindjau kembali perdjan- 
djian tahun 1936. 

Sidang kabinet pida pekan jl ti- 

Gasak ambil sesuatu keputusan. Se- 
mentara itu dutebesar Inggris utk 
Mesir, Sir Ralph Stevenson, jg pada 
waktu ini ada di Inggris itu, dipe- 

rintahkan supsja menunda keberang.: 
katannja ke Kairo sampai sesudah 
sidang pada hari Kemis kemarin. 

Sedjak permulaan tahun ini, Ke- 

menterian luar negeri Inggris telah 
mempertimbangkan suatu kemung 
kinan utk menbentuk sistim perta- 
hanan dengan Mesir. 
Dimasksudkan suvaja sistim perta- 

hanan tadi akan memuaskan “tiita2 
nasionsi Mesir dan disarping itu 
mendjamin pertahanan daerah Teru- 
san Suez. 

   

Pangkalan Suez tak 
dibutuhkan. 

Didepat-— kabar, “hehwa 

stef Inggris berkejakinan, bahwa pa 
ds wektu Ini tlada terdapat suatu 
alternatif utk dserah Terusan Suez, 

sedangksn utk mendirikan pengksi- 
an jg dapat menggantikan pangkal. 

an Suez tadi akan dibutihkan tem- 
po 4 sampai 5 tahun. 

Dalam tempo tdi, perdiandjian 
Inggris-Mesir tahun 1936 tadi sudah 
tidak berlaku lagi. 

Didapat kabar, Tn pemeriatah 
Inggris sekarang sodah menjusun 

  

kepsla2” 

rentjana untuk menjelesaikan goal 
daerah Terusan tadi. 

Menurut rentjana tadi, pasukan2 
Inggris dengan berargsur2 akan di 
tarik kembali dari daerah: terusan 
Siez dan diganti dengan pasukan2 
Mesir, akan tetapi disana akan te- 
tap ditempatkan inti pasukan Ing- 
gris. 

Daism kesdaan darurat, pasukan? 
Inggris akan ditempatkan lagi di- 
Gaerah tadi dengan segera: dalam 
keadaan biasa, “Mesir akan menge 
palai markuasbesar pertahanan ber. 
sama, jarg ditempatkan dipangkalan 
tadi. Ant. Up. 

& . . 

Perbedaan kulit di 

Klrika Selatan : rika Selatan 
India telah memadjukan permin- 

fsan kepada PBB supaja mengam- 
bi! tindakan "untuk menjelesaikan 
soal kedudukan bangsa India di 
Afrika Selatan dga maksud utk 
mengachiri politik Afrika Selatan 
jang membeda bedakan warna 
kulit. 

B. Rau menjatakan falam surat- 
nja kepada sekdjen P.B.B. bahwa 

evolusioner diseluruh Tiongkok. 

  
MAO TSE TUNG 

Dia: lakukan pembersihan besar2an. 

pandjang djalan dalam mana Cha- 
lajak menari.nari. 
Menurut orang2 jang datang dari 

Kanton baru2 ini, djumlsh “orang 
jang berada dalam tahanan dikota 
tadi ada 25.000 orang. 

Berita2 jang berasal dari ,,sumber2 
jang tiiak berpihak" mengatakan 
bahwa disekitar Kanton pada waktu 
ini terdjadi infiltrasi2 gerilja, se- 
Gangkan pesawat2 terbang Kuomin- 
tang kerap kali terbang diatas Swa- 
tow. 

RRT tangkapi orang 
Katholik. 

Dalam siarannja Radio Vatican me- 
njatakan, bahwa polisi RRT telah 
menangkapi sedjumlah orang Ka- 
tholik jang tidak mau menerima 
pernjataan kemerdekaar geredja 
Katholik Tionghwa. 

Radio itu menambahkan, bahwa 

anggota2 geredja Katholik jang di- 
tangkap itu. dituduh mengadakan 
sabotage terhadap gerakan 'anti- 
Amerika di Tiongkok. Ant Afp.—UP. 

  

Kfrika Selatan tidak mau mengin- 
dahkan seruan sidang umum P.8.B. 

agar diadakan konp. medja bundar, 

Puasa 

Monilal Gandhi, anak mendiang 
Mahatma Candhi, mulai hari ini 
untuk 14 hari lamanja akan ber- 
puasa, untuk menentang tindakan 

pemerintah Afrika Selatan tentang 
perbeiaan warna kulit. R.D. 

  

  

OLEHKAN 

  

  

izin ustnk tinggal atau tidak. 

10. Hanja dgn tjara begini. dapat 
dihindarkan, behwa tensga2 buruh 
asing jg diberhentikan dari peker- 

djaannja, merdjadi beban magjara. 
dan merugikan nama baik orang2 
asing Isinnja. 

  

MANSJURIA 
KekuatanRRI & Korea Utara mentjemaskan Washington 

  

11. Apa jang diuraikan diatas ini, 
berlaku djuga brgi orang2 asing 
jg mendapat izin untuk didemobil- 
Hsir dinegeri ini, karena mereka 
mempunjai kepastian, bbw mereka 
akan dspat mata pentjaharian. 

12. Untuk mergetahui benar ke- 
adaan jz diuraikan distasitu. maka 
kepada semua roadjkan diminta 
supata mengirimkan dafiar kepada 
Kantor Pusat Djswatan Imigrasi 
(Bihagisn P. I. M,) Djalan- Teuku 
Umar No.1 Djakarta, dari semua 

orang ig sedjak | Djanuari 1946, 
e, atas permintaannja didatang- 

kan ke Indoresia atau 

504. 000 SERDADU KOMUNIS 
pe an, MACARTHUR : telah diberi kuasa untuk me- 

ngadakan serangan udara setjara besar2an terhadap pangkalan2 
ana Republik TN “Tiongkok 
mengadakan serangan udara 
pasukan PBB di Korea. 

sepenuhoja 
Demikian kata Ea jang berkuasa 

di Mansjuria, djika pihak Udara 
terhadap  pasukan- 

di Washington kepada United Press, 
Belandjutnja Giterangkan,. bahwa 

kekuasaan jg. demikian itu-felah di. 
berikan kedada djendral Msc Arthur 
beberapa minggu jl. oleh Kepsl:2 
Stf Amerika Serikat, sesudah me: 

b. diterima sebagai buruh setelah” reka mengetahtl bahwa R.R.T mem- 
didemobtilisir diregeri ini. 

Cc jang surat perdjandjian per- 
buruhaonja Siputuskan atau tidak 
Gdiperpandjangkan, den tidak pulang 

lagi kenegeri assinja disertai ala- 
matnja jang sekarang., 

  

  

Bl Kpn Hione Ca ae materai” | mate eri ra' 
Pt Na LAMUN Konperensi Staf. K 

He Ini melahirkan rasa tidak s0. — 
nang, sehingga perdjuangan jang 
semula telah didjslankan dengan ti- 
dak mengharapkan upah, sekarang 
lantasdihubungkan dangan penggan- 
tian tjapik, sehirgga perdjuangan 
jang sutji semula djadi kotor oleh 
tuntutan PN su Ana. 

5 SEBELUM MASUK, 
Ba tnbiujardyat #ekarang ini 

  

      

    
    

        

   

  

   

    

   

Tn Snap Saksame, bebas daripada 
tian Pn subjektip. 

  

“membangun Timur. — Sumatera 

uada Teka 
6 ex iguana di Kalimantan dan Pager Alam 

olitik, tjon- 

jolok ialah sys- 
1 masih berdasar- dikatakan Calam konperensi itu, 

'Folongan, sehingga bahws sampai kiri ada 1200 tenape2 
An Nana te- pedjuang dari luar Djswa dan 3800 

dari Djawa. Penempatan kedalam 
asrama? tersebut diatas adalah ke- 

pan Mori Ing 
$$ ut hak itu djadi 

    

    

ag? pengumuman wakil Per- 
dana Menteri pada tanggal 14 No. 
'pember tabun jl, 

  

Lebiki an da dh perbaikan, "lebih Dalam pada itu dikemukakan dju- 
baik untuk keamanan jang memung ga pokok? kesulitan jang dialami 
merupakan ejarat ea “oleh asrama2 tersebat, a.l. is'lah 
i iran, mereka jang Siasramakan itu minta 

Haa 

      

DISELEKSI DULU 
hungkan benar dan diseli- pe konperensi staf K di Jogjakarta Rebo dan kemarin 

jang dipimpin oleh koordinator keamanan Hamengkubuwono 
jerukan : harus telah badir kepala-kepala staf K dari Djawa Barat Tengah dan 

: Selatan dan Kalimantan. 
'hatan gubernur Budiono dari Sewarang dan kepala kepolisian 

” Sukamto. Dalam konperensi itu dibitjarakan soal-soal mengenai 

Asrama-asrama Rehabilitasi Tenaga Pedjuang di Sumenep, Ulta 

Diantaranja keli- 

di Sumatera Selatan) tentang 
Corps Tjadangan Nasional dan Biro Konstruksi Nasional. 
Tentang sosi pertama antara lain diseri ketegasan dalara soal status 

masing?, karena sampai belum ada 
ketentuan pewerintah. Maka dari 
itu dalam konperenai itu telah di- 
putuskan, bihwa semua tenaga2 pe- 
djuang sebelum berangkat keasrama 
harus sudah diseleksi dalu ditem. 
pat2nja masing2. Sedang mereka jg 
sudah dalam asrama sekarang akan 
Tn mendapat ketentuan status. 

Ios Keluerga belum 

Ss mntiliaii lain tarlah, bahwa kelu- 

TH. 1950 ADA 77.000 DIRASIONALISASI 
KELUARGA2 BOLEH IKUT ASRAMA arga?- mereka kini belum bisa di'zin 

kan oleh pemerintah utk mengikuti 
Giasrama? itu, meskipun merekasu 

dah mendapat djaminan. Berhubung 
Gengan itu konperensi putuskan mu 
lai sekarurng mereka-skan dipenuhi 
usul?njs9, Jaitu keluarga2 mereka se 
landjutnja diperbolehkan TN ke 

dalam asrama2. 
Mengenai Corps Tjedangan Nast- 

onal didapat kabar, bsihwa dalam 

tahun 1950 jlada 77 000 orang gera- 
t'onalisserden dan gedemobiliseerden. 

Corps ini dibawah pimpinan letnan 
kolenel Suwido. 

Biro Rekonstruksi Nasional Jang 
dipimp'n Ir. Uker Bratakusumah jg 

meagurus segala3nja engenal asra 
,ma2 rehabilitasi tersebut. 

Pes 

Sehabis konperensi ini menteri de 
missioner W. Barjadi dengan SP Pa- 
ku Alam dan kepala pradja. Jogja- 
karta Horggowongso mengatakan 
penindjanan kerumah sakit Kstholik 
di Gandjuran disebelah selatan Ban- 
tul, rumah Jatim Muhammadijsah di 
Tungka : i 

nita sos Lekdagh KO Gde 2» Indones 

,Kon Bata 

    

   

punjai 600 hingga €00 buah pesawat 
udara jg. berpangkalan Gilekat per- 
batasan Korea. 

Diplomat2 Ameri- 
ka membenarkan. 

Kalangan diplomatik di Washinrg- 

ton mebenarkan adanja Instruksi2 
tsb. dan mengatakan... bahwa insrok: 

12 itu tidak bertentangan sama se- 
kali dgn. maksud P.B.B. untuk mem- 
batasi peperangan di Korea sedapat- 

Sdepatnjo.. Dan Amerika Serikat ti. 
Gak dapat beriilam diri, djika pasu- 
kan PBB mendapat serangan? uda- 
ra ig. hebat dari daerah2 dibelakang 
sungai Yalu. Demisian kalangan di- 
plomat di Washington, 

Siasat Mac Ar- 
thur berobah ? 

“Berhubung dgn- instruksi tsb, diuru 
ulas soal2 luar negeri harian »K R.” 
menjatakan, bahwa pesernngan di Ko- 

rea jg: selam4 ini didislankan “olah 
Msc Arihur dgn. siasat tidak me- 
mentingkan perebutan sesua- 
tu kota tetapi membunuh mu- 

suh sebanjak “banjaknja," akan 

berobsh sifstnja, 
» Sebab, pusukannja MeArthur se 
lama ini di Korea tidak biss meng. 
gempur induk pasukan2 RRT dan 
Kores Utara jg dipiara dan dilatih 
di Manajurla. Tetapi sekarang, pa- 

sukan RRT dan Korea Utara, wslau- 

pun berada dibelakang surgai Yalu, 

akan bisa Jiserang dgn pesawat 
udara getjara bedar3an. 

Dalam psda itu pada beberapa 

bulan "j1 McArthur sudah minta 

—haik kepada PBB maupun kepada 

merintah Amerika Serikat— supa. 

isjg diperbolehkan menghantam kedu- 

aasch Genavischap 

“orang tiap divisi, 

ea. matar an Metenschaopen' 
Wei SA AKAL af AANG SE     

    

Gikan lawannja jg berada dibenua 
Tiongkok. 

Dengan instruksi dari Washington 
jg demikian, besar kemungkinannja 3 
perang di Korea akan meluas sam- 
pai di Tiongkok. 

Angin dari Utara 
Sementara itu baik djuga diketa- 

hu), bbw belakangan ini pasukan 
McArthur tampak tjemas. Ternjata 
dim komunikenja jg disiarkan U.P, 
sbb: 

Delam satu bagian jang singkat 
Galam komunikenja Mac Arthur me- 
ngatakan, bahwa pasukan? Utara 
telah rrentjapai kekuatan potentieel 
sedikit2oja 63 div.si, jaitu djumlah 
terbesar jeng pernah terdapat pada 
tiap waktu dakarn peperangan Korea. 

63 Divisi pasukan? RRT dan Korea 
Utara jang rata2 berdjumlah 8000 

berarti suatu ke- 
kuastan sebesar 504000 orsng. Bu- 
“kanlah rahasia lsgi, bahwa pasukan2 
FBB jang dengan berhsti2 sedang 
bergerak keutara itu djauh tidak 
mexpunjai kekuatan jang Gemikian 
bosarzuja. 

Taksiran Msc Arthur tentang ke. 
kuatan pasuken2 Utara jang kinl 
sedang disiapken untuk offensif U- 
tara dimusim semi itu datang pada 
waktu kesatuan2 tank Infanteri PBB 
Gengan berhat 2 mengadakan serang- 
an2 pertjobaan keutare garis lintsng 
38 terhadap kesstuan2 terdepan U- 
tara jang melindungi. pemusatan 
besar2an pasukan2 Utara dibela. 

kangnja. 

12 Pesawat di- 
tembak djatuh. 

Fementara itu Ant. AFP. me- 
ngabarkan dari Paris bahwa menu- 
rut komunike Korea Utara jang 
disiarkan oleh Radio Moskow me- 
ngatakan bhw tentara Rakjat Korea 

telah menembak djatuh 12 buah 
pesawat udara lawan dimedan per- 
tempuran sektor barat dan meru. 

sakkan 3 tank serta 4 kapal perang. 
Kesatuan2 tentara Rakjat Korea 

bersama.sama RRT terus mengada- 
Gakan pertempuran2 sengit mela- 
wan musuh dan menimbufkan ba- 
njak kerugian berupa manusia dan 
alat2 sendjata. 

Sungguh 2 terdjadi! | 

MENURUT rentjana konperensi 
staf K di Jogjakarta akan di. 
langsungkan mulsidjam 9 sam. 
psi 12 siang. Tapi sekonjong2 

dirubah djadi djam 8 sampai 
10. 

xXx  Dicomplex rumahsakit Gandju- 
ran dari missie Katbolik berdi- 

sebuah tjandi jang bertjorak 
indu. Tapi diatas artja jang 

ada didalamnja ada tulisan hu. 
ruf Djawa: GUSTI Jesus Kristus, 

Xx Pak Honggowongso waktu me- 
ngadakan penindjauan dengan 
menteri demisioner F. Harjadi 
ke Gandjuran dan Tungkak ke- 
marin mengalah dan turut mbon- 
tjeng dalam mobil lain, karena 

mobilnja sendiri AB —5 dipe- 
nuhi dengan rekan2 pers. 

x Waktu rombongan Harjadi me. 
lihat2 dalam rumah jatim Mu. 
hammadijah di Tungkak, entah 
sengadja atau tidak banjak tje- 
lana pendek dan sarung dar 

kemedja jang sudah sobek2 di- 
tanggaikan pada kawet, jang 
Harjadi dan SP Paku Alam 21 
ruas melaluinja. 

Xx WAKTU pak Harjadi ditanja 
bagaimana rentjananja menge- 
nai kesosialan, didjawab: kalau 
rentjana SAJA, djadi bukan pe- 
merintah, karena sedikit hari 
lagi mungkin menterinja lain 

1 

ANAK Prawirohardjo dari Kota Go- 
de Jogjakarta telah menikah dengan 
mahasiswa fakultet kedokteran de- 
ngan  meninggalk segala tradisi 
pernikahan didaerahnja, jaitu tidak 
mengadakan pesta besar2an, 

Peristiwa ini malahan merabikin 
senang penduduk Kota Gede, ka- 
rena merupakan suatu pelopor di- 
kalangan kaum kaja disana, 
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TU (Oleh korasponden K. R. Diakarta). | 
“PEPASANG? seba, 3 i tak maw disebut 

| ini 

      

  

em rta jang t: 
1 yamanja menerangkan jartawan TKB”, bahwa bagi pe- 

| dagang Indsaesia dewasa | Apa 3 la2nja serba tidak kuat 
'djika dibandingkan dengan pedagang2 dan pengusaha2 asing 

| adalah suatu masa. jang sulit sekali, karena bantuan tegas dari 
| Pemerintah praktis tak ada bagi newcomer Indonesia. Terutama 
“disebabkan karena segala sesuatu jang dipandang dapat mengun- 

—. tungkan pedagang/pengusaba bangsa kita sudah direbut atau diisi 
“oleh pedagang/pengusaha asing, jang dengan sadar dibantu oleh 

pemb: kita 

C0 Pjara b an itutidak sadj 
tjara Ig Mudah diketah um 
wang sogok, tapi djuga dengar Hinat Iain dari Pihak Podagai 

    
    

  

     

gn akan dapat melawan ,,open fight”, 
gn sepertitermaktub dalam peraturan 

mus- baru Pemerintah untuk meluaskan 
peng- Benteng groep jang kabarnja akan 

— mendjadi Ik. 500, jg sekarang Gjum- usaha 5 0, 
ih. lahnja hanja ade Ik. 280. | Selainitu menurut p 
  

tampaknja peraturan 
    

    

  

  

Udara 9 April . 
| Presiden Sukarno dalam kedudi 
annja sebagai Laksamana Ter     Ex 

hanja Keliatan saaja prog if, tapi 
skeka han ja PO ngan2 peng 2 

usmnipa agang jg kuat aadja jang 

   

Selain itu peraturan baru jg ber- 
lakn tg. 1/4 jaitu peraturan untuk 
menghapuskan sama sekali kepen. 
tingan jang berseijarah (historis) 

| dalam soal2 import. Pada pokoknja 
“peraturan baru itu membuka kon- 
kurensi diantara anggsuta2 Benteng 
groep. sehingga para importir Ben- 
teng dapat pula mendjalankan per- 
saingan bebaa (free fight) dari im- 
port barang2 free list. disamping 
golongan bsrang2 jang melulu dise- 

  

il diakan untuk mereka, sehingga me- Udara pada hari Senin tgl. 9 
jad ini akan mengadakan 
militer dilapangan Udara Tjililitar 
berhubung dengan penekan Hart 

. Ulang Tahun kelima dari Angkatan 
. Udara Republik Indonesia. 1 
tu Upatjara tersebut akan disusul 

. dengan parade. udara jang. diseleng- 
garakan oleh pesawat2 pembom, 

—penempur, pengangkut dan pengin- 

     

     

.tai.dsrat AURI. Kemudian untuk 
memberi kesempatan kepada pen- 
duduk Djakart na menjaksikan 
pert jukan A' itu, makgdantara 
pukul 9.06 dan 10.00 pesawat2 tsb 

5 MNGA akan terbang diatas kota 
jakarta. , 3 

“3x Sesudah tanggal 9 April itu pe- 
.Bawat2 tersebut. akan melakukan 
penerbangan keliling diatas beberapa 
kota Inah: tangga 19 April Sema- 
rang dan Surabaya, 11 April Malang, 
“Madiun dan Surakarta. Tanggal 12 
Api Bandung. 

Ant. 

   
April diatas Jogja dan 

  

Sekitar kredit untuk pem- 
ss“ bangunan koperasi. 

Atas pertanjaan, Kepala Djawa- 
»tam Koperasi Rakjat Kabupaten Tji- 
latjap menerapgkan, bahwa Djawa- 
an Koperasi dewasa ini sangat mem- 
perhatikan perkembangan2 ekonomi 
didesa2. Terutama keadaan ekovomi 
di tempat? jang pernahdikatjauoleh 
pasukan2 liar mendapat. perhatian 

“'Chusus: Hal tsb. dipandangnja ssngat 
perlu, berhubung tindakan Keamanan 
tidak akan mendjadi kenjataan hat- 

hp siinja bilamana keadaan ekonomiti- 
"Ta dak mendapat perbaikan. Sebaliknja, 
Ba ' tiada dengan 2 ap2n maka pem- 

bangunan ekonomi rakjat tidak akan 
tertjapai. P3 

, Kedua faktor tsb“, demikian di- 
terangkan selandjutnja, .Keamanan 
Gan perekonomian harus dapat saling 
pengaruh mempengi jt 
Mengenai 

  

kredit pemerintah jang 
sudah Gisediakan guna dldjadikan 
stootkapitasl koperasi rakjat dinja- 
takannja, bahwa pada umumnjarak- 
jat di, Karesidenan Pan ang 
mempergunakan kesempatan jang 
diberikan pemerintah itu. Ini kata- 
nja, disebabkan a,l. oleh kesdaan 

- keamanan jang belum dapat dikata- 
"kam baik. 

(5 P. U. A. dan B. di 

Purwokerto 
Pendidikan Mardarakaj Kab, Ba- 

njumas baru2 ini telah membuka 
C.P,U. (Cursus Pengetahuan U- 
mum) tingkat A. dan B. di Purwo- 
Kertoe ia i : 

Jg dapat diterima sebagai peng- 
ikut kursus tsb ialeh hanja orang2 

“jg telah bekerdja actief dalamjuntuk 
masjarakat. sedeng' mereka jg kini 
belum bekerdja sctief dlm masja- 

rakat tidak dapat diterimf : 
   

i reka djuga dapat 

| mendjadi 

memperkembang 
Pee aan bebas dengan importir2 
lainnja, diluar bagian mereka jang 
dilindungi itu. 
Memang baik maksud Pemerintah 

hendak mengersbangkan persaingan 
bebas itu. tapi apakah de facto 
pengusaha/pelagang kita akanber- 
untung masih disengsikan, karena 
prakteknja Kelak akan menundjuk- 
kan bahwa jang akan menang dan 

D bertambeh kuat hanja 
beberapa perusahaan sadja, jang 
langsung. atau tidak langsung su- 
dah ada hubungan dengan beberapa 
orapg jang berkuasa di Pemerintah- 
an kita. Dengan djalan demikian 
politik Pemerintah dengan tegas 
mengarah ke politik ekonomi libe- 
ral, jg sulit dapat: dinamakan poli. 
tik ekonomi nasional. Tapi politik 
ekonomi Pemerintah adalah dengan 
sadar mewbentuk kapitalis nssionsl, 
jg bersandar golongan dan orang2 
besar jg sekarang berkuasa dalam 
pemerintahan. : Ea 
Berhubung dengan hal -itu kala. 

ngan ekonomi jg ijudjur menerang- 
kan bahwa -sejogisnja Pemerintah 
memberi pertolongan pada pengusa- 
ha2 jg baru dan masih muda, dan 
sunggub: belum kuat, dengar mem- 
berikan prioriteitnja istimewa, baik 
berdasarkan pertimbangan politik, 
maupun berdasarkan kebangsaan jg 
hakekatnja menambah tumbuhnja 
Orang2 Indonesia ig berinisiatif da- 
lam lagangan pembangunan dalam 
segala lapangan. 

Bukan seperti sekarang, misalnja 
peraturan Pemerintah dim lapangan 
Industri ketjil hakekatnja mendje- 
rat pengusahsa2 industri ketjil, se- 
perti industri tenun (textiel), jang 

| 'sudeh menjatakan bahwa beratua? 
perusahaan tenun akan menutup pe- 
rusahaan mereka, akan melepas bu. 
ruhaja jang paling sedikitnja sadja 
300.000 orang, ig menimbulkan ke. 
sulitan bagi Pemerinteh.. 
Berhubung dengan sosl ini abli2 

ekenomi jg tak mau disebut nama- 
nja menerangkan bahwa masih ter- || 
lalu banjak dirahasiakan oleh Pe 
merintah banjak soal ig bersangku. 
tan dengan ekonomi negeri kita at 

langsung mempengaruhi penghidur 
Sg Rea na aa tjontohb di 
kemukakan ahli2 ekonomi itu bah- 
wa Indonesia sudah tiga kali seba. 

gal negara jg menghasilkan timah 
putih turut menghadiri permusja: 
waratan timah putihdi Paris, Geneva, 
dan New York, tapihingga sekarang 
belum pernah dalam pers diterang- 
kan tentang hasil perundingan .itu 
bagi Indonesia. Hanja Dr, Sumitro 
pernah mengadakan kritik terhadap 
lapuran dari USA, jg oleh abU2 itu 
apalagi oleh pers belum diketahui 
apa isinja lapuran penting itu. 

Sekitar penjerahan sen- 
djata api 
peehnta uitvoering jang 
urang sempurna. 

Sebagai telah diumumkan dengan 

perantarsan rodio pada beberapa ha- 
ri jl.ini, diharuskan pada siapa jg me. 
njimpan sendjata api, baik jang be- 
lum maupun jang sudah mempunjai 
surat idzin, menjerahkan sendjatanja 
Gjuga surat idzinnja kepada jg wa- 
Gjib (komando militer Surakarta), 
Berhubung dengan itu, ketika tgl. 

29-3 jl, Giketjamatan Wedi Klaten 
telah dilakukan penjerahan sendjata- 
pendjata tsb.sebanjak 18 putjuk. Da 
ri sendjata2 ini tiada sebuahpun jg 
gelap (tiada surat ildzin). 

Tetapi anehnja, tjara2nja penjera- 
han dan penerimaan ini ada Kurang 

sempurna, hingga menjebabkan ti- 
Gak puasnja pekak jang menjerah- 

kan, sebab, 
'a. tiada pemberian tshu ari pi- 

hak mana perintah penjerahan, 
b. apa sanksi?rja kalau tidak di- 

indahkan oleh orang jg telah. mem- 
punjai surat idzin sendjata, 

c. tidak diberikan surat tanda pe- 
nerimaan pada jang mempunjainja, 

Lebih Gjauh dari pihak jang me- 
njerabhkan hanja mengharap akan ke 
sempurnaan technise uitvoering dari 
penjerahan2 itu, dan kalau memang 
telah njata2 dari pihak jang berwa- 
djib datangnja perintah itu, para jg 
bersangkutan itu tidak akan mem- 
bandel, asal mereka paling sedikit 
Giberi tanda penerimaan. 

Djam malam di Kendal 
Dari jang berwadjib di Kendai di- 

Gapat kabar, bahwamnisi tg 3 April 
untuk seluruh Gserah Kabupaten 
Kendal telah beriaka Gjam- malam, 
jaitu buat dalam kota2 distrik: Ken- 
Gal, Kaliwungu, Weleri, Sukoredjo 
Gan Bodja berlaku dari djam 10 ma: 
jam sampai djam 5 pagi, dan untuk 
luar kota2 tsb berlaku dari djam Y 
sore sampai djam 5 pagi. 

  

MENJIMPAN DAN MENGOLAH 

: MAKANAN 
Penanda tanganan persetudjuan tambahan RI— FAO 

ARI Rebo'j.l. di Kementerian Luar Negeri dilangsungkan pe- 
“nanda tanganan suatu persetudjuan tambahan antara Peme- 

rintah Republik Indonesia dgn. Food and Agriculture Organiza- 
| tion (Lembaga Perbekalan Makanan dan Pertanian) dari Perse- 
rikatan Bangsa - Bangsa, demikian diumumkan oleh Kementerian 
Luar Negeri kemarin. 

Persetudjuan ini ditanda . tangani 
oleh Dr. J. Leimena, Menteri “Kesa- 
hatan atas nama Pemerintah Repu- 

blik Indonesia, sedangkan PAO daiwa 
Kili Prof. Van Veen (Nutrition Exe- 
cutive). s ae 

Persetudjusn ini mengandung ke: 

sanggupan Lembaga Perbekalan Ma- 
kanan dan pertanian | 

untuk waktu jang diperlukan bagi 
penjelenggaraan pekerdjaannja akan 

n dan pertanian untuk mengi- 
rimkan 2 orang ahli Ke Infonesia. s8 
orang untuk 2 bulan. jang  tlainnja 

Makanan dan Pertanian, Beasiswa 
. itu dibagi dalam 2 metjam, jang 2 
akan berlangsung - selama 4 bulan, 
jang Isinnja selama 9 bulan. Mereka 
itu akan dilatih dalam lapangan pe- 
njelenggaraan dan pengetahuan tea 
tang makanan. Ant. : 

—. Madjenang aman 
Madjenang (Tjilatjap) ig letak- 

nja. strategis menurut keterangan2 
jg kita terima seksrang telahaman 

AULATAN RAKJAT" 
Na aa AA apa en 

—DIANDA BANGSAWAN— 
g u | 

DAPAT DUDA | 
Dari fihak jang njengetahui | 

“didapat kabar, bahwa Djarda | 

Bapgsawan jang terkenal dgn | 

hutungnja f.50.000-—, padatg. | 

“4 bulan ini akan menikah | 
"dengan seorangpegawaitinggi | 

di Djakarta. | 

“Djanda tsb. suka menempuh | 
spenghidupan baru" dgnpega- | 
wal tinggi tadi) kerena ia | 
sanggup membajar hutangnja | 
sebesar £. 50.000... : | 

Buatu kesitungan bagi be- 
“ kas suami si Djandatadi, ialah | 
bahwa sisa hutang besasiste- | 

Tinja sebesar ?f.18000,— jang | 

masih “harus dilunaskannja, | 

akan dipikul djugs oleh pega- | 

wai tinggi tadi. | 
Kabarnja perkawinan akan 

dilangsungkan dengan sefjara 

sederhana ditempat kediaman | 

salah seorang keluarga Djan- | 
da Bangsawan tersebut: di 

Solo. 

- 

Aa 

      | | 
4 i 
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Konperensi Kepolisian 
Negara di Jogja 

Tanggal 3. April jang laludi “Jag: 
jakarta dilangsungkan konperensi 
Djawatan Kepolisian Negara jang 

dihadiri oleh kepala Kepolisian Su- 
kanto beserta atsfnja dan djuga 
Kepala2 polisi dari Djawa Timur. 

Jang “dibitjarakan “soal2: tugas 
lebih Isndjut dewasa iri. 

Sukanio kembali ke Djakarta ha- 
ri Kemis kemarin. 

Penerangan Pemilihan 
Umum 

Besok dibangsal Kepatihan Jogja- 

Kerta dilangsungkan Isgi rapat pe. 
nerangan mengenai pemilihan umum 
jang diselenggarakan oleh kantor pe 
milihan. Atjarsa dalam rapet itu ak 
tentang organisasikantor pemihhan 

dan tugas psra lurah. kewarga ne- 
garaan, dan peloman tentang pemi- 
lihan itu. 

Lebih Gjauh sesuat dengan kepu- 

tusan Kepsia Daerah Istimewa Jo- 
glakarta No, 1/K.P. 3/51 tentang 
Fembentukan Kentor2. Tjabang Pe- 
milihan (T.E.P.) di Kabupaten/Ko- 

tapradia 1, Bantal, 2. Sleman, 3.Guw- 
mung- Kidul. 4, Kota Pradja Jogjakar 
ta, maka pada tg.l 2831951 telah 
Gibentuk/disshkan berdirinja T.E.P. 
Bantuvui dan Gunung Kidul dan mar 
sing2 diketuai oieh Bupati. 

  

DJASMANI PENDIDIKAN 
DISEKOLAH2 

Kurang tempat, alat dan tenaga terasa sekali: 
(Oleh Kor. K. R. sendiri), 

KEABAN pendidikan djasmani di sekolah2 jang diadakan 
IN sedjak beberapa waktu jang lampau, kini pampak: kemadjuanaja 
jang pesat sekali, hanja ,kekurangan . tempat, alat2 dan tenaga- 

SEKITAR 

tenaga pendidik terasa sekali. Demikian antara lain keterangan 
pihak Inspeksi Pendidikan Djasmani daerah VI di Jogjakarta. 

: Maksud Pendidikan Djasmani, lama  pela. 

Hewadjiban Kementerian PP dan Gjaran masing2 4 dan 5 tahun..Dgn 
K Gaiam usaha mendidik-anak2 se- Gemikian, diharapkan dikemudian 
kolah untuk mendjadi anggauta hari, tenaga2 pendidik djasmani akan 
masjarakat jang baik adalah me- tidak begitu terasa kekurangannja. 

ngisi Ojiwa rochani anak2 itu. DUji- Alat2 dan tempat 
ka-pendidikan itu tidak dilengkapi  Jg masih nampak kekurangannja, 
dengan pendidikan djasman!, jang jalah soal alat2 dan tempat. Umum. 
harus berdjalan seimbang dengan sja alat2 jang sederhana sekali'jang 
kemadjuan kerochanian, maka utk mungkin dibuat.oleh anak2 sekolah 
mewudjudkan kesatuan djiwa MA- itu, mereka telah merasa puas, wa- 
sjarakat jang baik, sukar untuk di. jaupun sebenarnja djika dilihat.dari 
tjapsinja. Berhubung dengan itu, ukuran internasional, alat?2itu afge- 
baik disekolah2 rendah sendiri MSu- keurd. Kabarnja Kementrian PP & 
pun Gisekolah2 landjutan, diadakan K sedang memesan alat-alat. untuk 
djuga pendidikan2 djasmanl dengan keperlusu pendidikan djasmani, DJANGAN DJADI BONEKA MODAL ASING! 

R 24.000.000 devisen untuk AVROS / DPV 
waktu2 jang tertentu. Negara akan 
kuat djika re'jatnja sehat. 

Usaha pelaksanuada 
Disamping gerak badan biasa, 

Djuga halnja tentang tempat, se- 
perti lapangan dan sebagainja.. Di 
Jogjakarta terutama, terasa sekali 
kekurangannja, malah sekolah2 itu 

tetapi tidak melebihi Gbulan. Kedua kembali dari gangguan? 'pasukan2:. Instruktur pendidikan 

| djasmani 
Sedjak.tg. 20 Maret jl, telah ganises 

. orang ahli ini akan memberi mese- Har, 
hat2 kepada pemerintah tentang or. 

mengeual program pendidi. nampaknja tinggal 
Aksi2.pasukan2 liar itu sesarang 

didikan Djasmani utk Kab. Banju- 
| mes dan Tjilatjap. f 

a. 1. islah: Kewadjiban Djwt. tsb 
menuntut guru2 8, R, kearah pen- 

. didikan djasmani, membimbing olah 
| raga, masjarakat umum dan mem- 
(berikan tjeramah2 tentang pendi 
 dikan Ojasmani serta ke-olah raga. 

4 an rakjat. ' £ 

Ae
 

an
 

tp   

We 
» 

Jajasan'ini Gidirikan atas. inisia- 

«Hp PST (Perserikatan Persuratka- 

 baran dl Indonesia) jang beranggo 

  

Bi ta koran2 Belanda, Tionghoa dau 
JL 3 Indonesia, Koran Indonesia “jang 
E — 5 masuk anggauta ialah Merdeka 

 (Djakarts), Waspada dan Mimbar U- 
. “ mum (Medan!, Nusantara (Makasar) 

To dan ada Iari kra2 tiga buah koran 
| ketjil Indonesia di Sulawesi. Nu- 

| satitara serta jang tiga ini adelah 
@& bekas koran -RVD. Djadi terang, 

5 bbw sebagian terbesar jg mendjadi 
& pa Dea PPL ialah koran2 Belanda 

' dan Tionghoa. 
sat dari jajasan tadi B.M Diah 
“ dari, Merdeka, penulis, Io 
PAN Aa NU masiar Diakdrtan 

  

& Molihat keadaan, jang begitu, ma- 

di dengan sendirinja jang punja 

- 1 

  

bi (Oleh Redaktur KR) 2 
A ARI Sabtu jang lalu, kantor berita asing NV ANETA di Dja- -H 'katta telah diambil over oleh sebuah jajasan jang dinamakan “,Stichting Persbiro ANETA". Artinja jajasan ini meneruskan se- 
“mua pekerdjaan serta exploitasi kb. asingitu. - .. 

gian makanan. Mereka, juga akan 
at dalam soal penjim memberi nase 

panan, dan tjara mengolah makanan, 
terutama ikan Sil. 

  

   

  

Gigerakkan di- 
' terbentuk Kantor? Instruktur Pen- kan penjelenggaraan bidan? pemba sekitar Sidaredja, dimana diwaktu 

malain hari. tanda2 menundjukkan 
adanja pertempuran2 dan pewber- 
sihaa2. Tembakan2 terdengar dari 
kota tsb. 5 

Lembaga Perbekalan Makanandan. Keterangan? selandiutnja menun: 
Pertantan menjediakan beasiswa un djukkan, bahwa pem bersihan2 telah 
tuk 4 orang jg akan ditundjuk oleh dapat menghatsilkan penangkapan? 

  

Pererintah Republik MAF 2 anYaggpla,dan 
disetudjui oleh Lembaga Perbekalan 

      

kekuasaan besar dan modal besar 
ialah bangss.asing. Dan modal be. 
sar asing. ini memaksi orang Indo- 
:nesia sebigai pemukanja, pada hal 
jang merutar , kemudi dibelakang 
lajar. ialah kapitalis2 asing. Dsn 
kapitalis2 asing ini tentunja dan 
pasti menghindaki, supaia kepen. 
tingannja dinegeri Ini diperlindungi.. 
Dikatakan, bahwa, jajasan ini 

adalah ,,national Infonesisch, Pera. 
bureau" (persbiro.nasionsl Indone- 
sis). Kalau hanja Pn ANN bebera- 

pa orang Indonesia, sadja dan uang 
PRA nesia He aa ada ar. 
tinja sebetulnja dalam nendjalan- 
kan. exploitasi.itu, sedang. sebagian, 
terbesar adalah uang orang asing, 
maka dapatlah itu, dikatakan usaha 
nasiongl ? Apakah.itu, tidak. mem- 
peralat orang Indonesia sadja, se- 

atas anggaute2 pasukan2 liar dan 
penjitaan mesiu, 

Ta ! MEN LA NG 
Gang keunturgannja. djatuh. keta- 
ngan.orang asing? k 

Sekarang ini sudah ada 2.kb dine. 
geri isi. jeng menamakan dirinja 
nasionsl, jaifu Antara dan Nationaal 
persabureau indonesia ,,ANBTA". 
Antera jung sedjak, tahun 1937 di 
dirikan oleh wartawan? Indonesia 
dengantenrga dan kapital Indonesia, 
meming berhak menamakan dirinja 
nasional. 5 

Harus diakui, bahwa kbini belum 
sesempurn# ANETA bekerdja, sebab 
kekurangan uarg, alat2. jang diper- 
luksn. Tapi. hal ini dalam waktu jad 
masih bisa lebih disempurnskan, de- 
ngan beberapa, perubahan, dipusat 
(organisasi dan redaksi), serta dida. 
er-h2 (psra koresponden). Tapi jang 
PO OK ialah kekurangan uang jang. 

Bekarang kurarg memungsiskan kb 

ini.9 erogerbaiki dan meluasken usa- 
henja. hingga tidak perlu koran In 
dongsia berianpganan kepada AND 
TA, berupa penganbilan gambat2. 
dalam dan Inar negeri, 
Dan apskah kedua kantor berita 

Ininantinja bisa kerdja sama dam 
schirnja digabungkan mendjadi satu? 

Karena. hagsimanapun. djuga, ti-- 
daklah, 

-n | lernikian, dan tidak perlu.ada- 
nja 

  

ALAM satu keterangan jang dikeluarkan baru2 ini oleh front 
Ekonomi Nasional jang berpu 

kan satu badan diluar perdagan 
perkembangan ekonomi-nasional, 
jang dapat dipertjaja Avros dan 

sat di Medan dan jang merupa- 
gan dan jang mengandjurkan 
dinjatakan bahwa menurut kabar 
DPW telah menerima devisen 

sedjumlah R. 24.000.000.- uatuk membeli barang2 jang” nantinja 
diberikan kepada buruh di Sumatera Timur dgn harga jg murah, 
  

Melk untuk baji, orang hamil 
dan anak2 sekolah. 

Dari kalangan resmijang bersang 
kutan di Magelang, K.R. memperoleh 
katerangan, bahwa.sedikit waktu Ja 
gi akan didatangkan di. Magelang 
oleh jang berwadiibsejijumlah 88 ton 
melkpoeder, jaini 10fton dari Jogja 
Gan jang 23 ton dariSemarang. Meik 
poeder tsb, adalah bantuan dari fihak 
UNICEF. melulu untuk daerah ko- 
ta Magelang, dimana jang. 10 ton di 
bagikan pada anak2 bajiserta orang 
hamil, sedang jang 28ton untuk mu 
rid2 sekolah, 

Tjara pembagian,jang buat perta 

ma kalinja utk Magelang itu, akan 
diatur oleh sebuah Panitya Pemba- 
gian jang seijak beberapa waktu jl. 
Gibentuk di Magelang dengan susi- 
nan anggota. Njv Sumantri Ketua, 
Nj, Hirlan Wk. kefue, N. Rukimah 
Sosrowidjojo. Penulisgan Ni. Muka- 

har serta Baroja bendahari. Seperti 
Gilain2 tempat tjarg pembagian -di- 
masak dulu, sedang sebagai centraal 
keuring untuk pott itu ditetap. 
kan di R.S.O. Magdlang. 4 
Pada hari tg, 4 April ini Panitya 

tab, mengadakan sidangnja buat me 
rundingkan tentang technische uit- 
voering pembagian dsb. 

Lebih Gjauh diperoleh keterangan, 
bahwa di Purworedjo akan ajuga di 
adakan pembagian sematjam itu, se 
Gang menurut permintaan kota fsb, 
Gjumlah melkpocder jang Siperlukan 
afa Ik, 7O'ton. Djuga buat. kabupa 
ten Magelang, dapat diadakan pem- 
bagian itu, asal ada panityanja: Di- 
lain? kabupaten di Kedu sementara 
tidak ada pembagian. : 

  

   

  

Memperluas kursus 
PB. Hi 

MENURUT Pimpinan Djaw. Pend: 
Masjarakat Magelang, Gikota tsb: 
dalam bulan ini akan dibuka lagi 
sedjumlah 4 tempat kursus2 PBH, 
sehingga dengan demikian, maka 
Gjumilah ktirsus2 tsb. di Magelang 
akan mendjadi Ik. 71 tempat, Fihak 

Diaw. tsb. akan memperhebat an- 
djurannja pada penduduk, “agar ig 
raasih buta buruf dan berumur an- 
tara.13—30 tahun turut serta dim 
kursus2 itu. 

Ketjusli itu, dalam udjian di 11 
tempat di Magelang dalam bulan 3 
ji. maka diantara 199 jang turut di 
udji, ada 130 lakk dan 64perempuan 
jang. lulus, antaranja Jang 25 orang 
adalah hasil udian dirumah pen- 

“Gjara, sedang bebdrapa orang ter- 
diri Pamong2 Des. 
Tentang 'udjian Kursus Pengeta- 

huan Umam jang Giadakan di 4 
tempat dalam kota Magelang, ma- 

ka antara 15 jang turut, ada 57 
orang lulus. Djumleh pengikut kur- 
sus PBH.di Magelang hingga schir 
bulan 3 semuanja ada 1k.1300orang 

| Gengan 85 tenaga guru... Menurut 
statistiek, maka penduduk Mage 
lang jang masih buta-huruf ada Ik. 
50 pCt. i 
Dalam bulan April ini dibeberapa 

tempst akan diadakan udjian2 PBH 
landjutan, 

ini “patutlah dipikirkan dari pada 
sekarang. $ 

Dan lebih urgent iagi ialah perta- 
njaan: ,,Apskab jang dinamakan 
hnas'onal? Dan apskah persbiro nasi 
onal? Dan apa usaha nasional? 

Kriterium. untuk. soal.itu perlu: 
Dankalau sudah dapat.kriteriumnja, 
maka. soal jang dikemukakan distas 
sudah. tidak berapa sulit lagi me 
ngambil sikap ian ketentuan. 

Kabinet belum ter- 
bentuk. 

Pembentukan ksbinet Mr. Ssrto. 
no Jg telah 13 har! melakukan. usa- 
hanja. Sampai kemarin sore ia baru 
“berhasil menjisun progratonja jang 
tertulis jg sudab/selengjakan disam- 
paikannja kepada partai2. 

Maka dllibat dari ini, maka usa 
hanja, Ini boleh dibilang belumlah 

madjuldy dapat dikatakan baru me: 
rupakan permulaan. Sebab. menge- 
hai-rentjana- program tertulis -.nja 

Ini tidak bolek tidak akan memakan 
tompo ig tidak pendek. mempeladjari 
pja,oleh partsi2 Ig berkepentingan. 
Dan tentunja ada perubahan disana 

@jelasan lebih landJut..,.. 
kantor berita dinegeri ini. Hal "Lain perkara, kalau rentjananja kan kabinet Natar. 

    

Sebagaimana - diketahri buruh? 
perkebunsn di Sumatera Timurjang 
tergabung dslam AVROS dan DPV 
akan menerima selain upah uang 
Gjvuga upah herups tjatu. 

Lebih djauh menurut: keterangan 
Front Ekonomi Nasional itu, jang 
diketuai oleh Suleman Effendy, dai 
Gjumlah devisen jg didapat AVROSI 
DPV itu sedjumlah 12 djuta rupiah 
menurut Djakarta mesti diberikan 
kepada importir Indonesia, ig benar2 
memasukkan barang dari luar. ne- 
geri, TetaplAVROS5/DPV.telahmem- 
berikan 50pCt dari Ilevisen 12 djuta 
rupiah itu kepada seorangimporteur 
Indonesia jang mendjadi “strooman« 
Gari Internation. Dengan demikian, 
kata keterangan itu, pula, maksud 
kementerian jang murni itu telah 
kandas 50pCt. 

Achirnja Eront Ekoromi Nasional 
memperingatkan dalam keterangan- 
nja itu, agar perusahaan? bangsa 
Indonesia Gjangan sekali2 memakai 
modalasing- gelap, dan djiga Gjangan 
mengjadi boneka dari. Big. Five, te- 
gasnja mendiadi: penghalang dari 
Ekonomi Nasional. Perlu. diterang- 
kan lagi,. dalam keterangannja itu 

“oleh Front Ekonomi Nasional tidak 
Gisebutkan siapakah jang dimaksud 
oleh FEN ,,strooman“ dari Interna- 
tio itu. Ant. 

ditiap sekolah diadakan pelbagai Giika mengadakan pendidikan, ter- 
matjam permainan “atletik dengan paksa keluar sekolah mentjari  la- 

batas2 umur jang telah ditetapkan Pangan jang dipandang dapat digu- 
mengingat kekuatan?jang ada pada Nakan. 23 Pa 
anak2 sekolah. : Dim hal ini, bantuan masjarakat 

Tenaga? pendidiknja jang masih diharapkan. AI 
sukar, karena instucteurs'jang be- Perlombaan persaudaraan 
voegd “masih sedikit sekali, dan  Sedjak beberapa bulan jang Jalu, 
umumnja mereka keluaran sekolah antara sekolah2 didaerah Surakarta 
bukan chusus Pendidikan Djasmani, dan daerah Jogjakarta telah dimulai 
tetapi jang memang mendapat pen- dengan mengadakan pertandingan? 
didikan2 itu Gjuga. (HIK, Normaal- dan perlombaan persaudaraan jang 
school dsbnjs). Seorang pendidik, maksudpja untuk mempertinggi, ke: 
kadang2 harus memberi pelagjaran tjakapan2 mereka. s 
lebih dari 2- buah sekolah, : t Djika daerah demi daerah telah 
“Berhubung dengan'itu, maka oleh dialakan, maka dikemudian hari 
Kementerian PP danK, pada saat dapat diadakan perlombaan interin- 
ini ditiap2 inspeksi Pendidikan Djas- guler Ajuga. 

mani diadakan latihan2instructeurs Achirnja dikatakan, bahwa -soal 
Gan guru? sekolah rakjat jg dipan. pendidikan Gjasmani di Indonesia 
dang dapat mendjalankan pendidik- ini telah mendapat perhatian djuga 
an itu. Bagi daerah VI (Jogjakarta- dari Unesco dan telah dimintanja 
Surakarta) bertempat diJogjakarta. beberapa pemuda dari Indonesia utk 
Maksudpja, supaja para pengikut dikirim ke Amerika mengikuti pen- 
latihan itu mendapat pedoman2 jg didikan djasmani disana atas bea 
dapat disesuaikan dengan perkem- Unesco. Inspeksi: Pendidikan Djas- 
bangan2 jang terdapat pada anak2 mani daerah VI telah mentjalonkan 
sekolah. sdr. Subroto Instrvcteur Pendidikan 

: Beaja Djasmani pada SM Surakarta utk 
Utk menjelenggarakan  latihan2 keperluan tersebut. : 

instructeurs2 sekolah lanijutan jg - 5 
Gipandang dapat mengerdjakan pen- Wakil dalam negeri 

menindjau. didikan djasmani jang diadakan 
Gi 10. inspeksi diseluruh Indonesia, Untuk mengetahui sampai dimana 

Girentjanakan “sebanjak persiapan pemilihan umum' jg akan besianja 

sedang 'uptuk Istihan2 dilakukan dit Daerah Jogjakarta R365.000.-, 
guru2 sekolah ra'fiat untuk pendi- gi 3 April wakil dari Kementerian 
dikan itu sebanjak R 9.895.000,- Dalam Negeri Djakarta  mengida- 
Disempingnja lafihan2 itu di, Jo- kan ponindjauan bersama2' deni 

gjakarta. telah terdapat Sekolah Kp.p.P. ke K.P.S2 Pandjatan, Bro- 
Guru Pendidikan Djasmani dan A- sot, dan Lendah, . 
kademi. Maksud penindjauan tersebut se- 

  

SIDANG DPR PROPINSI SUMATERA SE- 
LATAN DIANGGAP RAKJAT SEPI 

(Oleh Korr. KR di. Palembang). 

Mana DPR daerah Propinsi Sumatera Selatan jang ber- 
langsung sedjak tanggal 17 

tidak mendapat perhatian dari rakjat. Selain dari Kepala djawatan 
instansi2 jang diwadjibkan mengikuti sidang, pihak penin- dan 

djau hampir “dikatakan tidak 

lain untuk menggiatkan kembali 
K-P.P. djuga untuk membentuk 

T.K.P.2, 

Lulus Gadjah Mada 
Telah lulus udjian Fakultit Hukum, 

Sosial dan Politik Universitit Negeri 
Gadjah Mada tanggal & April 1951. 
1. JJ. Naro, Prop. Kand: Hukum 
2. Sandoro Tirtosiswojo Prop. Kand. 

Maret hingga 2 April kelihatan Hukum. 5 

Djaksa Agung Muda 
pindah. : ada. Didapat kabar Kantor Djaksa' A- 

Ini bukan sadja disebabkan 
karena dewasa ini sudah mesti diperbaharui karena tidak dapat gung Muda dulu kantor Kedjaksa- 
dikatakan representatief 'agi, tetapi djuga dalam sidang janglalu, an Agung Jogjakarta jang bertem- 
dianggap rakjat tidak ada jang langsung membawa perbaikan 
kapada" rakjat. umum. 

Putusan2 sidang il. ba- 
njak tidak terlaksana. 

Antara putusan2 terpenting disi- 
Gang. jl. sebagian besar tidak terlak- 
sana. Meskipun kegagalan ini dise- 
babkan. akibat keadaan dan sikap 
Gari Pemerintah Pusat, tetapi rak- 
jat hanja. melihat ini sebagai kesa 
lahan2 pemerintahan daerah. Salah 

satu putusan terpenting tsb, adalah 
pembentukan Panitia Tiga, jg ber- 
tugas memperdjuangkan ' besiuif 
penjerahan kekuasaan otonomi da- 
ri Pemerintah Pusat kepemerintah 
Otonomi propinsi Sumatera Selatan. 
Anggota? Panitia. Esb. S: Josodipuro, 
Ali Gathmyr dan: Kiai H. Tikwan 
Ig sampai berbulan2 tinggsi di Dja- 
karta memperdjuangkan besluit tsb. 

DPD ingin diganti, tetapi 

tidak sanggup terima kon- 
sekwensinja: 

Beleld Dewan Pemerintahan Dae- 
rah jg anggota2nja terdiri Cari 
Adjia Tjindarbumi (BTI), Alichana- 
fieh (dulunja Partai Sosialis), Nung- 
tjik Ar (idem) , K.H. Masjhur Az- 

tu. tidak “boleh “ditawar2, -artinja 
kalau kureng disetudjal oleh sesya- 
tu pertai, maka partal itu tidak 

usah turut, dalam kabinet jg akan 
dibentuknia.itu. , 

Lepas dari pada soal itu, maka 
utjapan? jang dikekiarkan oleh. ang- 
gota dewan partai FNI, Kusnan, jg 

“menjatakan, bahwa ia tidak menje 
rang. program kabiret.Natsir, bhanja 

tidak setudju orarg?njs, adalah me 
Tupekan sustu blunder. Dan.utjapan 
Bidik jojosukarto, ketua. umum 
PNI tentzng program 4 fataalpjs, 

ig mengatakar, behwa itu beanjal:h 

dari, dla: pergoonlijs Hal ini me. 
nambah. keruhnja keadaan dan mme- 
nambah pertanjann resar bagi rak. 
jat jang. makin lama makin tahu 

melihat, mane jang benar. mana jg 
tidak dan mana.Jg hanja mengingiti 

kursi sadia. 
Dua tiga hari in! | merupikan 

hari.jang menentukan bagi Sartono, 

apakah la, berhasil membentuk 
sesuatu kabinet, . atau harus ma: 
ugembalikan mandatnja. - kepada 

presiden. Tapi. dapat di, katakan, 
bahwa ia menghadap! keadaan sulit 
dalam usahanja, kalau berpegang 

membaikkan, kesdaan halvsini, oleh.partai2, je minte. pulapon- teguh kepada program partainja , 
sebagai opposisi jang mendjatuh 

pat digedung “Setjodiningraitan” 16 
mulai hari Rebo jl, dipindah dan 
bertempat di gedung no. 38 Djalan 

hari (Masjumi) dim sidang ini dite- Tugu Kidul“ : 
rima dengan aklamasi. Akan tetapi 
ada 2 usul jg masuk menuntut di- Kar Ls 
gantinja. anggota2 DPD tsb, jang: Set AN nana Sa in 

Bean Fpi Se Ppap aa daerah Istimewa Jogjakarta didapat mes ganti, daitu &, HL @SJKUT y 
Azbari jg. sebagai Kepala Djawatan 2 Sajarah dam Ba 

Maba Kah DD daanpan, Detaya? neck seprti Oka 
(PSI), ig sedjak terbentuknja Par aan magang ngga jang dimak 
lomen R.I, dimans dia mendjadi ang- N erangan TAN Ig ahli untuk pe- 
gotanja, tinggsi terus di Djakarta An 2 Ha 
dan samasekali tidak aktif di DP). Haa Me Mang nga aa Naa 

Dalam pembitjaraan2 mengenai ia 2 usul penggantian anggota? DPD ini dari Kementerian Penerangan, teta- 

Djapendi masih kekurangan 

didapat kesimpulan, bahwa  djika. 
penggantian Gikekendaki, maka se- 
bagai kensekwensirja, Gubernur, se- 
bagai ketua DPD mesti dipilih kem: 
bali, Djika hal ini terdjadi, Gdepat 
diramalkan, Gubernur Isa jang me- 
mangnja selalu melakuken desakan 
kepada Pemerintah. Pusat untuk di 
berhentikan, tentu tidak skan sedia 
Gitrjalonkan mendjadi Gubernur/ke- 
tua DPD kembali. 

Karena kesulitan ini, golongan 
Masjumi den. FNI jg wenghendaki 
diganti DPD tsb.  mengkonkritkan 

- usul tsb, dengan memakai Istilah 
spermbaharuan” bagi DPD. Ketika 
diadekan pemurgutan suara ussl 
ini diterima Igo 14 susra setudju, 
1 tidak setudju sedangkan 8 suara 
Gari blok kiri membekot. dan me: 
ninggslkan sidang akibat penerima- 
an usul Ini terdjadilsh. suatu. djalan 
buntu dalara sidang karena. dengan 
pewbekotan 8 anggota tsb, sidang 
tidak tjukup gourum hingga tidak 
Gapat Gilandjutkan. Usul Isin jang 
menghendaki suatu ,,reshuffie” dim 
DPD, jaitu hanja mengisi 2'lowong- 
an ig terbuka, tidak diterima. Ma- 
ajumI/ PN! Gan mereka tetap meng: 
hendaki ,diperbaharuinja” DPD teb. 

Untuk mengatas  kesdaan djalan 
bnntu, atas initiatif ketua dewan, 

W.A. Rachman (PSII) diadakan pe- 
rundingan irforwil untuk mendapat 
suatu formulering dari ,permbaha- 
ruan” anggots2 DPD tsb. Hasil pe- 
rundingan 'g.diiskukan, oleh. ketua 
dewan. Jilusulkan sustu “konsepsi 
formasi. DPD baru ig barus ,diper.. 
baharvi” itu, jaitu. terdiri dari 3. 
orang. anggota2 DPD jglama (Adjis. 

indarbumi, MM, Alichanifah dan 
NoengtjikAr) beserta.2 orang lagi, 

Daud Badaruddin dan: R. Sutardfo, 

masing2 dari Mesjumi dan FNI. U: 
Bul.ini. diterima, dengan suara bulat 

pada hari terackhir,-- 

pi dari sebanjak'itu, umumnja min- 
ta ditempatkan'dalam- kota sadja. 

. Dalam. hal ini, Djapendi akan me- 
"erima paling banjak-13 orang dari 
biijvers itu jang akan ditempatkan 
di Jogjakarta. sd : 

PBSBK kirim utusan 
Berhubung akan dibentuknja Ka- 

binet 'meka P. B. sarekat Huruh 
Kesehatan dalam rapatnja tg. 3 April 1951 al. telah memutuskan, 
mengutus A. Sugito, menensul For- 
mateur. Kabinet Mr, Sartono, untuk 
menjampalkan keputusan2 rapat tab 
PBH Gedong en 

Atas usaha dari Badan Pembrtan- 
tasan Buta Huruf di Sosrodipuran 
Kemantren Gedongtengen. "jang di 
pimpin oleh sdr: S.H. Sukarto, telah 
berdiri P. B, H. dengan #burid 104, 
wanita 51, lelaki 53 Unttk bagian 
wanita diadakan tambahan 'poledja- 
ren keradjinan tangan. Tempat utk 
sementara. waktu Gi Kemantron 
Gedongtengen. Kura 

/NALA 
KU       
   

AN 
PAN 

  

    

INDRA: You were neverlovelier. 
Fred Astaire, Rita Hayworth.— 
segala umur. : 
SENISONO: The Fighting Ken- 
tuckian. John Wayne, Oliver 
Hardy. —13 tahun. h 
SOBOHARSONO: Follow the 
boys.—segala umur, 
REX: The,Fall.of Berlin:—17:th. 
LUXOR: A Hauriting we will go. 
Stan, Laurel,, Oliver Hardy, — 
BEAN KEMASAN OA en ea MU eka 

io
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"pembebasan : Mun 
27 

gtrieu 

VIETNAM" Sikak Nasi bia meat Han 
Ka Merasa didaerah perna 

      

. segera akan mempunjaitjukup bom 

3 pantai narog yingea ke pantai timur 

| Dewan Perwakilan supaja menjetu- 

  

Ma berat So- 
vjet dapat serang 
kota2 Amerika 

Ketua itya angkatan bersen- 

Jerusalem. 
pn @EPASUKAN orang? Arab telah 

Tata Tewan perwakilan Arserika, . mentjulik 3 orang pentuduk Ja 
' Carl Vinson' menjatakan, bahwa “ hudi ketika wereka dating .me- 
'Sovjet Rusia mempunjai lebih dari Ngambil air disebuah sussur jg ter- 
1400. buah: pesawat pembom berat dan letak. didaerah perbatasan dekat 

Jerusalem. 

Tiga orang Jahudi tersebuf mula2 
Gatarg mendekati petani2 Arab. jg 

“Amerika. sedang ada diladang diseberang per- 
Menurut Vinaon. maka djawaban batasan kabarnja untuk minta izin 

satu2nja kepada Rusia ialah keku- Untuk mengambil air itu, akan te- 
ssten militer. Ia mendesak kepada tepi tiba2 pasukan pendjaga Arab 

   

  

“atom untuk menjerang kota? dari 

L ga. Yui rentjana undang2 pemerintah mereka.. $ Gimutai padatan Tb ggal 1 Mosi kep ST ntuk Nenen Na Map maan Orang2 Jahadi' latnnja ig among 
Tenan berturut2 aihan- d: “dari 19 tahun hingga 18 setengah Jitempat itu untuk menolong “ka- 

tanggal 28 Maret Ik 1.000 

  

Gibantjurkan oleh 
Vietnam dengan tergesa? 

u n Giri dari Uongbi me 
: na dan balon 

2 ak 

,kendaraan2 pengang- 
a makan serta parlenga: 

nlah pedagang2 Tiong- 
uduk sipil Vietnam 

n melihat pengunduran 
endral De Tassigpy jg 
“itu. Rakjat jang tetap 

gbi dengan gembira 
Ibarnja kembali bende- 
2 NVietaam di Uongbi 
heran terhadap sikap 

akjat Vietnam jang tak 
ima minuman? serta ma- 

ng lezat2 jang Gisediakan 
tuk menghormati keme- 

mereka, berlainan sekal 
pasukan? Perantjls jg . me- 

tindakan? penindasan, peng " 
serta pasukan? Chiang 

Pan jang baru dibebaskan itu 
“nomor dua, terbesar di 

3 rtambangan tepi pantai di 
'Utare, sesudah Honga 

Ha Aam merupakan pusat perindus- 
rian dengan penduduk sedjumlah 

9 grang. 
lum Uongbi dibebaskan, kota 

tab dipertahankan oleh hampir satu 
ngan tentars Perantjis. Ant.VNA. 

  

    

orang tentara Perantjis.terantjam sejah menerima: sebuah 
pasukan2 sertjajaan terhadap kabine Turki 

: MEN ARTHUR 

banyh nk, Perakitan Kakj 
   

dengan 345 lawan. 50 susra,. 

“Datang na nana “tee tortapat    

  

   
Kar mega Fuad gt 

n kepada Kp pea | 
Betapa perlunja: merabawa. 
kedalam suatu sistim pertahanan 
bersama. 
- Diharapnja bahwa negeri? Barat 
segera akan ,,mengambil sikap jang . 
lebih positif lagi“ tentang sistim 
pertahanan bersama itu. dengan 
lebih mengingat akan kenjatanna 
Ant. Aftp. 

1 gasi'Amerika Selatan atas desakan jini di Roma, 
Turki rakjatnja,: tak puas dengan hanja 

  

wan2nja mengadakan tembak.me- 
nembak dengan orang2 Arab itu. 

Sementara itu penindjan? PBB jg : 
segera datang ditempat terdjadinja 
insiden ini mendjadjikan akan me: 
ngurus orang2 Jahudi jakg ditjulik 
itu. Ant. Afp. 

tahun, 'serte Gibentuknja suatu sis- 
tt: lati han tniliter umum: Ant. Up.    

AMERIKA 'SELATAN MIN. 
TA KONSESI EKONOMI 

“DARI U.S.A. 
: Semok Sovjet mengabarkan da- 

An "Washington, bahwa seorang dele- 

  

£ 

—Eongres Partsi Komunis Italia jg 
ke 7 telah Gimulai pada hari Selasa 

Hadlir serta dalam 
kongres ini utusan2 dari partai2 Ko- 
munis Austria, Swiss dan Perantjis. 
Kongres akan berlangsung 5 hari 
lamanja. Ant. Afp 

dibitjarakannja rengluasan rentjana 

perang, tetapi Gjvuga menuntut kon- 
sesi2 ekonomi'darl Amerika. 

Argentina, Mexico, Gu:temala me- 
nerangkan, mereka menentang reso- 

lusi Amerika, jang menuntut supaja 
pasukan? Am erika Selatan dikirim 

Ba benua Jep arika. Ant. UP: 

  

PABRIK2 MOBIL USA GIAT MEMBIKIN 
ALAT? PERANG 

Tank & peluru lebih penting daripada mobil sedan 
ENURUT »The Journal of Commerce” sekarang ini di Amerika 

- usaha produksi mobil sedang: 
Y- Kalangan2 usaha mobil Amerika mengurangi: produksi mobilnja 

jg biasa (truck dan mobil biasa), 
badja, tembaga, aluminium dan logam? Mean jang lain bagi 
usaha2 pertahanan. 

Diduga bahwa produksi mobil da- 
lam tahun 1951 akan turun mendja 

Gi 20aampsi 50pCt dibawah produksi 
ig tertinggi dim tahun 1950 jg ba- 

  

Hasil pertandingan2 Berada 
Djawa-Tengah 

Dalam pertandingan? di Magelang 
mulai tgl. 1-3 Aprit jl. dilapangan 
militer untuk merajakan penutupan 
lichting pertama Sekolah Kader 
Djawa-Tengah, maka jang keluar 

mendjadi djuara2 adalah sbb. 
1. Sepak-bola finale antara Kes. 

. Birigade R lawan @ : 2—1. bjadi 
Brigade R merdjadi djuara 

2. Bolakrandjang finale Brigade 
@ lawan R : 1—6: Djadi @ diuara. 

3. Voliy-bali finale Brig: : O0—R : 
0—2. Djuara Brigade R. 

dialirkan kearah produksi militer. 

untuk memperbanjak persediaan 

: 1 Tiutik - ulikan d di 

datarg ditempat itu dan “ne 8 

  

Razia 

       

   

  

    

    

    

4. Bulu-tangkis single No. 1 Bri 
gade P dan 2 Erig.O, sedang dubble 
No. 1 Brig. P dan 2 Brig. @. 

5. Tarik-tambang mendjadi djaara 
Brigade R. : 2 njaknja 8015.000 buah... , 6. Lontjat. £ : Produksi mobil tumpangan dalam a. Ea Gengan. aanloop djusra PA NG GIL tahun 1950 mentjapai djumlah 6.672. di ani a , 1.49 meter. 

000 'atau 30 pCt lebih banjak. dari 3 : Lana zonder aanloop Brig. R. eehan, wakil Partai tahun 1949. Produksi truck den bos ago tan Ba ne tan 9 ea 
i “dita Madjlis rendah USA, banjaknja 1343000 dim tahun 1950 aa una papa Ka Sela 3 Ip, & Gjauh dengan aenloop Brig. O z Na rentjana? undang? dlm jg berarti tambah 18 pCt dari hasil Na an Ba st FE molar 

£: 2 supaja Djen. Msc Ar- £ Pa Ia “-. Na ana an Ke-3 djauh zonder aanloop Brig. @ nu — thur dk inta datang ke Washington, Sekarang membikin tank R9 itu terdjadi ketika 2.70 meter. £ 3 | untuk melaporkan keddtan TL Koree & pesawat terbang- lksaan serentak di)" Lempar. 
8 kepada Kongres. “Tb 3 bana An Tai aa a. Tjakram Brig. @ 26.19 meter. pi Dia diminta menjelaskan Edan mentara itu dikabarkan W. aa Ls jari gerom- b. Peluru 7 setengah kg. Brig. @ 

. aib berikan: “banjak dari kesanggupan produksi uga mergada- gr5 meter. 
£ Bpp' ko g ana Ato, industri sekarang ini ditudjukan un- kota. &. Lekbina Bio Dk Seda mebboki 

7 Te An Pp, tuk pembikinan tank, pesawat ter- “mniliter mengharap 8. Lari 100 meter Brig. O dalam & bang dan peluru. Pesanan2  alat2 Kan penangkap? lain- tempo 12.2 sec. dan 400 m. Brig. R. 
ta DN SM etah hang KENA PEN 9. Estafette djuara Brig. R. Ta g. C3 : : “Nita tawanan? ran Gollar telah diterima oleh maskape2 Pete nu 7 : 

j G3 » pembitjaraan mengenai » pe g mobil dan itu hanja merupakan se- ea at NN Pp anitia : PON Sumatera 
& aa udjuan aan aan apa Gan Dj an ne “ bagian ketjil dari apa jgtidak iama : s Untetis kai Si al at 7 

“4 & 1 5 en Se jep 9 akan mengalir ke Detroit (pusat Oi y 5, p Selatan Be LA Ta P Pa me u sarson, Hate Amerika, : aa pebiea ladi an I bukan- 6 Dim. tentarake 3 RRT ? sg Aa Me Ong : mesin. dil made. in Guna menghadapi pertandingan Menurut harian ,,Kungshung Man- 

     

  

  

   
mbitjaraan pen huluan dari . 2 - pemilihan dalam tahun ini oleh Pen 8 ban maen Nelkankan Pasitik, PO” fg. terbit Gi Hongkong, bekas Ma Pa uan pe Pe batan 3 Djerman didikan Djasmani di Palembang su- an — jang menjerupai Pakt Yak U- ln Na ag ea. Tea Eoaan Heni akan ntmbahan ik dukan Serikat S#h diambil initistief untuk menga- a e apal pengang- pendu 2 gi . Uagas Jnta Up kut Sovjet Tatanan Gak para BhON par ponajaa han ami Bp Ie mama di Dierman Penataan menua daken pertemuan dengan kalangan? i sad “Dapat ditjatat, bahwa dim tahun penggemar Olah Raga untuk. mem- 1 pangan . ke Kwongchauwan ai Tiongkok Se- 3! deli @ Ik2 mobil lazin, untuk menggiatkan kembali bentuk sebuah panitia hagi pemili 

Tarzan” India conira (latan. 22 en ah 0 Orang MOD produksi barang? jang penting arti. han2 di Sumatera Selatan, Hadir & Ta | “Dikatakan, bahwa. tawenar2 par sepenjak 2000 Tn 1 nja dalem peperangan, dipabrik2 jg dalam pertemuan ini Penghubung 5 Nan rang Djepang itu adalah sebagian —— “terletak didaerah Ruhr, 

  

    

   

  

   
    

    
   

   
   
    

   
   

      

   

  

   

        

   

    

    
   

dari sebuah kesatuan Tentara ke-3 
RRT jg. baru? ini dipindahkan dari 

“Atp. : : 

. BATASI PERSENDIATAAN 
: DIEPANG 

ea Sk ata 
Percy Spender, hari Selasa jai 
- mengemukakan pendapatuja  ten- 
tang rentjana Amerika Serikat utk. 
mengadakan perdjandjian /perda- 
maian Gengan Djepapg. 

Menteri luar 

: K3 Dikatakannja bhw Australi akan . 
“7 tetap berusaha, supaja dalam per- 

- Gjandjian tadi di muat 'clausule2 
istimewa, guna memperbatas per- 
sendjataan dan perkapalan Djepang. 

2 Seterusnja Spender. mengatakan, 
x. bahwa sikap Australi itu tidak se- 

“Slalu dapat - dit 

itu Ge- isinnja, jang pertanggu 
La Pasifik Ant. UP. 

tnjer 

Hankow ke Tiongkok Delatan: Ant. 

NAH, INI BAHAN ATOM 
' Dinegara bagian Victoria telah di- 
Anam sumber2 baru jang me- 
andurg uranium, Jakni disuatu 

tahan jg: letaknja 150 mil Gari an 

. mur Laut Melbourne. 
Sumber? itu dapat @ikstsinukan 

dgn. mempergunakan alat pentlari 
electronik baru, dan merupakan 

pendapatan sumber uranium jang 
pertama di Wanna Ant. Afp. 

Barat Ld terima tan- 
tangan Sovjet 

NATA sidang jang ke 22 pada hari 
Selasa ini wsakil2 menteri2 Itar ne- 
geri segeri2 Barat weniduh Sovjet 
Rusia berusaha mendjadikan kon- 
perensi pendahuluan Empat-Besar 
ini suatu pergulatan propaganda. 

oleh negeri2. Negeri2 Barat kabarnja telah bok laut disepandjang pantai sema- 
ugan-djawab menjatakan bersedia menerima tan. nandjung Liuchow telah dimulai bu 

Gihendaki. Aan. ap. 5 

       

      

   

  

   

    

   
   

3) Tmn itu kemu- 3 
askan diri dari 
kuat itu dgn 

menggelim- 

  

kotong rumput 

    

Di DIRIKAN .DAERAH 

  

I MALAYA - 
Pan Gita. NE RINTAH Kosestat Inggris di Malaya kini sedang Heni 

Pp AysRaN beratus2 ribu penduduk Tionghoa. ke lebih kurang 300 
»kamp emigrasi” jg. Narca dibuat utk keperluan itu. Demikian | 

Komisariat tinggi Serikat menja- 
takan kepsdia perdana menteri Ade- 
naver dalam seputjuk surat, bahwa 
Djerman Barat boleh membuat ba- 

rang2 lagi, jang dalam waktu 6 ta: 
hun jang sudah ini dilarang atau 
Gibatasi. 
Dengan politik baru Serikat lui 

make Djerman Barat diperboleh- 
kan lagi membuat minjak syntetis, 
karet syntetis, ammonia syntetig, 

“kepal2 dagang dari berbagsi bentuk 
gan matjam, chlorine, mengerdja- 
kan aluminium, bauxite dan mem- 
buat beberapa matjam ajlat2 mesin 
dan bagian2 mesin. Ant. up, 

Tembok pantai sepan- 
djang Liuchow -: 

akan didirikan kembali ' 

Rentjana untuk mendirikan tem- 

dan risikonja tidak terletak didaerah tangan Sovjet bila memang itu jang lan Februarl jang Islu, Rentjana tsb 
bila telah selesai dalam waktu tiga 

“bulan, akan memisahkan 11.000 hec- 
tar daerah pertanian dari laut. 
Tembok jang lama. didirikan Ik 

600 tahun jang lalu, tetapi tembok 
fsb telah lams.rusak dan selama ter- 
Gjadi gelombang laut. besar tahun 

| 1948 sebagian besar daerah pertanian 
“di pantai tab telah terendam air. 

Temtok itu membentang sepan. 
Gjang 49 km antara Suikai dan SAK 
hong, Ant. NCNA. 

“ronde penghabisan dari 

FORI Sumatera Selatan, Wali Kota, 

dari fihak Ketenteraan, Gil berdjum- 
lah kira2 30 oreng. 

Setelah diadakan pertukaran fiki- 
ran, maka dapatlah Gipilih Panitia 

Pekan Olah Raga Sumatera Selatan : 
jang bertugas mengadakan pertan- 
Gingan2: pemilihan untuk “selaruh 

" Sumatera Selatan dan sampsi da- 
pat mengirim regunja Gaiam P.O.N. 

Selandjutnja. djuga Panitia ini 
sudah dilengkapi dengan orang2 jg 
harus bertanggung djawab-dari tiap2 
tjabang Olah Raga, seperti Sepak 
Raga, Atletik, Bola Kerandjang, 
Bula Tangkis, Maraton dan Bere- 
nang Ant. : 

Djuara tjatur - Semarang 
1951 

Tg. 1 April “51 telah MAKA 
pertandi- 

ngan fjatar untuk merebut djuara 
tjatur Semarang tahun 1951 dan jg 
beruntung keluar sebagai Gjuara 
untuk tahun ini jalah: Darmadi 
Gengan bidji sembilan setengah dari 

11 partsi jang dimsinkan. 
Darmadi adalah pemain jang mt 

sih muda dari perkumpulan tjstur 
»Tjerdas” Semarang dan mempunjai 
pengharapan untuk meningkat lebih 
tinggi-dalam dunia tjatur. Nomor 2 

djatuh pada Sdr. Cholis dan hanja 
terpaut setengah punt dari 
Gan partainja melawan djuara ber: 
achir remise. Untuk persaudaraan 

1 Mn, terdjadi- di Cc Tindakan? : Balita Ta ts 8 Ane 3 Se anna di 
: | mendengar te- menurut la oran2 dari Malaya jg. diterima di.Canton. Tindakan $ almenlaen Barat Takan dimainkan 

tahan, ca. Bd dalonk aa benbat daa suatu rentjana tertentu jg. dibuat oleh PENERBANGAN match 6 partai antara Darmadi 

  

   

    

   

   

  

   

    

   
   

      

     

  

    

   
   

    

   
    

Menurut. laporan2 itu, pada tangoal: 
9 Februari il pembesar2 Inggris telah 

- memerintahkan 100 taun. Tionghoa 
— jang bertempat tinggal ' disepandjang 

djalan besar Selangor untuk pinda 
60. kekamp2 jang telah ' ditundjuk an 

— waktu 24 diam. 
“Esok. harinja serdadu2 dan polisi Yng 
gris dib “ri perintah untuk merobohkan 
rumah2 penduduk Tionghos itu dan me- 

Y, tinggalnja- Disebuah distrik Istriklainniay le 
Uni bih dari 1000 penduduk Tionghoa per- 
Ig nah dipaksa untuk pindah 2 kamp2 

- emigrasi dalam waktu 2 dj 
n mereka tidak boleh 

3 miliknia. : 
. Kamp3 omigrasl itu arajaga 0 oleh: 

  

   

    

" pemerintah Inggris di Malaya pada permulaan tahun ini. 
serdadu? Inggris, Gan orang2 jang 
berada didalam kamp hanja boleh: 
keluar utk bekerdja pada esok hari 
Gan . diharuskan kenyal: sebelum 

h Gjam 3 sore. 
Laporan? itu #elangatata 'menja- 

takan, bahwa kembesar2 Inggris ki. 
ni terus membentuk apa jang dina- 
makan ,,daerah2 hantu“ di Malaya, 
sedangkan kebanjakan desa2 Tioug- 

maksa nyaa menjanga ka tempat2 Hoa jang letaknja dipinggir djalan2 
“kereta api telah dibakar. Sebuah de- 
sa Tfonghos dari 300” rumah jang 
letaknja 33 mil dari Singapura baru? 

sebut, 

NCNA. 

JANG SIAL 
Pesawat Mesir djatuh 
terbakar: 3 maut 

' Rebuah pesawat terbang sipil 
Mesir pada hari Selasa: djatuh ter. 
bakar dilapangan terbang Port Said, 
“dari djarak tinggi 8000 feet. Tank 
bensinnia meledak, 3 orang penum- 
pangnja tewas. 

8-29 djatuh: 14 orang 
selamat 

' Sebuah “pesawat, pembom B-29 
sedang - #ni telah habis dibakar sama sekali, Araerika pada hari Selasa ini Gjatuh kolok). , 

Kabag har: Demikian antara lain laporen2 ter Oipadang pasir Californis: 14 orang -Sinus” Depok (beker), Tio (asbak), 
menurut kantor berita RRT anak-buabnja berhasil menjelamat- Van Dorp (alat fjatur) dan Kolff 

KA Girinja dgn parsehate. Ant. UP. 

dan Cholis. Hasil lengkap sebagai 
berikut : 

I. Darmadi bidji sembilan 'sete-: 
ngauh 2: Cholis. bidji 9,3. Tjan Bim 
Djan bidji 7,4. Tjahjani. bidik 7,5. 
Abiulrachman bidji enam setengeh. 
6. Hoetapea bidji empat setengah, 7. 
Soetikno “bidji empat setengah, 8. 
Ong Khwat Siang bidji 4, 9 Jo Tjien 
Bok bidji 4,10. Soebawono' bidjl ti 
ga setengah 11. Sarman bidji 3 12 
Tjoa Ging Hwie bidji dua setengah. 
Pemenang bagian Adspiran jalah: 

1. Sdr. Moh. Soegeng dan no. 2 Sir. 
Tan Siong. Ko, Sumbangan telah 
diterima dari firma2: Gaos (tafel: 

Hox Sing (beker), Radio 

(buku2). 

  

Mena reka un radio Eat. tata an 
1 “ulasannya menjatakan, bahwa Kim 
tampak tenang dan penuh semangat, 

  

   
tuk berdjuang bata Ward imperjalis 
dan menggalang perdamaian. 

AR-SUMBAR 
pong2, sehingga ribuan ummat ma- terhadapbenua Asia, Djustru karena 
 nusia binasa karenanja. 

Achnirnja Kim. Ir Sung.menjatakan, 

bahwa lengan Djepang dipersendja- 

tai oleh Amerika itu, maka, Korea 
didjadikan batu lontjatan bagi Die 
pang untiik melandjutkan: serangan 

itu, Korea tak akan menghentikan 

djuara ' 

Oleh Kim dituduh bahwa Amerika perdjoangahnja selama samurai Dje- 

  

   

   

is Disebut? oleh Kim, bahwa statement Selandjutnja Kim menjatakan bahwa 
ialin 3 1g. dikeluarkan pada 16 Febr. Amerika telah merobek.robek peri- 

telah menambah tekat. rakja Ko- kemanusiaan, ternjata dengan pem- 
res Utara dalam Pemuan un- boman2 mereka atas kota dan kam- 

mempersendjatai kembali Djepang, pang terhunus mengantjar perda 

padahal Korea sudah lebih dari 36 malan di Asia. Demiklan radio. Pe. 
tahun dibawahtelapak kaki Djepang king jang djuga disiarkan oleh radio 
dalam keadaan jang sangat pahit. Moskow, 

  

         

    

          
        
    
     

   

Ve 1 Ke AS 
“Wap. 

pLaM » Hina int: pada. tg. 
ringkas , De'Javasche Bank”. 

/Maret 195i. 

INDONESIA ME- 
LUAP 

Oleh: Agus Sujudi " 

3 April telah kita muat neratja 
Neratja jang ditutup pada acbir 

Djadt jang paling baru. Dalam perangkaan itu 
banjak jang menarik perhatian untuk dikadji. 

Ternjata bah) voorschot J. B. 
kepada pemerintah sebanjak 
R2.335.712.022.72. 

Selain itu disebut djuga bahwa 
uang kertas jang beredar sebanjak 
R 2.614,178 370.50. Deripada Gjumlah 
Itu uangkertas jg baru terdiri dari 
R.2.607 0907838, 
Dengan demikian, sedjak Gilikukan 

pergguntingan uang dalam setahun 
ini, Gjumlah uang kertas jang dima- 
sukkan dalam peredaran sebanjak 
R 2.607.090.768. Atau tiap2 bulan di. 
masukkan dlm peredaran 200 djuta 
ruplah. 

Mengetahui angka2 ini, dapat dju- 
ga diketahui bahwapemerintah tiap2 
bulan. menderita kekurangan uang - 
sebanjak . 200 djuta rupiab. Lazim 
dalam politik kenangan, djika ada 
kekurangan, makauntuk mengatasi- 
nja pemerintah menambah uang da- 
lam peredaran 

Dengan demikian, uang kertas jang 
beredar sangat banjsk. Saja belum 
akan mempergunakan istilah ,,infla- 
si“. Tetapi biarlah kami tjoba me- 
meparkan pandangan mengenai pe- 
relaran keuangan ini 

Angka-angka keuangan pada se. 
belum perang (tetapi sudah mende- 
kati perang), jaknipsdaachir Maret 
1938 djumlah uang kertas jang di- 
peredarkan hanja  sebanjak Rupiah 
194.057.000. — 
Tjoba tuan ambil pensil. An ka2 

achir Maret 1951 telah berapa kali 
lipat daripada angka Maret 1938? 

Arabil angka jang kasar sadja, 
sudah 13 kali lipat. 
: Betelah diketahui lipatan 13 kali 
itu, maka dapatlah ditarik kesim- 
pulan, bahwaharga barang2 sekarang 
“Int dangan sendirinja 13 kali lipat 
Garipada harga pada tahun 1933 
Memang, tidak. seluruhnja dapat 

kita pukul ratakan berlipat sekian 
kali, tetapi tiada seorangpun jg da- 
pat menjatakan bahwaharga barang 
sekarang tidak berlipstganda dari- 
pada harga tahun 1933. 

Lazimnja, keugngan sesuatu ne- 
gara didasarkan pada emas. Seku. 
rang Kurangnja. untuk memperke- 
Ejil djumleh uang kertas jang ber- 
edar itu dilakukan dengan dikelu- 
arkannja emas Dibeberapa negara 
Sudah banjak memberi teladan. 

Di Amerika Serikat sekarang, 
sebagai akibat langkah persiapan 
perangnja (istilah mereka : persiap- 
an pertahanan) teroaksa menarik 
peredaran uang kertasnja, sehingga 
emasnja dikeluarkan sebanjak2nja. 
Tindakan Amerika itu, sendirinja 
mempengaruhi lain2 negara. Di In- 
Gonesia sekarang, kita sudah me- 
rasakan pengaruh itu. 

Lihat sebentar. 
Pada beberapa waktu jl. harga 

emas: memuntjak, tetapi sekarang 
.telah turun sangat rendah. Kemarin 
Gitjatat harganja R'34:— tiap gram. 

Malahan mas jang dimasak di Hong- 
kong hanja laku R 30.— 
Makin turunhja harga emas, tentu 

menarik perhatian golongan sepeku- 
lanten Mereka bersikap melihat 
Gan menanti” Mereka menunggu 
harga akan terus turun. Itu sebab- 
nja, walaupun harga emas dslam 
minggu in! turun sampai R 5— ti- 
ap gram, toh pembelinja sepi. 
Enas Hongkong, sekarang banjak 

terdapat dipasar? Indonesia: Bagi 
kita hal ini tidak usah heran, kare- 
na sudagar2" di Hongkong berusaha 

“ mendipatkan barang?Z dari Indone: 
sia, SANAK Gengan tindakan 

Amerika untuk mengurangi pengt- 
riman  barang2 bikinan USA ke 
Hongkong. 
Dollar Singapura djuga terpenga- 

ruh. Sekarang hergenja. R 5:— 2e- 
dangkan dollar Hongkong R 2.90. 
Dalam pada itu, hingga hari iri 

kami belum mendjumpat soatu tin- 
Gakan jang bisa mendjadi tanda 
bahwa pemerintah akan mengamb'l 
tindakan terhadap terlalu banjuk- 
nja uang kertas jang beredar. Me- 
mang, Gjika tindakan itu dilakukan, 
untuk pertama kalinja akan terasx 
suatu pukulan: Tetapi bagi kita le- 

biH baik tidak tertimbun uang ker- 

Retribusi dinaikkan 
1. Mulai tanggal 1 Mei 1951. di- 

batalkan Pengumuman A No, 22 
(dari Lembaga Alat2 Pembajarsn 

Luar Negeri) tg. ll Agustus 1949: 
2 Sebagai ongkos penglaksanu:n 

Gari pekerdjaan jang dilakukan 
oleh Lembaga. Alat-Alat Pembaja- 
ran Luar Negeri untuk import ha- 
rus tetap dibajar retribusi jang mu- 
lai 1 April 1951 .banjaknja 3/4.pCt 
Gari Sarga impert itu, dan -muk:i 
tanggal itu djuga pan untuk eksport 
harus dibajar “retribusi 
3/4pCt dari harga eksport itu. 

3. Tjara melaksanakan peraturan2 
jang tertera dalam fatsal2 akan sa 
ma dengan tjara jang didjelaskan 

Gelam peraturan2 . pergiaksanaan, 
jang mengenai bea statistik ditetep- 
kan dalam ,,Ordonnantie op het Sta- 
tistiekrecht” 

nansi tersebut Gan Reglemen2 jarg 
dilampirkar padanja, dengan penger- 
tian, bahwa retribusi2 jang dimak- 

sud. dalam. fatsal tersebut duluan 
akan berlaku sebagai: penambahan 
jang serupa atas bea statistik, 

sebanjuk 

Pend'elason : 

Dalam bulan Agustus 1949 tel-h 
Gipertimbangkan menetapkan retrif 
busi untuk import dan eksport se- 

banjak 3/4 pCr. dari harga barang? 
itu, jang mana adalah lebih sesuai 
Ogm harga import dan ekport jang 
telah dinaikkan. 

Akan tetapi oleh: karena dalam 
tahun 1949 ekport masih dapat Ai 
anggap sebagai masih lemah (noo1 

Mjdeny dsn oleh karena mana maka 
guna perkembangannja diusahakan 
menetapkan retribusi: jg lebih ren 
Gah, maka tetaplah retribusi ita 
“berdjumlah 1/38 pCt. Dewasa-int-da. 
patlah eksport itu dfanggap teleh 
tjukup kuat sehingga. retribusi-itu 
Gapat dinaikkan mendjadi 3/4 pCt. 

Demikian berita resmi dari Lemba. 
ga Alat2 Pembagian Luar Negeri. 

i 5 

Kebutuhan sehari2 
di Jogj I Jogja 

Kemarin ditjatat harga2 en 
sbb: 

Beras tiap kg. R 1,60, (beras'tum 
buk kwal. baru: Sedang jang kwal. 
lama masih terpaut R”0,15 “lesih 
mahal tisp kgnja). Lain2' keburu: 
han njonjah rumah masih tet-p 
seperti kita muat dalam KR. 4 
April jl. 

PASAR EMAS 
Kwal. 1 (mesakan Amerika) tiap 

gram R 34— Kwal. Hongkong 
R 30.50. Pembeli masih sepi. 

  

  

  

I. Kimia Anorganik.“ 

Guru ST.M Jogjakarta. 

jetakan ke dua. 
Harga 1 buku ', 
Ongkos kirim. 

Harga 1 buku 5 

NS OREKOR Kiran 2 LP 

Harga 1 buku : 

OA MEN TA ee 

Tebainja. 52 katja folio 
Harga 1 buku . 
Ongkos kirim. 

  
Kun data Ma tek ana TS al ea baal PA LAN TPA AA Ta AN   

BUKU2 UNTUK SEMUA PELADJAR 
S.M.LA. dan S.T.M. 

Oleh: Satrisno, Pamong Taman Madija bag, Alam Pasti, 

Tebalnja 145 halaman dilengkapi dengan tabel. 

HI. Latihan Lukisan Ilmu Ukur Melukis (B: M5) 
Oleh: Sadli c. c. i, guru S.M'A. dan 8.T.M, Jogjakarta. 
Pekerdjaan stericit, 33 halaman. : 

Kumpulan soal 2 Lukisan benda ruangan (Stereometrie). 
oleh: Boefsit. guru S.M.A. din S.TM. Jogjakarta 
Pekercdjaan stencil, 26 halaman. 

Kumpulan soal2 Ilmu Gaja dan djawabannja (Mechanica) 
oleh: Rijanto, guru 8.M.A, dan S.T.M. Jogjakarta 

(pekerdjaan stercil) 

Seraya buku2 penerbitan ,, Gadjah Mada" 
mahasiswa2” senior Gadjah Mada 
sebagai guru sedikitnja 3 tahun. 

. Pesanan disertai uang kepada: 

Penerbit ,, GADJAH MADA" 
Djalan Merapi 16: — 

# 

R 9.— 
R 1— 

R 3509 
R 0.50 

R 2.50 Ne 
R 0.50 

& 

R 850 
R 1.— 

disusun ' oleh: 
jang. pengalamannja, 

Jogjakarta. 

beserta. dalam: Ordo-: 

    

       

       

        

                

    

    

                    
     



      

   ui aa sah ini, Dialah Nian 
K akan melangsungkan Konperensinja jang 

arta. Konperensi ini dikundjungi pula oleh 
n2 Kebudajaan seluruh kepulauan. Pembukaan 

pakan semalam dengan resepsi bertempat 
n jg mendapat pethatag tjukup dari masja- 

   

    

a dilakukan tlah 1     wenjesuaikan | segala sesuatu dengan 
alira,2 masjarkat kita. Dengan de” 

          

& untuk mentjapal untuk mestj 
ar lapanganke tiaggi.     diterangkan, sebagai ai aka terhadap kon- 

      koro antaranja menjatakan, bahwa 
ahlinja Kebutajsan : mempunjal 

| tempat Gan kewadjiban tertentu. 
Kebudajaan adalah barang jang hi- 

. dup dan tidak bisa direni janakan 

Djawatan siarakat kita itu. Demo rasi adalah 
    

   

    

ama jalah untuk itulah harus dihidupkan dalam ke- 

ni ambulkan kewmadjuaa.. Kesdaan 

& Galam usaha? sekarang, demikian Ki Mangursar 

: ebudajaan akan Koro, rakjat kita belum. dapat ve 

mempeladjari menje- rasakan kemadjuan kebudjaan Fit 

u Pe dan mem. jang luas Oleh karenanja kita di- 

na PO UIN SEGERA AKAN DIPEKERDJAKAN. 
abar jang pernah kekerdja pd. Perusahaan Reklame. | 

OLPORTIR japg aktip, 
. AK BERPENGALAMAN DJAN GAN MELAMAR. 
ng - surat kepada HARTAN ini No. 36-4 

5 FAME EA SESAME SAT 

       

    

   
       

  

“harga emas sekarang. SER 
Duda-atum tidak ada head Hi 

is, kaum waria takut kana ae      

        

      

     

   
   

  

RIAN PERTAHANAN R.I. Pane 
Pe NA RESAHA UDARA . 
TEA. 

TT PENGUMUMAN 
£ Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara 

memberi kesempatan kepada BA 2 Indonesia 
untuk dididik mendjadi: 

Bintara Pengawas Lalu: Lintas Udara 
sebanjak 20 orang. 2 j 

II. Sjarat peleaa 
Warga negara Indonesia, 
Laki laki. 
Umur 20 th. s/d 16 th. 
Beridj:zah 8.M.?./M.U.LO. Bag. B. 
Foham Bahasa Inggris, baik Kerana 
passief- msupun actief. 

. Belum kawin. 
Tinggi sekurang - -kurangnja 1.50 M. 
Berbadan sebat.. 

. Sanggup ditempatkan diseluruh In- 
Gonesia. 4 

5 10 Sanggup mengadakan ikatan dinas 
: 'Tentera, paling sedikit selama 5 

- (lima) tahun. 

1. Lamanja pendidikan: 18 bulan (3bin. theori—6 bin. 
| praktek disalah "suatu pangkalan udara—3 bin. 
theori— 6 bin. praktek). 
Tempat pendidikan mengenai theori: di Pangkalan 
Udara Kalidjati. 
Selama 3 bin. pertama dalam pendidikan diberi 

£ pengkat permulaan Pradjurit Udara Il dan 
Naa Pelangjutnja mendapat kenaikan pargkat. 

Na Tiara 2 melamar: 
Pelamar 2 harus mengadjukan surat lamaran ke- 

pada Kepala Stof Umum II di Markas Besar 
| Angkatan Udora Medon Merdeka Barat No.8 

SN Djaktinta, aa Gisertai: : 

x : . Riwajat hidup lengkap jang ditulis 
Maa aa ' sendiri. 

53 2. Salinan Idjazah/angka-2 rapport 
F : - Gari tipgkat jeng terting 

Ba un 3. Surat keterangan berbadan sehat 

4. 

“Dari seorang ag bank baka di 
olo diterima surat sebagai berikut: La     

   
   

  

    

     
     

     

    

    Berhubung diayan 'berkuli-k saja. 
endengar keluh-kesah dari para pen. 
unan dan para djanda pensiunan, jg 
ensiunannja sampai sekarang aan 

dapat keluar ata ujurun, maka 
beibayan sepinuk 2 

     

    

     

  

    

  

   
    

  

— Disitu saudara pe sunan Joota- 

alasan2 dari para pegawai Kantor tsb. 
snsiunan 

    
    
    

    

   

  

      

   

     

   

ng mempunjai. hak , angn 
sendiri: Kadeng2 ma ta Sebab 
para pensiunan jang datang dari luzr 
DJOGDJA, tentu banana ang 

ag
ak
. 

A
e
r
p
n
i
 

taklosi Kn 

(indonesia) .. ent 
gan brgi jang di-inepi 

ensiun tidak turun. Bagaimana pan 
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Orang jang 'sudah pun, AH pen- 
'siun sodia begitu susahnja urus wang- 

ja sendiri. Apslaoi golongan pegawai 
partikelir jang tidak SNN 

Ja tinggal tunggu pensiun dari ana ani 
fjutiu, kata mbsh Nur 3 

Its kan bukan pensiunlltu Haa belas i 
|. kasihan. kata Bung Kendnga A2 

Sungguh kasihan! 7 
Ibu pensiunan jang teskamsafi "3 

be tidak tahu kal. Sebab dialan pem- 
bajaran pensiun itu melewati baniak 
kantor. D.n semuania biasania tidak 
“ada jeng mengaku salah. Djadi lantas 
dimana jsng perlu diperbaiki? Kesim- 
Mana of semua bapa: me semua | 

   

    
   
    
   
   
   
   

       

     
   

     

Gari Dokter. 
Surat keterangan berkelakuan baik 

| dari Pamong Pradja/Polisi. 
5. Surat idzin dari kepolonja (untuk 

! mereka jang sudah bekerdja). 

V. Pendaftaran ditutup pada tanggai 15 April 1951. 

V$. Mereka jang memenuhi sjarat 2 akan dipunggil 
: dan diudji. 
VII. Segala biaja Liban yatiman jang dikeluarkan oleh 

mereka jang dipanggil ya Djakarta uatuk Tak : 
akan Nana oleh A.U.R.I 

tg Djakarta, 15 Maart 1951. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA 
trd, 

        

    

   
   

  

tjara pemulung Sel 
ting pertama rayon Djswa Pengabe 1 

| Hadlir pada upatjara tsb. Kol. 
| Nasution, Kol. Gatot Subroto ta 

   

   

0 ebting ga akan dimulai pada M 
| tg. 20 April jad. 

Kabar lebih agan, akan kita     

   

bagan kembali tjanar2 dan akan 

1 mikian Djawatan Kebudajaan asnti 

Biutkas kepa akan merupakan batu loatjatan | 
tjapai tjita2 jeng lebih 

5 Iperlinja kebuda. pereasi ini, Ki Sarmidi Mangunsar. | 

pantjasile, maka baruslah kebudajaan | 

| kita disesuaikan dengen gerak ma- 

gkan, bhw djiwa dari pantjasila, waka djiWa 

gkah2 Djawatan Ke- pudajaan kita. Demokrasi ini me- 

Ba aa aa 

  

bari kemudian periu Babe sat: 

Hen ilmu pengetahuan kebudajaan 
itu dan mengoderikannja untuk 
mendapatkan ssling mengerti. 

Achirnja Mr. Kuntjoro Purbopra- 
noto selaku wakil menteri demisio- 
ner RP & K menghendaki supaja 
konperensi nanti mentjari systsem 
baru, guna mentianpai kemadjuan  E 
dalam lapangan kebudajaan lebih2 
Karena sekarang ini kita mengha 
Gapi kebudajaan internasional. Kita 
.barus berusaha sedapat mungkin 

Heal peraga sama memigun da. 
Baba ea ana 

MALAM 

sar kebulajaan dunts. 
Sesudah sambutun- sambutan di 

adakan pertundjakan tari. tarian 
Djawa dengan mengambii fragmwent 

nhutung Kesarung« jang dimainkan 
oleh “pemuda dan pemudi kita 

sendiri, j 
  

  

INI DAN  BERIKUTNJA. 

DIUM AT £ APRIL 1951 
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Mulai ini malam, 

FOLLOW mz BOYS 
SEGALA UMUR. 

Minggu Matinee dj: A 30 

Di: 5-79 

  

Ini malam. pjam: 5-7-9 

Dg. Teks Bahasa INDONESIA. 

THE FIGHTING 
KENTUCKIAN. 

Da. JOHN WAYNE. 

Minggu matinee dj:10,30 
.13 th. Keatas. 

  

  

” 1. KEATAS. 

  

"04X 

sore djam: 

PB Ian. 10. 
siang djam: 10. 

Pilem perang 

ber warna: 

DJATUHNJA 
(The Fall 

Pilem Rusia jang terbesar Jangan   
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| perkawinan kami. 
30—4 

Cc 
In

 

  

    

| UTJAPAN TERIMA KASIH. » 
Dengan peranturasn ini kami berdua meosgutjap Giperbanjak 3 Haa iya kasih, atas kedatangan dan pemberis n berkuah para sepuh 19 

Ia atas Uu'jipan selamat serta sum Pangan fikirar, tenaga, benda | 
'39upun harta dari handai taulan serta sanak saudura, pada hari 

900000000000000008080000050000 00000 

kota BERLIN 
of Berlin) 

baka bahasa haskatet Da 38 - 2 
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5 

|& 
ls 
lo 

SUMARSONO denga in isteri. le 

00600do0000000009) 
    

  

  

  

  

   

  

  

- .muat besok. Gb 

        
    

    

  
| GERAK”.  Komodor Udara, — R5. SURYADARYS) 

' Berapa pelatjur? 
.. Menurut Keterangan dari ka. 
Kepolisian Msgelarg, djum 
tjvr dikota Magelang 1g su 

| Gaftarkan diri dikantor Potist Ri 
ga achir bl. 3 jl, ada ik 80. , 

  
  

   
         

    

   
' PENGUMUMAN. 

3 UNTUK BAGIAN DJAWA TENGAH MOBIL-MOBIL NASH BARU 
1 DAN | 
unrur BAGIAN DJAWA TENGAH SELATAN MOBIL- MOBIL 

m M| PACKARD DAN MERCEDES BARU DENGAN TIDA 
BI PAKAI SURAT IDZIN PEMBELIAN. 

NM Dengan ini kami memperma' 'lumkan, bahwa dengan 
HI Kanaan inducement regering, kami anua mengim- 

.N portir dan mendjual mobil2 diatas. ' 
|| Berhubung dengan terbatasnja pesanan2 untuk mobil2 

8 tertabut maka kami mengadjukan kepada mereka jang me- 
| Aam perhatian, agar dengan pena berhubungan dengan 

   

      
    
   

      

   

   
   
   

          

       

    

Selainnja diatas “ini kami djuga mendjual dan “sedia 
( “dengan memakai kartu (Prioriteits smkn 

Untuk seluruh Djawa Tengah: 

“HI LL MA N 
Ben on 

Dilain Tengah. Selatan: A3 

— PLYMOUTH, FARGO Truck, 

PICK UP dan BUS CHASSIS. 
| Semua kateranguriZ” dapat berhubungan langsung dengan : 

— KANTOR TJABANG KANTOR RUSA 

    
    

   
” 1820 Permainan biola & 2 
195 Tapa, — Hadjar Dor - 

   

   
     
    
   

      

    

     

    

Tidak dis at menerina: 
a to. 51 hingga. h 

1, karena keluar   SEMARANG. TE OR JOGIAKARTA, 

    
pemimpin 

tertam pak     

  

  

| 

B 
NN MICARNV. PETRAM. NOV. MIC & N, V. PETRAM ' 1 

: - Purwodimsian 43, — EP RUa 1 . Tugu 56. | 
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|390-4 

  

| DAGELAN 

na 
          ara sa 

“A. HAUNTING WE WILL GO” 
LAUREL HARDY sebagai tukang sulap. | 

SEGALA UMUR. Djam: 17-19 & 21. 

Besok malam: “BLACK MAGIC”. 

Malam penghabisan: 

  
  

  

ng   34— 4 

Bidan : 

  

PEMBERIAN TAHU 
Lowongan Bidan rumah sakit 
Umum Ngabean 14 Jogja- 
karta dibawah pimpinan Ur. 
R. Ismangil telah terisi oleh: 

Nn. RANTINAH 

: Nn. DJUS'AH DAUD. 

Peperiksaan dokter “untuk 
otang-2 sakit mulai 4-4-1951 
djam: 9.— sampai djam 12.—     

  

    

pemuda $ 

rakjat Kuat 

“hanja terbiki 

Dulu ia Ss 

rang sanga 
nja Ie 

tegas 
bah — seb 

dimas 

dileleti deng 

in dari 

Matan dala ah ane naa Ming Mel MR ar Dasa Sa Dn MO 

tumbuh2 an 

elalu mena 

t berobah sikapnj 

bih tegak. Tindakannj
a 

dan arie 
ab makana 

ak dengan Blue 

  

ASN. INDAMULJA 

Bobo ana aa ane   

BERTUNANGAN : 

DD. KWIK MERAH NIO 
dengan 

HAN SIOE HONG 

  

Wageningen 
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3 DJUAL OBRAL m5 
BAL TENIS DUNLOP 
J9. berkepentingan harap 
“berhubungan dengan : 

    AN Dekuslaman 31 Jogja, 
  

  

rik diri. Seka- 

as, tenagan) 
nnja sehari 

   

  

     
   

  

    
   
   

  

     
   

  

      
        
    
    

  

   
     
      
         
      

    

   

  

   

    

    

      

ja. Djalan- 

lebih 

a bertam- 

hari 

Band dan rotinja 
Band.   

  
  

buatan UNILEVER 

Be bis 2208,   

  
   

     

    

   

    

   
   
   

     
    

      

  

    

   

    
   
   

       

    

  

     
    

        

      
   

    

   

     

       

     

    

    

  

         

                

      

      
        

        
     

     

     
      

  

            

         

     

    

  

      

  

        

          
          
      

       
      
     

      

        

        

     

  

   
   

     

  

    

  

   
       

      

    

  

    

   

    

   
     

      

   

    

   
   
   

      

         


