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t Yt”. Prok Supomo salah 

Berkenaan “dengan keterengan 
h Prof. Mr. Dr. upomo mengenai ke- 

terangan P. M, Belanda dalam Ma- 
Gjelis tinggi k aru?2 ini, bagian Pers 
Kantor P. M. Belanda di Den Hasg 
mengatakan bahwaketerangan Prof. 
Bupomo itu sebagian besar tentunja 
berdasarkan salah paham. 
Menurut bagian Pers tsb, P. Gia 

Drees menerangkan, bahwa & 
Indonesia menganggap ada perseng- 
ketaan juridis mengenai status Irian 
jg berlaku sekarang itu dan hendak 
mengemukakan persengketaan itu 

kepada Uai Hof maka Pem. Belanda 
tidak dapat dan tidak heudak me- 
madjukan keberatan? terhadap hal 
itu. RD. 
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Duka tjita Indonesia - 
Berhubung irit meuiuggalnja 

Ernest Bevin, bekas Menteri, LN. 
Inggris, pada hari Saptu jang Jalu 
Menteri. 'L. N. Rf telah mengetok 
kawat kepada Dr. Srbandr'o, duta 
besar Indonesia di London. Dalam 
kawat itu dinjatakan, : ia me- 
ngutjapkan perasaan Guka tjita pe. 
merintah Indovesia atas meninggal 

3 nja Bevia kepada Pak Clement 
(31 Atllee. RD. : 

t SENSUR TER TERHADAP 

: Sa 5 Ph LERA, bhw 

  

   Berhubung deng: 
surat? kepada redaksi pers 
karta dari Tjirebon telah « 

£ lebih dulu 

    
    

(dibuka). dengan : 
tjap telah disensur” dengan ak 
ada Meong ma 3 z menjensur, 

2 3 sat San. MG3 a Indone. 
sia dengan surat anta keterangan 
kepada para wartawan di Tjirebon 
siapa jang melakukan sensur itu, 
sedjak kapan dan apa Pa aan 
annja dilakukan sensur terhad 

g surat2 kepada redaksi ssk. paras. 
an surat tsb dikirimkan kepada Ke 
menterian Penerangan. Ant. 

ia — —— 

BAIK" KATA TRUMAN, 
Presiden Truman - menerangkan, 

bahwa adalah:,,baik” bahwa kedua 
madjelis dari Kongres akan men- 
dengarkan djendral MacArthur. 
Dalam statement jang dikeluar- 

kan oleh Gedung Putih, Truman ka 
takan: ,,Saja sangat gembira men- 

  

Rayburn, bahwa Kongres bermak- 
sud untuk mengundang djendral 
McArthur supaja mengadakan . pi- 
datonja dimuka para anggota ma- 
djelis rendah dan madjelis tinggi 
bersama. Saja anggap pada tempat 
nja bahwa Kongres akan menjata- 
kan hormatnja Kepada salah satu 

Ant. Afp. 

— Politik militer USA supa- 
| ja diselidiki 

Desakan Partai Republik. 
Para anggota duri Partai Republik 

dari senat dengan suara bulat e- 
njetudjui supaja dicdakan penjelidi 
kan sepenubnja terhadap politik tni- 
liter luar negeri Amerika, sebagai 

Hari Mac Arthur 
Hari Djum'at jad. ini Douglas Mac 

Axthur dalam perdjalanan kembali 

York. 
Olah penduduk dikota tsb. akan 

disambut dengan besar besaran jg. 
belum pernah dialami oleh pendu- 
duk kota tsb. 
Selandjutnfja Gidapat kabar bhw 

hari tsb. akan diijadikan , Hari 
Mac, Arthur" Demikian R. D. 

ma 

DJANDJI - DJANDJI 
RIDGWA Y 

Kepada Rajkat 
'Djepang 

Iinj ja dari 
gai panglima t 

  

nge oral Ridgway seba- 
rtinggi Serikat di 

mana ja Sea Jain mengatakan 
bahwa ia L 
nja. untuk mengikuti . petundjuk 

  

penandatanganan perdjandjian per- 
damaian dengan Dijepang selekas 
nja. Ant. Aip. 

mn ebjan babts   - Firma pembuat obat2 pa- 
tent di Amerika , Hadecol” 
telah menawarkan kepada Mc 
Arthur suatu pekerdjaan (ti- 
dak dl ng pekerdjaan 

KR), dgn gadji ape, 
5 ta dollar setahunnja. 
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" DENGAN diundangnja dr. Sukiman ketua umum 
Masjumi dan Prawoto wakil ketua dewan pim- 

pinan Masjumi pada tg. 17 April tengah hari oleh 
presiden Sukarno, kalangan2 politik di Djakarta 
mentafsirkan, bahwa presiden sekarang dengan 
aktip menggunakan pengaruhnja untuk mende- 
katkan Masjumi dan PNI dan pertemuan kemarin 
itu diartikan sebagai usaha jg terachir kearah itu. 
Mesurut kalangan itu sampa' ke 

maria tidak diketahui spakak Ma. 
sjumi telah Mangun pendiriarnja 
terhadap kedujukax P M, dan por- 
tepolio luar negeri Yang merupskan 
penghalang terbesar dalam usaha 
meidekatkan nendan Masjumi— 

ngan badan permusjawaratan par- 
tai2. , 

Urgensi program jang sudah diran 
tiang itu menurut kalengan tsb se- 
telah mendapat pengesjahan dalam 
rapat nlenonfja, akan merupakan ta- 

n Partai2siapkan Konsepsi 
“Ni hendaki “Hatta djadi formateur ? 

PNI. 
Seperti telah kita kabarkan PNI 

telih bersedia menjerahkan kedu- 
dukan PM kepada pihak ketiga jg 
tidak berpartai, tetapi nampukaja 
mengenal portepc Ho luar “negeri 
PN! masih Te pada pendirian 
lama. 
Dalam “pada itu panitia chusus 

dari badan permusi- waratan par- 
tai2 sebagal kekuatan ketiga di 
samping PNI-Mesjumi telah me- 
ngadskan hubungan erat dergan 
formateur. Panitia cbusus itu telah 
menjusun suatu koasepsi tentang 
Uurgeosi program pemerintahan jang 
kabarnja akan diajahkan nanti ma- 
lam (48451 malai) dalam rapat 
pleno. TG 4 

Tawaran baru kepa- 
da formatour 

Pendapat2 kalangan politik ialah 
bahwa andaikata oseha terachir utk 

waran kepada PNI, disamping pro- 
gram minimum dari PNI sendiri jg 
tentunja djiuga merupakan tawaran 
kepada badan permusjawaratan par 
tai2. 

Djumlah suara jang positip me 
njokong badan permusjawaratan ini 
Gslam parlemen ada 52 suara (ti 
Gak terhitung PRNj dan selain itu 
kekuatannja didasarkan pada ideo 

logie politik, sedjarsh perdjoangan- 
nja dan massa organisasi. 

Sementara itu Pengurus Besar dan 
Fraksi Parindra dalam Parlemen tg. 
15 April telah mengadakan sidang 
dan mergambil kepntusan tidak me 
njetudju! kabinet nasional jang diu- 
sahakan oleh Mr. Sartono karena 
korang kuat dan minta kpd Presiden 
supaja memanggil waksil2 PNI fan 

Maejumi untuk berunding dibawah 
pimpinan Presiben dan Wk. Presiden 
guna membentuk kabinet jang kuat 
jarg Gidalamnja daduk wakii2 PNI 

mendekatkan Masjumi 

dengar dari. ketua madjelis rendah, " 

dan FNI ga. dan Masjumi. Dalam keteraprgan Ps 

gel maka tidak ade jain djalaa ba dan fraksi Parindra itupur disebut. 
gi formateir selain “mengowbelikan kan, bahwa tg. 12 april il telat 
mandatnia atau menfspat mandat memutuskan menjetudfui snatu ka. 
baru untuk membentuk suatu kabi. binet nas'onal jarg kuat. Dim pada 
net japg tidak bisa tidsk haerus de- itu kini timbul susra2 dari kalangan 

PEMERINTAH TERPERANGKAP DJARING 
SIASAT DAGANG DAN EKONOMI 

MODAL ASING | 
Peraturan dan peralatan negara kita memungkinkan 

sukses Big Five 
(OLEH KORESPONDEN KR DJAKARTA) ' 

Dee baru dalam lapangan ekonomi dan perdagangan di 
Indonesia dilakukan oleh Big Five untuk dengan sekali pukul 

membunuh kedua konkureonja, jaitu new comer 
pedagang2 Tionghoa jang berpusat di Pintu Ketjil. 

  

Indonesia dan 

dari orang? militer kita js besar”. . 

Tn Down Jalan en "23 TI pedagang? Tionghoa itu. Akibatnja 

ketanah airnja akan “tiba di New. 

'Tindaka |. resmi jang Na Sam 

Timur Djauh, ialah suatu pernjata- 
an kepada rakjat Djepang, dalam. 

akan berusaha sekeras?- 

Presiden Truman, “"menudju kearah 

—DJENDRAL OBAT- 

Tjaranja Big Five mengetjilkan 
peranan Pintu Ketjil di Indosresia, 
lalab dengan melakukan cimpagre 
jang bersegi dus: menjulitksan per- 
hubungan dagang vedagang? Tioag 
hoa dengan Rig Five (mewbiokir), 
Gan kedua dengan siasat politik me- 
lalui pemerintahan kita jang makin 
keras me djelankan peraturan2 ig 
hakekatnja mendesak atau menju 
litkan new comer kita. Diartara 
lain kini sudah terdjadi pada bebe- 
“rapa pervusshaan Indonesia, jang se. 
perti diketahui umum kapitslnja 
sebagian besar dari pelagang2 Ti- 
on:hoa telsh ditarik kerbal: o'eh 

new comer kia nendjadi kekura. 
-ygan kapital hingga tak dapat me 
Jakukan usah:2 dagangnja dengan 
leluasa. Berhubung dengan bal itu 
sudah tidak sedikit perusehaan new 
comer kita tutup. 
Untung kedua jarg 

Five dengan manipulsiiesnja itu, 
ialah kapital Tionghoa Jang ditarik 
kembali itu mendjadi beku, dan tak 
dapat diputarkan kembali. Dan ada 
kemungkinan Big Five akan dapat 
menarik pedagang2 kita jang lemah 
kapitalnja itu kareua sujah tak 
dapat modal Gari pedagang Tiong. 
hos. 
Big F.ve melalul saluran?nja akan 

“ mentjoba mr erggunskan pedegang2 
—.. Indonesia untuk kepentirgannja. 

Siasat da gang jang 
pintar. 

“Dapat dipahami bahwa siesat da- 
gang jg piatar ini didjalankan de- 
pgan rapi oleh modsiasing dinegeri 
kita jang mempunjsi orarg2nja da- 
lam pemerintahan kita, baik bangsa 
Belanda maupun bangsa Indonesia. 
Dari dalam pemerintahan orang? 
Big Five itu mentjoba melakukan - 
peranannja dengan mempengsruhi 

seg-la peraturan pemerintah jang 
mengadakan proteksi psda usaha 
bangsa Indoresia. Sudsh sewadjar. 
nja Pemerirtsh nasional kita mela- 
kukan proteks terbadep bangsa In- 
donesia jang berusaha dalam segala 
lepangan pembangunan, tapi karena 
modal asing diregeri kita takut 
akan dapat saingan bebat mereka 
Gjalankan segala sinsat itu. Rissat 
Big Five itu berhasil, karena bukan 

“sadja porsturan2 Pemerintah tak 
mendjaminprotekel jarg diberikan 

pada usaha2 bangsa kita tapi djuga 

“Gidapat Big” 

Tak mustah!l oleh kerenania 

peralatan pemerintahan memang be- 
| Tuti sempurna hingga dapat mendja- 
min terlsksananja segala peraturan 
pemerinteh 

Selardivtnja menurut kalangan 
politik kini usahs dan siasat mo 
dal asing di Indonesia begitu ma- 
Gju, diantara lain ternjata dengan 
d'bentvkuja Bank Pembangunan 
(Herstelbarnk) jang pusatnla d: Su- 
rabaja, jarg kabarnja kapitalnja 
adalah praktis semua diberikan 
oleh modal asirg (Belanda), Gan 
Pemerintah Indonesia sama sekali 

“tak memberikan modalnja. 

Menurut kalangan jarg menge- 
tahui mengapa Big Five begitu 
baik hati untuk memberikan model 
pada Bank Pembangunar, ad:lah 
mudah. dimergerti, karena dengan 
Gemikian bank tsb. mempunjsi ke 
untungan dan bak untuk memfinan 
'cler segala oblek per bangungn di- 
dalam negeri, jang mendatangkan 
keuatungan jang berdjuta2 rujijah. 

Perlu didjelsskan bshwa kredit 
jang diberikan BNI pada Gapindo 
75 djuta rupijsh itu hingga sekareng 
Verantwoordirgnja belum selesai 
sebagaimana mestinja, hingga alasan 

untuk memberikan kredit lebh ba. 
njek pada new comer. Indonesia su. 
dah tur ada mengingat pengalaman 
pahit itu. Dan djustru, pada saat 
baik itu, Big Five berhasil mema- 
sukkan djarum siasat d-gang mere- 
ka untuk bertindak sebagai peno- 
long Bank Pembangunan dan Bank 
Negara Indonesia. 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit Gan sututari Makin Pinggapan 5. P.S) 
  

   

  

              Diendrat Esenhotwwer, Panghma 

Tertinggi tentara 22g» 2 ig ter. 
asbung dim Pak Atlahitik b:rv2 
ini mengzd:kan kind ungan sela- 
ma 4 hari dilingkungan perta- 
hanan Erova Bardi untuk menga. 
dakan pembit « radn2 dengan pe- 
mimin militer tidegi di Dierman 
Barat. Gimbar “Jistas menun- 
diukkan Diendral Eisenhouwer 
sedang mend rstidilapangan ter. 
bang Frankfort dimana ia disam- 
but oleh Komisaris Aoung Djer- 

man Barat John Mc Cloy:     i ANP. 

Manjumi jang miBfehondaki Wakil 
Presiden mendjad' formateur. Ant. 

U sul Presiden 
Presiden Sukarno telah mengusul 

kan pembentuk K-biret Mr. Sar- 
tono perumusan mengenai masalah 
statuut Usi Indonesia Belanda Gan 
persetudjian2 K.M.3. bagi Kabinet 
L.a.d. Kebarnja Mr. Sartono telah 
menerima baik usul Presiden itu, 

Atas pertanjasn, mengapa Presi- 
den kemarin hbsnja mengadakan 
pembitjaraen2? Kana Partai Per 
satuan Indonesia Raja, Partai Rak- 
jat Nasional, Partai Indonesia Raja 
Gan Masajumi sadj kalangan? poli- 
tik mendjaweb, babwa ketigapartai 
Ig disebut dahulu U mungkin akan 
dapat menerima | aik usul Presiden 
tadi. Ketiga partai'itu dan Masjumi 
menurut rentjans tad! Senin malam 
1. mengadakan F 
reotukan adirt 
Kent berkenan “dangan usul Pres 

tan “ ag” 

Naa Kathotiex Indonesia, Oa tart 
Kristen Indonesia, Partai Sostalis 
Indonesia den Freksi Derokrat 
tidak disanggil ke Presidenan. ka- 

rena partsi2 tsb telah pasti menio- 
kong pendirian Kabinet Natsir dim 
masalah statuut unie dan persetu- 

djuan2 K.M.B. 

Dalam pada itu Dewan Partai 
P.N,L Senin malem jl. djuga ber- 

sidang untuk menentukan sikapnja 
terhadap usul Presiden mengenai 
perumusan massalah statuut unle 
dan persetudjuan2 K.M.B. dalam 

   

    

    

  

program Kabinet. RD. 

Fraksi Permai segera 
dibentuk 

Lobo keluar dari Parindra 

IR, Lobo. anggote Dewan 
Parindra jang mendiadi ketua frak 

si Periadra dalam Parlemen teleh 
keluar dari Parindra dan masuk da- 
lam Partai Perma! (Persatuan Rak- 
jat Marhsen Indonesia). 

Menurut dugasn2 kalangan poli- 
tik, kaluarnja I.R. Lobo dari Parin 

@ra ialah karena ja tidak dapat 
menjetudjui beleid pimpinan Psrin- 

dra pada acbir2 ini Selain dari itu 
ja dulu memarg anggota dari Par- 
tai Permai, isng Julunja merupa- 
kan suatu badan perdjusngan jang 
mempunjai dasar politik. 

Selandjutnja ,,Antera” mendapat 
keterangan, bahwa di Parlemen se. 
Gikit hari lagi Gapat diharapkan 
terbentuknja fraksi Permal, tang 
akan terdiri dari 4 orang anggota, 
isitu Mr. Iwa Kusamasumanrtri, LR. 
Lobo, Otto Rondosiwu dan K. Wer- 
dojo. Kini Mr. Iwa Kusumasumantri 
sedang menjusun program jsng 
akan Oidjadikan dasar bagi politik 
fraksi Permaiitu didalam Pariemen. 

Seperti diketahul fraksi Parinira 

dalam Perlewen terdiri dari 7 
orang, sehingga dgn keluarnja I.R, 
Lobo, wakil Psrindra dalam Parle- 
men mendjadi 6 orang. Selain itu 

Gapat dikabarkan, bahwa Parindra, 
jang pada mulanja telah menjang- 
gup! sokongan kepada formatesr, 
kemudian menarik kembali soko- 
ngannja itu, karena tidak dapst 
ikut dalam kabinet dgn tiada Ma- 

sjumi. Ant. 

Partai 
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BANTUAN UNTUK 
YUGOSLAVIA 

USA Sudah sediakan 
uang 

Pembesar? Amerika dan Inggeris 
telah mulai mengadakan pembitja- 
yaan2 mengenai soal untuk membe- 

iri bantuan kepada Yugoslavia. 

Pembitjaraan?2 minggu pertama 
ditunda sampai hari Djumw'at jang 
bara Jalu dan pembitjaraan? ini 

adalah hanja sebagai pertjobaan. 
Diharap, pembitjaraan? pembe- 

sar2 Amerika dan Inggeris ini akan 
berkesudahan dalam achir minggu 
ini, 

Pindjaman  sedjumiah 26 djuta 
Goliar dari Amerika dan sedjuta 
pond sterling dari Inggeris seka- 
rang sedang dipertimbangkan. 

Dalam perbitjaraan?2 ini tidak 
ada seorang wakil Yugoslavia jang 
ikut mengambil bagian. 

29.000.600 Dollar dari 
Washington 

Lebih djauh dari Washington di- 
kabarkan bahwa Presiden Truman 
zari Senen memberi tahukan kepa- 
da Kongres bahwa ia telah membe- 
ri kuasa supaja segera memberi 

bantuan kepada Yugoslavia sedjum 
lah 29 djuta dollar untuk menda- 
patkan bahan? strategis bagi pasu- 
kan? Yugoslavia. Ant. Reuter. 

Orang Jugoslavia diusiri 
dari Rumania 

Suratkabar Partai Komunis Jugo- 
sisvia ,,Borba” hari Sabtu ini me- 
ngabarkan bahwa pemerintah Ru- 

mania telah memerintahkan warga2 
negara Jugoslsavia jang tinggal di 
Rumania, supaja meninggalkan ne- 
geri tadi. 
Mereka diberi tempo 10 atau 20 

hari untuk menjelesaikan urusan? 
mereka. 

Sementara itu, sebagian dari war- 
ganegara Jugoslavia jang tinggal 
Gi Rumania tadi, dilarang menig- 
gsl kan negeri tadi oleh pemerin 

tah Rumania. Ant. Afp. 

  

  
  

LANGGANAN : - 3 

Dalam dan Luar Kota 

Sebulan L 9. 

Ktjeran £ 0.50 
. 

. 

ADPERTENSI : 

1 9.70 1 milimeter, 1 kolom 
“       
18 AmRek Nadal 
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REBO 

DEMONSTRASI ANTI INGGERIS 
Pendaratan didahului pengiriman kapal. perang 

20 000 kaum buruh dikota minjak Iran Abadan, hari Senin telah 
» mengadakan demonstrasi anti-Inggris. 
Sementara itu pada malam Selasa ini dikabarkan oleh pers - 

bahwa 3 buah kapal perang Inggeris kelihatan diteiuk Persia. 

  

Kaum Demonstran di Abadan tadi 
berkumpul Gisekitar kuburan se. 
orang pekerdja' jang tewas ketika 
pada hari Kemis timbul kerusuhan 
di Abadan: banjak diantara demon- 

stran tadi menjerukan sembojan2 
anti- Inggris. 

Pada hari Selasa j.l. tentara Iran 
“ mengadakan parade di Abadan, da- 
lam mans ikut serta tank2 dan mo: 
bil2 berispis badia. 

Menurut harian ,/Ettelaat”, djum- 
lah buruh jang masih terus mogok 

didaerah minjak Iran ada Kira2 
27.000 orang. 

Seterusnja harian tadi mengabar- 
kan, bahwa 30 truk penuh dengan 
serdadu telah sampai dikota pela- 
buhan Khorrsamshahr, sedangkan ke- 
tika hari Minggu seorang pekerdja 
mendapat luka2 kerena tusukan ba- 
jonet dan seorang lagi mendpat lu- 
ka2 karena terlanggar tank tentara. 

Pasti mendarat ? 

Inggeris aksn mendaratkan pasu.- 
kan2nja di Iran untuk memperlin- 
Gungi tempat saringan minjak besar 
Iari Anglo Iranian Coy, kalau tin- 
Gakan? jarg demikian memang perlu 
betvl, demikian kata para pembesar 
diplomatik. 

Dikatakannja, kemungkinan utk 
meprggunakan pasukan2 Inggeris ba- 

gi memperlindungi djiwa serta milik 
orang2 Inggeris di Iran sedang di 
pertimbangkan sesuai dengan state 
ment menteri luar negeri Herbert 
Morrison, bhw Inggeris ,,tak akan 
ragu2 untuk mengambil tin. 
dakan0 jang selajaknja”. 

Tetapi kalangan militer katakan, 
tiap pendaratan dari pasukan2 Ing- 
gris hampir dapat dipastikan akan 
didahului dengan pengiriman kapal2 
perang Inggris ke Abadan beberapa 
hari sebelumnfja. 

  

GANDUM AMERIKA HARUS SEGERA 
DIKIRIMKAN KE INDIA 

Difjuainja 300.000 ton beras dan 
25.C00 ton gandum kepada India oleh 
Pakistan tidaklah. mengurangi kebu 
tuhsn India akan 2 djuta toa gan 
dum dari Amerika Serikat, demikian 
menteriluar negeri Amerika, Dean 

Achesog, menjatakan kepada Pani- 
tia Urusan? Luar Negeri Kongres. 

Diterangkannja, bahwa keadaan 
di India sekarang ini bertambsh bu- 
ruk dan ramaian jarg dikemukakan 
Galam bulan Djanuari jang baru la- 
Ju sekarang terbukti terlalu optimis- 
tik. 

Rskjat India sekarang menghadapi 
antjaman babaja kelaparan jg lebih 
hebat lagi, demikian kata Acheson 
seterusnja, dan sebab ini Amerika 
harus mengirimkan sedjuta ton gan- 

Gum ke India Genganset'epat mung 
kin untuk sebagai permulaan. 
Acheson menjatakan pendapatnja 

bshwa komisi jang terdiri dari 2par- 
tsi jang menjetudjui segera mengam- 
bil tindakan tentang soal ini dan jg 
dalam anggota2nja termasuk djuga 
30 senator Amerika mengetahui be- 
nar bagaimana pentingnja perkara 
ini dan akan bergerak selekas mung- 
kin. Ant. Afp. 

Dilarang memotret 
Mc Arthur 

3 Oraprg tukang potret pers dan 
pembuat film berita. mengadu bah" 
wa mereka telah di ,,aikut« atau di 
tindju oleh polisi angksitan udara 
Amerika, ketika mereka sedang me 
motret atau membuat film ttg ke- 

datangan Mac Arthur di Honolulu, 
Pemotret madiallsh ,,L'fe“, ketika 

henilak memotret, dipegang iengan- 
nia oleh m,p, dan Giputarkannja le. 

ngan tadi kebelakang. hingga istak 
berdaja. Ketika ia mengadu, seorang 
kapten menghampirinja. lalu berka 
ta: ,,Diam kamu! Keluar!” Ant. Up. 

Kerugian Aminika hebat 
Didapat kabar bahwa pesawat? 

terbang jet buatan Sovjet Uni telah 
menimbulkan kerugian jang lebih 
besar pada pesawat? pembom B-29 
Amerika ketika terdjadi pertempu- 
ran udara diatas Korea barat-laut 
pada hari Kemis, dari pada apa 'jg 

diumumkan setjara resmi. 
Menurut seorang pembesar tinggi 

Amerika, jang mengatakannja ke- 
pada wartawan UP Charles Cord- 

NOTA KOREA UTARA SAMPAI DI PBB 

menerima message ,,dalam bahasa asing” 
p'UrusrnjaRa PBB katakan, bahwa markas besar PBB telah 

— boleh djadi ta- 

waran perdamaian dari Korea Utara. 

Dikatakannja, akan dibutuhkan 

beberapa djam,. sebelum message 

itu disalin. Pesan tadi telah diteri- 

ma oleh PBB dari pemerintah Ko- 

rea Utara. Pemberian tahu itu dlm 

bahasa Rus dan ditanda tangani 
oleh Pak Hon Yong. Para pembesar 
PBB tak mengetahui apa isi pesan 
itu, sebelum disalin, 

Lebih landjut. djurubitjara ketua 
Dewan Keamanan mengatakan, 

  

bahwa soal Korea tak lama lagi 

akan dimasukkan atjarasDewan Ke 

amanan. Dewan Keamanan hari Se- 

lasa telah membitjarakan sengketa 

Israel/Syria, 

Sementara itu djurubitjara blok 
Arahb/Asia menjatakan, mereka 
akan mengadakan sidang darurat, 

bila detail? sepenuhnja dari tawa- 
ran perdamaian Pyongyang itu de- 

ngan resili telah diterima, 

  

Lembaga Kebudarsen Indonesia 
"Ken Bataviaasch Gencoischap 
yan Kunstenen Watenschappen”       

  

State Department 
tak mau mengalah 

Kementerian luar negeri Ameri- 

ka Serikat menegaskan lagi, bahwa 
Amerika tak setudju djika ,,menga 

lah kepada RRT atau Korea Utara, 
walaupun Amerika mengingini ada 
nja perdamaian di Timur Dbjauh.” 

Pressofficer. Michael Mac Der- 
mott setjara langsung tidak mau 
memberikan komentar terhadap ta- 
waran Korea Utara untuk mentja- 
pai perdamaian dan dikatakannja 

bahwa State Department belum 

mengetahui isi surat kawat tadi, 
Ant, Up, 

  

ry, kerusakan pada pihak Amerika 
tadi ,,hebat.” Ant. —a 

9.000 Buruh dok kendor 
mogok 

Kira2 9.000 buruh dok London te- 
lah menghentikan kerdjanja hari 
Senen ini untuk protes terhadap 
pemeriksaan 7 pemimpin buruh dok 
jg dituduh memimpin pemogokan 
jg taksiah. 

Pemogokan hsri ini adalah ketu- 
dju kalinja sedjak 7 orang buruh 
Gok tadi ditahan oleh polisi. 
Demikian djvga dari siaran? bu- 

ruh dok ini ternjata bahwa Panitia 
Pemogokan Buruh Dok mengandjur- 
kan supaja para pemogok meng- 
adekan demonstrasi diluar gedung 
mehkamahpengadilan pusat dimana 
pemeriksaan terhadap ketudju orang 
tersebut dilakukan hari Senen ini. 

Oleh sebab pemogokan hari ini 
kira2 pekerdjaan 100 kapal terhenti 

Ant. Reuter. 

DASAR TAWARAN 
KOREA UTARA 

Mengenai tawaran Korea Utara 
untuk menjelesaikan masalah Kores, 
Gisebut2 berdasar resolusi jg diambil 
oleh ,, Dewan Perdamaian Dunia " 
jang langsung pada tg. 21 sampai 16 
Febr. 1951. 

Agar pembatja dapat mengikuti, 
Gisini kita suntirgkan tjatatan ten: 
Tang resolusi tsb, a.l. berbunji: 

Utk mengusahakan penjelesaian 
setjsra damai dari masalah Korea, 
Dewan Perdamaian Dunia minta se 
gera Gladakannja konperensi dari 

semua negeri jang bersangkutan. 
Kami. (Dewan Perdamaian Dunia, 

Red.) berseru kepada pemerintah 
masing2 agar menjokong segera di- 
adakannja kunperensi sematjam itu. 
Dewan Perdamaian Dunia tetap 

berpendspat, bhw. semua pasukan? 
bersendjata asing harus ditarik mun. 
Gur dari Korea untuk memungkin- 
kan rakjat Korea menjelesaikan sen- 
Giri masalsh2 intern mereka”. 

  

HABIB Bourgaiba, pemimpin 
beberapa hari berada di Djakarta, 
dapan para anggauta Parlemen 

  

31 Orang buruh 
Inggris kembali 

Lebih landjut dikabarkan, bahwa 
31 orang baruh minjak Inggris serta 
keluarganja telah tiba di London 
dengan pesawat udara dari Abadan. 
Mereka disambut oleh para pem- 

besar dari Anglo/Iranian Coy, jang 
tak membolebkan para penumpang 
itu berbitjara dgnjpara wartawan. 
Demikian Ant. Up. (Laio2 berita 
soal Iran, kita muat hari ini, diha. 
laman Iil, Red. K.R). 

aa 

Angkatan laut R.R.T. 
dilatih 

Di Hainan 
RRT telah mendirikan sekolah ia- 

tihan angkatan laut di Yuli pulau 
Hsinan dan intruktor2nja terdiri 
dari orang2 Rusia, demikian China 
Union Press mengabarkan dari Tai- 
peh. 

Dikabarkan oleh kantor berita ini 
seterusnja, bahwa menurut rentjana 
semula, RRT bermaksud skan me- 
iatih 5000 orang dan mereka ini di- 
pilih dari bermatjam - matjam sa- 

tuan? dipropinsi Kwangturg untuk 
memperkuat pertahanan pantai Ti- 
ongkos. 

Dinjatakan “pula, bahwa rombo- 
ngan pertama jg. terdiri dari 1.400 
orang sudah berangkat dari pela- 
buhan Whampoa menudju pulau 

Hainan, Ant. Reuter. 

KOREA SELATAN TOLAK 
Andjuran Korea Utera 

Djurubitjara pemerintah Korea 
Selatan telah menolak andjuran pe- 
merintah Korea Utara ig menjeru- 
kan untuk menjelesaikan soal Ko- 

rea dengan damai. 
Djurusitjara tersebut menjatakan 

bahwa usul2 Korea Utara itu ada. 
lah perkara jang tak dapat diper- 
bintjangkan dan hanja propaganda 
Jg bermaksud mergabuh!i mata su- 
paja pasukan? PB3 ditarik mundur 
Gari Korea. Ant. UP. 

Israel & Syria.terima baik PP 
sjarat2 utk berunding 

kembali 
Byria telah mengikuti .djedjak Is- 

rae! dan menerima baik sjarat?2 jg 
diadjukan Komisi PB2, guna melan- 
Gjutkan pe'undingannja tentang da. 

erah2 jang mereka pertengkarkan, 
sepandjang tapalbatas antara kedua 
negara tadi. 

Usul2 PBB tadi telah diterima oleh 
pihak Israel ketika minggu jg lalu 

Ant. UP, 

SENJUM DAN MERENGUT 
DUKE OF WINDSOR TJERITE- 

'RAKAN RIWAJATNJA 

Duke of Windsor, bekas Radja 
Edward ke-8 dari Inggeris, telah 
menerbitkan buku jang mentjerite- 
rakan riwajat hidupnja. 

Ia mengaku, bahwa ketika tahun 
1936 ia turun dari tachta keradjaan 
Inggeris, setelah mendjadi radja 11 - 
bulan lamanja, karena ibunja ,Gan 
kakaknja perempuan tidak  setu- 
Gju kalau ia kawin dengan bekas 
Njonja. Wallis Warfield-Simpson. 

Ketika tgl. 10 Desember 1936 
Edward turun dari singgasana, tu- 
kar nama -mendjadi Duke of Wind- 
Sor, lalu kawin dengan Njonja 
Simpson. Ant. Reuter. 

  

SUNGGUH? TERDIMDI     
“ FALANGpintu kereta api diijalan 
Togu pada silang hari tiepat 3ilajani. 
Naik turunnja palang ke 4-nja' ber- 
samaan. Tapi kalau malam hari 
hanja bisa satu persatu Gikerdjakan, 
karena hanjaada seorang jg bekerdja, 
sedang siang Tah sampsi ber- 
gerombolan, 

? MOBIL B 12540 milik kementerian 
penerangan jang sudah mendjadi 
»penduduk” Jogja sedjak Wiwoho 
Gjadi menteri. Sampai sekarang tidak 
diganti nomornja dan merk B nja. 

3 

Partai Liberal Tunis jang sudah 
Sabtu jl. mengadakan pidato diha- 
Seksi Luar Negeri dan: undangan, 

guna memberikan keterangan? dan memperkenalkan perdjuangan ne- 
gerinja menghadapi Perantjis pada dewasa 

dan rakjat Indonesia jang di Indo 
golakan Marokko” itu. Antara. 

    

ini kepada Pemerintah 
uesia mulai dikenal sebagai ,,Pers 
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— lamanja meninggalkan 1 

4 3eLA Hn TAK 

  

SOAL KOREA LEBIH TERASA DI DJAKARTA 
8 

  
- DARI PADA DI HONGKONG 

Kn Te AAA Mak 1 un 
EMIMPIN Umum PSI Sutan Sjahrir hari Senen jl. dg. kapal 

» »Tjiwangi" telah tiba kembali di Djakarta sesudah Ik 3 minggu 
a untuk mengadakan kundjungan ke 

ong Ik- 10 hari tamanja. 

TA 

    

   
   

   

  

   

  

Sjahrir tinggal di Hongk i Beni Na PAR | Atas pertanjaan Sjabfir mdendja- : : “web, bahwa .perdjalinannja ke 
a Men Et oh itu dimaksudkan sebegai 

  

| pengetahuan”. 
Bt naga igihaan . berhubu. 

| ngan dgn. RRT Sjahrir menjataksn, 
“Bana pada waktu Barata ini 

| penindjavan jahk biasa dilakukan 
“Orang terhadap soal tsb. ada dua 
oaatjam, tindjauan pertama fatah 
“dari djorusan Singapura- Hongkong 
“Gan tindjauan kedua dari djurusan 
'Manilia— Taipeh—Tolyo. Japg satu 
memandeng dari luar “dan jg. satu 

Pergulatan jang ada di Tiongkok 
sekarang Infadalah pergulatan Teo 
hebat dan besar dari 'rakjat dan 
"pemerintah dengan maksud untuk 
mendapatkan keriadjuan? bagi ke- 

P -madjuan penghidupan rakjat. Dalam 
hubungan isi Sjahrir memindjam ae OT perkataan Mao Tse Tung ig telah 

BANTULAH PERDIUANGAN: e2sotaian. banya ups 1g dascivan ir ' “@1 Tiongkok sekarang ini adalah MAROKK (os gsBtU langkah jang pertama dalam 
ARA SPO tan 300 mil djauhnjas. 

Malam Senin telah diadakan per- jatakan bahwa apa jg terdjadi 
teruan antara parapeserta Manan “at Mongkok itu sdalah »sangat In- 

GPIT jg. masih berada di Djakarta teressant Utk dipeladjari" terutama 
dan akan berangkat ketempat kon- Jang berhubungan dengan usaha? 
gresnja dikota Medan dan salah se- Untuk mengatasi kesulitan? jang 
orang dari Utusan Badan Perdju- dihedapi dalam lapang ekonomi. 
argan Kakjat Marotko tuan Thalib Dinjatakan oleh Sjahrir dalam 
Salim bertempat digedung Sekreta. hubungan ini, bahwa biasanja apa 
riat Masjumi Oi buat Djakarta. Jeng dilihat orang di Indonesia me- 

Daliia perterdutin fi Pudirb Siiliro ngenai yaaa adalah sifat - sifat 

memberikan tindjauinnja menke- “omantieknjas sadja. 
nai masalah Marokko sebagai inside 
Informatiop. Ia s#chirnja mengharap- 
kan agar pemuda Islam Indonesia 
Gapat mendesak Pemerintah Repu- 
blik Indonesia “untuk membantu 
perdjuangan Marokko. $ 

Dinjatakan ia sangat bersimpati 
terhadap perdjuangan bangsa In- 
Gonesia dan berharap dapat men- 
tjontohnja. Sebentar lagi tentuakan 
meletus perdjuangan serentak un- 
tuk melawan Perantjis, demikian 
Thalib Salim. Ant. 

  

      Naa na ang pang ape menaaI 

atas lima tempat 

aktu Mmengaso sambil menawbah ' 
Mengenai kesannja | 

5 TEMPAT DISERANG DLM. 
SATU MALAM ) 

arang gerombolan sudah pindah? 
MALAM Minggu ji lagi terdjadi serangan? atau pengatjauan2 

di Priangan. Antara pukul 23.10 sampai 

  

        

   
            
        

    

  

. Atas pertanjaen, sesudah menin- 
djso perkemburgan2 dt “Tioigkok 
itu dsri  Cekut, Ma Na 
ngiruh perkembangan teb pada In- 
Sans Taka beo ganpkan “politik 

“megerl Indoresia sebarusnja 
@iaralenkan terhadap vegara tab, 
Sjahtir dak mau memberi djawab. 

Mengenai keadaan 
Hongkong ' 

| Tentang kota Hongkong “sendiri 
Sibrir menfatekan bahwa kota tsb 
kini bertambah ramai. dan Karena 
bertambah penduduknja djugs men- 
djadiluse. Bangat tampak berdirinja 
gedung2 baru terutama gedung? pe- 
rusahaan dan perniagaan., Nan 
Bank of Chiva mendirikan gedung- 
nja jang sangat modern. dan besar. 

Di Hongkong pengaruh dari kedja- 
dian besar se-erti soal Korea Gl. 
kurang terasanja seperti di Djakar- 
ta atau di Singepura. Orang disana 
tidak begitu memikirkan politik te- 

rutama ialah bagaimana mentjari 
uang. Dinjatakan oleh Sjfabrir bhw 
ig Sangat menarik parhat'an bahwa 
hubungan kapal antara . Hongkong 
dan kota2 pelabuan di Tiongkok 

dilakukan oich perusabaan2 perka. 

Kapalan Inggeris. Ant. 

   

SMA bagian B dipetjah 2415 rumah sakit Tasikmalaja di tembaki gerombolan bersendjata. 
| djadi dua Stootploeg polisi dan anggauta2 TNI jang sedang dirawat me- 

Oleb Kementerian PPK telehci ngadakan perlawanan, Dikabarkan, bahwa tembak-menembak itu 
bepuskan terbitung mulsttg.1/2-51 terdjadi sampai antara djarak 25 
SMA Negeri bagian B di Semara 5 2 ' Menurut berita itu djuga pos? Gipetjah mendjadi 2 sekolal Jang pendjagaan Bodjong dan Tjieun- 
masing2 berdiri sendiri, jakni: eung di 'Tasikmalaja  ditembaki 1. sekolah Menengah Umum ba- pula. 

gian Atas Negeri bagian B No 1, - Berapa djumlah gerombolan jang 

meter. ' 

sedang rakjat ditempat itu 
ada. Ant. 

tidak 

SIDANG DPRDS PROVINSI 

WKEDAUL 

Gisingkat SMA Negeri No. 1 dengan 
Ir, Suroto  'Mangunsumarto sebagai 

Kepala: Sa. 
2: Sekolah Menengah Umum ba- 

gian Atas Negeri bagian B IT, di- 
s»gkat SMA Negeri II dg M Huta. 
uruk sebagai Acting Kepala, dgn 

DJAWA-TENGAH menjerang belum. diketahui. Demi- 
kian pula djumlah korban dan ba- 
-gaimana -akibat?nja. 

GARUT DISERANG DARI 
r 8 hari.Resbo tanggs1.25/4 mulai djam 

: F DJURUSAN |. 0900 pegiakan mengadakan sidang- 
Djuga Garut pada. malam itu nja jang “ke 3 di rusngan gedung mendapat serangan dari 4 djurus- papak (Bodjovg). Atjara2 jg akan 

SI orang... Adapun djun 
Mengrut berita jang diperoleh oleh i 

Korr..kita di. Semarang, DPRD. 
Provinsi Djawa Tengah pada nanti 

—Lembays kebudajaan rak 

- tjatatan! : La AA 5 na on - i z an. Tembak-menembak antara Iiain a) bbw untuk sementara waktu, terdjadi 
berhubung dgn belum ada gedung se 
kolah, keduanja ditempatxan dige 
Gung Djalan Oei Ttong Ham Bema- pagerdesa tewas. 
TAN: ti Selandjutnja 
'-b) bhw SMA Negeri bagian A/C djuga didaerah ketjamatan Ka- 
jg telah ada di Semarang diberi dunggera jaitu kewedanasn Leles 

dan Pasantren. Sepandjang 

spama Sekolah Menengah Umum terdjadi tembakan2 jang dilepaskan 
bagian Atas Negeri bagian AJIC. di: oleh gerombolan. Sasaran temba- 
singkat SMA Negeri No.I!I dengan kan2 itu al. ialah pos2 tentera di- 

“BEI. Wijono sebagai kepala. “. kampung Djangkurang, rumah dan 
j Ku Ie Skantor  ketjamatan Kadunggora 

K Se De PARA NN seridiri. Korban tidak ada. 

ae SERANGAN DI TJITJALENGKA 
  

Malam itu kota Fjitjalengka dju- 
ga telah diserang oleh gerombolan 
dari djurusan Selatan dan Timur. 
Lalu  terdjadi  tembak-menembak 
antara gerombolan dan tentara di- 
bantu oleh polisi selama Ik satu 
djam. Korban dari tembak-menem- 
bak ini seorang penduduk tewas. 
"Dapat dikabarkan pula tadi ma- 

lam djam 209.00. gerombolan jang 
ada didesa. Bunidjaja  Gununghalu 
sekitar daerah Tjililin telah berang 
“kat menudju desa Tjmengah dan 

3 Bodjong. Berapa kekuatan gerom- 
bolan tidak diterangkan. Selandjut- 
nja - dikabarkan rakjat dari desa 

  

TE Cek Aan jat tjab. Surabaja 
« ' aa Haa Bikgan ME an Bada 
Diantara peminat? kebudajaa 

mumn'a, dan Aa kj: 
chusasnfa, barb2 ini telah memben- 

Be ae mbak Kebudiiaan MAKA Tjipitjung, Rodjong! dah "Tjinengah 
t : - Ane telah mengungsi “dan ditempatkan 28 aan sE dang bar- didesa Tjibeduk, Bunisari dan Gu- gi Lana 6 2 Tn nunghalu djuga didaerah Tjililin. 

Pada pembentukan Lekra ab, " . : Na 
Surabaja ini dipersoalkan rentjana2 Naas Sunbent ahh Ba 
ekerdjaan jg bisa segera didjatan- olone adikin jang selama ki- 

2 a ab ra2 sebulan menindjau daerah Pri- kan, , x : 5 Bt Aa Akan “melekat pe sangan Timur kemarin tiba di Ban- 

      

   

  

dikampung? Kondangrege 

Giberitakan bahwa 

Gibitjarakan akan menusul dalam 
sidang tersebut. 

: € kabar 
tu ada 2 penduduk dan 2 anggauta 

   
 PENGGEDORAN 

PADA &. 15 menghadap 16/4 
Tjokrosuprobo di Palugunan, 

didatangi dua orang tamu. 
,tentara'' dan mengaku dirinja 

   
    

   ATAN RAKJAT" 

  

    

    

Penguburan die. 

nazsh.' Kapten 

Muliono 1g telah 

disebab- 

kan satu ket ela- 

1 tewas 

taan pesawat U: 

dara beberapa 

hari jang lalu di: 

Sur baja, Aneta. 

    

KEDJAKSAAN TENTARA KEDU SIBUK 
12 Orang hasil operasi 

DR FIHAK Kedjaksaan Tentara daerah Kedu, wartawan K.R. 
memperoleh keterangan, bahwa Kedjaksaan tsb. sedjak bulan 

October 1950 hingga pertengahan bl. April 1951 ini telah me- 
meriksa sedjumlah Ik. 67 perkara 

Kedu mulai dilepaskan 

kedjahatan dan pelanggaran jg. 
berasal dari pelbagai kabupaten di Kedu. Diantara perkara2 tsb. 
sesudah diperiksa, terpaksa dioperkan pada Kedjaksaan Sipil, Dan 
diantara 67 perkara tsb., maka jg 21 adalah perkara sedjak bl. 
1 hingga pertengahan bl. 4 ini. 
Dalam soal tsb.-didjelaskan, bah- 

wa Kedjaksaan' Pentara Kedu baru 
dapat' bekerdja stabiel  sedjak bl. 
“November 1956, “sedang sebelum -bl. 
Juli 1950, "maka Kedjaksaan tsb. 
belum ada dan jang ada pada wak- 

tu itu, ialah Mahkamah Tentara 
Distrik Militer jang telah dihapus- 
kan achir bulan Juli 1950. 

Lebih landjut diperoleh keterang- 
an bahwa djumlah“perkara menge- 
nai peristiwa AXOT. di Kedu-selatan 
jang sudah diperiksa oleh Kedjak- 

saan tsb. -sedjak bulan 10-'50 .hing- 
ga pertengahan bl. 4 ini ada IK. 192 
perkara, diantaranja jang 93 ada- 
lah perkara selama th. 1950 jl. 

Baik mengenai perkara diatas, 

maupun mengenai perkara peristi- 

wa A.O.L., sudah ada-beberapa jg. 
diadjukan pada Pengadilan Tentara 

dan ada. jang sudah diputuskan. 

Dalam pada itu, dari fihak Pim- 
pinan Militer. di Kedu, wartawan 
K.R.. mempercieh keterangan, bah 
wa “mulai tgl: i2. April 1951 ini, 
Pimpinan Militer disKedu telah mu- 
lai melepas orang? jg ditahan “ka- 
rena adanja aksi, operasi di Kedu 
oleh: Militer bersama Polisi sedjak 
pertengahan . sb 251951 jl, djika 
orang. tsb. bem | terbukti tidak 
tersangkut .dalam sesuatu pengge- 
oran. Lg , 

“Sedjak “tel. hingga 16-4 ini, 
.Gjumlah jang: : ada “12 

      

    

  

  

kap dan dimasukkan gangskampen shingga "ts. 16-4 ini 
ada IK. “ap 3. Dianta N iabaan 
itu, ada. seorang jang ' meninggal 
dunia pada tg. 10-4 jl., sedang ada 
2 lainnja jang gila. 

Selandjutnja: mengenai pemerik- 
saan- diterangkan dapat! berdjalan 
lantjar, dan diharapkan: tidak. lama, 

        
LAGI Di SOLO 

jl. diam 7 malam, dirumah -tn. 
Katj. Pasarkliwon Solo telah 

Seorang diantaranja berpakaian 
ditugaskan “untuk  menanjakan 

apakah tuan rumah biasa ,.menggadai" barang? perhiasan. 
Atas djawaban tuan rumah jang 

ja tidak pernah mengerdjakan itu, 
orang tadi menjatakan tidak per- 
tiaja dan dengan mengatjurgkan 

pistoinja, ia- menggeledah rumah 

Kinder vacantie kolonie 
di Tawangmangu 

“ Didapat Ksbar bahwa oleh Panitya 

tn, Tjosrosuprobo tersebut. “Jalanan Pesagegrehan Anak2. (Kin- 
Lebih landjut KR mendapat kete- 

rangan, bihwa Gatangnfa dua orang 
tsb. membawa surat ,,tugasi palsu. 
Empat orang Tainnja menunggu 
diluar. Ya 

Dalam penggeledahan tsb. kedua 
“orang tadi telah berhasil barang2 
perhiasan dan pakaian seharga Ik. 
f 6925,50.. Mereka jang datangnja 
tidak membawa kendaraan, waktu 
akan melarikan diri, mengambil 
speta dari apak tuan rumah dan 
speda satu legi dari saorang tamu, 
jang kebetulan sewaktu ada “peng. 

“ketoprak, mainan-m 

Tpedhs «ri 

donjas untuk “kemudian 

praktis dalam Ispangan -Kebudaji 
an Rakjat, teristimewa jg menge- 
nail keatsan kota buruk Sir 
dan sekitarnja. 4 

Rentjane itu sebagai berikut: 
a, mengumpilkan laga2 perd 

angan, lagu? kanak2, la, 
tiong, mesinan2 teb. Ig “digab 
Gj:k permulaan revolusi 17 A 
tus 1945, ae Yah 

b. mengumpulkan, sj 
kidungan2 jg tertulis 
dalam sak atau me 
tidak tertulis (dalam 

£ 

      

'se- 
SA 

    
         

     

    
   

   

dipemari oleh rakjat 
c.mengnmpoulkan 

tzr?, sembojan? jg dik 
ruh, tani, wanits, pem 

has peristiwa di 
(Maesa). 

Presiden dgn du 
mode Amer 

Mr, Richard Wics 
Lotte Werser, kedusn, 
ag bian node .besar Du 
York, Senin siang dangan. 

kan oleh. #tteche pers. Indi 
Amerika, 1 F 
Ish: ditertna 
Gi Tstang Merdeka. Ha 

“' Seperti tetah Kita kebarkan, k 
ditangan kedua ahli mode ae rika 
tah Ke Indonesia talah untuk mem- 
petadjari hssil2 kesenian dan pen- 
djelmaan Kebudajaan Pa 

sebagai bahan2 dalam mentiiptakan 
mode baru di Amerika Serikat. Ant, 

  

1 

dja- “diperintahkan supaja 
2 “Keron. dilakukan terus. 

menaiki lereng2 . 
“"gung diperbatasan Kabupaten Ga- situ, telah dapat, menemukan paksi 

2, tut dan Tasikmalaja sampai kepa- @n, surat2 dan foto. dari perggefor 
| da tempat2 
2000 meter. Ditempat2 tsb tidak di tsb, disaleh susturumah jang ditju. sidenan Surabais, 

“djimpai lagi sarang2 gerombolan rigakan, di Lodjwotsn. Akan tetspi perbaikan rumah? geredja Ig rusak. 

Uh Tana 
“selain djadi korban tembakan, ten- 
| tera mungkin 

aan dung. Menurut kesannja jang  di- geledehan“ datang mertamu disitu. 

'sampaikan kepada pers, gerombo- Dengan kendaraan speda tersebut 
lan bersendjata jang semula . her- mereka melarikan diri dan kawan2- 
sarang “dilereng2 gunung setelah nja menghilang dalam gelsp. 
dikedjar tentera sekarang diduga Sementara itu C!P.M. diberi tahu 
sudah turun. Kepada pihak tentera dan rengedjarnja kearah dimana 

| pengedjaran nereksa menghilarg. 
arsa (hebih landjut dikabarkan, kahwa 

Kol. Sadikin antara Iain2 telah “atas kegiatan jang berwsdjib dan 
gunung Galung- “bentusn salah seorang Kelbarga Si 

jang ti ja. kira2 Jang mergsku dirinja ,ditogaskan” 

hanja diketahui banjak kubu- belum nda tande2 kemana pengge- 
anggauta gerombolan . jang Gor? tsb melarikan diri. . 

| Kini hal ita masih dalam pengu- 
karena kelaparan, sutan lebih landjut. 

3 

“Bung Ketjil 

    

Gervecentie Kolonie) di Tawangme- 
pgu, pada tanggal 21 April, tepat 
pade Hsri Kartini akan dibuka 
Ggn./resmi.. : 

“Jejasan Panitya tsb. diketuai oleh 
Nn. Sukartini, dan bertudjuan un- 
tuk membertoerswetan pada anak2 
diwaktu Ibur, merdjaga kesehatan- 
nja serta “memberikan afwisseling 
dslam peladjarannja. $ 
Usaha tsb kibernja mendapat 

bantuan djuga dari Pemerintah. 
Panitya Perajsan Hari Kartipi di- 

Rolo telah menjusun rentjana sbb: 
Tg. 21-4 mengndakan rapat umum 
di Sasono Suko. Selein itu mengada 
kan djuga: perlombaan karang me- 
ngarang, Tentoonstoelllng, pertundju- 
kan2 sumbangan dari organisasi2, 
dan penirijavan kedesa2 utk mem 
beri.penerangan tentang arti Hafi 
Kartini. 

Pada sore" harinja mengadakan 
pertundjukan fiimdigedung bioskup 
Sriwedari. 

— Den. uang 7,700 rupiah oleh 
pihak jg berwsdjib Gidaerah kare 

telah dilakukan 

Perbaikan itu dilakuan bulan Msert 
H sedangkan 'utk bulan April “ini 
sedang dipikirkan rentjana anggaran 
belandja perbsikan itu. R.3. 

lagi mereka itu akan “diserahkan 
pada fihak Kedjaksaan "Sipil “bagi 
jg tergolong sipildan pada Kedjak 
saan Tentara jg termasuk. dalam 
formatie tentara, sesudah “diterima 
jnstruksi dari fihak Divisi. 

Panitya Hadji Kedu bubar 
Berdasarkan surat edaran dari Pu 

sat Pani! ya Hadii Indonesia dl Dia- 
karta tg. 28/23 1951 serta statement 

Commissaris P H.I. Djateng di Sema- 
rang tg. 74-1951,.maka Panitya Ha- 
GH Indonesia Masgeleng sedjak per- 
mulaan bulan 4 ini tlh. dibubarkan. 

Djuga PHI dilain2 kabupaten di Ke- 
du tih. dibubarkan. 

Utusan ke konperensi 
NO 

Di Tegal 
Nahdotul Ulama tjb. Magelang 

Galam konperensinja tg. 154 jl-e.l. 
memutuskan mengirim torang ang- 
gota, jang akan menghadiiri konpe 
rensi N.O. daersh Djawa tengah jg 
akan Siadakan di Tegal pada 28-A- 
pril hingga tg. 1 Mei 1951 jad. 

Ketjuali itu, dalam konperensi tsb 
telah diputuskan Jjuga. 

1. Memperitinvggi mutu pendidi- 
Kan - peladjaran Islam dalam ma- 
Grasah2. 

2. Menggiatkan tabligh2, kursus2 
siaran2 deb. 

3..Menggiatkan usaha2 sosial Is- 
| lam. 

4 Memperhatikan 
Ummat Islan... Lin 
5, Mengadakan kerdja sama dgn 

organisasi2 dan golongaen2 lsin dlm 
mewudjudkan masjsrakat Islamijah. 

6 Mentjegah murngkar jg berupa 
apapun fijuga dan pengaruh2nja dg 
Gjalan jg sebaik?nja. 

Hari Kartini dan 1 Mei 
Di Muntilan 

Djuga di Muntilan sedjak bebera- 
pa waktu jl. telah dibentuk Panitya 
Hari Kartini untuk memperingati 
Hari Kartini dikota tsb pada tg 21. 
April J,e.d. Disampirg itu, telah.di 
bentuk Panitya 1 Mei fg bertugas 
menigpkan segala sesuatn utk me- 
rajakan Hari Buruh pada tanggal 
1 — 5 Jad. 

pereconomian 

Perkawinan ssetjara LI.H. 
Pada tgl, 155.4, Oi Magelarg 

telah terdjadi perkawinan “setiara 
LI.H. antara gadis dari Magelang 
Saudaranja seorang Pemimpin I.I.H. 
Ogn lelaki djuga dari kaiangan IL. 
Gari daerah Muntilan. Perkawinan 
tab. fidek terdjadi didepan Perghu. 

tu, tetapi didepan Pemimpin -T.IH. 
menuroit tjara ,Agama tersebut. 

HALAMAN 
Papan 

  

PANITIA REKLASERING MULAI 
MENDAPAT PERHATIAN 

Di Jogja mempunjai 6 “pupil 
KETUA Panitya  Reklasering Pusat di Jogjakarta, Mohamad 

Saleh menerangkan, bahwa reklasering pada dewasa. ini men- 
dapat perhatian dari masjarakat. 
telah diadakan di Semarang, dan 

Pembentukan Panitya Reklasering 
di Pati mungkin tidak lama 

djuga akan dibentuk. Hal ini, karena orang mulai mengerti, be- 
tapa pentingnja adanja panitya Reklasering itu, 
Dalam pada itu, “dari beberapa 

tempat telah “diterima permintaan, 
supaja “Panitya Reklasering “Jogja 
karta itu mengadgkan. kundjungan 
perindjauan dibeberapa pendjara, 
seperti Ambarawa, Pati“dan : tem- 

pat lainnja lagi, 1 ' 

Mutasi komandan CPM 
Dengan bertempat di'Gedung Na. 

sional Kediri dan” diramaikan oleh 
'D igelan MStaram pada tg. 12 April 

dladakan malam perpisahan dengan 
komandan C PM kompi 54 kapten 
Maljadt, dengan dikundjungi oleh 
komandan? CPM.Djawa Timur, bri- 
gate dan KMK. setempat, residen, 
kepala pusat kepolisian, 'kepala2 
Diawatan 41. “5 

Ia dipindahkan ke Surakarta dan 
sebagai gantinja ditetapkan Letnan 
Adjar Adji dari Malang. 

Minta Gedung Sekolah 
PGRI. kirim “deleyasi 
ke Djakarta j 

Suatu delegasi akan “dikirimkan 
oleh PGRI dan IPPI tjabahg Kediri 
menghadap jang berwadiib setem- 
pat pada tg 24 Jai, dalam usahanja 
bersama untuk minta pengembalian 
gedung? sekolah jang masih diguna- 
kan untuk keperluan Iain. 
Gedung2 itu jalah bekas Mulo 

Gan ELS jang kini difempatt ten- 
tara dan bekas Nentrale Schakel- 
school (milik jajasan ,,Doho”), ig 
sedjak dijaman Djebang diperantuk- 

kan asrama polisi tiada dengan 
menjewa, 3 

— —— — 

Hampir 50 pCt ditampung 
Dalam pertjakapan dengan K. R., 

Sdr., SUPARNO Ketua PERBATRI 
Tjab Tjilatjap menerangkan, bahwa 
dari 500 orang #nggauta dalam dis. 
trik Tjilatjap, telah hampir 50 pCt- 
jang teleh mendapat tempat peker- 
Gjaan, baik dlm djawatan pemerin- 
tahmaupun vartikulier. Diantaranja 
60 orang di Djawatan Nasakambang 
160 di perusuhgan partikelir dSidae- 
rah Sidaredja, dan25: orang dipel- 

Semua itu memang perlu menda- 
pat perhatian panitya, tetapi jang 
mendjadi soal terutama mengenai 
beaja?nja. 

Pemerintah hingga sekarang be- 
lum 'mewudjudkan' bantuan? jang 

akan diberikan, seperti jang pernah 
mereka sanggupkan sendiri. Pani- 
tya sekarang bekerdja dengan apa 
jang dapat dikerdjakan. 

Dikatakan : “selandjutnja, bahwa 

Panitya Reklasering di Jogjakarta 
pada dewasa ini sedang merawat 6 
pupil, jg umumnja orang2 itu ter- 
diri dari peladjar dan kaum terpe- 
ladjar, 
Mengenai Rekltaseringsambte- 

naar, Mohamad .Saleh . -menerang- 
kan, bahwa .itu diangkat oleh. Pe- 

merintah jang pada dasarnja mem- 
punjai pekerdjaan jang sama. Pe- 
merintah pernah. djuga minta ..ke- 
pada Panitya Reklasering, apakah 

beberapa orang dari Panitya itu 
sanggup didjadikan pegawai Pe-. 

merintah untuk mendjabhat Rekla- 
seringsambtenaar, tetapi ditolak. 
Panitya Reklasering akan bekerdja 
dengan tenaga? jang ada sekarang, 
mengingat tenaga? untuk itu sukar 
didapat dikalangan masjarakat. 

uHama padi” dikurung 
polisi dan ra'jat 

Beberapa malam jg. lalu di Suro- 
sutan, Kemantren Umbulhardjo Jo- 

gja, atas kegiatan penduduk jang 
bertugas ronda, dgn. bantuan polisi 
negara, telah dapat ditangkap di 
tengah-tengah sawseh, 6 orang ,,ha- 
ma padi” jg. sedang sibuk bekerdja. 
Dengan tangkapan itu, maka pen- 

duduk disekitar sawah “tersebut 
agak tenang dari gangguan pen- 
tjurian padi jg. sedang kemuning. 

Penjakit menular 
Seorang “telah kena penjukit ty. 

phus, jaite di Kemantren Sondoma- 
nan. Sedangkan  penjakit menuiar 
lainnja- diluar-kota nihil. Demikian 

laporan mingguan Kantor Kesehatan 
Rakjat KdAS | oo 0. 
 Konperensi Kepala2 

« Djawatan 
Kemarin dibangsal Kepatihan Jo- 

gjekarta, diiaegsungkan konperensi 

bagsi Gjawatan dalam kota. Selan- 
Gjutnja diterangkan, bahwa. pada 
sesat ini sedang diusahakan perusa- 
haan baru igtih "pembikinan dan Kepala? djawatan dari  Pernetintah. 
pendiemuran kopra jang sifatnja Daerah Istimewa utk membitjara- 
nanti akan berupa koperasi. Peng- Kan soal2 jg. urgent. Rapat dipim- 
laksansan usaha ini, menunggu se- Dia oleh Kepala Djawatan Sosial ' 
lesainja pembikinan tobong (pe- Notojudo. 
rumahan). 

Pembentukan Himpunan 
Technici daerah Kedu 

Berita terlambat dari K.R. me- 
niatakan, bahwa pada tg. 15/4 jl. 
Gikota tsb, 'telah terbentuk organi- 

sasi Ggp, nama Himpunan Technici 
ig. meliputi seluruh daerah Keiu, 

dimena sebagai ketua duduk Sar. 
Arlamunandar dan Penulis Sdr. Su- 
terdjo. , 
Maksud Himpuran tsb. kefjuali 

mempersatukan ftenaiga2 technici di 
Ggerah Kedu, pun bertudjuan untuk 
mengadakan kursiis2 tecbnici dgn. 
maksud, 'agar kaum technici didae- 
rah Kedy dsri golongan bawah da- 
pat mengikuti kusrus2 itu, hingga 
mereka dapat wentjapai peil tivggi 
atau setidak2nja poli trenengah. 
Pendaftaran mendjadi anggota da- 
pat Giterima dia Djaw. Ferindustrisn. 
Keradjinan Kedu atau pada penuils 
Ola Sek. Technik Negeri di Magelang 

SEKITAR USAHA BELANDA MENDAPAT. 
KAN DAERAH UTK TANAM MODALNJA 
ERHUBUNG dgn usaha dari 
kalangan perdagangan) untuk 

Indoresia guna penanaman modal 

pihak Belanda (pemerintah dan 
mentjari daerah lain daripada 
mereka, maka dari 'pihak ka- langan politik Indonesia di Djakarta dinjatakan kepada ,.Antara", bahwa usaha pihak Belanda itu dapat dimengerti, kalau diingat kenjataan, bahwa Nederland dengan maksudnja mempertahankan 

Irian Barat dgn setjara terang2an menimbulkan dan melangsungkan keadaan perselisihan antara Nederland dan Indonesia dengan 
segala konsekwensinja. 

Bahwa pihak Belanda telah me- 
milih Amerika Selatan untuk tein- 
pat penanaman modal baru itu me- 
mang dapat dimengerti, mengingat 
bahwa bagian dunia ini didalam 
keadaan jang akan datang. mung- 
Kin akan merupakan daerah jang 
paling aman dan disamping itu da- 
erah “tsb djuga tidak ' kekurangan 
bahan2 mentah. : 

Atas pertanjaan, 
pihak Belandas itu 
mungkinari 

apakah usaha 
mempunjai ke- 

besar untuk ' berhasil, 

berbelandja 

  

          
        

   

  

   

    

    

    

  

   

      

I 

mempunjai banjak modal dan 
lam bal ini sajangnja 
Indonesia tidak 
bantuan  banjak 
karena memang 
dapi kekurangan 
dja 

kalangan tsh diatas di Djakarta ti- 
dak mau memberikan djawaban. 
Tapi dalam pada itu rupanja orang 
tidak begitu pessimistis sebagai 
sekretaris umum dari Dewan EBko- 
nomi Indonesia Pusat jaitg baru? 
ini telah memberikan keterangan- 
nja kepada pihak pers. Dipihak la- 
m Orang harus ingat pula, bahwa 
para pedagang Nederland di Indo- 
nesia telah mendapatkan ' kedudu- 
kan jang baik dan mereka tidak 
ingin melepaskan kedudukan tsb 
dengan begitu sadja. “Dalam pada 
itu “orang “ijuga ' bertanja, abakah 
para pedagang tsb dinegeri Belan- 
da djuga akan mendapatkan kedu- 
Cukan jang sama baiknja sebagai 
jang mereka miliki sekarang di 
Indonesia, 
Dengan sendirinja timbul perta- 

njaan, bagaimanakah kedudukan 
dari pedagang Indonesia dalam ke: 
adaan jang demikian itu serntanja. 
Pada ' umutmnja kaum pedagang 
dan pengusaha Indonesia tidak 

da- 
pemerintah 

dapat memberikan 
kepada mereka, 
negara mengha- 
anggaran belan- 

Dibitjarakan sos12 kesehatan, pe- 
kerdjaan umum dan lain2. 

Apotheek K.K. pindah 
Berhubung gedung Setjodiningra- 

tan 14 dibutuhkan oleh tentara, ma- 
ka apotheek Kementeridn Kesehatan 
Gidalam minggu ini pindah Oi Dja- 
tan Baidan2 (bekas Balai Prajurit). 

Ds. Purbowijogo dan 
pemilihan 'umurn 

Kemis besuk, Da. Purbowijogo 
anggadta Kantor Pemilihan Pusat 
Propinsi! Jogjakarta,  djam: 1900 
akan memberikan: penerangan ten- 
tang pemilihan umum kepada. umat 
Kristen di Jogjakarta, di R.£k Bet- 
hesda. : 11 
Penerangan perilihan umur? tsb 

Giverikan dim Taman Pendidikan 
P.P.KI. Jogja. 

Kriminil Jogjakarta 
menurun.- 

Menurut keterangan dari pehak 
kepolisian di Jogjakarta maka: dae- 
rah istimewa Jogjakarta gangguan 
keamanan seluruhnja mulai Peliruari 
sangat meny n». Laporan jg Laci 
Gari minggu ada hanjs tertjaltat 9 
Bodoran dan 1 pembunuhan, sedang 
dibulan Pebruari jl ada 43 busih ge- 
doran. Dibulan Maret hanja adja 30 
buah penggedoran.- : 

'nBerkala Buruh Radito” 
# 

akan terbit | 
Mulai 1 Mei jang akan datang: Se- 

rikat Burih Radio Indonesia -Fusat 
akan 1x enerbitkan magjallah builanan 
Gengan. nama ,/Berkala Buruh, Ra- 
dio”. Patut Ia 8 
Penjelenggaraan Madjaliah adi di- 

serahkan “kepada Serikat Eparuh 
Radio Tjabang Jogjakarta, dipi1 spin 
Ooteh sdr, Hartono. ee 

24 - O untuk Ching Hwa 
| Pertandingan basket-bali kendi arin 
antara Ching Hua — SM TII #idak 
jadi langsung karena regu SM 1li 
tidak 'datsrg,. maka diaor.kan 
shooting dengan berhasil 24 — 0 
untuk Ciing Hua, “3 

      

  

Strawberry Rioan. 
Gloria ' Henry, — 

INDRA : The 
Gene Autry, 
segala umur. 
SOBOHARSONO: Lady 10 the 
dark. Ginger Rogers, Raw Mil- 
land, Tou Hali..17 batuk Ya SENISONO .: The Wolf. Man. Lon Chaney, Claude Rains, Bella La ma La She 

! Theseahawk. Errol fi Brenda. Marshall. Claude Akta, jang demikian besarnja. Ka- 1 langan politik tsb diatas ' menun- PI Bt j djukkan pentingnja “ sistim koape- $ . Crash Dive. ..Tyrone rasi jang didalam dunia perdagas Power, Anne Baxter, Dana An gan sangak penting djuga. Ant, drews.-— segala umur, # 

                      



   
"  Inggeris menahadop: | 

   & Pitiniro Nai pemimpin i 

munis Italia dalam | pede 2 

   Soviet | punja bak kirim pasukan 

    

  

  

      

  

  

UANG LOGAM 
'BARU     DJALAN SELANDJUTNJA. 

Mn 

    

   

  

   
i suatu keputusan 
akan didaratkan 

  

1 luar. negeri Inggris, Herbert Morrison, mengha- 
Aa genting apakah pasukan2 

i 

Aehirojs - asem Ala mehjatikan ' 
kepertjayaan sepenuknja "atas kebi- : 
Ijaksanaan pe nerintah Inggris 'atk | 

  

atau tidak 
jang kemudian akan digamb 

Oleh! Dr. Sumitro Djojohadikusumo. 
. DENGAN ini saja akan mentjoba menilaikan keadaan sekarang, 

arkan dalam suatu kemungkinan 

   
   

     

  

  

   

  

djenderal Matthew Ridgwa 
mengangkat djenderal Doyle ( " 
key sebagai Nan staf an2 
bersendjata Ameri ika di Timur : 
uh, ag kepala staf dalam | 
sCap dan PBB. 2 
Hickey 

(EM, Almond jang 

Lapak “kementerian ' luar . 
nggris menerangkan “pada 

“hari 41 Pen Bea KA pemerintah Inggris 
terus menerima laporan2 dari duta . 
besarnja dt-Iran, Dikatskannja, bah- 

Sage wada tidak dapat mengumumkan 

       
     

  

     
tindakan2 apa jang akan diambil 

'oleh pe (Inggris. - ta dalam 

  

telah memegang : 
AFP. 

  

     
    

  

Ga itu a memperingatkan 
Kembati Peran kar omper Ka satest 
luar negeri Herbert Morrison dalam 

Dulles F “Mac , madjelis rendah pada hari Djum'at 
Pt YL bahwa Inggris tak akan ragn2 | 

Naam ra untuk mengambil tindakan2 jang 
| Penasehat persiden Truman, John sewadjarnja“ untuk melindungi war- 
Foster Dulles, telah-tiba di Tokio, 88 dan harta milik Inggris. 

294 setelah Mac Arthur Dikatakannjs, bahwa tiap state 
Ia He - 2 mei at tentang pian untuk men 

i 
Ken ke Amerika Serikat. | ent 

Setibanja MSN sim Ha- daratkan p Inggris di Irsu 
neda, Dulles me bahwa itu harus dibuat dalam madjelis 
beberapa djam Ha Baal 'me- rendah. 
ngadakan kon daa 
“dengan djendera ur 

na “Hono jang genting 
Lautan gr na ika 
Arthur sedang menudju 4 
lulu dan pesawaitnja sedang terbinig  Setangjutnya djurubitjara itu we: 
ke Tokio. Dikatakan. bahwa Mac” akan, bahwa tindakan sawmat ika 
Arthur telah » ak ke ja itu akan wembawa kogsexwensi2 ig 

tkar kanja ia karena menurut perdjandji- 
untuk Zetlapat menga montjapa an th. 19?1 antara Iran “dan Sovjet 
suatu perdjandjian per ifanDje- Rusia, Bovjet Rusia berhak untuk 
pang jang adil dan benar. 

'Dulles didi jemput oleh letn. Gjen- bila pihak ketiga ,, menggunakan ke 
Gerai Matthew na dan duta kerasan 'Bendjata” di Iran atau me- 

4 Amerika di Tokio am Sebald. ngantjam perbatasan2 Sovjet. 
ir Ant. UP, 4 

— —— 

  

  

    
      

  

    

  

: ““Diterangkan, bahwa pada waktu 
, Sa |. Ani Inggeris mempunjat 3 buah ka 
z pal perang di Teluk Persia. Djuru- 
k Mac Arubaai Nana dan & bitjara Agt mengatakan, bahwa ia 
| Aloha Oe" dari | tidak tahu menahu tentang kabar2 

- | “bahwa sebuah kapal transport Ing- 
es Gramofon ( geris jang membawa Ik 1700 tentara 

Pesawat terbang ,Bataan” jang “Inggeris kini sedang menudju ke 
aa Iran. Ia mengakui, bshwa keadaan membawa Djenderal MacArthur dan 23 ape ting”, 

   
PO Memhonasani. Peti amp meat aa Getar Ia Wang 
Si 200 anggota angkatan perang Ame- landjut. : E. rika dan keluarga ine aa an : fuknaatan Hus- 
2 lagu, Aloha Oe” dari piringan hitam. "4 
Ba Sa datang 4” sein Ala 
& Hn terbang... “Ant UP Sena itu AP mengabarkan 

  

  

— TIADA.     

  

Serdadu" In kiigerts di Kaji Ga 
APEL terhadap keputusan hakim dalam perkara Bertha Hertogh, 

lah ditunda “ata Waktu jang tak terbatas. 
- Sebagai alasan diadjukan, bahwa Ia didjaga.” Ia mengeluh “ bahwa 
N.A. Mallal, pembela 'Tjik Aminah sedjak berangkatnja Bertha kene- 
(ibu angkat Bertha Hertogh) dan geri Belanda, ia tak pernah terima: 

. Marisoer Adabi (suami Bertha) pa- surat. Ant. Reuter. 
da waktu ini sedang sakit. Akan 
tetapi menurut berita A.F-P., pem- 
“bela, tadi Kanak berada di Austra- 
Ha. - : 
'Ketika Mehkghah tetineei si- 

ngapura mengambil keputusan tadi, 
pendjagaan di Singapura sangat di 
perkuat: serdadu? Inggeris dan Me- 
laju dengan bajonet terhunus 'ber- 
patroli kian-kemari “dipulau' Singa- 

    

“AMERIKA Serikat telah minta 
pendapat anggota? PBB lainnja, 
.mengenai :soal apakah mereka bisa 
mengirimkan balabantuan untuk 
memperkuat pasukan? PBB di Ko- 
'rea, jang djumlahnja sangat ku- 

    

Koase kwensi2 

Men La NaN pasukan2nja ke Iran, . 

tetapi ia tidak. 

| SEBELUM DIPETJAT 
Amerika minta Sialobiantaal 

HUSEIN 'ALA 
Tindakan Inggeris sangat keliru! 

dari Teheran, bahwa perdana men- 

teri Iran, Hussein Als, telah menja 
takan kepada koresponden harian 

Perantjis ,,Le Mondev, bahwa apabi 
la Inggris mendaratkan pasukan?- 
nja di Abadan, maka tindakan itu 
tidak hanja merupakan pelanggar- 
an atarn kemerdekaan Iran, tetapi— 
dipandang dari sudut kepentingan? 
Inggeris— akan merupakan suatu 
kekeliruan jeng sangat genting. 

Hussein Ala. selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa telah diketahui be- 
nar, behwa dengan adanja perten- 
tangan antara 2 blok dunia dewasa 
ini, bihwa satu tindakan keliru ig 
seketjil2nja d1 Iran'Selatan tak bo- 
leh tidas tentu akan membawa ke 
sulitan2 di Iran Utara danakan mem 
provosir perang dunia ketiga. 

Harus diingat, demikian Hussein 
Ala, bahwa pesal 6 dari Perdjan- 
Gjian Sovjet-Iran memberi kekua- 
saan kepada 'Sovjet Rusia untuk 
mengirimkan “pasukan2nja ke Iran 

Utara guna mendapatkan kembali 
keseimbangan bila suatu negara 
ketiga hendak mengadakan inter- 
vensi di Iran atau mengadakan tiap 
gerakan Ginegeri Ini jang di.nggap 
merupakan 'antjaman bagi Sovjet 
Uni. 
  

  

  

    

. Senat Bana iagin Sara bitat telah " 

: : an untuk me t bil 

ingi paberik penjaringan minjak kepunjaan: Anglo-rania an Na PAN an apa dakpaa 
Company di Abad an. 5 “at amsina internasionel. Ant. Up. 

Berit rita2 jang diterima dari Teheran sementara itu me- $ Mosi. ha | 
oman djukkan, bahwa keadaan di Abadan kini agak lega, dan mertikaam : 

Panglima besar 5. endank telah mulai kembali Meera 4 

meteran MOS kepertjajaan ter 
“hadap pemeriatah verdina enteri | 
Hussein Aja, Ant. Reuter. 

' Hampir sadja : 
Lebih: tanajat, "menurut kalahgan ' 

pembesar di Tehersn, polisi Irin te- 
lih berhasil untuk menindas pertjo. 
basn guna menir bultan kegadihsn 
di Teheran din telah menangkap 33 
orang anggota dari “go'longan2 Ko- 
mMun'se, jang menjrerukan sembojan2 

“Jang bersif.t anti-pemerinteh. 
Orang? Lagi berseru kepsda rak 

Jat supaja “berontak lawan peme- 
rintab jang korup dan reaksioner« ' 
itu. 

3. 200 Buruh be- 
kerdja kembali 

»Bementara itu didapat kabar, bah- 
Wa kaum poemogok - jang mula? 
mengadakan piket, hari £enin ini 
telah meninggaikan pabrik penja 
ring mirjak Abadan dan bahwa 

' 3.200 pekerdja telah. masuk kembeli, 
Keluargs2 “dari 30 ahli minjak 

bangsa Amerika, jang telah berhenji 
bekerdja pada: maskapsi minjak 
Inggris.Iran itu, kini telah mening- 
galkan daerah Abadan : ahli? bangsa 
Inggris masih ada disana. Ant. Up, 

Penasehat2 Amerika dan 
Inggeris kembali ke Paris 

Untuk membawa usul ig. dapat 
memetjahkan dialan buntu pe- 
raridingan 4 wakil2 besar? 

Mallet, pembantu delegasi Ingge- 
ris dalam perundingan? 4 wakil men 
teri luar negeri 4 besar di.Paris, 
malam Selasa ini telah berangkat 
kembali ke Paris sssudah mengada- 
kan perundingan dgn. menteri Inar 
negeri Inggeris, Herbert Morrison, 
pada hari Sabtu jg baru lalu di Lon- 
don. 
Para dpat di London berpen- 
dapat, bhw kedatangannja ke Lon- 
don ini adalah sebagian dari lang- 
kah2 Barat untuk memetjahkan dja 
jan buntu &1 goal atjara kon 
perensi 4 menteri luar negeri besar. 
Charles 'Bahteny kepala penasehat 

Philip desavng "terbang kembali ke 
Paris dari New York hari Minggu 
kemarin sesudah menemui menteri 
luar negeri Dean Acheson di Wa- 
Shington. Ant. Reuter. 

—K.B. NCNA jg kabarnja diterima 
Ui London mengatakan, bhw pasukan? 
Perantjis dan Vietnam (Bao Dai) 
atjapkali melwati berbatasan Tiong- 
kok, sediak bulan Oktober jang lalu. 

am meme ama 

  

  

P 
rang 

  

Gamb.- Aneta   
daripada. hari kemudian. Saja tidak akan membuat!suatu karangan 
jg semata2 merupakan statistik dari pelbagai sudut ekoaoni pada 
dewasa ini. Lebih baik karangan ini dipandang sebagai suatu 
keterangan jang didalamnja mempertimbangkan dengan sepatutnja. 
segala kenjataan dan angka jang menguasai keadaan.” Mengingat 
adanja berbagai kumpulan soal2 jang -muskil dan .berita2 jang 
bertentangan mengenai Indonesia pada .masa ini, maka saja me- 
rasa perlunja memberikan suatu pernilaian jang “berdasarkan ke- 
njataan dan jang didalamnja kita melihat aliran2 dan angka2 pada 
perbandingan jang sewadjarnja. Lebih2 karena “saja menginsjafi 
betul2 bahwa pandangan2 tentang perekonomian Indong&sia ber- 

Lada orarg jg .hanja men'indjau 

tjend-rung kepada pandangan bhw 

njak landjut kearah kemadjuan. Ka- 
lag kita melihat veratja pembaja-     

DJENDERAL FLEET 
NANTANG 

James van Fleet Let.-djenderal 

komandan baru dari tentara ke-8 
Amerika - di Korea, mengatakan 
bahwa ia ,lengan gembira akan 
menjambut serangan pembalasan 
Komunis, karepa itu akan memberi 
kesempatan sebaik2nja untuk  me- 
newaskan djumlah sebesar?nja. pa- 
sukan Komunis”. Ant. Up. 

Anggaran -belandja So- 
vjet Uni 

Mengenai pembukaan sidang .per- 
tama dari Sovjet Tertinggi di Krem 
in lebih landjut dikabarkan, bah- 
wa. menteri keuangan Sovjet, Fe- 
deyef, dalam -pidatonja ' mengemu- 
kakan rentjana anggaran belandja 
untuk tahun 1951 sedjumlah 
54.179.000.000 . rubel: dan menurut 
taksiran pengeluaran negara akan 
sedjumlah 54.136.000.000 rubel. 

Kurs resmi antara rrubel dan 
pound sterling jalah 11,2 — 1: De- 
mikian Ant. Reuter dari Moskow. 

Atom untuk kepentingan 
umat manusia 

Paberik tenaga atom Inggeris di 
Harwell, Berkshire, kini sedang 
mengirimkan isotop? radio aktif un- 
tuk Kepentingan ohat?an serta la- 
in? penjelidikan kepada 24 negara2 
asing. Demikian kementerian per- 
bekalan  Inggeris mengumumkan. 

“Ant. Reuter. 

memang sangat menarik perhatian. 
Harus diingat bhw sembilan bulan 
Jl. sadje, kite tidak tahu bagatmana 
akan mendapat alat?nja antuk me. . 

Petapi : menuhi kewadiiban2 “kita. 
kita memasuki tahun baru Iga ke- 
lebihan sedikit pada neratja pemb:- . 
jaran kita. « Dipandang “dari sudut 
Gjangka pendek, tidak terdapat tan- 
da2 bhw kensikan ini akan segera 
lenjap dlm masa dekat, Karena ne- 
geri2 Eiropah “Barat mash “mende- 
rita kekurangan dollar jg tidak da. 
pat dipisahkan daripada keadaan 
disitu, maka lingkungan “dollar itu 
depat dinamakan daerah mata uang 
kita jg baik. Oleh karena pelbagai 
sebab, daerah rupiah Belanda “me. 
rupskan titik jang terlemah dalam 

kedudukan uang kita. Sebaliknja 
kenaikan harga export kita adalah 
demikian rupa hingga hasil kita da 
ri mata.uang jg bukan rupiah Be- 
landa memungkirkan kita utk me- 
nutup! kekurangan 'kita dim thata- 
uang Belanda dgn setjukupnja. K'- 
ta tidak mengalami kesulitan -apa?2 
Galam  mendjual penghasilan? kita 
jang terpenting. : 

Sebaliknja ada pula orang2 jang 
mempunjai pandangan jg sama se 
ksii berlawanan Jgn pandangan tsb 
Giatas. Mereka ini mendasarkan 
pendapat mereka semata? pada ke 

kurangan anggaran .belandja jang 
bukan main besarnja, djumlahnja 
uarg dalam peredaran ig menakut- 
kan, bahaja inflasi dgn menbu: 
burgnia harga2 didalam negeri, 
productiviteit jg merosot oleh ka 
rena buruh berkali kali mogok, 

ditambah pula dgn banjak sekal! 

  

Medan perang Korea : 

WADUK HWACHONMASIH 
DIKUASAI KOMUNIS 

  

Pertempuran udara jg seru didaerah sungai. Yaul 

Menurut-komunike Ini, 2-pesawat 

  

pura, 'Sebuah pesawat helicopter 
RAF pada waktu itu bersiap2 dgn 
muatan bom2 gas lair mata dan se- 
buah “alat pengeras sus ra, sedang- 
kan sebuah pesawat te : pengin ' 
tai dipersiapkan pula. 
''Mansoer Adabi hari itu mengan- 
tar Tjik Aminah “kemuka hakim, 
tetapi terbukti hanja' untuk - men- 
dengarkan keputusan seperti dise- 
but tadi. Pa 3 

Kepada wartawan Reuter: .Man- 
soer mengatakan: Bagaimana Ber 
tha bisa kirim surat kepada saja? 

    

      

Lg 

TIONGKOK 
# Pembesar? RRT telak. membebas- 
kan kembali 5 orang padri bangsa 
Swis, setelah terdjadi perundingan 
antara duta Swis di Peking dengan 
pem. RRT. “Demikian "eadk Nati- 
kan. 54 
# Radio Pein: methberitakas bah 
wa di Peking telah dibentuk Per- 
sahabatan India-Tiongkok, jg ber- 
tudjuan ,,mempererat persahabatan 
aritara rakjat India dengan Tiong- 
kok Pbara "Aa 2 

# Kota Peking sekarsig. bisa mem . 
beri. air leiding kepac 1.400.000. 
orang penduduk daripada djumlah 
penduduk sebanjak..2. juta, itu. 
ny DIA 

sem, semen- 

   

Menurut taksiran 
tara, : @jumlah penduduk tep. India 
sekarang . sebanjak. 361:820.00 00 

5 Maag , Djumlah perempuannja le- 
    

5 setidak?nja memelihara 

     

  

rang itu, djika dibandingkan dgn 

@djumlah pasukan Korea Utara dan 
“Tiongkok. Demikianlah. menurut 
kabar jang didapat dari Washing- 

— Mirita bantuan negara? Tana 
PBB lain. 

'Pembitjaraan tadi dilakukan se- 
tjara tidak resmi dan berpusatkan 
Soal kemungkinan “untuk menda- 
pat bantuan dari anggota? PBB, jg 
tidak diwakili dalam pembitjaraan 
tadi, serta untuk mendapat keten- 
tuan apakah ketigabelas negara jg: 

. wakilnja hadir dalam pembitjara- 
“an tadi, dapat memperbesar atau 

kekuatan 
pasukan? mereka jang sekarang 
ini ada di- Korea. Ant. et 2 

mna maa 

Tana terima naskah pe- 

— djandjian Djepang 
| Pemerintah India telah-menerima 

teks perdjandjtan perdamaian Dte- 
g jang dlusulkan oleh Ameriko, 

Lan Cengan resmi diumumkan 
Gi New Delhi. 

Peking djuga terima? 
Sementara itu didepat kabar dari 

kalangan Jang lajak dipertjajs, tu: 
runan dari perdjandjtan jang diusul- 
'kan itu djuga Gikirimkan kepada 

“peking. 

- Washington menjang- 
“kal. x 

Kabar lebih landjut dari Washing: 
ton mengatakan, bahwa menurut 
Anam Pan berdekatan “dengan 

terian luar negeri merika, 

belakang garis2 pertahanan Amerika di Korea, boleh djadi akan 

MIG Kores Utara dirusakkan dan 
| satu lagi mungkin dihantjurkan. 

Korunike ini selandjutnja menja- 
takan, bahwa pertempuran'ini ter- 

: Gjadi sesvudeh pesawat2 MIG itu ke 
lihatan kira kira sedjumlah 60 km. 

:€ disebelah tenggara Siniiju Jang ter- 
bang setinggi 9.000 meter. 

Madju terbatas 
Pasukan2 PBB memperoleh kema- 

Gjzan2 jang terbatas hampir diselu- 
ruh front jang pandjangnja 95 mil 
di Korea Utara dari dserah sungai 
Imjin disektor barat hingga ke pan- 
tai timur. 

Waduk Hwachon 
masih ditangan 
Utara 

Perlawanan Utara disektor barat 
front tengah berkurang tetapi pa- 
sukan2 PBB jang mentjoba merebut 
waduk Hwacbhon disektur timur ter 
henti Oleh tembakan? seru dari ku- 

SIASAT BARU DIMEDAN PERANG KOREA 
lapangan? udara baru di Manchuria 
dan Korea Utara. 

Ditambahkannja, bila serangan 
udara itu sekali diadakan, kiranja 
sukar “atau boleh djadi' tak 'muing- 
kin untuk. memukul serangan itu 
kembali. Pasukan? darat. Amerika 
harus bersedia untuk memperta- 

hankan diri dari pesawat? udara 
jang akan tak diragu?kan lagi akan 

dapat menerobos tirai pertahanan 
dari pesawat? pemburu Amerika, 

  Baru? ini sebelum dipetjat dari segala djabatannja Djendral Mac 
Arthur beserta beberapa pemimpin militer lainnja mengadakan pe- nindjauan-disuatu tempat sebelah utara garis lintang 38 setelah men- dapat kemadjuan - dibeberapa tempat. Pada gambar diatas nampak 
bekas Panglima Tertinggi pasukan USA di Timur Djauh | -dan Asia 
Panas bersama2 penggantinja Djendral Metthew B B. Ridgway (ki- 

ri) dan Djendral Taka D. O. Biekey. 'ANP. 

Jet Sovjet pesawat klas satu 
KALANG AN militer Amerika di Washington menjatakan, bhw 

bila RRT mengadakan pemusatan2 pesawat2 udara bikinan Gore 
di Manchuria dan mengadakan serangan djauh di- 

terdapat perobahan dalam pendapat staf militer Amerika Pepang 
pengeboman terhadap Manchuria, 

Staf umum Amerika tetap meng- maksud untuk sedikit-demi sedikit 
dari 173 aan Aa Man pemerintah Amerikatak perhahme- Ambil sikap sesuai dgn politik presi- 

    
   
    

   

  

    

  

“183 “gjuta. 5 ta njampsikan teks perdjandjia erda- den Truman dewasa ini untuk mem- 
AMERIKA... aa 'malan Djepang jang diusulkan 'itu batasi perang hingga Korea, kata # Madjelis rendah Amerika lah: kepada pemerintah Pekirg. dengan kalangan itu. Tetapi bila Sovjet Uni 
menerima baik 'undang? jg mena pemerintih Amerika teakmem- menjediakan sedjumlah besar bala rangi usia mobilisasi dari 
hingga 181, tahun dan 
pandjang dinas militer . dipe 
djang.5 bulan. “ci! 
# Kalangan di Washington Aina 

Inggeris bersedia 

puntai hubungan2 diplomatik. 'Ant- bantuan pesawat? udara bagi RRT 
PT MEP, “dan Korea Utara, maka akan tim- 

2 bul “situasi baru, jg membutuhkan 
bermatjam? tindakan — sekalipun 
untuk “mengadakan pengeboman Tn ah? dinasio- 

3 

      

takan, en Pe bangtan (org terhadap Manchuria, kata mereka. epada Yu he : ea atas tan sa US 00 Mahsih Rentjana Ridoway- ' ae : 5 radiey 
an ea ak bandit du 5 Mbratktiongat aokgota periemen Sementara itu para penindjau 

erika elah Iran sedeng” menjusin rentjana berpenda t, bahwa rentjana Ridg- 
heraben paman : Fida undang2, untuk menas'onnlisesi mas way — Erutuan adalah: 1. Untuk 

“LN George Mc Ghee, untuk mende- kapsi perikanan L.nt Kaspta, jang mendirikan garis pertahanan jang 
ngar laporannja tentang kundjung- dibawa awsh kekuasaan Soyiot itu. kokoh jg membentang dari Pyong- 
annja ke Timur Tengah baru? ini. “Konseit Sovfet untuk mentjari yang hingga Wonsan dengan hara- 
DJERMAN an ksvlar dilaut Kaespia bagian pan, bahwa bila masih ternjata tak 

  

    

  

   

# Rentjana sebesar ' 12.500.000:0 “Iran ituakan berscbir pada per- mungkin  adanja rundingan? jang 
Tn anto menjelesaikan La mulaan th depan. , : menghasilkan, maka status  jarig 4 2 Pm» ra memuaskan dapat “ditjapai. 2. Djan 
Tee La Ta es yang. Ikan Ikan dral Van Fleet akan melatih satu- 

3 — dang dipeladjari oleh pen Ag kavlar jang “paling bails dan mahal an? Korea Selatan sebanjak mung- 
man Barat, ae dunia. Ant. Up. kin dalam djangka pandjang dgn 

  

    

menarik. kembali sebanjak mung- 
kin satuan? tentara Amerika. ' 

Para  penindjau tadi ' kemudian 
mengatakan, bahwa bila Tiongkok 
mengadakan serangan darat " baru 
setjara besar dengan bantuan ang- 
katan udara jang besar, menghan- 
tam garis belakang pasukan? Ame- 
rika, maka perlu bagi presiden 
Truman, staf umum Amerika, dan 
Dewan Keamanan Nasional untuk 
menindjau kembali politik jang di- 
lakukan dewasa ini jang membata- 
Si sengketa hanja hingga Korea. 

PendapatStrateme- 
yer 

Lebih 'landjut U.P. dari  Tokio 
mengabarkan, Let. djen. George 
Stratemeyer, kepala argkatan uda- 
ra Amerika di Timur Djauh menga 
takan, bahwa angkatan' udara Ko- 

munis di Korea kini boleh djadi te- 
lah “mempunjai Kekuatan untuk 
mengadakan serangan terhadap pa 
sukan? darat Amerika, dan itu ber 

hubungan dengan telah  dibikinnja 

Bisa must 1.000 
pesawat udara 

Selandjutnja let.-djend. Bari Pat- 
ridge, komandan taktis angkatan 
udara ke-5 Amerika di Korea, telah 
mengatakan, bahwa lapangan? uda 
ra di Manchuria itu akan dapat 'me 
nempatkan 1.000 pesawat udara, 

Menurut berita2 belakangan 'ini 
150.000 . orang sedang. bekerdja 
membuat . lapangan? serta  ianda- 
san? udara di Manchuria dan Ko- 
rea Utara. f 

Stratemeyer katakan, bahwa, 
lapangan? udara baru di Korea 
Utara selalu dibawah intaian dan 
serangan udara Amerika. Dan 'pe- 
sawat pemburu jet MIG- 15 bikinan 
Sovjet adalah pesawat klas satu 
dan hanja keparidaian dari 'pener- 
bang? "Amerika mendapat kemena- 

ngan dalam pertempuran? udara jg 

makin hebat itu, seperti hari Ke- 
mis 'jL, dirnana 33 pesawat jet Uta 
ra dapat dirusak atau  dihantjur- 
kan, kata Stratemeyer, Ant, Afp. 

ERTEMPURAN udara jg seru terdjadi pula pada dua hari jl 
diselatan sungai Yalu, sewaktu kira2 30 pesawat MIG menje- - 

16 pesawat Sabres Amerika, 
udara ke-5 Amerika mengumumkan. 

demikian komunike angkatan 

bvu2 pertahanan “Utara. . Pasukan2 
Utara kisi masih menguasai ben- 
dungan Hwachon jang penting itu. 
Pasukan2 PBB kini menduduki 

tepi selatan danau jang Jluasnja 14 
mil itu, Gan sebuah pasukan istime- 
wa PR8B sementara itu telah mere- 
but Yanggu, jang letaknja 6 mil 
disebelah timur pertahanan Hwa- 
chon. 

Serangan2 udara PRB 
Pesawat2 pemburu jet Amerika 

pada hari Senin menjerarg sasaran2 
kereta api di Korea barat laut, se- 
Gangkan pesawat2 Amerika Isinnja 
menggempur kedudukan2 pasukan2 
Utara digaris pertempuran untuk 
membantu kemaljuan pasuksin2 
PBB. 

Komunike Korea 
Utara 

Komunike Korea Utara jg didlar- 
kan oleh NCNA mengumumkan, bhw 
selama pertempuran Gelam 4 hari 
kesatuan2 sukarela Tiongkck dan 
kesatuan2 Korea Utara telah mem- 
binasakan lebih dari 1000 .opsir dan 
serdadu PBB disektor tergah front 
Korea. Selainnja itu lebih dari 3000 

serdadu Amerika telah tewas atau 
ditawan selama beberspa hari jang 
laru ini d'sdsebelah barat Seoul dan 
Gidserah Munsan. 

NCNA mengumumkan pula, bahwa 
lebih dari 6000 serdadu PBB telah 
tewas atau Jeka2 disebelah “utara 
Gan selatan garis lintang 380 antara 
tanggal 1 dan 10 April, Ant. Afp. Up. 

$ 

Wskil Demokrat dari Tennessee, 
Albert Gore, dalam surstnja kepada 
presidea Truman mengandjurkan, 
supsaja Truman memerintahkan su- 
paja sendjata2 atom jang sekarang 
Galam tangan Amerika, diperguna.- 
kan dimedan pertempuran Korea, 

Gore ig djuga mendjad! arggota 
Sub kaniite keuangan panityi tena- 
ga atom adalah salah seorang jang 
mendapst keterangan jang tertentu 
tentang sendjata atom. 

nkuryanius” menudju 
Abadan ? 

Angkatan lait Inggoris menjang- 
kal berita2 jang menjatakan, behwa 
kapel pendjeladjah Inggeris ,,5urya 
nius" telah dikirimkan ke Abadan 
untuk mendjaga warga negara dan 
harta- benda Inggoris didserah tsb. 

Ant. Afp. 

Sue kalu Dan 

sudut neratja pembajaran. Mereka. 

perekononian negeri ini teleh ba. : 

ran pada echir 1950, perbaikan itu | 

eda bagaikan bumi dan langit. 
  

Dibawah ihi kuta must bertu- 
rut2 terdjemahan tulissn Menteri 
Perdagangan. dan Perindustrian 
'demisioner Sumitro D:o ohadiku 
sumo dalam , Economic Review" 
jang dibuat sebelum “distuhinia 
kabinet Natsir, berisi pandang:n- 
nia bagaimana tjara2 menghadapi 
kesukaran2 ekonomi diIndonesia 
jang dikatikannia memang-berat, 
tetapi-bagaimana djuga harus di 

tempuh. Tulisannia disudahi dg- 
andjuran ..diangan berputusasa'". 

Red.       

fector jg tidak boers'fat ekonomis 
seperti keamanan dalam negeri jg 
menjijadi buruk demikian rupa hing- 
gs menjuramkan keadaan: kekura. 
ngan kekuasaan moril dan materieel 

dari Pemerintah Pusat: sisa2 pera- 
saan bermusuh. terhadap orang 
asing, tjara kerdja jg tidak tepat 

Gari alat pemerintahan: dan semu. 
snja ini ditambah pula dgn korupsi 
Gan tidak adanja pengalaman. 

Karet merosot terus, mas dan 
dollar merdeka” naik 

Sebagaimana | pernah - diberita- 
kan, 'sedjak.pekan jl. harga mas 
dan dollar ,,merdeka” dipasar Pa- 
lembang sudah naik dengan tjepat 
sekali, sedang harga hasil bumi jg 
sangat ramai diperdagangkan di- 
pasar Palembang, karet, sudah me- 
rosot terus. 

Sementara itu dapat dikatakan, 
pasaran mas dan dollar ,,merdeka” 
tadi sangat lemah, hampir . tidak 
ada terdjadi djual beli sama sekali. 
Demikian pula halnja dengan jang 
lsin?nja. Tegasnja dapat. dikatakan 
seluruh pasar dalam - sehari dua ini 
sepi. 
Berhubung dengan naiknja har- 

ga mas dan dollar ,,merdeka” .her- 
sama? ydalam-satu waktu ini, maka 
kalangan ekonomi dikota ini njata- 
kan, bahwa kedjadian ini sgandjil”. 
Biasanja kalau harga salah satu- 
nja naik, maka jang satu lagi mes- 
ti. turun. 

Perlu “ditegaskan disini, bahwa 
dalam sehari dua ini pasar “karet 
di Palembang sangat lemah sekali, 
Hanja Remilling jang kabarnja sa- 
tu dua bersedia mengadakan pem- 
belian?, tetapi ini “tidak dalam 
djumlah jang besar, Ant. 

Karet di Djakarta 
Tjatatan tg..16/4 untuk April/ 

Mei F.O.B. Manga ek: 
Sheet No. 1. . R. 1060 b. 

3 ba Men dian OH bid. 
Ki Ani MG HO) 

MO Ia AN ak Saki » 11.50 nom, 
Sheet ,, 1 EX. Roady 

Tg. Priuk R. 9.75 b.d. 

  

Pasar tetap, sepi. Antara. 

Kebutuhan sehari-hari 
di Jogja.   

  

    

Kemarin yA Ma 
Beras, kwaliteit T(tumbuk) tiap 

kg R1.20. “Kopi 'kwal. IR 7,50. 
Rusli. TRI. 
Selandjutnja ditjatat, bihwa Var- 

xe2 pakaian, terutama batik, umum- 
nja Tebih mahsi dari bulan jl. Muvng- 
iKin karena tinggal beberspa bulan 
lagi Lebiran. dan petani sedang 
mempunjai uang (hasil pendjualan 
padi) utk membelinja. 

Harga emas 
Kemarin “Gitjatat harga emas 

kwal. I penawaran R 35. Pendjual 
minta R 36. 
Emas Hongkong R 30,— 

EKSPORT RRT NAIK 

Kantor Berita RRT, NCNA, dim 
buletinnja jg disiarkan di London, 
mengatakan, bahwa . perdagangan 
luar negeri RRT dalam tahun 1950 
telah meningkat . 'dan menundjuk- 
kan neratja menguntungkan untuk 
pertama kali, sedjak tahun 4877. 

Dinjatakannja, perdagangan dgn 
Sovjet Uni terutama telah mentja- 
pai tingkatan tinggi dengan ' 295 
dari seluruh perdagangan dengan 
luar negeri dibandingkan dengan 
9,365 di tahun 1936. 

Untuk pertama kali sedjak 'th 
1931, ketika Djepang menduduki 
Manechuria, ' Tiongkok kini meng- 
eksport beras, gandum, kedele dan 
bahan makan. Import Tiongkok ter 
utama terdiri dari bahan? mentah 
dan mesin? untuk industri. Ant, 
Atp. 5 & 

Nehru berangkat ke Bihar 
Perdana menteri luar negeri In- 

dia, Shri Jawaharlsl Nehru merig- 
urumkan, bhw ia akan berangkat 
kepropinsi Bihar jg sekarang sedihg 
menghadapi bahaja kelaparan jang 
sangat hebat. 

Dikatakannja, bhw ia adaiah sada 
berguna tinggal di Bibar dari New 
Delbi ini. « 

Ditegaskannja pula, bhw ja 
Gikerdjakan oleh ,pemerintah India 
aktuk merberi HACnGA bagi p 

Ang, Aftp. 

  

pinsi Bihar. 

33 
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. benzine dan berbagai An bahan nesia akan melawat ke Singapora 
penting lainnja. 

|. Conceasi 

1 

Din 

Kriting : Memang 

  

, 23/4 Ja. 1 

Perkara mania 
Randusari 
7 Orang dakwa dimu- 

| ka pengadilan 
| Perkara perampokan di Bentusani 

jadi ada ketika bulan Agus- 
perampokan mana 

    

  

   

mnlaran 'Darupamekas itelah diru- 
artabendanja sehsrga kira2. 

ketika Dari Senen keninrin 

La Tn pn naa Tayan peperik- 
saan atas saksi2 belum selesai ee. 

menganga a1 
P3 uanja, maka menurut korr. kita 

di Semarang peperiksaan selandjut- 
nja diundur sampai nanti tanggal 

esa 5 Takan di Mak sda 

d: | dtandiat Mn pensiun 
dia dipat matjam2 tawaran. Adata tawa. 
ran dari perkumpulan sandiwara. Dari 

esin tulis.. Ada dari pabrik obat. 

  

  

  

' Menurut mBah Nur, hebat djuga na- « ri 
—ibiMtap Arthur, 2   

i djadi diendra 
boleh pili ih mau merana 'apa. Apa mau 
diadi pemain sandiwara. Apa dadi 
montir mesin tulis. Apa: diadi propa- 
gandis obat. 

Kalau andaikata. mBehi Nur dadi 
diendral lantas d'ipensiun, 1 diadi 
apadhnia: Bung Kriting. 
"Kalau saja dijadi Handa" lantas 

d pensiun, saja lebih baik brontak sama 
pasukan2 saja. Sebab pensiun turunnja 
mesti berbular-bulan, dan biar djendral 
pensiunan, kan ja tidak bisa makan 

angin. 
Benar djuga mBah Nur. Paling gam- 

pang sih brontak sadja: habis . 
Mere pu. ad pensiun: 

|. BERABE: 

2... 

  

Baru2 ini CPM Makassar telah 
bil dirumaehnja masing2 An- 

di Arifin dan Chaeruddin Sjahadat 
5 gan ditahan. Sebabtnja penahanan 

ini pihak CPM tidak mau berikan 
keterangan apa2. 
PENA diketahui Chaeruddin Sja- 

hadat adslah bekas anggauta De- 
wan Pemerintahan Daerah Sulawesi 
Selatan jang djuga djadi ketua PNI 

sedang- 

  

lajah Sulawesi Selatan, 
| kan Andi Arifin seorang pemimpin 

Partai Murba disini. Ant. 

Ke masi lebih hak. 
Menurut keterangan Djaksa A. 

gung, Mr. Suprapto, kepada radio 
pusat RRI, meskipun ada krisis ka- 
binet tetapi keadaan ikeswanan 

menundjukan angka2 diluar dugaan 
semuia jg lebih daripada jg sudah &. 
'Halini disebabkanoleh karena roia. 
pemerintahan berdialaniterus. Men: 

teri demisioner tetap mendjal-nkan 
kewadjibannja. Tetapi meskipun de- 
mikian keadaan seperti sekarang 
ini djargan dibiarkan sadja dan 

kabinet hsrus lekas dibentuk. 

  

  

Sumba minjak tanah 
— Didaeroh Kend-l. 

Di dikan: kiantung: £odfowerto Ka 
bupaten Kendal (Semarang) terda- 

pat sumber minjak jang seksrang ti 

dak dikerdjakan, tidak dipelihara dan 
tidak diurus sebagaimana mestinja. 
Mula2 pemegang idzin itu adalah 
orang2 Tionghoa jg sediak 1826 pin- 
dah targan kepada N,V. Te yappakta. 
leum My Amsterdam tetapi kemudi- 
an tahun 1914 pindah kepada Alge- 
meene Petroleum Compagnie - 
jang sedjak tahun itu lalu tidak di 
kerdjakan hingga sekersng, Nteain 
an antara lain tulis Moh. Sunarman 
dalam Gi Semarang. 

- Dalam tulisan tsb tidak dikemu. 
kakan apa sebabinja usaha AFC itu 
Gihentikan, tetapi disebutkan bahwa 
menurut penjelidikan kaum ahli di. 
katakan bahwa Gaerah sumber tsb. 
luasnja 200 H.A. dimana terdapat 
200 boorputten jang. setiap hsrinja 

| hisa menghasilkan 20 ton latung ig 
30 ya mengandung vilegberzine jg 
di Indonesia sementara ini hania di 
dapat dari Balikpapan sadja, I'cht- 

e itu lamanja 70 tahun 

Pertanian di Semarang 

Konserensi di karesidenan 
Pati. 

Dengan dinsdliri oleh Kepala in- 
speksi Djaw . Tergah DjawatanFe:-. 

tanian Rakjit, 
sieng di Pati telah dilangsungkan 
konperensi a'tara para Mantri2 Per- 
tanian dan 1in2 pegawai jang ber- 
sangkutan diseluruh Kan Sena 

Pati. 

Maksud konperensi ini adalah ntk 
membikin pererangan dan pendjela- 
san2 mengenai so'al kuadjiban dida- 
lam pertenian, agar para pegawai 
jang bersangkutan selandjutnja da-. 
pat bekerdja “dengan tidak perlu 
berbuat Sena kekeliruan. 

  

Indonesia ke Singapora 

Tgi: 3-Mel jad kesebelasan Indo- 

utk mergadakan pertandingan se- 
pak-boia ditempat itu. Guna keper 

SUARA SUARA PERS : 

ketika hari Jenen - 

  

PEMETJATAN MACARTHUR 
BIKIN LEGA KAUM EROPA !! 

(OLEH REDAKTUR K.R. SENDIRI) 
NN )l surat2 kabar di Indonesia banjak mempersoalkan 

pemetjatan djenderal besar di 
jang berkedudukan di Tokio. Dan djuga memimpin 
tempuran di 

Asia Timur Raya, Mac Arthur 
siasat per- 

Korea, jang mendjadi persengketaan antara pehak 
komunis dan pibak Demokrasi Amerika verikat. 

Pemetjatan oleh Presiden Truman terhadapnja “adalah soal 
jang tidak sehari2 terdjadi, malahan menjimpan banjak soal2. 

Ini mengingat, bahwa Mac Arthur 
banjak djasa2 jg ditjurankan untuk 
kepentingan negara Amerika dau 
kaum sekutu lain2nja selama pe- 

perangan dunia kedua meradjalela 
dl Pasifik. Kalau tidak ada djende. 
ral besar ini apakah, mungkin Dje- 
pang jg sudah berkuasa, mau ber- 
tekuk lutut dihadapan Msc Arthur 
int. Maka sudah sewadjarnja ia di- 
beri kedudukan militer dan sebagai 
»gubernur" di Tokio utk mengawasi 
gerak.gerik jang “mungkin akan 
mengantjam kedudukan Amerika 

Serikat. 

Pemetjatan ini bikin lega bagi 
kaum (politis di Eropa, karena dgn. 
ini tentu politik Amerika Serikat 
aken lebih mengarahkan ke Eropa 
jg sampai kini seakan2 mendierit, 
karena mendapat antjaman dari 
timur, seiaog Amerika Serikat dgn 
Msc Arthurnja seakan2 akan menu- 

Aju ke Korea sadja. 
Sedang kepentingan di Eropa 

Barat disbaikan sadja. 

Sk SIN FO Djakarta dsiam tadjuk 
rentjana-nja a. 1. mengatakan, bhw 
Washington telah berpendirian Ko 
rea tidak berguna Gdipertahsnkan 

“ Gan tentang Taiwan tidak harus 
Amerika tjampur tangan. Alasan 
Gari politik ini sebetulnya sehat dan 
bidjaksena. Karesa tentang Taiwan 
sebagai satu segara besar jg pegang 
pinpinan mas'ialah dunia Amerika 
tiGak pantas mendjilat ludah jang 
sudah disemburkan, sementara 
pertahanan Korea membutuhkan 
terlaiu banjak tentara darat dan 
letaknja itu Gjasirat ada terlalu 
Gjsuh dari Amerika. Tapi sebegitu 

 Gjauh, diketahui adalah keinginan 
Mac Arthur sipaja Amerika kan- 
tongi lagi Taiwan. 

gk ABADI Djakarta mengata- 
kan antara lain, bahwa tindakan 
Truman untuk melepus Msc Art- 
hur adalah suatu akibat jang logis 
Gari pabtam demokrasi dan kerega- 
raan, dslam mana tidakada tempat 
buat seorang militer jgturut tjam- 
pur dalam politik dan paham iarg 
demikian djuga dianut dinegara kita 
(Indonesia). 
Dalam pada itu sk. Keng Po Dja- 

kerta menrgschiri tadjuk reotjana- 
nja depgan mengatakan, bahwa se- 

karang iripun Washington mengu 
tamakan front Gi Eropa, menjimpan 
tenaga untuk kemungkinan perang 
di Eropa, selang di Pasifik harja 
Gilakukan pertahanan jang bersifat 
menahan sadja, untuk mentjsii ke 
untungan tempo. Kita pertjaja, bhw 
strategie Marshall itu pada hakekat- 
nja djitu, akan tetapi akibatnja ia 
lah Asia Gibisrkan merdjadi medan 
perang jang mupgkin sekali aken 
tambah meluap menunggu tempo 
sampai persendjataan H:opa Barat 

terbitung mulai tahun 1894 tetapi juan-itu maka kesebelasan Indone- sudah tjukvp kuat, jaitu kira - kira 
hingga kini tidak Odikerdjaken. Ant, sja akan mengadakan pertandingan sampai tahun 195?. 

Pertemuan Pamong Pradja 
|. di Semarang 

Tg. 18/& pagi iri, 

. Hari Rebo pagi tgl. 18/4 ini mulai 
jim 10.30 dipendopo Kabupaten 
marang akan dis n pertemusn 

oleh Bapak Gobernur Djawa-Tength 
“para Kepala2 Daerah, Ke- 

pala2 Djawatan dan lain2nja, a.l. 
fihak D.P.D. dan D.P. R.D — Ada. 
pun apa jang akan dibitjarakan, 
menurut korr. kita di Semarang 
baru akan diketahui didalam kon- 

: wa nanti. 

| Rapat mg perang 
“pada ketika tanggal 15/4 dengan 

t di G.R.I. Gendong Sema- 
rang, ,,Somite Pembeia Perdamaian 
Dunia” di Semarang telah mengada 
kan rapat jg dikundjungi oleh sebe- 
las wakil2 dari berbagai partsi2, or- 
ganisasi2 Yan Badan setempat, Ke- 
Ppitusan2 jang telah diambil, antara 
1ain dapat diberitakan oleh korres- 

n- K.R. dl Semarang sbb: 
(Iy- “Mengesjahkan dibentuknja 

Kepaniteraan Sementara dari Ko- 
mute Pembela perdamaian Dunia 
Semarang jsng terdiri dari $69r2.: 

Briwidjaja dan Darmini, selaku Pa- 
nitera permanent dari Komite ter 
sebut. (2) Melengkapi susunan Ke- 
'paniteraan Komite pembela Perda- 
:maian Dunia Semarang, dgn mem- 

“ bentuk satu Kepanitersan bagian 

LOSAR, Al 

    

      

| Aksi jg terdiri dori wakil2 dsripada 
partai2, orgapisasi2 dan badan? ig 
hadlir didalam rapat ketika itu, ja 

RT Pusat, Korps Invalidon, 

Perbeta, BTI. Pemuda-Rakjat, Ger- 
| wis, Bin Yoe Sbe, Orbu. SOBSI dan 
“P.R,L. (3). Merentisnekan program 
aksi utk hari 1 Meli jgakan datang. 

    

kep pertai2, orgenisasi2 dan 
badan “oleh Komite tersebut dia- 

. tas diminta. bantuannja untuk dapat 

ewadjinan, aksi2 dari Komite 

latihan 2 kali dikota £. baia dan 
kemungkinan akan dilangsungkan 

Glim bulan ini 

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

Rebo 18 April 1951 
12.30 Konsert siang oleh ORJ Su: 

wandi. 
1700 Taman Kepanduan oleh Pan- 

du Rakjat Indonesia tjabang 
Mataram. 

  

17.45 Pantjaran Sastera Mualimaat. 
18.15 Dari dan untuk Wanita oleh 

Nj. Mudjoto. 
1830 Peisdjaran pjanji kanak2. 
19.15 Sekitar Kesenian Kita. 
19 40 Trptu diteruskanlagu2 Aneka 

Warna oleh musik tivp Jogja. 
2015 Kipgkisan dari Lajar Putih, 
20.30 Mslam  Meraju oleh Irama 

Angkasa. 
21.15 Sarasehan oleh Djapendi. 
21.30 Siaran Ketoprak Mataram. 
  

- 

CKURSUS RADIO TEKNIK 
(Kuratek) sore di Jogja. 

Teori dan praktijk. Kursus 
jang menguntungkan. Mulai 
sekarang menerima peladjar 
bsru rombongan VI. disertasi 
wsng pend:ftaran f To . 

Djangan terlambat. 

Tempat terbatas. 
Keterangan lebih landjut pada 

Pemimpin ,KURATEK" 

Djalan Kauman 12. — Jogja. 
(Djvuga menerima Reparasi 

“Rsdio untuk umum: O-gkos 

  

      murah.) 61-4 

  

  

  

  

Dea 
“ 

    

“No: 197P. 6/ PKR. TI 

ung surat undian sudah habis terdjual. 
D ng ta surat ketetapan Kesiden “. 

jan 9 bertepeningan ma'lum. 

Haa mna Persatuan Korban Rasionalisasi 

    

   

  

      
      
     

Nan 

      

Klaten 17 April, 1951 

Tjabang Klaten 

Penjelenggara Undian. 

(ttd, SW. SUMANTO) 

Pemetjatan djenderal Msc Arthur 

memperkuat dan membikin lebih 
njata lsgi putusan jg peang diambil 

Gi Washington. 
Sarat2 kabar Belanda & Indonesia 

Gjuga merasa lega, bahwa Truman 

  

berkenaan dgn maksud politik luar negeri dari Amerika Serikat. 
telah berani memetjat djendoralnja 
di Asia Timur. Sk. Nieuwsplad voor 
Indonesia antara lain menjatakar, 
bahwa Mec Arthur sesupgguhnja 
ingin mendobrak kedudukan komu- 
nis di Korea dengan penjerangan 
pertahanan? di Maensjuria, pembeba- 

san seluruhnja atas negara2 dibenua 
Asla, meskipun akan menimbulkan 
peperangan jang ketiga. 

Sebaliknja Kaum politisi menghen- 
daki pol'tik jang skan menghindari 
melusspja pertengkaran dengan pe- 
ngorbacar segala!inja. Dan mereka- 
lah jang menang dslam hal ini 

Berbubing dgu. pemetjatan Mac 
Arthur Gsri disbatannja ,,Merde- 
ka” menulis, bihwa melihat dan 
mempeladi:ri riwajatnja Mac Ar: 
thur, baik kew:n maupun lawan 
akan harus rre.gakui, bahwa Msc 
Arthur adal h seorang djenderal 
for.naat besar, ig sukar sekali di- 
tjari tandingannja. Dengan dipetjat- 
nji Diuc Arthur, Amerika kebilargan 

seorar g dienderaljs. sangat penting. 

Kini kite menantikan perkemba- 
ngan2 'ee'andju atoya di Timur Djauh, 
ig, kekangnja telah terlepas dari 
ta gannja Mac Arthur, jaug untuk 
sekian lameunja dipegang dgn. tepat 
namun tidak dspat disetudjul oleh 

Gedung Patih dan para pengikut 
Gedung itu. 
Menindjau pemberhentian Djenirai 

Mac Arihir ,,/I»dones'g Raya” delam 

p»dak karangannja mergotakan bah- 
wa pertentangan antara Ctendrsl ini 
Gengan kaum politisi di Amerika 
dan negara2 Isin dalam PAR jang 
mempunjai psasukan2 di Korea seka. 
rang telah lama berdjalan. 

Apakah dengan diperhentikannja 
Msc Arthur aken berarti, bawa 
Amerika Seritat akan mentjoba x.o 

njelessikan masaalah Korea sefjara 

punjai pertjetakan sendiri.   
ngenai perusahaanja. 

"BORRA« 

    

Diumumkan bahwa oleh Kementerian Perdagangan dan 

Perindustrian telah dipesan di Luar Negeri 6 buah Ulnit per- 

tjetakan, jang kelak sesampainja di Indonesia 

kepada perusahaan2 surat kabar nasional jang belum mem- 

Maka kepada jang berkepentingan diharap berhubungan 

dengan Direktorat Perdagangan dan Perindustrian dari Ke- 

menterian Perdagangan dan Perindustriaa, 

Mada No. 8 (Molenvliet West 8) Djakarta, sebelum tanggal 

30 April 1951. Libutuhkan sekali keterangan2 Ta me- 

  

    

SOBSI Jogja solider 
Bekretariaat S.O. B.S.I. Tjabang 

Jogja dalam rapatnja tgl. 174 '51 
jang dikundjungi oleh 20 Sarekat2 
Buruh/3ekerdja anggauta S.O.B.S.I. 
dengan suara bulat rapat mengam- 

bil keputusan sebagai berikut : 

1. Menjatakan solider terhadap 

aksi kaum buruh Hotel Garuda Jo 

gja anggauta 8.B.H.I. Tjabang Jogja. 

2 Memprotes tindakan2 Direksi 

N. V. Grand Hotel de Djocja jang 
Gengan tiada beralasan : 

a. Menuntup perusahaan 

Garuda Jogja. 
b. Memberhentikan 113 orang bu. 

ruhnja dengan tidak hormat. 
3. Menurut keprda Direksi N. V. 

Grand Hotel de Djocja : 
a. Dengan segera ditjabutnja pe- 

nutupan Hotel Garuda Jogla. 
b. Dengan segera ditjabutnja pem- 

berbentian terhadap 113 orang bu- 
rub2 Hotel Garuda. 

Hotel 

Penutupan kursus kader 
sosial wanita 

Hari Senin tg. 22 April, di Kepa- 
tiban Jogja, akan dilangsungkan 
Opatjsra kursus kader sosial jang 

telah berlangsung beberapa waktu. 
Seperti diketahul, kursus? itu di 

sore jg diselenggarakan oleh Djaw. 
Sosial Bagian Masjarakat Daerah 

Istimewa. 
Djika kursus kader wanita itu tlh 

selesai, kemungkinan besar tidak 
lama diadekan legi kurgas keder 
sosial lak!2. 

Penjelenggaraan kursus2 kader 
itu, diseluruh Indonesia baru terda. 

pat di Jogjakarta sendiri. 

  

politik dan perundingan? 
Djika dengan 

Gjendera! besar 
pintu untuk mengembalikan peria- 
maian di Asia dengan djalen perua- 
divgan2 engan regara2 jang ber- 
sangkutsan di Asia, maka tindakan 
Presiden Truman ini harusish men- 
Gapat pudjlan dari semua orang jang 

tjinta pada perdamsian. 
Hsl ini baik djuga djadi pikiran 

orang di Indonesia, jang menganggap 
orang besar tidak boleh dikutik- 
kutik (meskipun ada bukti2 kesa- 

lahannja), 

negara. 
karena akan merugikan 

  

akan didjual 

Djalan Gadjah 

- 

1162 —4 
    

    

  

Sabun biasa 
kurang 

      
   

      

chasiatnja 

    

Sabun TJAP TANGAN 
« besar chasiatnja 
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LELANG 

  

Pada hari 

HARI PERIKSA "i 
AHAD: SORE 

160 — 4 1 

PENEN 23 April 1951 diam IO paigi, 
”"KEMADJUAN” KLATEN, Dil. Raja Todangsan 56. Perabot rumah- 
tangga, Paksian 2, Batik2, Sepeda iaki perempuen, al. 

           

   

   
       

  

    

  

di Rala'-Lelang 

Dijuru Lelang 

F3 AK MUH 

  
    

: : Ufapan. | Nata Pasi” 
Dengan terarg dan tentera 

tgl. 10 ndek 1951 (4 Radjab 1882 
kami: 

R. AJU POERWOWINOTO 
Perbadap Taaas/NJo aja2INO na?, di Penganti-Anti 7 Magelang, 

m telah meninggsl dunia 7 
Reho Wage) ajam 22 Ister:i/ ah 

  

perkumpulan? Perwari, Wanita. Rukun Kampung dan Isin2 12. 

telah menjun bargken tenaga, pikiran dan hartabendaserta me 

| nganter djenszahnja ke kuburan Giriloto, dg. ini kami utjspkar 

beribu-ribu terima kasih, semoga semuanja sakan”dlbalas o!eh 

TUHAN berlipat ganda. 

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJIUN. 

Magelang, 16 April 1951 

Suami : 
1 Putera : 

159-4 

Jang berduka tjita: 

POERWOWINOTO. 
1. BASOEKI POERWOWINOTO 

2. SELAKSONO POERWOWINOTO. 
TE KEREN TA MUG LT KIE NE TOTE NA BEBAN DAA 

aa 

  
        
      

  

     

beratnja. tetap 

menghemat tenaga 

tjutjian terpelihara 

| halus bagi tangan 

busahnja banjak 

hemat dipakai 

buatan UNILEVER 

  

  

     

, REBO 18 APRIL 1951 

      

malam ini ni. dan barikutnin. 

mars djam : Dn Tali D. 

13 tahun. 

  

      

      

  

1 Ia 

Wirid 

OA NN 1g 
ang 3 cast a! tnousanas 

BRENDA MARSHALL » DONALD CKIS Sp. Pnloka ROBSON 

LAN HALE » DIRECTED BY MICHAEL CURTIZ 
BORCEN PLAY Sy MOAWARU KOH SETON 1 MULAER 

| | 

| 
| 
| 
: 
| 4 

| 
: : 
|       

  

| Bs@jak laut jang berdjoang untuk negaranja. 

| Kedjam — seram: disampingpja SAJU SIFAT Erroi F ynn jang tas 
!   pernah na 166 —4 
  

diperhentikannja | 
ini, akan terbuka | 

adakan ditisp2 kemantren diwaktu | | dalam 

| “crAsSH 

    

Mat mata INI : 1UXOp n FILM BERWARNA 

TYRONE POWER, ANNE BAXTER, DANA ANDREWS dil. 

RASH  DIVE' 
Ho taneo'a Na Inna 

Film perang dilaut, “P.T,“ dan “U- boten" beraksi. 
Kisah opsir2 dan anak buah jg. gagah berani dari pada suatu 
kapal selam, jg. berhasil mengbantjurkan pangkalan musuh. 

Tambahan Gelora Indonesia No. 4, disntaranja : 

Pembukaan Training Centre jogjakarta. 

SEGANA UMUR. Diam: 17—19 & 21, 
163 —       ea 

  

  

  

  

  

  

ra C000000000000800000 00c000000000000000000000 000 

| AKAN. MENIKAHKAN Is 
8 8 
4 LSRUANIP: | Karangnongko 8) 
| SN Dir. tulis Ko. ,, 8 | 

28 0. Pada 1 MEI 1951. 3 

e| Kelvarga jg. bersangkutan, diharap mendatangi ke 8 
O| Djetis. Karangnorgko Klaten. Oo! 

a| 164 4 ela Keluarga Darmopuspito Tjarik ds Djetis. 8 | 

00 0000 20e00000000000000c oU 000000000000000000000000 S 

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 
STAF ANGKATAN UDARA 

PENGUMUMAN 
No: Og/IKLISU-11/51.- 

I. KEMENTERIAN PERTAHANAN STAF ANGKATAN UDARA me- 
manggil penuda2 untuk dididik sebagai: 

PERWIRA PENERBANG sebanjak 30 arang. 

II. SJARATI2 PENERIMAAN : 

a. Warga Negara Indonesia. 
b. Laki-laki. 
c. Belum kawin. 7 
d. Tammat S.M. A. bagian Ilmu Pasti/Alam, duduk “ 

klas 3S.M A. tahun peladjaran 1950/1951 jang “ 
berhok mengikuti udjian penghabisan (harus “ 
ada surci kelerangan dari Kepala Sekolah). » 

e. Umur 18 s/d 25 tahun. 1g 
£ Berbadun sehat. 2 
g. Tidak berkatja mata. 
h. Tinggi sekurang kurongnja 165 cm. 
ii Bersedio werngadokin ikatan dinas tentara seku- 

rang2 nja 5 tahun, setelah tammat dari pendi- 
dikan. 

HTI. TJARA-TJARA MELAMAR: : 

Pelamar harus mengadjukan surst lamaran kepada: Kepala Staf 
Umum II! Markas Besar Angketsn Udara di Medan Merdeka Barat 
No. 8 Djakart2, dengan disertai: 

a. Riwajat hidup jarg ditulis sendiri. 
b. Salinan /djazah den angka2 rapor Gari S.M. A. 
C. Surat keterangan persetudjuan dari orang tua/wali. 
d. Surat keterangan berb-dan sehat dari seorang Dokter 

dengan disebutkan iirgji badan. 
e. Surat keterangan bernelakuan bsik dari Pamong Pra- 

dia/Polisi. 
f. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan 

(ini bagi mereka jang kini telah bekerdja pada salah 
satu instansi). 

. Jang memenuhi sjarst2 akan dipanggil dan diudji, 
V. ATJARA PENDIDIKAN : | 

Pendidikan diselerggarskan di dalam Negeri. 
Lama pendidikan kira2 112 tahun, termasuk 2 3 bulan pen- 
did kan kelentsraan sebel izanja. 

Dalam pendidikan mendapst pangkat tentera mulai dengan 
Pr. Ud: II dan mendapat kenaikan pangkat menurut waktu jang 
fertente Gan hatsilnja udjian. 

VI. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 April 1951. 
VII. Beaja perdjalanan untuk mereka jang disanggil dari Luar Djakar- 

ta Reya untuk diudji akan ditanggung oleh A- U. R.I. 

Diskerta, 9 April 1951. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA 

tid. R. S. SURYADARMA 
Gerak” IV 14—64 Komodor Udara : 

  

»TATA NEGARA INDONESIA" 
“Tjetakan ke II, 
Karangan Mr. Iman Supomo, 
Diterbitkan oleh N,V. Badan Penerbit ,, Kedaulatan Rakjat” 
Kitab peladjaran dan batjaan bagi sekolah Menengah. 
Tjetakan pertama sedjumlah 15.000 ex. habis terdjual dlm waktu 3 bl. 
Tebal 58 halaman. 

10—49 buku dapat potongan 20 pCt. 
” 50-99 

Pembelian: 

100 
Ongkos kirim & alat pembungkus nah sedikitnja R. 1. — 

.Tata Negara Indonesia” djilid ko II sudah masuk pertjetakan. 

Ukuran 13X18 cm. Harga R. 5,— 

” » 25 pCt. 

3 lebih, dapat potongan 30 pCt. k 

Dapat beli di 

Toko Buku K. R. 
Tugu 42.—Jogjakarta, 
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