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   Ojas fihak Ba dan ' P NI Hua 

usahanja untuk mendekatkan kedua partai tsb. 
      

  

   | agar 'erbentuk djuga 
seperti ig      

    

    

   

   

  

   

   

        

Mr Sartono, 

Mr. tapi mongaaba m Le Ana 
mandaainja. diterang- 
kannja, akan 

    

   
    

Berkenaan Gn an an: 
| boleblah ditarik kesifepular, bhw 

| antara Presiden dengar? Mr. Sartono 
sungguh? ada kata sepakat 

perti jg dimaksudkan |#em 
selandjutrja, bahwa ke 
itu belum putus harep3D, sekalipun 
situasi menundjukkan ketegangan 

: jang hebat. 4 

Untuk kedua Aa ini,    

Kepaia Ne ara men hadapi suatu 

storaatiat “ 1 ha DAA 
tukan kabinet. 
Jang pertama ja ialah pada 

sa'at akan dibentuknfa kabinet pre 
sideatieel dengan wk.|Presiden H:tta 
sebagai perdana menteri. Ketika itu 
Presiden mengha | alternstief, of 
Jana Maa bentu atu kabiret 

dengan er. Sajap Kiri, 
Of suatu an Balap im, 
zonder Ms 

Ketika it: 

  

   

    
   

      

   

Meeeruata12 da- 

  

adisn Madiun, 
bbalrm Belanda - 

     

      

   
      

    

   
   

  

   

  

bahkan apa . 

lebih2 lagi dilihat 
negeri.     

    

    
   

Mengensi pan 
terhadap suatu | 
sjuni, dapat kita 
Giri, kera DB ang 
atik menuduh, 

     
   

    

sehiogga akan dich 

Ka, aliran kiri pastt 
bah kuat djuga pe 

Pun dilihat dari 

geri, suatu kabinet/z 
akan memberi 1 
jang “kuat kej 
Islam. Merek: 
ngshkan dengan 
Galam seKasang 

   

  

    

    
   

  

     

hbnkti” 
Aa 

    

     

   

  

   

   

  

   

  

   
   

  

      
   
    

   

    

   

  

     
      
     

    

    
     
       

     
     

    
     

      
    
   
      
    

   

  

   

   

    

““ tidak berhatsil. 

            

Masjumi zon- 

    

   
   

    

    

  

    

   

Semok Keaan Partai Parin- 
dra berunding untuk menentu- 
kan sikapnja, artinja meniwbang - 

   nimbang mana jang adil dengan 
“pertentangan faham antara PN 
dan Masjumi. 

Kemarin -malam pesibkatak 
kabinet Mr, Sartono telah mem- 
berikan laporan kepada Presiden 
tetapi dim pembitjaraan dengan 
Presiden itu tidak di singgung2 
soal mandat. 

Atas pertanjaan »Antara" 
mengenai pertemuan dengan Pre- 
siden kemarin malam, Mr. Sarto- 
no menjatakan bahwa dalam per- 
temuan itu ia hanja sekedar 
memberilaporan tentang perkem- 

sekitar pembentukan 
Kabinet Kegpan Fresiden dan ia 

idak ada menerima 
instruksi baru. 

: x terus bekerdja dgn. 
lu mem laporan kepada 

Penida kepada partai2. Sa- 
ja akan terus bekerdja dalam 
termija kesatu, ter ija kedua. 
ketiga dan rusnja” Demikian 

  

   

     

  

        

   
     

   
   an lagi dgn. ter: 

  

    

        

TA 

Berhubung dengan itu Panitya 
, bahwa pekerdjaan sudah selesai oleh 

4 Panitya itu perlu dibubarkan. 

wa dalam Kabioet bukanlah pen- 
dirian Muhamadijah. 

. Dan - mustahil Muhamadijah 
sebagai anggauta istimewa Ma- 
sjumi dapat ikut serta dalam su- 
atu. kabinet diluar ikatan Masju 
mi, katanja lagi. Ant. 

Keterangan Wiwoho 

formateur Mr. Sarto- 

sehat walafiat dan akan bekerdja mi, Wiwoho Pirhokad djojoang- 
terus hingga selesai. Djanganlah 
pers menjiarkan berita2 jg. tidak 
benar dan wentjari sensasi sadja, 
kata Mr. Sartono achirnja. 

Kata Murba 
Maruto wakil ketua umum Par- 

£ ngatakan program jg. diadjukan 
oleh P.N.I. sebagai program mi- 
nimum. ' Menurut partai Mnrba 
jang pokor dalam program itu 
ialah dimasukkannja pembatalan 
K.M.B. serjara integraal. Djika | 
Murba nantinja akan mendjadi 
part.i opposisi, maka opposisi itu 
tidak sebagai opposisi Masjumi 
jg, akan Gidjalankan nanti, 

Ki 

auta Masjumi terkemuka dan be- 
kan Menteri Penerangan Rep. Ia: 
donesia bhw menilik situasi dlm 
dan luar negeri sekarang maka 
siapapun djuga membentuk kabi- 
net programnja harus sama dengan 

5 Darus sa- tai Murba menerangkan, bahwa kabinet jang lalu hanja beleidnja 
ser « Partai Murba belum dapat me- jang. berobah. 

  

Atas pertanjaan tentanagagalnja 

23 ia saja oz gir Masfimri tr Adakah Ujabib 
Ma Tihatlah bahwa saja kini atk HD ndekatkan PNI dan Masju 

H ARIS N UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit . "Kedaulatan Peka: Ta S.P.S - 

Djalan wu mendekatkan ke- 
.dua partai tersebut ialah kedua2- 

goodwill nja harus mesipunjai 
untuk lebih banjak memberi dan 
menerima. 

Selandjutnja AW iwobo mengata- 
kan bahwa djika perkembangan 
disekitar pembentukan kabinet 
menjebabkan  formateur “harus 
membentuk Kabinet zonder Ma- 
sjumi maka supaja tidak begitu 
dirasakan sebagai dari golongan 
sendiri sadja, hendaknja Muha- 

' madijah masuk didalamnja. 

Gani bukan tjalon 
. Menurut “kalangan PNI telah 
mentjabut pentjalonan Dr A.K, 
Gani untuk duduk dalam. ka- 
binet jang akan dibentuk. 

Tindakan itu diambil oleh PNI 
supaja persoon Gani jg terang?an 
pro Amerika tidak akan mendjadi 
halangan lagi bagi partai2 jang 

lain. 

        

  

Ta Wana Indonesia 
ke Nedarland 

Tanggel 28 April jang akan datang 
akan berangkat ke Nederiand dg. 
kapsi ,Cheshire“ 6 orerg wartswan 
Indonesia untiik tinggal Giregeri itu 
lebih kurang 6 bulun lamsnja dg. 
tugas ,,peladjari kewartawanan den 
persurat kabarans. 

Mereka adalah Masud dari ,,Anta- 
ras Djakarta, Sajono dari ,Anetas 
Djakarta, Sanjoto dari ,,Pedomanu 

» Djakarta, Darsjaf dari ,,/Mimbar In- 
Govesis«, Sutomo dari ,,Nssional« 
Jogja dan Sutan Maimun dari ,,In- 
Gonesis Raya“ Djirkarta. Kepergian 
merekapulang balik dibiajsi oleh 
Femerintah (Kempen) dan selama 
tinggal di Nederland akan bekerdja 
pada beberapa harian diregeri itu 
Sengan dapat djaminan untuk keper- 
luan?nja. 

Selama di Nederland ia mendjadi 
tamu dari organisasi wartswan Ne- 
Gerland. Seperti diketahai usaha ini 
dilakukan oleh Panitya Pera dgn 
bantuan Persatuan Wartswan Indo- 
nesia dan ketra Organisasi Warta- 
wan Belanda di Indonesia jang da- 
lam usaha Ini mendjadi penghubung 
dengan Organisasi Wartawan di 
Nederlandg. 

Atas surat2 P.W. kepada semua 
Kring PWI dan Redaksi surat2 ka- 

bsr di Indonesia pada beberspa bu- 
lan jang lala jang menegaskan mem- 

beri kesempatan kepada tiap2 ang. 
gruta P.W.I. untuk memvadjikan 
permintaan, pengurus PWI ssdja 

mensrima 13 per” intaan dari orang? 
ind vidueel. 13 Orang dimadjukarn 
kepada Peni'y4a Pera jang dipHih 8 

orang diantarinja jerg “disdiukan 
kepada Pemerintah. Oleb Pewerin- 
tah dipilih 6 orang Gisntaranja ia. 

lah orang2 jang namanja tersebut 
diatas. Ant: 

  

"Background kegagalan perun- 

  

     
     

Masjumi hendaki politi 2 
dengan re 

ti 
5 

“dengan Masju 
megang  kehendaknja, 

an Sartono-Masiumi 
k luar negeri sedjadiar 
ntjana USA 

LEH. KORESPONDEN ..K. R." DJAKARTA) 

parlemen menerangkan 
Galaja. perundingan kabinetsformateur Mr Sartono 

pada wartawan KR" 

mi, “Adalah disebabkan Masjumi terlalu teguh” me- 
meskipun PNI sudah banjak memberi. 

Tambahan pula basjak suratkabar kita mendapatkan keterangan2 
jang terlalu menjisi satu, terutama dari pihak Masjumi sadja atau 

dari pemimpin2 jang memihak aji sehingga banjak kritik 
dilemparkan pada pihak “NI. 

Kalangan tsb selanfjutoja me 
nambahkan bahwa ternjata sedjak 
wakta jang acbir ini sesudah Ma- 
sjuni merasa kuat pers dengan 
sistematis dari belakang lajar di 

  

8 

DIREKSI 6 ARUDA" TIARI TENAGA2 
0. PEKERDIA KEHOTELAN 

ERHUBUNG dengan diberhentikan buruh? hotel ,, Garuda” 
Jogjakarta jang kemarin dulu melakukan pemogokan, kini di 

dapat kabar, bahwa direksi NV GHD akan mentjari tenaga2 
pekerdja baru jang dapat dikerdjakan dalam kehotelan. 

Buruh2 lama sampai kini masih mendjalankan pekerdjaannja, 
Bagus ta'mau meskipun semua kamar2 dan ruangan2 telah dikuntji oleh pehak 

' tanggung dijawab direksi. Mereka masih melajani tamu2 dengan apa jang dapat di 

Ki Bihan Hadikusumo ketua Pperuhinja. 

    

Pengurus Besar 
dan 'anggauta Par 
rangkan. bahwa keterangan jang 
baru' diutarakan oleh Wiwoho 
Purbohadidjojo nggauta Masjumi 

uhamadijah Pehsk direksi xv GHD A. Lubis 
Len .mene: jang kemarin tiba dari Djskarta me- 

ngatakin kepada kita, bahwa tun- 
tutan uang itu ta' depat diterima 
sama sekali oleh pehak Gireksi, ka- 
rena ia tidak mengetr hui sendiri 

dan bekas Menteri Penerangan dengan dasar apa buruh dapat rne- 
R.I. di Jogja itu bahwa djika 
formatur Sartono gagal dalam 

usahanja mengadjak Masjumi ma- 

pgeluarkan tuntutan itu Dan Lubis 
sendiri tak dapat menerima kata 
ntuntutan« itu. 
Perkara tuututan, bahan pakaian 

Bam hendakaja Muhamadijah diba- oleh Lubis dikatakar, bahtva bahen2- 
  

ten Peranan 'modal asing : 

KEKA TJAUAN 
(OLEH WARTAWAN NK, R!' DJAKARTA) 

LM Djawa Timur, Djawa 

peralatan negara kita. 

mungkin kapitalis2 asing tur 

n demiklan kapital mereka jang 
j disini akan turut tergang- 

semuanja itu perlu sebagai 
og perlu dalam K onsert 

Ina memperoleh gezig 
embesar2 kita, dan fak- 

g dapat dimengerti me- 
eka turut mengadakan 
didalam negeri kita, ia- 
tindakan herois nasio 

adalah davat dimengerti untuk 
epent ngan patriot Belanda pitjik, 

pir itu, pihak kapitalis 
rutama Belanda) didalam 

menjelundup dim aparaat 
rint han jang kini tampakanja 
| i Tara jg audah terta- 

“ politik Ininnja jang 
1 tak mau in po namanja menjata. 

   

atjaukan negeri kita karena kan kekurangan 

    

#ENGENAI kekatjauan2 jang terdjad! diberbagai daerah di 
Teagah dan Djawa Barat kalangan 

rlemen menerangkan kepada wartawan ,,K.R.” ..bhw ada orang2 
turut mengemudikan dari belakang, jang semuanja itu 

kan pegangan atau dorongan bagi 
onesia untuk menjodorkan arjumen mereka bahwa nasehat 

T- petundjuk dan bimbingan pegawai2 tinggi Belanda masih aa 

pihak kapitalis asing 

ntas lalu meraang tampaknja kan lagi Gelam hembigaa Ini bahwa 
lisan Pemerintah untuk mengefjil- 

buiget negara 
dengan mengadakan pembatasan 
pengeluaran negara sebenarnja tak 
bidjaksana, karena djika ada dan 
memang ada korupsi didalam negeri 
tapi korupsi itu belum 
tapi jang penting djanganlah keka. 
jaan negara kita diangkut keluar 
negeri, pertama setjara legal de- 

seberapa, 

keuntungan? jang ditransfer 
uar negeri, kedua penjelundupan 

jang dilakukan disepandjang pantei2 
kepulauan kita. Berdjuta2 hasil bumi 
kita diangkut keluar negeri dengan 
perdagangan 
dilakukan oleh orang2 asing, seperti 
timah, karet, kaju, kopi, dll, 

“penjelundupan jang 

Pendjagaan pantai2 kita perlu 
bebe kalau Pemerintah hen- 

aa halaman 4) 

"kLemb39 

vanKunst2 

nja kini sudah ala digudang, - tapi 
karena sampai kini belum ada dja- 

waban dari pihak boruh maftiam 
apa jang dikehendaki supaja sda 
un formiteit untuk seluruh pegawai, 

maka perkara itu belum dapat dia- 
Gakan penjelesaian. 
Bahannja dianggap oleh Lubis se- 

kerarg ini sudah pantas, meskipun 

bagi dirinja sendiri masih kurang 
ge mpurna 

Soal pembagian beras sesurgguhnja 
pehak direksi akan menindjau lebih 
landjut dengan pihak. buruh, tapi 

sampai kini belum ada wakil buruh 
Jg mau membitjarakan hal itu dgn 
pehek direksi setjara resmi... Maka 

Ksrena waektunja sudah lewat ter- 
gaksa direksi menghentikan pemba. 
pian beras itu, 

Atas pertanjaan “apakah direksi 
masih mau mengadakan perundingan 
Gengan buruh dikatakan oleh Lubis, 
bahwa dengan segala senang hati 
akan menerima perundirgan dengan 
buruh. ssal tuntutan buruh tidak 
Gipakal sebagai dasar untuk mentja- 

pai Pan. demikian A, Lubis. 

atur demikian rupa dan wengadakan 
kampagne jang maksudnja membe- 
ssr2kan kekuatan Masjuwi dan ke- 
ahlisunja pemimpin? pihak Masiami, 

Ditanja apa background sebsnar- 
nja raengapa Masjumi begitu keras 
pendiriannja kalangan politik - di 
Dissarta Jang rapat hubungannja 
Genangan PNI meserangkan bahwa 

tak mustahil bsehkan sudah pasti 
program atau lebih djelas belsid ka 
binet Natsir jang kini hendak di- 
pertahankan terus terbukti dergan 
gsgalnja Gjslen korpromi jang dl- 
adijukan oleh Mr Sartono, adalah se 
Gjalan Gengan reutjana Amerika. 
Sudah diketahui umum bahwa baru2 
in! Merle Cocbran mengadakan pe 

rundingan2 dergan pemimpin2 Ma- 
sjumi. 

Dengan demikian pol'tik luar ne- 

geri Kabivet baru mesti selaras dgn 
rentjana U3A jang dapat sambung- 
an dari v ssie Masjumi. Hsl itu agn 
tegas terujate tak setudlunja Ma- 

sjumi untuk Ggn sekaligus mengha- 
puskan Unie Nederland . Indonesia 
Gan penindjauan kembali perdjandji- 
en KMB. 
Dalam hubungan ini dapat Gime- 

ngerti mengapa hal itu dipertahan. 

kan terus, karons dgn demikian mo- 
Gal asing dinegeri kita dapat djami- 
nan dai proteksi dari perdjandjian 
KMB. 

Gunung stromboli 
meletus 

Pada hari Rsbu gunung berapi 
Stromboli, mengeluarkan apl serta 
lahar kelaut dan meliputi kampung 
disekitarsja dengan asap jang tebai. 

Penduduk kampung itu jang ber- 
Gjumiah 2.000 orang mentiari per- 
Undungan dalam rumah2nja jang 
meripunjai atep jang tebal. 

Hiogga berita ini, erupal itu tak 
menimbulkan korban-korban manu- 
sia. Ant. UP. 

| TIMBAN 

  

  
Sebulan £ 9.— 
Wijeran ? 0. 

#8 

8» 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom £ 0.19 

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota 

  

    

  

   
   
           

  

6 TERIMA RIDG 
MC ARTHUR 

Foster Dulles dipanggil 
Kemis kemarin, @jendral Ridgwey 

& 
FA 
& 

NAY . 
VA “

 

  

telah terbing dari Korea ke Tokio 
untuk mengadakan konperensi dgn ' 

d'endral McArthur, Konperensi itu 
untuk melakukan timbang terima 
antara McArthur dengan Ridgway. 

Foster Dulles dipanggil 
Selandjutnja Ant. Up memberita- 

kan, bahwa pres Traman telah me- 
manggil Foster Dulles (penasehat 
Stute Departmen jg bertugas menje 
lesaikan perdjandjian perdamaian 
dgn Djepang) dalam waktu singkat 
ke Tosio untuk berembug dengan 
G'endral Ridgway dan pemimpin2 
Djepang. 

belan pada itu Am. Serikat me- 
njatakan bahwa pem. UJA iagin se 
kal menjelesaikan soal perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang selekas 
murgkin, walaupun McArthur telah 
dipetjat 

PERANG KOREA 
KEMARIN 

Kemarin pertahanan PBB 
di front Barat Korea menda- 
pat serangan hebat dari pa- 
sukan Utara, walaupun dalam 
komunike tentara ke.8 ke- 
mudian disebut bhw serangan 
itu dapat diundurkan. 

Sementara itu diberitakan 
djuga, bahwa pasukan Komu- 

dipantai 
selatan menghadapi pasukan 
Korea Selatan. Demikian Voa. 

nis sekarang giat 

Sikap Inggris terhadap 
. Korea 

Menteri LN Inggris Herbert Mor 
rison kem 
perwakilan Inggris menerargkan, 
bahwa tudjuan Inggris di 
tiduk berobah. 

Inggris berdiri (untuk melkwar 
penjerangan utk berusaha adanj 
Korea bersatu, bebas dan merdek 
tidax memardi jangkan perang Beka. 
rang tai. BEC. : 

Spender tukang kwamia 
Ramalkan perang Kores 

Kemarin malam di Sidney Ments 
Australia Spender menerangkan bah 

Ws perang Korea sekarang adalah 
perang jang pertama mungkin aki- 
bat»ja dapat memelihara perdamsi 
an dunia, 

Negeri jang tergabung dalam PBR 
itu, katanja lebih landjut, dengan 
segera Gapat keluar dari Korea, skan 
tetapi mereka jang bertempur me- en 
lawan komunisme akan kehilangan 
Kepertjajaannja kepada demorrasi, 
Demikian Radio Australia. 

RRI tuduh Perantiis 
RRT dgn. resmi telah menuduh 

pasukan2 Perantjis mengadakan be 
rapa pelanggaran terhadsp daerah 
kekuasaan RRT. Menurut radio Pe- 
king, pasukan Perantjis dalam bu- 
lan jg. lalu sadja telah 6 kali me- 
langgar daerah RRT. 

Selandjutnja radio itu mengata. 
kan, ketika pasukan RRT pada bu- 
lan jl. menjerang pasukan Nasio- 
nulis di Yunnan, pasukan2 Perantjis 
telah melintasi daerah perbatasan 
Tioagkok hingga dua kail untuk 
rmuenolong pasukan2 Nasionalis tsb. 

4 Besar Mlempem 
Konperensi 4 besar di Paris ke. 

merinpun untuk kesekian kalinja 
berapa tidak bisa mengambil sesu- 
atu keputusan. RD. 

Van Fleet berangkat 
Komandan baru dari tentara ke-8 

letnan djenderal Jumes Van Fiest 
paia hari ini djam 00.00 Gmt akan 
bertolak dengan pesawat terbang 
ke Timur Djauh uatuk menduduki 
Gjabatannja jang baru. 
Angkatan darat Amerika menga- 

takan, bahwa ia mengetahui tentang 
pengangkatannja itu pada hari Ra- 

bu pagi. Ant. —UP 

rin melam dslam sidang 

Korea 

MATTHEW B. RIDGWAY 
Kemarin menerima pergoperan dari 

Mc. Arthur. 

  

Djenderal 
) Tide 

Ma lengkapnja Mati 
Ridgwey. Pangkatnja 

dral. Umurnja kureng-lebih 55 
Kesuksannja, ketika muda 
pakbol2. Kemudtan suka te 

Sedjak perang dunia pe 
sudah terdjun dslam ke 
Kemudian dalam perang 
Damanja gemilang. Terutam 
tahan 1943, dia mendisbat : 
mandan parscehut e troop jai 
kukan operasi di Sicily. Pa 
itu, Ridgwey dibawah pimp 
dral Onar sradley kom 
82, dialah satu-sarunja orsr 
hannja Bradley jang disegani 

1NWaA 
Ya 

aer yeuap   

thewi 
Teu 

      

   
   
    

  

       

   

  

   

    

   

    

   
   

  

   
   

    

   

    

  

PENNY RIDGWAY DAN MAAT 
Keluarga djendral  Ridgw:y 

JR 
senjum2 

mendengar susmi (ajah)-nia mengga 

  

tikan Mc Mega (Time): 

| sungcun2 teRoyaDi | 
Ruwah bekas ,,kapalan« Le ter- 

letak diselatan daja aloon 129 
ibukota RI, selain jang Git 
Ajawatan perhewanar, ada lagi j 

Gisediakan untuk muziek ton. 
Tiap2 sendja sekarang disana rama 
lelaki perempuan jung seda € 
bedak, njanji dan bertjands. ! 1 
nja sambil menghitung biritang2 di- 
langit hidjau sambil melapas ssma- 
ra. 

  

     

   

    

—Kereta api Kutosrdio—Jogja- 
karta jang tiba distasiun Tugu Gjm 
15 sore kemarin tidak dapat djalan, 
karena . Kekurangan arang. 

  

Di Kokap, Jaitu salah satu tem. 
pat di pegunungan Kulon Progo ha- 
nja ada 2 sekolah, jang satu S.R. 
Pertama dari Kasuitanan dan jang 

kedua sekolah landjutan dari Cani- 
sius. Datangnja muri62 tidak didjami, 

melainkan guru menunggu sampai 
Gianggap tjukup utk dimulai. 

  

Dosanja Djendral McArthur 
poveuas ARTHUR dipetjat, ka- 

resa kepentingan perdamaian 
dunia lebih penting daripada perse- 
orangan, betapa djus besarnja Aja- 

McArthur minta supaja diperboleh- 
kan membom Mansjuris dan mem- 
pergunakan tentaranja Chiang Kai 

Selandjutnja diljelaskan, bahwa 

822 McArthur selama perang dunia Shex di Korea, hal mana merupakan 
ke-II. Demikian pedato presiden 
Truman dimuka tjorong radio Ame- 
rika kemarin Gulu malam, setelah 
Gedung Putih“ mengumumkan pe- 
metjatan McArthur. 

Selandjutnja Truman mengatakan, 
bahwa tudjuan Am. Serikat adalah 
mentjegah mendjalarnja perang Ko- 
rea mendjadi perang besar dl Asia. 
Dim hai ini terbakti bahwa McAr- 
thur tidak sependapat dgn Wa. 
shington. 

»Saja anggap perlu sekali antuk 
menggantikan McArthur, agar dja- 
ngan timbul keragu2an mengenai 
tudjuan politik Am. Serikat“ demi- 
kian Truman.    

     

      

   aa Indonesia 

sch M Genostschap 
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gerakan jg sangat berbahaja, 
Achirnja Truman menjatakan, 

bahwa pintu perdamaian masih ter- 
buka. Terserah kepada komunis ne- 
karang, untuk mewmperginakan ke. 
sempatan jang tersedia itu. 

Saja selalu turut 
perintahnja 

' Mengenai pemetjatannja, di Tokio 
McArthur menjatakan bahwa dia 
selalu menuruti perintah2 dari pe- 
merintah Amerika Serikat. Ia tme- 
njangkal tuduhan? jg menjatakan 
fla pernah menentang perintah dari 
Washington. 

Selandjutnja radio Amerika menga- 
barkan, bahwa Mc Arthur akan segera 
kembali ke Amerika, walsupuy be. 
lum disebut tanggal antjer2nja. 

Tidak turut pe- 
rintah. 

Selandjutnja Voa jang mengutip 
pengumuman ,Gedung Putih” me- 
njebut, bahwa pemetjatan itu teru- 
tama karena kelalaian Mc Arthur ter. 
hadap printah2 dari Washington jg 
dikirimkan antara 6 Des. sampai 
20 Maret 1951 
Didjelaskan bahwa maklumat2 jg: 

mengenai luar negeri harus diumum- 
kan melalui Kementerian Luar Ne- 
geri, sedang jang mengenai kemili- 
teran harus melalui Kementerian 
Pertahanan, bukan dikeluarkan, oleh 
Mc Arthur sendiri. 

Sedikit lega. 

Dalam pada itu menurut wartawan 
BBC di Dewan Kedmenan bahwa 
pemetjatan Mc Arthur itu adalah 
suatu hal jang meringankan peker- 

Gjaan terutama bagi negera2 anggo- 
ta PBB jang mengirimkan“pasukan- 
nja ke Korea. 

Panitia Djasa2 Balk dari PBB 
untuk Korea kemarin dulu malam 

mengadakan sidang membitjarakan 
pemetjatan Mac Arthur dari djaba- 
tannja. Ketua panitia tsb. menjata- 
kan, bahwa kini belum waktunja 
untuk memberi tafsiran reaksi dari 
Komunis Tiongkok: terhadap pero- 
bahan baru itu, 

- 

Pemantjar komunis: 
diam. 

Hingga semalam, baik radio Mos- 
kow maupun radio Peking belum 
memberikan komentar atas permie- 
tjatan Gjenderal Mac Arthur, 

“ 
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“kalangan wanita 

Sri Mangunsarkor a: 

ASAR POLITIK DAN 
     

    

R Untuk keseimbangan 

SOSIAL HARUS BE- 
- KERDJA BERDAMPINGAN 

perdjuangan wanita 
MAKSUD untik mendirikan suatw Front Wanita Nasional jang 

pernah saja kemukakan baru2 ini, dewasa ini masih dalam 
tingkatan orien Si, mengingat perkembangan? dewasa ini, baik di: 

cita ad maupun keadaan dalam negara sen- 
diri. Demikian keterangan N onja Sri Mangunsarkoro Ketua Par- 
ty Wanita Ra'jat Indonesia ke 

Hanan Aa 

Hari Kartini di Magelang 
Tepat pada hari Kartini tg. 21 

Apri jad. dikota. Magelang akan 
Gilakukan pembukaan reswi sebuah 
Taman Kanak2 terletak dihalaman 
keresidenan Kedu, taman diselengga- 
rekan oleh pelbagai organisasi wa- 
nita jang tudjuannja buat tempat 

Si 2 

permainan kanak?, demikian K.R. 
memperoleh keterangan dari fihak 
jang mengetahui. sr meat 

Pun untuk memper ti bari 
tsb. telah dibentuk sebuah Panitya 
Perirgatan jang anggota?nja terdiri 
atas pelbagai organisasi wanita dsb. 
dengan Nj. Walikota Mukahar se- 
bagai ketua. Ketjuali rapat umum, 
Gimana akan diadakan pidato2, pun 
pada hari tsb: akan diadakan ten- 
toonstehling, fancy fair dan buffet 
makanan. LP 5 

Atas initiatief Djapen Kotopradja 
M:gelang bersama? Panitya tsb. 
untuk peringatan hari itu, akan Er 
adakan sajembara Manan ang 
ngan kepala: 1. Wanita sebagai 
Warga Negara. 2: Wanita sebagai 
Ibu Sedjati dan 3. Wanita dalam 
masa perdjoangan dan pembangunan. 
Untuk karangan? jang baik, oleh 
Djspen disediakan hadiah seperlunja. 

Djuga dilsin3 kota kabupaten di 
Kedu menurut keterangan sedang 
Gipersiapkan pula penjelenggaraan2 
untuk memperingati Hari Kartini 
tersebut. 

2 Tahun Chung-Hwa 
Troep 

Chupg-Hwa-Troep (Pandu Tiong- 
hoa) Tjilatjap tg 8/9 bin 4 telah 
melangsungkan upatjara peringatan 
2 tehun usianja, dengan mendapat 
kundjungan pula dari wakil2 Pandu 
Rakjat Indonesia tjabang. Setelah 
upatjara selesai, maka, dibagikan 
bintang tahunan pada anggauta2 
jang telah genap 2 tahun. 

  

Perumahan rakjat 
Surabaja. 

Seperti pernah dikabarkan, sedjak 
beberapa waktu jang lalu oleh pe- 
merintah kotapradja Surabaja. dia. 
Gakan uprd!an uang jang keuntungan. 
nja akan dibuat mendirikan rumah. 
rumsh untuk rakjat. Kini dapat 
dikabarkan, bahwa parumahan jang 
dimaksudkan telah jadi 17 buah 
Gan dengan segera akan dibagikan, 
dengan djaian undian... 

Luas dan matjam rumahtiap per- 
sil lebar 9.50 m dan pandjang 13m, 
sedengkan luas pendirian 46 mo, ter- 
bagi dalam.2 ruang untuk tidur, 1 
ruang. untuk dapur .dan 1 ruang 
untuk kamar mandi dan kakus dan 
1 ruang untuk tamu. ab ui 
Perumahan tsb diniatkan akan 

Gifjuai dengan tunai R 9.000, sudah 
termasuk harga rumah Gen tanah 
Gan besja pemasanganaliran listrik 
Gan sir. Jang dibollhkan membeli 
hanjalah bangsa Indonesia, teruta- 
ma jang berasal dari Surabaja dan 
jang karena revolusi kehilangan 
rumahonja. 
Menurut kabar, pendapatan uang 

Gari rumah2 jang skan didjual itu 
seterusnja djuga akan dipergunakan 
untuk mendirikan rumah baru lagi. 

Ant. 
  

2 Runtah sekagai Ia. 
diah undian barang2 

Baru2 ini Bslai Kota Surakarta 
adakan Lelangan Pemborongan utk 
membuat 2 buah Rumah Rakjat jg 
akan dipergunakan untuk Hadiah 
Pertama dan Kedua dari undian 
Barang2 jang diselenggarakan oleh 
Pemerintah R,I. Balai Kota Surakar- 
ta. P 

Jang turut memberikan penawaran 
ada 9 Perusahaan Pembangunan 
jaitu: saudara2 Sudijono, Tan Hwat 
“Sing, Asia, Iskandar, Bimoguntur, 
Darsonagoro, Margono, Djusen, Su- 
tijodi. 

Penawaran jang rendah sendiri 
bagi type. Ii adalah dari Bimoguntur 
Gengan harga R.24270.-- dan bagi 
type Il adalah dari Sdr. Darasona- 
goro dengan harga R.20900.- - 

Begrooting jang dibuat oleh Pe- 
merintah Balai Kota Surakarta utk: 
type I beaja R. 25000. - 5 

Type II beaja R.21500. - - 
Djadi dengan demikian jang akan 

Giserahi untuk membuat 2 rumah 
rakjat untuk hadiah undian ialah 
saudars2 Bimoguntur dan Darsona- 
goro.— 

KR. 

'Kehendak untuk mewudjudkan 
Front Wanita Nasional itu dimak- 
sudkan untuk melaksanakan hak2 
wanita Indonesia seperti jg. tertera 
dalam undang2 negara kita. Tetapi 
dalam hal itu, perdjuangannja diti- 
tik beratkan kepada soal? politiseh. 

Dalam pada itu, demikian Nj. Ma- 
ngunsarkoro lebih landjut, bela- 
kangan ini, dikalangan wanita Jo- 
gjakarta, timbul djuga suara2 ke- 
hendak akan membentuk suatu Front 
Wanita jang pada prinsipnja sama 
maksudnja dgn. Front Wanita Na- 
sional, tetapi titik berat perdjuangan- 
nja didasarkan kepada soal2 sosial. 

Adanja 2 kehendak ini sama baik- 
nj a, sebab djika perdjuangsn hanja 

2 politik sadja, dgn. tidak di- 
sertai sosl2 sosial, tentu tidak skan 
tertjapai, sebaliknja djuga kalsu 
perdjusngan sosialitu tidak disertai 
Ggn. politik. Sekarang sedang diada- 
kan orientasi2 dan penjelidikan2, 
sampai dimana kemungkinan kehen- 
dak2 itu dapat disatukan atau me- 
ngadakan kerdja sama se erat2nja 
untuk kepentingan tanah air. 

Oleh NJ. Mangunsarkoro dinjata- 
kan djuga, bhw terdapatnja gerak- 
an wanita jg bersifat Internasional 
di Indonesia ini, baik djuga, sebab 
maksudnja djuga untuk memadjukan 
kalangan waprita kita, hanja tjara 
perdjuangannja berdasarkan inter- 
nasional. 

Djika ketiga2 faham itu dapat 
kerdja bersama, warita Indonesia 
akan mewudjudkan hak2 simating- 
ginja dengan kaum lelaki. Front 
kewanitaan itu nanti djangan hen- 
Gaknja didjadikan front terhadap 
kaum laki2, tetapi didjadikan im- 
bangan dengan perdjuangan kaum 
laki2 dalam mengabdi kepada Nusa 
dan Bangsa. 2 

Bebenarnja, maksud terutama dim 
perdjuangan? wanits itu, jalah per- 
tama untuk mendapat perlin- 
Gungan soal perkawinan 
Gan kedua perlindungan soa12 
ekonomi, Demikian Nj. Mangun- 
sarkoro mengachiri keterangannja. 

60 Orang tertipu. 

Seorang laki2 jang menurut surat 
keterangannja bernama Kemis dari 
Blitar baru2 ini dalam waktu satu 
malam sadja dapat menipu tidak 
kurang dari 60 orang penduduk desa 
Bangsal Kediri, masing? ada jang 
R 5, tetapi ada djuga jang sampai 
R 15. 

Dengan kata2 jg litjin sekali iada- 
pat mempengaruhi mereka seorang 
Gemi seorang sehingga #chirnja me- 
reka memberikan ,,/pindjaman« itu. 

Baru beberapa diam kemudian 
penduduk mengerti, bahwa mereka 
tertipu belaka. 

da 2 Ding. era DE GE bata - 

  

| 7 Ton peluru meledak | 

Kira2 djam setengah tiga Rebo 
malam jl. penduduk surabaja dika- 
getkan oleh suara ledakan jarg 
meagguntur dalam kota. Menurut 

keterangan ledakan tersebut adalah 
ledakan dari & A7 ton peluru jarg 
emula akan dibuang kedalam laut. 
Rubah pendjigaan didekatnja han 
tjur tetapi korban manusia tidak 

ada. Tidak diterangkan sebab dari 
peledakan itu. Ant. 

' Panitya 1-Mei Semarang 

Korr, kita di Semarang kabarkan, 

bihwa Panitya 1 Mei di Semarang 
jang mengadakan rapat ketika 
tanggal 6-4 jl. daidm membitjara- 
kan so'al organisasi telah mengam- 
bil putusan untuk mengubah struc. 
taur organisasi Panitya tersebut di 
Semarang, jang selandjutnja diudjud- 
kan susunan seperti berikut: 

I Paniters Umum, terdiri dari sdr 
sir. Soemargono (Sarbupri), Danoe 
(SELGI), Widojo (BBKB). Il. Pani- 
tera bagian Aksi Sri Widjaja (SB 
Minjak), Ramelan (SBIM), Soelasto 
(SB Sabun), Darmini (SB Kem. Per 
huruhan). kemudian dari RT Pusat, 
Kesehatan. Perbeta, IPPI dan BTI.: 
N1 Panitera. Penerangan: Soepono 
(Kem, Pertahanan), Sri Panggihan 
(BTI), Soetfiran (SB Kem. Penera. 
pgan). dari Sin Yap She, Roeparoi 

(SB Pegadaian), IV. Bagian Keuang 
ansir. Oh Ngo Djie dari ,,ORBU” 

V. Bagian Kebudajaan: sdr. Moena- 
war (SBPI), Soenardi (BTI), Soehar 
to, Moeijanto dari SB Btoscoop, di- 
tambah sdr2 dari GERWIS, dan 
SEBDA. VI Pembantu Umum sir. 
Harianto dari SBPP. 

Organisasi? dan Serekat2 Baruh 
jang Isin-lain jang sudah dan jang 
masih akan membentuk Panitya 1- 
Mei diserukan siipaja menjesuaikan 
hentuk organisasinja seperti Panitya 
tersebut diatas: 

| WKEDAULATAN RAKJAT" 

PENDIDIKAN AHCLL 
ASIA TENGGARA 

  

HARI Rebo jl. bertempat digedung Aguarium Pasar Ikan, Dja- 
karta, telah dilakukan upatjara pembukaan Pendidikan” Achli 

perikanan untuk Asia Tenggara jany diikuti oleh 4 orang Indo- 
nesia, wakil2 dari Viet Nam, Pakistan, India, Formosa dll. utk 
memenuhi permintaan IPFC (Indo-Pacific Fishing Council). 

Kini baru dafang 3 orang, sedang 
Jang 6 lagi, jakni dari India seorang, 
2 orang dari Pilipina, I-dari Vietnam. 
1 dari Formosa dan 1 dari Ceyion 
akan menjusul. Lama pendidikan 40 
hari, sedang mata peladjaran anta- 
ra ain terdiri dari anatory, brac 
kish water culture dan water-ana. 
Iyse Gan plantenkun: e. 

Pendidikan dipimpin oleh Ir. A.E. 
Hofatede Bekas Kepala Kantor Urus 
an Perikanan Darat. 

Menurut keterargan, permintaan 
IP.F.C. kepada Pemerintah Indone- 

sia untuk menjelenggarakan  pendi 
dikan ahli perikanan tersebut dida 
sarkan karena perikanan tambek 
di Indonesia sudah maju, dan luas. 
nja tambak2 jang terdapat di Indo- 
nesia, di Djawa sadja menurut ke. 
terangan luasnja “tambak? ada 
80.000 ha, Giantaranja 40.000 didae- 
rah Surabaja 

Selama masa pendidikan akan di- 
adakan pula ekekurasi ke Bogor 

  

Nj. Waworuntu: 
  

2 

FAKTOR - FAKTOR POLITIS BERMAIN DI 
BELAKANG PENAHANAN 

IBALIK tirai penahapan saja atas tuduhan telah menghina 
pemerintah militer, sebenarnja sedang bermain faktor - faktor 

politis. demikian Nj: Waworuntu Walikota Menado mendjawab 
pertanjaan Antara mengenai perkara penahanannja sebagai jang 
telah dikabarkan itu. Petak-petak toko jang telah saja buka 
kembali sudah dibitjarakan dengan major Subroto jang mena- 
sihatkan saja buka kembali petak- petak itu karena tak ada 
surat penutupannja, demikian Walikota Waworuntu. 

Djika pengumuman saja itu telah 
singgung pemerintah militer, maka 
saja hanja dapat kemukakan bahwa 
saja djuga terdesak untuk mem- 
bela pemerintah kota jang saja 
pimpin, Njata bahwa ada golongan 
jang suka pakai backing stau nama 
militer Gjikalau sjarat2 Kotapraija 
tidak mengizinkan baginja untuk 
melakukan barang sesuatu Dan ka 
lau ada desas desus jang mengata- 
kan saja tidak akul S.O.B. desas- 
Gesus ini tidak berdasar pada ke- 

njataan2. 
Mengenai pembekuan Dewan Ko- 

tapradja dikatakannja babwa hal itu 

  

     

DIMANA - MANA HIDUP SEMANGA 
“GA BMA In Pl 

RAKJAT 
Auto-activiteit perlu dipupuk 

DERETAN mobiel jg dipelopori A.A. 1 djam 10 pagi tg. 1114 
sampai di Tegalredjo. Sambil bersama-sama penindjauan kede- 

sa2 dilandjutkan dg djalan kaki jg djauhnja tidak kurang dari 10 
Km. Rombongan a.l. terdiri Resident Kedu, Bupati dan Patih 
Magelang, Kepala2 Djawatan2 Pertanian dan Pekerdjaan Umum 
Kedu dan Magelang, Wakil2 Panitya Perlombaan Padi, DPD 
dan DPRDS Magelang: 

. Sebagai pelopor Wedana dan A. W, 
Tegalredja. Demikian wartawan K. R. 
jang mengikuti penindjauan tsb. 
Pertama ditindjau sumber air Gajam 

didesa Sidaredja. Kemudian meme- 
riksa Hn isungal Katang jang 
engalr idesa Tampingan, dimana 
jirentjanakan akan dibangun sebuah 
dam. Ta'djauh dari situ, Pembesar2 
menjaksikan kesibukan rakjat sedang 
membangun aguaduct jg melalui 
Giatas sebuah sungai, degan bitu2, 
dsb. jg dikumpulkan atas ,initiatief 
dan autoactiviteit rakjat sendiri. 

Djaw. Pek. Umum Kedu dalam 

mangat rakjat buat menanam me- 
ningkat. Dimana? luas sawah jang 
ditanam bertambsh. Dikabupaten 
Magelang sadja dari 56 selokan, ada 
26,610 meter jg diperbaiki. Dgn per: 
baikan selokan2, dam? desaserta ta- 
lang2, didaerah kabupaten Magelang 
tambahnja sawah jig dapat ditanam 
masing2 ada 8/9 ha, 10205 ha dan 
126 ha, Daerah. Tegalredjo sebagai 
Gaerah minus di Kedu, tambahnja aa- 
wah jg. dapat ditanam 190 ha, Diha- 
repkan dlm panenan bi. Juni - Jul 
jad. tiap2 ha, dapat18 kwintal padi. 
Dipelbagsi tempat di Kedu buat 

waktu jang singkat akan membantu mempertinggi nilai pertanian dise- 

morsel/materisel pembangunan agu- lenggarakan kursus2 Tani Desa. Jg. 
aduct tsb. Djika dam dan aguaduct baru ada dikabupater2 Magelang, 
djadi, sedikit2nja 70 ha. sawah men- Temanggung dan Wonosobo. 
dapat sir. Hi : Sumber air Banju Urip atas ke- 

: : 9 KK t diba tem- 
Dalam hubungan ini dapat dite- AAN NU ana papar 

rangkan, bahwa selama perlombian Pe k, fal dibutuhkan, 
padi, dimana2 tempat, di Kedu se- Naa an IOI naa 2 

  Pertanian di Tegalredjo. 

tak pernah dirundingkan dengan dia. 
Ia hanja tiba2 pada 22 Maret bl 
ditugaskan untuk bubarkan Dewan 
Beni n Gan selambat2nja tgi29 

Maret sudah selesai! "sedangkan De. 
wan tsb dibentuk mblafui pemilihan ' 
umum dan disahkan dengan beslit: 
Badan Pekerdja Dewan Minahasa 
pada 14 April 1949 dan ditetapkan 
2,1. bahwa sekalian anggota? berhen- 
ti bersama2 pada hari Selasa keti- 
ga dari bulan Agustustahus 52 jad. 
Oleh sebab itu saja tidak arggap 
sah pelantikan Dawan Darurat Ko- 
tapradja tgl. 7 April jbl Dewan Ko 
tapradja jang ada hanja boleh di- 

ganti dengan suato pemilihan umum 
karena ia dibentak deagan pemilih- 
an umum. Demikian Waworuntu jg 
seterusnja katakan, bahwa djuga 
Dewan Darurat tidak dapat sokong 
an pepuh dari masisrakat, karena 
partai2 PNI, PIR, Partai Katolik, 
Gaswani jaitu gabangan dari 16 or- 
ganisasi wanita, dll, tidak turut da. 
larmnja. 

Puia pengangkatan Tiko Alu se- 
bagai wakil walikota tidak menurut 
hukum, ksrena selain saja sebagai 
walikota ada wakil walikota Ratu- 
langi. Hil2 seperti ini terdjadi ka- 
rena pihak tentara tidak mengeta- 
hui beslit2 ini dan dinasihati oleh 
esnum2 jang tak melihat kepenti- 
ngan rakjat tapi kepentingan diri 
sendiri. 
Kemudian Nj. Waworuntu mene- 

gaskan, bahwa selain dirinja, djuga 
penahanan dilakukan atas diri sa- 
kretarisnja. Gerungan dan Sjahban- 
Gar Menado Tumbel. 

Oto Ginas saja diambil dan tilpon 
saja ditutup. Sesudah selesai peme- 
rikssan, saja dkan kembali kedja- 
batan saja karena 90 rakjat me- 
nunggu saja, demikian Nj. Wawo 
runtu mengachiri pertjakapannja. 

Sebagai telah dikabarkan Nj. Wa. 
woruntu kini berada di Makassar 
menunggu pemeriksaan perkaranja 
di kota ini. Ant. 

PERIKANAN UNTUK 

  

    
   

    “.WATSON” TIDAK Di TUTUE: 
K0 s 

a 

Sekarang dikuasai perkerintil Ot logic karta 
NKRI jang telah pernah dikaberka 1. bahwa pabrik Wat: 

akan ditutup. Kini dapat dibemiakam seolah wak keruh CU) 
» (S.B.EB,) menemui Pemerintah ' ajakan diwaki Mg KI 

Kertonegoro, telah ada ketentuagianlah ».| 4 Apa! kn 
Watson telah dikuasai oleh Pemerah 'D.arah fenmis Kari 
karta. Pehak Direksi N. V. CAW: di Sen kacang telah Hkoteta). 
dengan tertulis kepada Femerigtah bat. Kiai Y Api 1 
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menutup pabrik WATSON. 

Dengan dikuasainja pabrik Watson. F 

  

      

    

    

    

  

   
R1 pengurus 

. Pati ksabergi og $ 
Oterangan, baba tis 
an Png Amuk ii") ? 

Ta TE ba" 

   

      

    

  

    

  

ngat gembira. Tindakan Pemerintah 
itu sungguh bidjaksana dan berarti ' 

lengkap ubtuk me naslonalisasi per 
usaehaan2 penting Jang sangat bergu-' 
na bagi masjarakat. 3 

   

        

       

  

  Gan dserah2 tambak di Djawa, se- 
perti Surabaja dll, Ant. 

Tg. 27 Sept. jad. hari la- 
hirnja Kong Hu Tju 

Korr. ,,KR” di Semarang ksbarkan, 
bahwa menurut keterangan dari 
Kantor Penerangan Agama Provinsi 
Djawa- Tengah gi Semarang, hari la- 
birnja Kong Hoe Tjoe dsiasm tahun 
1951 didjatuhkan pada tanggal 27 
September. — Keterangan perubahan 
Ini didesirkan mwiklumet dari Ke- 

       

             
   

Hanja 1/2 djumlah buruh Ng 
dipakai? 

Pemerintah mengoper pabrik Wat 
son itu diantaranjs depgan maksud 
mempergunakan tepageburthepar 
dari djumlah sekarang, jang berart 
Ik 250 orang harus diberhentikan” 
Sebab pendapat pemerintah, dengari 
ajalan tsb. dijalan perusahaan dapat 
lantjar dan produksi akan nsik. 

  

    

    

    
    

    

    
    

   

          
   Tepat kot Ketua Pat | 

Me Ore Arta ewe isi 
PEmtinngor 3 an 
Blati It. ronperansi ! 

dahaga enda ken saki 
2 enak ale Puti Mihayi Re | 
SRG JEUB 1 ank BC & 
WEKan PL. Des Labupa 

         

    

  

   

                
         
       

   

  

   
   

     
         
         

produksi tidak dikirim ke Semarang” 
lagi (ke Directie N.V: CAVJ. 

  

an) Djakarta-Raya tanggal 17-Dja- 
nusri 1951 No. 6/X.K., untuk mene- 
tapkan hari Ishir Kong Hoe Tjoe 
dengan perhitungan bulan Tionghoa, 
maka penetapan hari Isahir Kong 

   

menterian Agama Republik Indonesia Dan sekarang ini telah mendjadi Pa Saki agnkaen Aglam 
No. A-11/3/918 tertanggal 8)2 51, Suatu kenjataan bahwa mulsitgl. 1 pradja Tag & 3 
jeng menerangkan bahwa berbubung April 1951 pabrik WATSON tidak bana 
dengan adanja kehendak dari Ma- tutup, dan mulai tgl. tersebut pemj si Pena nata 
sjarakat Tionghos menurut surat bajaren upah bagi buruh sudah dark AK ajabut, 
Ketua Dewan Tiosghoa (Kong Ho: Pemerintah D.I. Jogjakarta danhasit 3 Chngatna RRI SU 

kiai telan Gini 
Bat keferonaan, bahu: 

    

   
   Te Ana EN GNAGDK to Gang Unik 

mentjabut ES Udik main IA sadis: Pa 
To opbtita Tani tua 
2 CIai tul mengii, 

   

    

    

    

Anggaran belandja 

  

    
Hos Tjoe pada tanggal 27 Augustus 
1951 dalam surat keputusan Menteri 

  

pemilihan umum Gibisan kemmene na 

  

paGis st ReltO gkehia h 

MOPETL GIKG awal, sedia Ae Ag Tes tenan 
Salam kote CIW atu baru psrish ro 
volusi Sanjak IA. SERAH Jang diptndit 
man Oleh pibak RI, terapi akibat 
clasa kedis dan kondsan gahgguan 

petaka “BMnak YA:G red itu 
Jang Silang. si 
Tentang puja 

akad! SN Ditutup dgn pengorbanang 
tenaga & fikiran : 

MENGENAI Anggaran belandja 
untuk pemilihan umum didaerah 

Jogjakarta jad ini agaknja mendjak 
persoalan jg ruwet dikalangan ps 
merintah. Menurut rentjana semuki 
untuk pemilihan anggota DPR das 
rah sadja sudah dimintakan kpd ge 3 gi kementerian DN, sebanjak F'1260.016 4nh sep Mena MELA CIORUS Ole) 
Sedang utk pemilihan dikabupaten/ Ata tani KAN pa 2 5 
kotapradja dan kelurahan sebanjas 4. ena weh Te Pa 5 

yan 

7 SIA Jifih alay kera bEik 

   

    

Agama tanggal 22 Avgustus 1951 
No. A. 11/3/2918, diabah sebagai ter- 
/Bebut diatas tadi. 

  

        

  

Cochran ke Medan 
H. Merle Cochran..Dutu Besar A. 

merika di Indonesia, dan Frederick 
Larkin, pembesar dari Department 
Of State (Kementerian Luar Vegeri) 
di Washington, D. C., akan tiba di 
Msdun pada hari Rebo tgl. 11 April, 
jang akan datang, untuk berkun- 
Gjung sehari lamanja, Gemikian 
Usis. Ant. 

    
           Teng garaan rada ve 

    
       
       

      

    

      

    
    

   
    

   

   
    

   

    

   
      

   

    

    
Ik. F 50.000. Tapi oleh kementerif#g “.. 
DN banja dapat menjediakan uang 
anggaran belandja sebanjak F500.010 Ba kki 5 5 
sadja melulu utk pemeriatahan DER. ““” Ku mengena 
Gaerah. Maka dengan pembatasia 

1 i. pergi- 
ilheng Kn uan Weleri mulai baik ini terpaksa pemerintah daerah 1s Dikantor gaib ai pusat Gi Kei 

NE dana Sei Peka atan ngadakan penindjawan lagi pos? paliiam TORAK AN & tafan diseujakan , » KErenAa mana, jang harus dikurangi, ati da nk DU 4 aing "Kaban dalam permulaan bulan Maret telah Je » AU 4 Ta Aheaa 

  

Gihapuskan. “ 
Dalam keputusannja maka angga 

ran belandja personil termasuk uang 
lembur, uang djalan, uang haris 
Gan belandjapegawai2 dan materite 
dihapuskan. Keterargan jg disebi! 
kan dalam keputisan itu dikataki 
bahwa semua itu akan ditutup « 
pergorbanan tenaga dan pikiran. 
Uatuk keperluan pemilihan umas 

Gikabupaten/kotapraidja dan kes 
rahan2 telah dimintakan kepada bs 2 
menterian DN. sebanjak F 50.905. 

pamiibak 51 1 Fa 

sreb Jegjakang., 
siaran Lt 

Min anta! 

KUnaten 
zR Saing 

dtadakan gerakan pembersihan dari 
fihak jang berwadjib dan dapat me- 
nangkap beberapa orang jg tersangka 
turut dalam perampokan. 

Hal ini dapat diketahu! dari dju- 

mlah perkara2 jang dalam bulan 
Pebruari jl ais 9 pentjitian dan 
6 perampokan, sedang dalam bulan 
Maret ini hanja 7 perkara pentjurian 
dan urusan perampok sama sekali 
tidak ada — Rakjat mulai merasa 
tenteram.— 

    
      

      

          
               

  

   

  

   

   Ljetak) San 
dan Roti 

H.C. diperluas 
Sedjak awal bulan April 51, bidan 

Negeri Kroja jang termasuk kom- 
petensi Djawatan Kesehatan Ka- 

bupaten Tjitatjap telah ditugaskan 
pembukaan Pusat Kesehatan (Hygie 
he centrum) untuk pemeriksaan 
orang? hamil dan baji di M-os, Adi- 
pala, Sampang dan Kroja sendiri. 

Untuk mentjukupi kebutuhan ke- 
sehatan rakjat, djuga dl Madjonang 
telah diangkat seorang bidan. 

Sidang Dewan Pemerinti! 
Sidang Dewan Pemerintah Di 8 

giakarta kemarin jg dipimpin cd! 6 . . 

Wakil Kepala Daerah Istimewa PENgUrUR Pbanka Kan 
Paku Alam telah membitjaraian Damilihan Angan Kulespr 
soal maksud pemerintah membejas: (gabungan IP 
kan padjak bumi bagi lurah2 jare Sera dan Kuta 
tanahnja diser ng hama tikus, tgru. pradie rank 

1 s » 

    Kao Ko d Te nrago dan 

ng ten at 3           

  

   
Kekupslond At! 
roso dan kota 

2 difetapuar 

  

         

       

      

  

   

    

   

  

   
    

    

    

   

  

   

  

   

  

tama didaerah Pakem. 3 
Selain itu dibitjarakan djuga Ya. 

al sekitar buruh Negresco. 

  

dio. Bun £ 
kar, Ter waru abi 
sandrto, Mori 

ketua: 
4060 BAJI DAPAT SUSU DLM 1 TAHUN NE 
NTUK membuat satu dapur susu jang lnas, lengkap peralatan Reny 
annja dan modern, sehingga dapat memenuhi sjarat - sjares! Oioksra 

hygiene, serta dapat dipakai bekerdja dengan tjara jg tjepat desi Galak N 
teliti, maka menurut keterangan jang didapat oleh korr K. R.gd 
Semarang dari kalangan sumber resmi, dahulu fibak Waliksta” 35 
Semarang sudah pernah membuat rentjana jang akan diusullda ”- “ss 3 
kepada Pemerintah jang wadjib untuk mendirikan sebuah db“ Tagi Karan 
pur susu jang bersifat pusat untuk kota Semarang. ia 

   
Ratemk 

tua Ha 

5 

Ino, sedan? 
t Kiba MEA 

    
   

Direntjanakan begroting sebesar Tetapi maksuditu hingga sekarang 
R, 150000.— jang diambilkan dari beluw dapat dilaksanakan, sedang 
begroting Kotapradja tahun 1950, uang R 1500000.—. kabarnja sudah 

  

7 DJAM BERTEMPUR 
Daerah Tasikmalaja diserang tiba2 

Ka 'Tasikmalaja tg 10/4 malam jl selama kira2 7 djam telah 
' dimasuki lagi oleh Gerombolan bersendjata dan terdjadi tem- 

bak-menembak mulai djam 20.00 
pat. pemandian. Tenega tjukup ba- rapa kampung, demikian kabar interlokal jg diterima dari Tasik- 

malaja hari ini. 

Berapa banjak anggauta gerom- 

Gjaan2/usaha2 jang lain dari Kota- 
pradja, 
Hingga sekarang ini Kota Sema- 

rang hanja mempunjai satu dapur 

   dipakai untuk membolandjai peker- 

  

   
wai Djapen Kap2. Hadlir ajuga BB 

susu lama jang terletak di Randu- 
sari, Ketfil dan sempit ruangannja, 
sedang alat2 perlengkapan dan ang- 
kutannja pun serba kurang, sehing- 
ga dipandang dari sudut hygiene 
Gapur susu di Randusari tadi sebe- 
harnja masih djauh dapatnja me- 
menuhi sjarat. . 

hingga djam 03:00 pagi dibebe- 

hari sebelumnja, segerombolan ber- Pembagian susu dari 

pak Bupati Anom Sieman, Pimpinan 
Djapendi Jogjakarta dan utusan da- 
ri Djapen Kab2 seluruh Dderah Ts. 
timewa Jogjakarta. Begitu pula 
nampak hadlir utusan dari K.P.P. 
(Kantor Pusat Pemungutan Propin- 
si), dari Djawatan Transmigrasi, 
dari DP.R. Kab. Sleman serta dari 
Ketentaraan dan  Keffiolisian. Dari 
tiap2 utusan diberinja” kesempatan 

  

Disebebkan kekurangan ampat Inoosi, seringkali terdiadi, terutama di 
dslam' kote2 esar, pembikinan dan gunakan tempat untuk dirikan rumah 
diluar serta tidak se'rzin fihak jang berwadjib. Aneta. 

AL Ag intai Wi gi dina ML aro : v 1 

muogkin Bekali akan mendapat sub- 

tar, 

Malang (,,/Tumapel”). 

  

bolan tidak diketahui! dengan pasti, 
Kemarin rombongan Residen Kedu demikian djuga kerugisn2 dan kor- 

dgn Bupati dan Patih Magelang jg ban? akibat peristiwa itu. 
disertai djuga oleh Kep. Djawatan Jang telah diketahui jalah bahwa 
Pekerdjaan Umum, Kep. Djawatan tembak menembak terdjali dikam- 
Pertanian Kedu dan Msgelang telah pung2 Kalangsari, Padajungan Bu- 
menindjau daerah Tegalredjo. nigara, - Panglijungan, Sarengkol, 

Jg. djadi pusat perhatian, objek2 Bodjonglimus dan Tuguradja. 
pertanian. : Dikabarkan pula bahwa malam 

Itu gerombolan jang Aa Nanda ag 
: bergerak menudju arah Baratdaja 

Pusat Bank Koperasi Koba MEMPAn “dosa "Diigatkank 
di Kediri kawalu, ripanja menudju daerah 

Panitya Pendirian Pusat Bank Ko- Sukaradja. 
perasi ,,Doho"' telsh didirikan diKe- Karena penjerangan itu terdjadi 
Giri dengan Walikota Dwidjosumarto dangan tiba3, timbul dugaan? bahwa 
sebagai ketuanja. penjerangan tab tidak sadja dilaku. 

Panitya itu pertama-tama akan kan oleh gerombolan jang datang 
mengus hdkan pengakuan darijang dari luar kota, tapi mungkin dari 
berwadjib dan kemudian menghim- “gerombolan jg telah beberapa waktu 
pun pelbagat koperasi di Kediri, Be- berada dikota dengan menjamun se- 

hingga schirnja akan mendjadi pu- bagai penduduk biasa, 
sat administratip dan tewnis, jang 

Indihiang dan Tjitja- 
lengka djuga. dima 
suki 

Dikabarkan pula bahwa... beberapa 

sidi dari Pemerintah. 
Bank seperti itu ada djuga di Bli- 

Surabaja (,Kahuripan”) dan 

  
4, L 2 Pi Anak aa 3, 

Ong aa Jah : 

untuk menguraikan sesuatu hal jg. 
Gapat membawa manfaat dalam 
konperersi tersebut. 

sendjata telah menjerang kota Ke: berbagai kwaliteit 
tjamatan Indihiang sebelah Barat 
laut kota Tasikimalaja, Tadi malah Dari adanja 5 tempat rumah kon- 
gerombolan jang belum diketahui Sultasi untuk peperikssan wanita 
kekuatannjea kira2 dlam 2000 telah bamil dan baji2 dibawah umur 1th. 
memasaki kota Kaweianin Tjitja dikota Semarang (Regarg, Randu- 
leogka sebelah Timur Bandung dan sari, Mlaten. Tjandi Lama din Dja- 
setelah terdjadi tembsik-menembak tinvgaleh), selama tshun 1950, oleh 
beberapa waktu gerombolan melari Djawatan Kesehatan Kota Semarang 
kan diri. Dua orang diketahu! men- sudah dibagi bagikan“matjam2 kwa- 
Gapat luka? dau banjak rumah bo liteit susu menurut kebutuhan ke- 
long2 karena peluru. sehatannja, kepada sedjuwlah 4060 

baj!2 jarg baru lahir dan berumur 
Pos Tjililin diserang Gibewah 1 tahun. Djadi selainnja 

membagikan susu dari Unicef kepa- 
Selandjatnja menurut berita jang da murid2 S.R., Djawatan Kesehatan 

belum lengkap, tedi malam sebyah Kota djuga membegikan susu dari 
pos tentara di Tjill'n kota kaweda. berbagai kwaliteit ini (Carnemelk, 
nan Barat daja Bandung disbrang vollemelk dan eiwitmelk) kepada 
pula selama setengah djam oleh ge baji? jang tersebut via rumah? kon- 
rombolan. Tentang penjerangan ge sultasi tadi: 5 : 1 
rombblan bersendjata psda minggu Buat orang2 jang tidak mampu LUXOR: The man in the iron 
JI terhadap kota Garut dikabarkan membajar, walsupun bajinja diberi mask. Louis Hayward, Joan Ben- 
selandjutnja, bbw kerugian jang di susu tadi setidp hari tidak ditarik nett.—13 tahun. 5 
derita penduduk ditaksir tidak ku- beaja, Totapi begi Wanita jang , i f 
rang dani R.280000 #ntara |lain2 mampu membajarnja, untuk perh- INDRA: Wuthering Heights. Lau 
termasuk harga 84 rumah jg terba. berian susu setiap hari begi bujinya rence Olivier, Merlene Oberon, 
kar bersama perabotnja. Ant. tadi ditarik beaja sebulannja. R.10.— David Niven-e13 tahun, 

   
SENISONO:Vanishing Shadow |. 
Onslow Steven, Ada Ince.—13 th. 
SOBOHARSONO : Pirates of 
Monterey. Maria Montez, Rod 
Cameron.—17 tahun, 
REX: Les Basteliers de la Volga. 
Charles Vanel, Pierre Blanchar, 
Inkijinoff.—17 tahun. 

  

t   k 4 Men Mentan 
SAI Ain Lek Una HK Dn Da 25    
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2 P3 plotan penjeluadap 

nsr4hannja ata 

Rom btaian, 
ini Gjenderal Mack 
unjat | Mag epa2 

    lebih banjak me 
beladjar. 2,    

  

   
    

  

Ha Modem! 
| Iran-distuh tinta pad 
kerang—Sorays: Esfand 
hun sebelum 

itoan 

    

£ lia | .den 

1 Bom dala Eropa: mn 
f ouglas MacArthur tetap tenang saija ketika 

ang Gan »8 3 

jut. Saja rasa, saat 
1 teristimewa ” 

Ha Pahlevi dari 

   

  

   

    

Ta 1 
Paris. T “ng 

ahlavi dengan suku-. 
ri jang berlangsung se- 

gan pertukaran 

   
jatannja oleh p a Trumap, dex dari Lake Success. 

ai Me , : : Ia it iplo Ne 1 Arthur, TA & Ma" “an Sa 
f e hatannja oleh 

TE 

ug na 

    

   

  

       

   

    
   
   

  

   

   
    
   

  

   

  

    
   

   

  

     

       

Ta 2 
ssalah i 

|. 

    

  

  

dengan gembira 

  

  
  mpunjai tempo untuk UP ana: Gari Londo: 

2 5 Kl bahwa naa dan Erosa Pa ag 
jatan djenderal Mac Arthur 

hari Rabu itu dengan perasaan 
| but ps 

    2 arek berpendapat, 

    

     

  

       erasgan takut,     
   
   
   

  

   
   

& “ 

Dari | Taipeh AFP mengabarkan, 

Kai Shek mengatakan, 'behwa Gjen. 
  

deralisme menerima pengumuman 
pemetjatan MacArthur itu denga 
pernjataan, bahwa semis oreng 
Tionghoa jang mengetahui bahwa 
mereka mempunja! temen dan pra. 
djurit jang besar di Tokio menerima 
berita itu dengan perasaan sedih. 
Tetapi Chiang tetap pertjaja kepa- 

Burdh jg berpusat di Ia Truman, dalam soil memperhati- 
Djakarta telah membuka Kantor Ean kepentingan perdamaian dunia. 

$ Inspektoraat. (untuk daerah Djawa 
Tengah Gi Sem 

rah Djawa Teng 
Ban 

arang jg dipimpin 
oleh Iswo:0. Tidak lama lagi Jaja- 

k ah 
embuka tjabang2nja diibu 

F Penerapan parlemen kt- 
ni sedang menirdjau peraturan jg 

- Reaksi Washington 
Beberapa kalangan diplomatik di: 

Washington berperdapat, bhw pehg. 
gantian djeniral Mec Arthur ini 

ran Semarang, Pa akan menghasilkan sokongan jg ku- 
“at bagi golongan d« Awerika Serikat 
Jang menentingkin Usaha mempsr- 
tahankan Ecopa tidak usah dengan | 

eluarkan o'eh pimpinan tertera WMemperlemah pertahangu dl Asia. 
“2. Djawa Tengan, jang menurut be- 

'anggota dari seksi tab dipan. 
d “sebagai suatu peraturan jg 
menjangkut paut soal kemerdekaan 
bergerak dan Pa Sa pikiran. 

23 2 ya 

“te- 

    

   

   Aan pdnitia 
Satu Pa jang dibentuk oleh #obsi. 

—Pibak “Komando Pelimuhan 'Ma- 
kassar telah menemukan 17 koper2 
berisikan barang2 selundupan beru- 
pa tezstil kepunjaan sebuah kom- 

tiba agn ka- 
pal Plancius. Komplotan : 
antarenja terdiri dari Hadji Sjarif 
Mohamad Arif Da asa, Is- 
mail dan Hamid Dasig | 8- 
lah tertangkap : dan kint- dalam pe- 
merana : : 

  

     3 
KoNpeak M 
karta 'akan diadakan Igbat day, 

  

hari periang 
kistan igb | 
ke 2214 jad. Peri 

Ye kepada pen 
    

    

me: 

  

ngenai sedjarah 3 e 
sebut. 

kak tiba. dipel 
dari Pasukan Ber 1 Mati, 
-gaimana pernah didgrit : 
ditempatkan Sa 
bilisasi Tenaga Perdii 

     

  

         
        

      

   
   

    

sa Alb 

— “Didalam want 
Ini “dituaggu 1 ja 
karta, charge: t 
Peking, Iehak 

    

Imin Indonesia di Dja- menjerah kepada kritik? 
, dnttu beberapa kdidrgan Amerika Tana. di- 

Pas lemparkan kepada Msc Arthur baru2 
g 21 ini dan dengan demikian kedudu- 

Ia Abon kan Amerika Serik 

tp Pn ter- bahaja. Knotwidnd menafsirkan ti 
120 : 

buka 22 Sesi : 
seba. dalam pada itu menjokori 

akan 1 Katanja, memang patut 

?8- satu?nja Gjalan untuk 

        

       

           

   

    

   
   
   
    

   
2 @ orang di Djepang merasa kebilan 

Kalangan lain jg menjetudjui pe- 
maksian pasukan? Tiorigkok Nasio- 
naHs dim. usaha menahan gerekan2 
kaum komunis: “Asia pada umum 
nja merasa ketjewa, Karena menu- 
rut anggspan m 
Arthur merupa 
Gja-sima Kn 

       

   

  

pendorong ker-. 

hok. 
Republiketa sn EH. juaa, ang- 

    

Politik dadaini bat A 
— Sowrotaris Gjendersl Perserikatan 

argi s3 Trygve Lte, ketika Gitenja 
Aahaja atau, Dengnpatnia bengonsi pemetjatan 

'YM-c Arthur tek mau mem. 
| Suatu komentarjg tertentu. 
ja mengatakan, bahwa ma- 

remata2 merupakan poli- 
bahwa tik dalam negeri Amerika. Ditam- 
rthur behkannjw, bihwa Dewan Keemanan 

telshmengadjukan permintsian kepa- 
Amerika Serikat utk, 

| mengangkut seorang panglima besar 
kan? Perserikatan Bangaa? di 

2 | kerenanja pemeristah 
merika berkewadi:ban untuk meng: ' 

ME REIKAR kepala komando paNenana 
ito &t Korea, Gjiku kiranja danggag 

- Hakan SALE JA kan peria. TA PT 
barnja sekarang lebih pandai berbaha- 
sadtalia daripada suaminia (duta Indo: 

3 Na mere 
: 'nesia di Vatikan): Kabernja karena dia La 

bahwa de- 
a “pemetjatan itu untik semen. 
| waktu terhindariah wereka 

bahwa page-' 
Korea akan mendiadi pepe- 

Dengan er “ita, permusuhan ringan besar2an dengan Tiongkok. 

Kuomintang sedih Korea. Statement ini disambut 
kalangan Gi 

kalangan jang detat dengan Chiang 

   ka Ajendrai iMac "”E 
Zi bhw para o 

| “Atnerika Serikat ngang, ketik 
an tenta. 

   Manan 2 5 in “ 
Ur Ini, dom'klan berita Un'te 

  
In 

   

     

    

  

Igwey mengelir 
dimana ia meng 

fa penjelesaian . polit 
perlu untuk mengachiri 

zi 

gembira oleh semua 
PBB. 
Pemimpin? delegasi? Barat me- 

namakan keputusan Truman ini se- 
bagai suata : jang berani. 

Ketu: an a panitia urasan dinas bersen. 
“ne Eat R 

ar1 Vinson, dari Par Demokrat 
Gi the bin potusan 

retjat Ma kthna 
itu adalah tindakan jang bidjaksana 
lag! berani dan sesuai Ogn adat isti- 
adat Amerika. 
| Bekas presiden Amerika Herbert 
Hoover, Bon kkaa bhw tusan 

an Itu telah meng ogkan 
| Utng jg kuat dalam pertahanan 
kita di Asta“ din tak mentjapai 

jelesaiah sendi dari massalah 
ari peperangan Korea melawan 
komunis: 

Dikatakennja, bhw findakan itu 
tak “menjelesaikan mi 
primair, Jaka b: 
achiri pep gn RRT dgn tak 
neguntungkan Soviet Uni. 

  

Setengah 

Pe
 

pen katar 
A2 snake | sea 

    

  

RA a 

Amerika, k 

. menambahkan, 
erita2- dari Korea menjatakan, ra jang 

La Staf merasa tertje. dalam 
& endengar pengumum ikut serta - 
pemetjatan Mec Arthur. djandjtan perdamsian Gengan Die- 
opsir2 di Korea menja- pang. Demik'ax pendapat 'pewerin. 

AON "mma Pen 

| TEMBAK DJATUH 
Dlm pertempuran udara 

    

" u ova, 

tViyoshe, 

Ha akh ny. Mena bnuh 

aa MENJELUN. 
-DUPKAN 
Pakaian 

Han 

Pepatah " n “ag Houston ini 
menerangkan, bhw mereka telah 

“'mensita sedjumlah besar pakaian 
Bu perlengkapan tentara 
jg akan diselundupkan ke 

Patah (Syria) melalui Beirut. 
Barapg2 tadi diketemukan dalam 

| 'ktpal barang Belanda ,,Riouw"', ke- 
tika sedang dimuuti dgn bal2 jang 
'Giberi tulisan ,,Kkain2an buruk”, te 
tapi terbukti berisi 

ra 

“itu. 
Pengirim barang tadi adalah su- 

. atu firma di Los Angeles, 
aa oleh aa Au Ant. Up. 

“home ISRAEL | 

bttj ra militer Syria mengu- 
ni 3 pesiwat2 pemburu 

Nombik djatkh sebuah 
IE Au Ye hari j', da- 

3 ndak 

data bahwa 
| itu terajaci pada Gjarm 

ketua 2 buah 
&e! melsnggar per- 

perte $$ puran Itu sebuah 
an, Pesawat pet Oa Israel dapat dite n- 

: ax pyria. 

seragam & 
NAD nak apn tentara 

pakaian se- 
angkatan laut dan udara, 

itenda2, kantong2 mesiu dl barang 

jang &i- 

  

   

  

   
“Guru apa bukan? 

Baja ini seorang guru, 
hanja keluaran dari d.- 'B. 

belum dianggap guru. 

mendjabat guru. 

memberi peturdjuk pada murid2? 

Kalau begitn, saja tentunja djuga 
siba. guru”, 

karena tidak keluaran sekolah guru, 

belam berhak dipanggil 

alias bukan guru, 

kan guru!” 

mengadjar kepada murid2. 

pandapat bapak 
bukan keluaran dari sekolah guru. 

Siti Indijah — Tiilatiap: 

N ng red. Apa saudara sudah 
terima surat peogangkatan apa be- 

lum? Kalau sudah, tentu saudara su- 
dah @tperlakukan 
Kalau belum, 

sebagai guru 

guru pada ma'pa jg sebenarnja, 
meski sudah Ceng guru! 

  

- TAIWAN HARUS DIKEMBALI- 
.. KAN KEPADA RRT? 

Opsir2 staf tertje- INGGERIS telah mengusulkan, supaja pulau Taiwan dikembali- 
kan kepada Republik Rakjat Tiongkok. 

Bumber2 jang berkuasa mengata. 
an, bahwa Inggeris dalam mem. 

berikan pandangannja jang resmi jg 
dikirimkan ke Amerika Serikat 10 
hari jang lalu djuga mendesak, supa 
ja RRT ikut serta dalam perdjan 
Gjian perdamalan dengan Djepang. 
Bementara itu Reuter mengabar- 

kan dari London, hahwa kementeri- 
an Iuar negeri Inggeris pada hari 
Rebo menjangkal berita2 pers jang 
menjatakan, bahwa telah disampai- 
kan nota Kepida pemerintah Ameri 
ka, jang menghendaki supaja Re- 
publik Rakjat gkok ikut serta 
dalam per perdamaian dgn 

Diepang dang selain itu memberikan 
11 da RRT. 

terian tersebut 
wa semua Dega- 

megang peranan besar 

slahken Djepang akan 
dam merentjanakan per 

  

   

  

Djurubitjara ke 

gota panitia perhubungan Inar ne- tekan sesiinjaatas perginja Ridgwey tah Washington udo Inggoris. geri Gari Madjelis Rendah, merasa selaku ko nandan tentara “ke-8, 
heran thai tindakan presiden! Traman Para penindjan #i Korsa berpenda 
ini dan menjstakan, bahwa mehurut 
pengiihatannja Gjalan jg. ditempuh 

Gjalan jg memberi haripen untuk 
menang 1 “Asta dan mentjegah,: tim- 
buinja per upia ke-ILI. | Katanja, 
tiap2 sikap 3. lemah thd kaum ko- 

? minis Naa papan ae 
mereka perang tak 

  

" “mungkin ditjeg h lagi. 
Serator Repubilkom Tama 4 3 £ 

ae Ah Knowland men njatakan, bahwa de- 
Hewrstarrat Badan ngan tindakan ini presiden Sena 

Inggris dan 

at At Djepan, 
dan seluruh Timur Diah Diah tersarjat. 

  

    
Gakan ini sebagai Ke 
sar bagi Actisson 

Senator Repubiikein 

  

     

    

- bahwa ini terdjadi, tetapi ni 

dak adanja persatuanadalah eayar 
membahajakan bagi" negeri kita. 
Demikian Dutf. 

. Senator Republikein Robert Taft 
menamakannja suatu »tragedi tag 
luar biasa. 

Reaksi di Takyo. 
“Pemetjatan Pend Mac sa 

titi ini di Tokyo diterima sebagai satu 
€ “edakanbom-. Kegemparan, nampsk 

lum diberbagai'bagai kala 
Dalam pada itu pada umum. ja 

        

   

   

   

  

   

“seorang kawan. 

rasa kehilangan, € 
saat2 perdjandjian pe 
“mendjampat Den olaaA 8. Ada 

     

    

   
    
   

  

   

  

   

   SBB tidak dtberitahu bi 
tai men aan at Mac 

  

2g Lor ika Serikat tetah Mobile kun untik mem- 
baru F7 U'3' "Cutlass'" ie. dapat mena tata 

alam, 1 djam: 
pak sebuah (Mangan F 7 U-3 Nan 

Ka 

4 

  

“ui | 

2 PERSETUD U, N AMERIKA PERANTII 

p Peran 

   Sorlaat 
, sekarang jang membantu kolonialis- 

pst, 
dakan 

Korea. Ant. UP. PA - 
nanya 

  

: TAK 

Sebagai konsekwensi pendapat 
itu, pemerintah Inggeris menjatakan 

bhw pidewsy tak akan menga- pendepatnja, bahwa RRT hendaknja 
an perubahan2 besar dim stra- diberi #esempstan untuk ikut serta 

oleh Msc Arthur adalah sdtu?nfa tegi kampsnje pasukan? PBB di dalam perundingan? ena aan. 
3 Gjuru bittara itu. 

SJAH 
al Marokko dilanggar 

cant ARIS Panitya Kemerdekaan untuk Afrika Utara, Abed 
Bouhafa, dalam suratnja kepada presiden Truman menjatakan, 

bahwa persetudjuan antara Amerika Serikat dan Perantjis menge- 

Dikatakan, bahwa. “persetudjuan 
K Panteark Perantjis Gan Amerika Seri- 
ikat itu adalah suatu pelanggaran 
terhadap - Perdjandjian Algeria jang - 
ditanda | 1 pula oleh Aa 
Serikat. 
Bothsta setandjutnya Mba ba 

bahwa Sultan Mohammad bin Yous- 
-sef tidak diminta nasehatnja dan 

  

inai pemberian pangkalan? untuk Amerika Serikat di Marokko 
ita adalah ,,hampa dan tidak sjah' karena persetudjuan itu telah 
Pa dengan tiada persetudjuan Sultan gede Sidi 

£ Mohammad bin Youssef. 
na 

Bom meledak 
Dekat kantor Partai 
Komunis Nice 

Sebuah bom waktu telah meledak 
dibagian luar kantor Partai Komu- 
nis didistrik pelabuhan Nice pada 
“hari Rebu. 

Kantor tersebut hantjur dan 2 

Mengenai Taiwan 'selandjutaja 
dikatakan, bahwa hari kemudian 
pulau tersebut kini sedang dipela. 
gjari oleh Perserikatan Bargsa2 
Gan berita2 jg menjatakan, banwa 
pemerintah Inggeris te'ah menjam- 
paikan nota kepada pemerintah 
Amerika supaja Taiwan diberikan 
kepada RRT tidaklah mempunjai 
dasar. 
Amerika Serikat menjatakan pada 

hari Rebu, akan menentang sugesti 
Inggeris supaja Republik Rakjat 
Tiongkok ikut serta daiam meren- 
tjanakan perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang dan kemungkinan 
diberikannja pulau Taiwan kepada 
RRT. 

Djurubitjara kementerian luar pe- 
geri Amerika, Michasl McDermott 
mengatakan, bahwa Inggeris mema. 
parkan pendapatnja kepada state 
department 10 bari jg lalu. Ant. Up. 

Sebuah bataljon RRT 
berontak 7 

. China Union Press” mengabarkan 
bahwa pada tanggal 22 Maret jang 

Ialu sebuah bataljon tentara RRT, 
jang terdiri dari iebih kurang 500 
serdadu, telah memberontak terhadap 
pemerintah RRT didaerah Lo Yuan 
Nin, kira2 15 mil sebelah utara Foo 
Chow, dan Kemudian menggabung- 
kau diri dengan pasukan2 gerilja Na 
sionalis.. 
Menurut kantor berita tsb, batal- 

Jon itu termasuk pasukan2 pertaha- 
nan pantai Fukien, dan sebab-sebab 
pemberontakan falah karena mereka 
menentang perintah untuk Gikirim 
ke Korea. Demikian Ant. Rtr, dari 
Taipeh. 

— at — 

Mao Tse Tung resmi sakit 
U, P. mengabarkan diri Tokio, 

bahwa menurut keterangan seorang 
pegawai kediitaan Indonesia di Pe- 
king, pemerintah RRT telah. me- 
ngumumkan, bahwa Mao Tse Tung 
kini sedang menderita sakif. 

Dikatskan, bahwa untOk sementara 
kewadjiban kepala negara RRT di- 
Gjalankan oleh Li #hao Chi, pemim- 
pin partai Komunis nomer dua di 

RRT. 
Pengumuman tentang sakitnja Mao 

Tse Tung itu muterat dalam sebuah 
tidak menjetudjul persetudjuan itu toko mengalami kerusakan djuga. bulletin resmi jang telah dibagi?kan 
jang merupikan pel 
menjolok mata atas Kadaniatar, dan 
kemerdekaan serte kesatuan daerah     mann “Bou jandjian 
bara antara A erika Berkat dan 
'Perantjis itu ,,djustru telah di 

tangini pada waktu Nun 
orantjis sedang melakukan 

Men enindssan baru terha ap 
ordekaan dl Mereka 

Pa a ia menjatakan harapan 
@rokko, bahwa Amerika 

akan ,,merobah politiknja 
   

“me jang kedjam dan tidak pantas 
lagi dimasa sekarang itu, dan akan 

8 

trah. Ant. Reuter, 
- 

ran jang Kerugian ditaksir sebesar 800,000 kepada Korps Diplomatik di.ibukota 
RRT.”Ant. Up 

walaupun 

Tetapi menurut pendipit stasan 
suja (bapak penilik sekolah), saja ini 

Karena menurut. pendapat baliau, 
Jang dinamakan guru, islah orang 

jarg keluaran darisekoleh guru, dan . 

Djadi, #pakah saja ini belym atuga 
lajak dianggao sebagai gurti, meski. 
pun setiap hari saja berdiri dimuka « 
kelas, mengadjar, membimbing, dan 

Rupanja saja ini, nguru tetapi bu- 

1. ,Guru”, Alika menilik pekerdja- 
annja. Setiap hari datang disekolah, 

2 Bukan guru”, karena (menurut 
enilik sekolah) 

manga boleh berdiri 

didepan kelas? Mungkin maksud Pa 
Penilik Sekolah: saudara itu belum 

  

Debet 

Activa tetap dan eusabut. 

« Pembelian 1946/1950 : 

, Pasarnja' lemah: er Hrga 

Padjak Pe aa 
Menteri keuangan Inggris, Hugh Gaitskell, 

  

   

ICHTISAR KEADAAN KEKAJAAN 
Low KOPRA 

' Achir tahun 1950 

Tanah, Gudang, Kantor dan Rumah R: 6.300.000,— 
Perabot 2.187.000, — 
Alat2 pengangkutan 2.295.100, — 
Pesertaan dalam ,,Fonds Perumahan 
Fico di Makassar 700 100, — 

R. IL.a82 100 
Potong penjusutan 1946/1950 11.481.997,— R. 103, — 
OBL GASI 
3 pCt. Pindjaman Negara 1950 33.921.000, — 
PERSEDIAAN : 
Kop'a ' R. 95.492.000, — 
Bahin2 pembungkus 13 233 000,— 
Peras 6 515 000,— 
Alat-alat 3.528.000,— 

F 5 118.778.000, — 
PENAGIHAN: 

Oreng2 jang berhutang (termasuk 
pos2 jang masih akan terima). R. 8.828.000,— 
Potong : tjadangan pos dubisus) 150.000, — 

TT 
Uang-pandjar bangunan 1.300.000,— 
Wesel ekspor -151355.000)— 
Rabat muatan (1/1-50—31-2-50) 4 020.000,— 

: 19.353.000, — 
KAS DAN BANK : 
Kas R. 16.586.000, — 
Bank » 127,000, -— 

16 713.000,— 

Djumlah R. 188 765.103,— 

Kredit 

Fonda jajasan R. 100,— 
Tjadangan buat maksud? jang tertentu 10.000.000, — 
Fonds pemeliharaan pegawai 7 500 000, — 
Tjadangan asuransi 20 000000, — 
Fonds stabilisasi 100.387.003, — 
Direktorat perekonomian' rakjat 
Dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 18.500.000, — 
De Javarche Bank 14 795.000, — 
HUTANG : 
Penagih dalam djangka pendek 
(termasuk pos2 jang masih harus dibajar) 17.583 000. — 
DJAMINAN KREDIT BRI. PM. 

aan PR ANTA 

Djumiah R. 188.765 103,— 

Karet 
Tjatatan harga karet di Djakarta tanggal 11/4 untuk April/Mei FOB 

(djam 17.00) : 
Sheet No. 1: . : . : . 5 & 2 R. 11,— 

” ” 2 . . . - . . ” 10,50 
» aa De "eh 5 5 “ 3 5 . 5 $ 3 » 10,— 

Crepe ,, 1 $ 2 3 s en P » 5 » 12,20 
Sheet:,,-1 . . Kas AG . z a 2 » 10,75 

di kabar: : 47,5 pCt. 
hari Felisa ini telah 

mengumumkan anggaran belandja Inggris Untuk tahun padjak 1951— 
1952. 

Berhubung dengan menirgkatnja pengeluaran untuk keperluan per- 
sendjataan, maka antara lain padjak penghasilan dinaikkan dari 45pCt. 
mendjadi 47,5 pCt. dari penghasilan 

Disamping itu, 
ttap tiap orang. 

maka bangsa Inggris akan membajar harga jang 
lebih tinggi lagi untuk bentin, minjak Tn (padjaknja dinaikkan 
25 pCt), alat2 radio, televisi al. 

    

Pertandingan segi tiga. 
Besok pada tanggal 13, 14 dan 15 

April di Stadion Sriwedari akan 
dilangsungkan pertandingan Sepak 
Bola diantara kesebelasan B.B.S.A. 
(Banca Billiton Sporting Associa- 
tion), P.S IM. dan Porsis. 
Adapun atjaranja ialah: 
Tg. 13/4.51 B. B. S. A. — Persis. 
Tg. 14/4-51 P.S. IL M.— BBS.A. 
Tg. 15/4 S1 Persis 

Sepakbola Sedunia 
Th 1954 

DITAHUN 1954 di Swis akan 
Giadakan perlowbaan sepak bola 
seluruh dunia untuk menentukan 
Ojuara sedunia, Negeri telah me- 
rentjanakan pertandingan? itu pada 
tgi 16 TR Djfuni. Sedang ne- 

  

Matan perang Korea: 
  

695.000 SERDADU KOMUNIS DI KOREA UTARA 
Pasukan PBB mendapat. perlawanan kuat 

KP darat Amerika 
baru RRT telah bergerak ke K : 

mendjundjung tinggi hak-hak ke- sedjak tanggal 3 April. Ini berarti penambahan pasukan 
“ merdekaan rakjat Marokkov. Ant. kok dengan djumlah 180,000 serdadu di 
gi “itu merupakan divisi jang lengkap. Demikian djurubitjara angkat- 

an darat mengatakan. 

mengatakan bahwa 18 divisi2 
orea Utara dari Mansjuria 

Tiong- 
Korea, djika divisi-divisi 

Ouirino menjilahkan Mac Dikatakan selardjutnja, ' bahwa pasukan Tionghoa dan 13.000 ge- 

: Arthur 
Untuk beristirahat di 

hilipina. 

Presiden Bipidio @uirino mengun- 

dang djenderal MuacArthur untuk 
datang di Philipina guna beristira- 
bat. 

Dalam kawatnja @uirino menjs- 
. tak.n bahwa ,negara dari rakjat 
jang telah tuan bebaskan dalam pe- 
rang jang lalu dengan suka hati 
akan menerima tuan sebelum tuan 
kembali k6 Amerika Berikatu, 

Pada umumnja kelingan? di Ma- 
“nila menjessikan dipetjatnja djen- 
deral Mac Arthur sebagai panglima 
“tertinggi di Timur Djauh itu. Ketua 
“Senat Philiping, Marlano Cunoc, me 
njatakan, bahwa tindakan Truman 
itu adalah salah satu kekeliruan sa 
ngat besar jang pernah Kan 
oleh Washington. Ant. U 

pasukan2 itu belum mengadakan 
-kontak dengan pasukan2 Perseri- 
katan Bangsa2, tetapi berada dibe- 
lakang garis pertahanan, 
|Taksiran terechir dari gabungan 

pasukan Tiongkok dan Kored Utara 
jalah 63 divisi. Lizimnja divisi Ti- 
ongkok atau Korea Utara Itu be- 
sarnja 10.000 Orang.  Djurubitjara 
itu menambahkan, bahwa banjak 
(dari divisiitu telah mendjadi kursug 
“Gjumlahnja, sebingga kekuatan Si. 
visi itu mungkin 2.500 orang. 
Djurubitjaraitu mengatakan, bah- 

wa .meburut taksiran, kini terdapat 
695.000 pasukan2 Korea Utera dan 
Tionghos di Korea, termasuk mere: 
ka jang kini sedang bertempur dan 
jang berada #onangAK garis per- 
tempuran. 

Ia tak mau mengatakan, berapa 

dari pasaken2 itujing kini terlibat 
dalam pertempuran. Dikatakannja, 
bahwa menurut laporan dinas raha- 
sia tentara, kini di Korea terdapat 
212.000 pasukan Korea Utara, 470.000 

rilja. 

Perlawanan Utara 
jang terkuat. 

Pasukan3 PBB jang menjerbu di- 
sepandjang front jang pandjangnja 
50 mil disebelah utara garis lintang 
389 pada? hari jl membentur per- 
lawanan Utara jang terkuat sedjak 
offensif PBB dalam 2 bulan ini. 
Menurut berits2 dari medan per. 

tempuran, pasukan2 PBB hsnja 
mendspat kemadjuan2 dari suatu 
titik disebelah utara Seovl hingga 

waduk Hwachon jeng diduduki oleti 
pasukan? Utara di Korea 'Tengeh. 

| Lebih ketimur legi, pasokan? PB 
B menjerbu lebih dalam lagi keda- 
erah Korea Utara dengan hanja 
mendjumpai perlawaman ringan, Pa- 
Bukan? Utara telih meninggalkan 
Inje, jaitu sebuah kota pusat djalan 
kereta-api 4 mif sebelah utara Iin 

“tang djadjar 38. 
Dimedan pertempuran tengah ba. 

“Imjin pada hari 

rat, #ebuah divisi Amerika jg pada 
Rebo pagi menjerbu dari dderah se- 
belah utara Seoul segera mendjum- 
pai pertahanan? pasukan2 Tiongkok 
jeng sangat kuat disebelah “utara 
garis lintang .ke 33. Pasukan? PBB 
dihudjani dengan tembakan mortir, 
Bendjata2 otomatik den sendjata? 

| ringan, Seorarg opsirstaf Amerika 
mengatakan, bahwa perlawanan U- 
tara itu adalah jang terkuat sedjak @ 
pertempuran disebelah selatan su- 
ngai Han pads bulin Februari jang 
lalu, f 

Serangan thd 
pas. P.B.B. 

Komunike Tentara ke 8 pada hari 
Rebo mengumumkan, behwa patroi 
12 Korea Selatan sudsh masuk di. 
Koreangpori 'diteptr utara sungd- 

Selasa kemarin, 
tidak djauh dari garis Hntdpg.38 
Ggn tidak mendjumpai perlawanan, 

Pada malam Rebo pasukan? Utara 
telsih melakukan 2 serangan pefii- 
balasan terhadap sebush kesatuan 
PBB jg terpaksa mengundurkan diri 
Gisektor sebelah utara  Yongpyong. 
Sebuah serangan 1Ainnja disektor 
sebelah timur laut Yongpyong dapat 
Gihalaukan seteluh terdjadi pertem- 
puran selama setengah djam. 

Dimedan pertempuran tengah pa- 

mukan2 Utara memberi perlawanan 
Ig kuat sepandjang bari. Demikian 
komunike Tentara ke-8. Ant, Up. 

5 PELM, : 

Ant. A 

geri2 jg telah mendseftarkan akan 
turut dalam perlombaan ada 16, 
dilakukan dalam 24 kal. Nwg. 

Revanche Inggeris lawan 
Rest Eropa 

PENGURUS FIFA (Federasi Se- 
pakbola Sedunia) di Madrid telah 
memutuskan skan mengadakan 
pertandingan revanche antara kes. 
Inggeris dan rest. Eropa ditahun 
1953 di. London, Ini berhubungan 
Ajuga dengan hari peringatan ke-90 
Gari FIFA. Nwg. 

Kesebelasan Indonesia 
Ke Malaya 

Diwartakan bahwa kesebelasan 
sepak bola Indonesia akan melawat 
ke Singapoor atas undangan per- 
kumpulan sepak bola disana, selama 
2 minggu, untuk mengadakan per- 
tandingan? dgn pelbagai kesebelasan 
di Malaya. Darmadi pemain Persis 
Ig baruz ini turut bertanding di 
New Delhi kali ini akan ikut serta 
dengan rombongan tsb, jg akan bo- 
rangkat pd tgl. 8 Mei-dari Djakarta 
Gan direntjanakan akan kembili pd 
tgl. 16 Mei jad. RS. 

'Guru2 Olahraga seluruh 
Karesidenan 

Dari Djawatan Inspeksi Pendidi. 
kan Djasmani didapat kabar, bahwa 
sejak schir tb. jl ddx permulasn 
th. ini diseturuh Karesidenan Malang 
telah dilatih 121 orang guru? S6ko- 
lah Rarjat Pemerintah dan pertiku- 
lir selama 2 minggu dim olahraga. 

Baik djuga diketahti!, bihwa kini 
seluruh karesidenan terdapat 822 Se- 
kolah2 Rekjat terdiri SR 6 th. ada 
458 buah danSR 3 th.ada 374 buah. 
Lebih landjut didapat kabar, bahwa 
jumlah sekolah landjntan diseluruh 

kota Malang terdapat 38 buah dian- 
taranja 6 sekolah pertikalir dan ha- 
nja mempunjsi 4 orang guru djas: 
mani (olahraga) jg Menguak, ba- 
voegdheid. 

Dan diantara 4 orang guru teb. 
hanja seoring bangsa Indonesia se- 
dang lainfnja bangsa asing. Ant. 

Pelti turut pertandingan 
tennis Internasional 

Persatuan Lawa Tennis Indonesia 
18 berpusat di kota Surakarta, be- 
lum lama berselang telah mengirim- 
kan utusan2 komisariat pusat ke 
Eropa dgn maksud mentjari alat? 
Tennis. Persatuan tsb jg kini telah 
mendjadi anggota Persatuan lawn 
tennis internasional dlm tahun jad. 
akan turut serta dim pertandingan 
tennis Internasional. Diduga pertan. 
dingan tsb. akan diadakan sesudah 
bulan Juli th 52. Sedangkan dimana 
tempat pertandingan tennis Inter. 
nasional tab. Dek ekan, belum 
dapat dipastikan” RM, 

    

   

  

   

    

    

              

    

    
   

   
   

  

   

   

   

    

        
    

    

    

   

    

   
    

    

  

   

                            

   
          

      

  

         

      
      

     

     



  

      

  

   Suradi —    

   

TA 

(Tidak sedikit anak buahnja 
elama pembersihan berdjalan, 

     

         

      
           

          

              
       

       
         

      

jg masuk menjamar kekota, ada 
mbunji dihutan. 

  

   . menimbulkan gentar, tjemas . 

sehingga mereka tidak tahu 
akal apa jg harus diambilnja. 

    

     
   Tapi ma mBah Nur, itu 

                

        

   

    

Sdr. WADUL—SOL: 
aa sngaa Berabe begini: 5 

. Kalau pembajaran uan lengganan 
tg. 13-14. sudah. dapat denda lipet 
dua kuli dari pada banjaknja lengganan. 
Umpamania uang langganan F10.— 
harus membajar f 20.— 

— Kenapakah mengsdakan 
| sematiem itu tiada membikin pengu- 
muman terlebih dahulu kepada para 

2 kena sekn tk 
& rabe ti tahu, apa betul begitu malang sama datang kepos te 

keadaania. Berabe sebetulnja sangsi. Naa ONa otr 
Kalau Berabe toch muatkan djuga 
WADULAN (pengaduan) ini, 

luap. 

  

'menjerah 

telah berdujun- Gujun kl, 

tidak berdasar. 
rang2 bidjaksana, bisa terperosok kita. : 

Komentar mBah Nur: ea 
—Kapasjuk ing dianma yan itja! Me- 

' mang. 

   

  

menjatakan, 

      mevgambilnja, dan mereka i 

    

Pisan an 

“ANAK BUAHNJA DJADI 
" GONTJANG 

82 orang menjerah dgn sendjata 
| (OLEH KOR. K.R. DI KLATEN) 

2 Se peristiwa 1 April jl, jaitu setelah benggol2 peram- g 

pa pok Suradi-Bledeg dengan 2 orang adjudannja mati tertembak, 
maka keadaan sungguh2 menggewbisakan. : 

-sih bisa menjamar atau menjembu. 
aa Giri dipeibagai tempat. Ada 

'Tewasnja Suradi Cs.itu, sungguh? 

'chawatir dikalangan anak buahnja, 

gan aliknja rakjat merasa amat 
n di- gembira dgn terdjadinja peristiwa 

- Dak ..itu. Momok jg menggoda keamanan, menjetorkan 
u “pun telah hilang lenjap dari pemandang:- 

reka lakuan dgu keberanian jg me- jang selandjutnja lari masuk mem-. 

Berangsur-angsur vasche Bank Ho1jong, 

Sebagai hasil gropjokan2 itu ma. rampok2 tadi, dari siapa dibalaenja danan, 
ika pada tgl. 84 jl. diketjamatan djuga dengan 

perafuran Manisrenggo dan Demalarg, terma- 
suk kawedanan Gondang winangun bawa korban pada kedua belah fi- permainan2 rakjat di 

31 orang haknja. Perampok2 melarikan diri pertandirgsn sepakbola di lapangan 

-Gi Manisrepggo dan 51 orang diKe- Gangan kendaraannja Kena nan Museng. Di Parakan Panitya Peri- 

Mereka itu djuga tidak sedikit jg 
ialah menjerahkan putjuk sendjata api 

agar orang tua, pengaduan kadane2 dari matjam-matjam djenis, sedang 
Dan kalau kita ku- mereka jang belum menjerahkan Gigasak uang jang akan distorkan 

bahwa Kpd. ,,F-ctory“ sebanjak R110.000,—. 
sendjata inereka masih disimpan di 
suatu tempat, karena belum/tidak bersamaan telah melandjutkan rol 

    

TT Mesin Sg Kk 
(Indonesia 

Kementeran Perdagangan dan 
Perindustrian telah memesan 6 buah 
mesin pertjetakan dari luar negeri 
“untuk digjual kepada perusahaan2 
.surat kabar di Indonesia. R.D. 

Buruh harian dapat upah 
selama Pem. Umum 

Menurut keteraigan jarg didapat 
maka buruh harian baik dari peme- 
rintah maupun dari partikelir dalam 

“melakukan pemilihan umum didae- 

“pat upah penuh. Kepada kepala? kan. 

  

jang 
ma- 

au oleh panitya pemilihan telah di- 

Gangster2 Semarang Si tersebut” "3 An 30- 

- beraksi 255i 
R 215.000 melajang 

@an Wartawan K.R. Semarang berita- Di Temanggung 
kan, bahwa kemaria “Kemis Di Temanggung telah terbentuk 

lagi sekira djam 08,15, ketika. 4 orang Panitya Perigatan Hari Buruh di- 
pegawai dari Factory Semarang se- ketuai sdr2. Bujitno (Sobsi) dan 

dang akan naik musuk di gedung Oesman Poeger. (SBEPPK), Penulis- 
Javasche Bank“ ISemararg untuk sdr. D. Madi (Pemuda 

sebesr R215000 Bendahara-sir. 
sekonjong -konjong dihampiri oleh sub aksi Panitya Perdamaian Dunia 

jang ' Panitya Peringatan 
Hari Buruh 

TK an jp lagi Pep annja. Maka kini mereka bersama2 2 or 5 Ka ang jg turun dari jeep dengan Pandu Rakjat Indonesia, subpen 
. Wah, nggak nafsu dah Pn dgn tentara, polisi dan pamong mengatjungkan sendjata tih paksa prop-SB Na zen, IPPI dan 
ma pak Nur... ye NaN prodjo, sanggup mendjamin keawa- keampat pegawai bank tersebvtutk pandu Rakjat Tadonkste: sub kea- 

: 2. gan ketenteramannja sendiri. Gro menjerehkan uang jang dibawanja. manan-Pulisi dan Pandu Rakjat In- 
pjokun2 terhadap sisa2 grajak me-  Ssorang darl pegawai Factory donesia dan sb kesehatan PMI dan 

AB Kesehatan. Kebagai Pelindung 

adalah Bapak Bupati dan Penase- 

oleh jang hat Bapak Roediman Menurut ren- 
lalu Gile. tjana padapsda tgl 1 Mei akan 

paskan tembakan kepsda jeep pe- diadakan resepsi di pendopo Kawe- 
rapat-samodera di alun2, 

Pelor- pelepasan burung2 dara dan balon2 
pewai dalam kota, 

alun2 dan 

berikan tahu kepada pembesar Ja- 

tersebut belakangan ini 

tembakan. 

pelor jang dilepaskan tidak mem- perdamsian, 

ntara t. pgatan 1 Mei pun telah terbentuk 
Seketika polisi mengjalankan pe- dibawah pimpinan sir. Tjitro dgn 

ngusutan. dibantu oleh bsberapa orang dan 
Djika 10 hari jang lalu Firma organisasi2 buruh. 

»Internatio” Bemarang sudah kena 

JANG TIDAK DJUDJUR 
AKAN DILEPAS 

Semua pegawai BVM. (Bata- 
viasche Verkeers Maatschsppy) akan 

maka sekarang rupanja perampo- 

tu tih nja a la Mex co2-an pada Factory 

—Di Korea, Ridgway mendjabat kos 
mandan tentara ke-8 Amerika Seri- 

kat, jg dalam hal 
bertanggung djawab langsung kepa- 
-da djendral Douglas McArthur. 
— Melihat kedudukannja Ji Korea, 
pada waktu sebelum McArthur di 
petjat, dia orang 2 nomor sesudah 

MecArthur. 
— Dalam interviewnja jang terachir, 

"reh Joglakarta nanti akan menda- Ridgwey mengandjurkan, hendaknja 
hegara2 Serikat melemparkan idee 

» tor dan madjikan jang bersangkut- bahwa perang melawan komunis 
dapat ber: chir dalam waktu singkat: 
— Kini Ridgway mempunjal seorang 
iSteri dan Iseorang sn:k Gan ting. 
gal di Washington. 
.—Kementerian pertahanan Ame- 

rika mengumumkan hari Rebo, bhw 
divisi infanteri ke.4 telah 
tahkan pertolak ke Eropa untuk 
menggabungkan diri 
tara Pakt Atlantik dari djenderal 
Dwight Eisenhower. Ant. Up. 
—Duta besar Ernest Gross, ke- 

Rakjat), pala 
Soedarno (Sebda), Serikat pada Perserikatan Bangsa2 

pada hari Rebo terbang ke Was. 

hington. utk minta 
mengenai politik Amerika di Timur 

Djauh, berkenaan dengan dipetjat- 
nja MacArthur. 

BOEKHOUDEN A, 
dengan SURAT untuk udjian jg. If 
resmi. Pendaft. pada “MITRA“— 
Bintaran wetan 
Djuga meudjual buku-2 Pegang 
Buku A Gjilid: I, II, IITA, NIB. 
Harga R10— R10,— R4,—R4,—. 
Ongkos kirim R 1—utk.1 Tni 

109—4 

     
    

        

La 24 si itu mah? ' 
ung Kriting benar2 kengang 

Sahut mBih Nur: 

menundjukkan tempatnja mana sen- 
djatanja disimpan. 

Lain dari pada itu, di Djemswa 
. Menjelidiki djalannja 

diberhe.tikan apabila terdapat tidak 

Gjudjur dim pekerdjasnnja, demikian 
diputuskan oleh B.V.M. bersama2 

Ggn Persatuan Buruh Trem dan Bis 
—Kita tertipu, apabila mudah sadja 
memberikan kasih kita. 

Aih, mBah Nur. Rupanja dimasa 
mudanie, kasihnja dibuang buang sadia, 
hingga meniessl. 

Bung Wedul, kalau tidak betul wa- 
dulan saudara, kewalat, Ihol 

BERABE 

Tjari untung dan ada 
kekatjauan 

(Sambungan halaman 1) 

dak menerima banjak aer #yark 
hasil bumi Indonesia. 

Dalam hobungan ini sista 
.KR” dapat kesempatan bertjakap2 
per Dan mbesar2 Tiongboa jg baru2 

Ini mengadakan Denata, ai 2 
- Ongkok. Sekedar « 

ngan kita tjantumkan Mean 
pembesar2 Tionghoa itu. Tiorgkok 

 Gewasa ini mes mengalami 
perang dengan tentara. PBB tapi 
berkat pimpinan pemerirtahnja jg 
Gipilih oleh rakjatnja sendiri ber- 
hasil mendiamin makan gen pakaian 
rakjat murba Tiongk Hasil per- 

    

perang 12 tahun lamanja, hingga 
produksi pertanian engan RRT 
mendjadi kurang 3j4 'an € 
tempat 2/3 dari produksi sebelum 
perang, tapi sekarang sudah men- 
djamin makanan rakjatnja dan sang- 
gup diexport puls ke India, Panen 
RRT dalam th 1950 ada10djuta ton 

lebih banjak dari th 1949 atau 85,7 
pCt dari produksi sebelum pereng. 
Ini berarti :50 kg bunt setiap orarg, 

lelaki, perempuan dan anak2 RRT. 
Dgn demikian kekurangan makanan 
jg dialami rakjat Tiongkok dimasa 
Jg lalu sudah lenia Panen kapas 
RRT dalam th 1950, :60.000 ton le- 
bih banjak dari th 1949 atau 20pCt 
lebih banjak dari hesii Kapas sebe- 

lum perang. Begitu pula hasil hen- 
“5. nep, sutera, teh, dan hasil bumi la- 
|... innja meningkat. Hal ini disebabkan 
F terutama RRT diperintah menurut 

Aa prinsip jg dikehendaki rakj Can 
K tak ditjampur oleb kekussarn asing. 

Djika Indonesia dapat bertindak a68 
laras dga RRT pssti rakjatnja akan 
mengaismi kemakmuran, demikian 
kata acbir Penang Tan itu 

nOTO 

    

    

   

     3 MALAM ! 
TUGU- KIDUL 30 “iocya| 

5 apa dan An ang Teri an | 
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. di Karangnongko, bahwa ketikatgl. 

tanian RRT ig: -praktis mengalami 

119.15 Tjeramah Ki Hadjar Dewan. 

21.15 Obrolan Pak Besut. 
21.30 EH opat Sedjolis menghias ma- 

jang termasuk dalam Merbabu. nBulan” 

complex, tidak kurapg dari 34 ekor Kini oleh Dewan Sjurijah Nahda- Alasan jg diambil mengenai ke- 

lembu telah diserahkan pada jang tul Ulama 'Tjabang Surakaria, te putusan itu all. isish kevunluran 
wadjib pula. Lemb.2 itu mereka lah dibentuk sebuah Lsdjinah Ru'jat pendspatan keuangan sehari2 ig te- 
giring sendiri zonder malu2. pg diketuai oleh Kyai H. Achmad rus me-erus dari perussbaan tsb. 

Dan sekarang, sebelum diserahkan al-Asjary: ig bertugas melihst bu jarg dichawatirkan akan dapat 
pada jang mempunjainja, lembu2 lan pada permulaan tg tiap2bulan, welumpuhkan perusehaar, kemun- 
tadi dipiara oleh Djawatan Sosial.  mul-i Radjab- Sja'ban, sampai Ro- duran pemasukan uang jang d'se- 
Demikianlah keteracgan dari pi. mafhon. den Sj-wel guna kepen babkan oleh perbuatan2 beberapa 

hak jang amat berdekatan Mengan tirnganpuasa dan Idul-Fitry, sedang. pegawai ig tidak djudjur. 
C.P.M. di Klaten. kan bulan Dzul @o'dah, dan Pzul- Untuk penjelenggaraan keputusan 

Lagi seorang benggol Hiddjah, utk kepentingan Idul-@:r tsb telah dibentuk Komisi jg terdiri 
k, baan Tenags2 penglihat, ialah sdr. dari pihak madjikag dan pihak bu- tertemba Pa 

"Hadari djauh dapat Nan H. Sjamsury utnuk vfvuk sebelah ruh manine2 3 orang, sedang hasil2 
berita dari Djawatan Penera.gan barat, sdr. Abdulbaary untuk ufuk Rowisi itu nsnti akan lebib dulu di 

sebelah selatan, dan sdr. H: Mas- sjahkan pihak Direksi sebelum ber- 

kota Djakarta 

  

16 4 sore, antara djam 19 30 rakjat toer “ai ufuk sebelah utara. S1 laku An. “at 

“dari Kalurahan Beteng, ketjamatan macem aa 
Djatinom, - telah beramai2 dapat 
menggropjok seorang pelarian gra- . Mulai serah ini dan berikutnja djamn: 5-7—4. 

jak jang termesuk.djuga seorang 
benggol bernama Mariman. Sesudah 
ia ini diserahkan pada pihak ten- 
tara di angnongko (Seksi 8u- 
harto), dalam malam itu djuga se- 
telah datang di C0 terus di- 
hukum ,,tembak”. 

Siaran RADIO 115—4 17 tahun kes | 

JOGJA Gelb. 42,25. 59,2dan 122,4 m. "am Sena rr mina 
Djum'at 13 April 1951 Pp EM BERI TAH U AN. 13.15 Ruangan Rumah Tangga oleh 

5 Nj. Suparto beratjara: Resep 

Pada surat putusan harga dari Menteri Perdagangan Gan Per- 
Industrian xo. 347 adalah untuk seluruh Indonesia mulai 7 April 1951 

| masak-masakan 
13.45 Bingkisan Gurun Sehsra oleh 

seti-p 20 bstang s'garet terhitung bungkusnja, ditetapkan harga2- 
maksimun sebagai berikut : 

e orkes ,,Almunirs, 
17.00 Taman Putra oleh 8 R. Kau- 

“KWALITEIT A. (merek? COMMODORE, WBDMBLEY 
sg WAlPEBP: Lu, t Rp. 2,— 

M0 mat. 
18.00 Peladjaran Agama utk anak2. 

KWALITEIT B. (merek2ESCORT, KANJAS& &THAMES),, 1,60 

KWALITEIT D. (merek2 PRE 3TO, BEMO dan INDAH) ,, 0.60 

Tek Untuk keterangan2 selandjutnja Gipersiishkan rel hat surat 
putusan barga tab. diatas Na. 347 ttg, 5 Ap'il 1951 

'REX Premiere di Djokja: 

LES BATELIERS DE LA VOLGA 
Pemain2: Charles Vanel, Pierre Blanchar, Inkijinoff, dll. 

— Sekalipun ia didjerumuskan dan mengalami siksaan2 
dalam hidupnja : : karena kebenaran dan tjinta 

-tachirnja . .... ? 

  

  
  

Gan 

torg 
1940 Genderan malam oieh GS. Do 

“fomardowo. Pesinden: Nji B. 
L'ndur dan Nfi Ken Larasati. 

lam,       22.15 Klassik mtogan oleh ORJ pimp. BH sog—4 

  

mr »TATA NEGARA INDONESIA" 5 
Pa aa | Karangan Mr. IMAN SUPOMO 

G3 Lek — Tidak tndya dipergunakan Ning sekolah Menengah, tapi pedu pula dibatja P3 Ilmu Ukur Melukis dil. | 

“oleh Wap2 oreng Indonesia, untuk S.M.A., S.T,M dan 
“ 'Tuan perlu mengetabui seluk beluk pemerintahan Ta: ” Air, Womahis n 
“1G ini telah disjahkan : oleh Kementerian P.P. & ha - Ikaraitan Mob. Sadit (an 

an 
& 2 5 Harga .. ... Ps 5 mx £ Soefaat 

. “10 — 49 ex. dapat potongan 20: put. masing2 guru S. M. A. B. 

BN 233 5 50 — 99 ex, ” » 25 pCt. Jogjakarta. 
(at ah Ka NO 20 Wesiban 1 5 € 130 Bee Kn Na 

3 Ne a Sidak Oo 

: Do Ongkos kirim 10 pCt., sndikilnfait fp Na kak  Nagua 
“Aturlah pokana, Tuan dari sekarang, agar djangan kehabisan, Harga R 4,50 

3 Ongkos Dn 10 o/o 
Pesanan kepada : 

Toko Buku K. R. Toko Buku "PRAPANCHA" 
Tags 2 - Jogjakarta. Taman Bausasran No. 9 

Illin-4 Jogjakarta. — | 

  

    
    

  

ian, KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. 
INDRA 13 th. be Ne aman 

Ini malam dan berikutnja. 8 TELAH MENIKAH (2g 

3 kali main. Ha Djam: 5-—7—9. 8 pada iga. 11 April 51 di Jogja: (8 

Laurenee OLIVIER dalam: 8 2 OETIJA AH 8 

WUTHERING HEIGHTS 5 PRODIOATMODIO. 
Me Uta ea x 8 Mengutjap diperbanjak terima 18 

dibantu dengan: Merle OBERON, David NIVEN, HUGH WILLIAMS: g kasih 'atas kedatangan dan 6 
dan lain-lain. O1 bantuan saudara-saudara se- 1 

“Siapa Laurenco Olivier itu ? Para penggemar bioscoop tentu ingat $ | kalijan. TOT A2 
pada waktu mengundjungi film “HAMLET“. o Rep lo 

k SAKSIKANLAH. piREk si: |. 029900000000) 00000000000 

1134 Minggu pagi pe Matinee djam 10. Da! | KURSUS MENGETIK 
  

  Untuk beladjar MENGETIK 
sempurna. Ambillah kursus di 

»MITRAs“, Pendafi. di Bintaran 
wetan 11. 110 — 4 
  

  

  
  

  

      

      
       

        
     

19 V Mulai ini malam. Dj: 5- : 
Djam: 5-7-9 4 

kemiliteran dia Ini malam. 

Minggu Matinee dj: 10.30 

Serie ke Il. penghabisan, 
13 th. keatas. 

VANISHING SHADOW 
Dg. Oslow Stevens — Ada Ince. 

Minggu Matinee dj: 10.30 

Film berwarna. 17 th. keatas 

PIRATES OF MONTEREY 
Dg. Maria Montez-Rod Cameron. 
(14—4   
Mulai Kalam ruXop 

“THE MAN IN THE IRON MASK” | 
(BET YZEREN MASKER) | 

Pemsin2: LOUIS HAYWARD, sebagai Phillippe || 
JOAN BENNETT, sebagai Maria Theresia dari Spanjol. || 

Tjeritera: Pada th. 1638 lahir di Perantjis 2 anak lelaki kembar 
“dari Louis ke 13. IN ud 

Guna menghindarkan kesukaran satu dari psda dua || 1 
anak ifu (Philippe) diserahkan psda D'ARTAGNAN. || 
Seiindjutnja 1... ..... 20 tahun kemudian 

Pan 7— 7 2 # 

  

5 i 

Mulai malam ini: | 

| 

Giperin- 

dengan ten: 

Amerika perutusan missi       instruks!2 baru || 

Sa minggu matinee (1 10. 

— DITJARI DENGAN LEKAS. mx 
Satu pemuda TIONGHOA jang berpengalaman untuk 
pekerdiaan: ADMINISTRASI (Boekhouding) dan surat- 
menjurat. Lamaran ditulis sendiri dan dialamatkan 
Adpertensi No. 116—4 

Ant. Up. 
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No. 11, Jogja. 

       
             

         
    
    

  

     
    
    
     

        
         

         

      

     
      
        

       
      

       

      

    

       

   

Ta | $ 5, 

dengan BLUE 
lalu menarik diri. Seka- 

men- Dulu ia se b h sikapnja. Djalan- 

“an berat sekarang rang sangat beroDa kannja lebih 
Pekerdjaa . na lebih tegak. Tinda beri m- 

a 3 Axd 

dj adi nngan (P n as dan tangkas, tenaganj” sh i-hari 
2 senal 

baginja. Le sebab “aakanannj: a Pa ja 
a Tn £ 10 Gan £ 

Segala sifat dimasak dengan a Blue 2 z 
an 

pemimpin dileleti dengan Blue 
tampa kuat serta 

H1 Na. Tg pertumbuhan na 

BLUE BAND memp 
ANAN SEHAT 

bah an b TG Gd. ekerdj NA Bu BAN! 

    
mena 

a sehat 
kuat pemudi 

rakjat 

dari tumbuh? an 

   buatan UNILEVER 

B.8B.-51-1- 170 -— 

  

  

. Tjetakan ke Il. TELAH TERBIT ! 

  

    

  

      

  

Apa & Siapa ,,Kepala Polisi Negara Sukanto” 

Suka Duka ,,Seorang Anggauta Corps Invaliden” 

Lajar Putih »Laurel & Hardy” si kurus dan si gendut. 

TUGU 42, JOGJA. 
  

Typ, »Kedaulatan Rakjat" 1031 /INA / 10 

PN Ki


