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| PA jang kita kuatirkan selama 
ni mengenai pembentukan ka- 

C h terbukti sekarang. 
agal delaru usahanja me- 
sjumi uhtuk turut serta 

|akan dibentuknja. 
La dari pada kega- 

1 dalam tjara Sartono 
ikukan kewadjibannja. Sebagai 

partai opposisi, maka seharuanja ia 
lebih dulu rveruadingkan soal itu 
dengan partai2 dan goloagan2 oppo 
San nba Maap tan kata. ta. Gotet 
kepada Masjumi. PI aa : 

hingga kawan?nja jang dulu tarut 
dalam copposisi menarik sotongan 
jang diberikan kepadanja. Karena 
Gengan tjara seperi 

   

   

   
    

      

   

  

risis Kabinet: 

  

' menghadap Presiden 

    
    

  

    
NA re 

  

| Kabinet zonder Masjumi ? 
3 KEMARIN pagi formateur kabinet Mr Sartono 

Sukarno untuk peamaa 

-rikan laporan bahwa tugasnja membentuk kabinet 

koalisi Nasional atas dasar jg luas telah gagal, 

karena tidak tertjapai kerdja bersama dgn Masjumi. ytai2 itu: Bahkan suara2 jy kini ter 

“Menurut keterangan pihak Dewan Pimpinan PNI 
pemberian laporan kepa 

arti penjerahan kembali 

da Presiden itu tidak ker- 
mandat, artinja formateur 

minta izin lagi kepada Presiden utk membentuk 

kabinet tiada dgn Masjumi. 

$ Sehabis pertemuan dgn Presi- 

kil2 dari 7 partai politik jaitu 
Parkindo, Katholiek,  Parindra 

ti Sartono telah PIR, PRN, Partai Buruh dan gram itu maka - segala 

jang duduk dalam kabinet. Bagai- 
ternjata sebaliknja, Jen, formateur mengundang wa- manapun baiknja projram kabi- 

net itu, tetapi jang bekerdja ti- 
dak sesuai dengau isi dari pro- 

sesuatu 
Gjalankan menimbulkan kesan, bah. PSTI sebagai usaha membentuk akan kandas, karena hanja akan 
wa partai2 dan golongan2 itu hanja 
dipakai sebagai alat belaka. 
Pokok kegagalan ialah mengenai 

beleid dan kursi. Beleid tentang 
politik luar negeri, djibatan per- 
dana menteri dan pelaksanaan mosi 
Hadikusumo. Dan tentang ini semua 
sudah dilaporkannja kepada presi- 
Gen Sukarno, 
Hal ini mengandung dua perta. 

njaan: Atau Sartono minta kepada 
presidep, apakah ia boleh menerus- 
kanisahanja membentuk kabinet 
zonder Masjumi. Atau kalau ter- 
paksa mengembsiikan mandatnja. 
Kewuogkinan kedua tidak, karena 

Sartono belumjtidak mengembalikan 
man iatnja itu kemarin. Tinggal ke- 
mungkinan pertama. 
Kemungkinan ini, kalau berdasar 

# 

kabinet tidak dengan Masjumi. 
Gagal atau hasilaja formateur 
dalam hal ini tergantung kepada 
pendirian partai2 tsb apakah me 
reka sudah menganggap tawaran 
PNI jg ditolak Masjumi itu sudah 
redelijk atau belum. 

Djuga soal pewbagian kursi 
kepada partai2 ketjil akan meru- 
pakan faktor penting dalam pem 
bentukan kabinet. Beberapa par- 
tai ketjil masih akan berusaha 
supaja antara PNI dan Masjumi 
bisa kerdja sama. Berkenaan dgn 
itu PIR sesudah bertemu dengan 

kan kebanjakgu suara diparlemen (Ormateur akan bertemu dengan 

dan program jang dibuat oleh Ba- 
Gan Permusjawaratan Partai2, da--: 
pat didjslankan. Artinja akan men 

'Gapat kejobihan suara diparlamer. 
Akan tetapi bagaimanakah diluar 

.parlemen? Dimana rakjat biasa, jg. 
tidak tahu politik jang tjumanunut 
sadja dan sering mendjadi korban 

Masjumi guna mendapatkan pea- 
djelasan dari kedua pihak menge- 
nai kegagalamusaha “artono. Ant. 

Beberapa partai ketjil misalnja 
Partai Persatuan Indonesia Raya 
masih akan berusaha supaja “an- 
tara PNI dan Masjumi dapat 

mendapat opposisi baik dari par- 
lemen maupun dari masjarakat. 

Mr: Jusuf Wibisono. dari Ma- 
Sjumi menerangkan, bahwa keja- 
galan Mr. Sartono untuk meng- 
adjak, maka didalam Masjumi 

- sendiri tidak timbul pertentangan. 
Demikian Mr. Jusuf Nang, 

RD. 
Setelah gagalnja formateur me. 

ngadjak Masjumi ikut serta dim 
Kabinet dan berhubung deagan 
keterangannja kepsda pers, bhw 
ia sanggup meseruskan usahanja 
dengan mendapat suara terbanjak 
dalam Parlemen, kalangan? Par- 
lemen kemarin pagi menghitung2 
kemungkiaan usaha formatuer itu. 

Zonder Masjumi tidak 
tiukup kuat - zonder 
PN. labiel: 

Pada umumnja mereka berpen- 

agitasi pare pemimpin buat kepep- memperoleh persesuaian faham. dapat, bahwa mengingat susunan 
tingan partai ? 

sn SEA 

Dalam menghadapi situasi seka. 
rang ini, dimana segala tenaga di- 
perlukan untuk membulatkan keku.. 
atan rakjat, maka kita sokong pen- 
Gapat supaja partai2 ketjil berusaha 
mentjoba mendekatkan pendirian 
Masjumi dan PNI.. 
Djika ini sukar djuga, maka bs 

Sartozo tidak ada djalan lain dari 
pada menjerahkan kembali mandat- 
nja kepada presiden. Dalam hal ini 
terserah kepada presiden akan me- 
meriatahkan membentuk kabinet 

” matjam mana dsn apakah kewedji- 
ban itu diserahkan kepada Sartono 
atau forwateur lain. Sebab Usaha 
Bartono untuk memenuhi permin 
taaa presiden membentuk kabinet 
koalisi atas dasar masional jang 
luas sudah gagal. 
Kalau kabinet sematjam ini harus 

Gibentuk, maka presiden sebaiknja 
menundjuk formaeteur baru dari 
partai diluar Masjumi dan PNI, tapi 
jang bisa diterima oleh kedua par- 
taiitu. 1g Pns 

Dalam hal ini, untuk menghin. 
Garkan kekosongan dalam peue 
rintahan lebih lekes, maka partai2 
sebaiknja lebih memperhatikan ke 
pentingan negara dari pada pres- tiap2 pembentukan kabinet tidak 
tige dan kepentingan masing2. 

N.O. MENJOKONG 
Putusan2 Konperensi 

“ank konperensi Consulaat 

mas, Pekalongan dan Surakarta, 
Negeri pada dewasa ini, al. tela 

Berhubung dgn ini sudah wak- 
tunja dim pembenturan kabinet 
“sekarang ini Partai Persatuan In- 
donesia. Raya - menemui. fihak 
Masjumi untuk mendekatkan ke- 
dua belah fihak karena gagalnja 
Mr. Sartono.. ia : 

PNI berpendapat djika setelah 
semua usaha untuk mendekatkan: 
Masjumi dan PNI sudah gagal, 
maka kabinet dapat dibentuk zou- 
der Masiumi tetapi harus disokong 
oleh Badan Permusjawaratan Par- 
tai-2 sebab djika tidak kabinet 
tidak akan mendapat backing jg 
kuat. Selandjutnja Partai. buruh 
masih mengharapkan adanja ker- 

Parlemen sementara sekarangini, 
Kabinet dengan tiada turut ser- 

tanja Masjumi tak akan danat 
tjukup kuat, tetapi sebaliknja de- 
ngan tiada turut sertanja PNI 
djuga sangat ,,labiel”. 

| Menurut taksiran mereka ke- 
marin pagi apabila PNI berha- 
sil ''mengadjak semua partai dari 
golongan nasional (“/R, Parindra, 
PRN) devgan mendapat pula 
sokongan dari Parkindo dan Par- 
tai Katholiek Partai Murba, P-II. 
Golongan Tani dan Buruh maka 
turut sertanja Masjumi,  PSi dan 
dga tidak mungkin pula Fraksi 
Demokrat jg keduanja pda achir2 

dja sama antara PNI dan Masju-,ini menundjukkan garis politik jg 
mi. Tetapi djika tidak Partai bu- 
ruh akan menjokong kabinet son- 
der Masjumi asalkan programnja 
sesuai dengan program Partai 
Buruh. 

Sementara itu pemimpin Par- 
tai Sosialis Indonesia menerang- 
kan, bahwa soal terutama dalam 

terletak kepada program kabinet 
tetapi jang penting ialah orang2 

BELEID MASJUMI. 
N.O. Djawa- tengah: 

bersamaan dengan Masjumi, Ka- 
binet akan mendapat djuga kele 

“bihan suara dalam Parlemen dgn 
perbandingan: PNI Cs 100 kursi 
lan Masjumi cs. 79 kursi (Ma: 
sjumi 49 PSI 17 Fraksi Demo- 
krat13)/ 

| Partai2 kiri suatu 
| .machts -faktor 

Djumlah anggauta Parlemen 
semuanja-ada 225 orang tetapi 
jang biasanja hadlir dim sidang 
pal banjak 190 orang. Apabila 

r.Sartono berhatsil membentuk 
abinet dengan tiada turut ser- 

tanja Masjumi, maka Kabinet itu 
akan mendapat kelebihan suara 

Peng. Besar Nahdotul Ulama “sedikit dalam Parlemen, tapi dim ' seluruh Djawa-tengah jang diadakan di Magelang pada tgl. 7 
dan 8 April jbl, dihadliri utusan2 dari daerah2 | Ka 
Purworedjo. Temanggung dan Kebumen) serta 

Kedu (Magelang, 
daerah2 Banju- 

dim merundingkan situasi dlm 
b diambil keputusan menjokong 

sepenuhnja pada P.B. N.O, dalam tjara memberikan sumbangan 
terhadap beleid P.B. Masjuni mengenai pembentukan Kabinet 
jang dilakukan oleh formateur Sa 

Dalam konperensi tersebut jg. 
dipimpin oleh Consul N. O. Dja- 
wa-Tengah Kj. H. Mochtar, se- 
sudah diadakan pendjelasan an- 
taranja mengenai peniakit demo- 
ralisasi jang kini sudah mening- 
kat dim negeri. diserukan pada 
seluruh anggota N. O., agar turut 
serta mengobati penjakit2 itu jg, 

   

  

timbul dikalangan masjarakat. 
   

    

mutuskan membentuk susunan 
Pengurus Consulaat P. B. N. O. 
daerah Djawa-tengah, dg. Kj.H, 
Mochtar Ketua, Sdr. Abdullah dan 
Badjuri Tojib masing2 penulis 1 
d.n 2, Sdr. A. Wahab bendabari 
Sdx.2 K. R. Aiwie, KHA Fatach 
dan K. H. Siradj anggota pe- 
ngurus harian, sedang utk tiap2 
karesidenan Djawa tengah dite- 

Ng 

  

. seterusnja me- 

rtono. Te 

tapkan anggota2 Consulaat ter- 
-pentjar, ialah K. R. Iskandar 
buat daerah Banjumas, K. Moch. 
Ridwan drh. Kedu, K.H. Much 
jidin drh. Pekalongan, K. Mu- 
dakkir dan K. H. Abd. Cholik 
buat drh. Surakarta serta KHa 
Djalil drh. Pati. Buat drh. . Se- 
marang akan ditentukan lain 
waktu. : : 

Pun setelah diterima usul2 dan 
pemandangan2. konperensi me- 
njusun program pekerdjaan N.O. 
al. mengenai konsolidasi organi- 
sasi NO, pendidikan, perekono- 
mian dan keuangan serta persa- 
tuan Alim Ulama. Program tsb. 
selambat2nja tg: 20/4 ini akan 
selesai dan diteruskan pada selu- 
ruh tjabang. 

Selandjutnja diputuskan a. |, 

pada itu bisa mengharapkan akan 
mendapat sokongan dlm masjara- 
kat terutama dari kalangan Buruh 
'karena Kabinet seperti itu hanja 
bisa terbentuk djika programnja 
banjak sesuai dengan badan per- 
'musjawaratan partai2 jang djuga 

. disokong oleh golongan Buruh 
dan Tani. 
  

menghidupkan usaha sosial Islam, 
mengadakan tournee ketjabang2 
ranting2, dan melaksanakan pem- 
bagian kerdja antara N. O. dan 

 Masjumi dan pembatasan anggo- 
ta Masjumi dari N.O. serta pe- 
nerangan2 dimasdjid2 — langgar2 
dan sebagainja. 

— an 

| Panitya 1 Mei di 
Kediri 

Untuk memperingati hari keme- 
hnangan buruh jad. di Kediri telah 
dibentuk Panitya Peringatan 1 Mei 
dengan susunan pengurus: Sekre- 
tariat: FOBSI dan BTI, Keuangan: 
PPDI, Penerangan: SBPI, Aksi: 
Komite Perdamaian Dunia, Pemban- 
tu2 umum: SBLGI: Perlengkapan: 
PPI: Olah rege, Perwari dan SOBSI 
pagian Wanita Konsumsi. 

MPA 

an “ NN da maa 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit »Kedaulatan 

ee 

    

Tidak boleh dilupakan pula 
bahwa sampai pada batas? jang 
tertentu partai? kiri akan menjo- 
kongnja, karena partai2 inipun 
ikut serta dlm. penjusunan pro- 
gram badan permusjawaratan par- 

dengar bhw dim pembentuk:n Ka- 
binet jang akan datang badan 
itu merupakan machtsfsctor jang 
tidak bisa diabaik n. Sementara 
ita dilain pihak orang meramal- 
kan bahwa diika Sartozo kemarin 
tidak mendapat ketentuan tentang 
meerderheid “dalam Parlemen, 
maka setelah berternu dengan 
partai2, sangat mungkin ia me- 
noembalikan ymandatnja kepada 
Presiden sorenja. 

Binder Masjumi 
program mung- 
kia lebih keras. 

Dalam padi itu didapat kete- 
rangan dari pihak dewan PNI 
bahwa djika" P NI membentuk: 
Kabinet tiada dengan Masjumi 
adalah didjadikan program mini2 
mum artinja Sampai pada batas: 
tertentu PNIstidak akan berke- 
beratan djika -partai2 lainnja 
menghendaki 'program jang lebih 
» keras”, Ant. | 

  

Prawolo Mergkusas mito:   

| 
$    

    

BAM. 

      

   

   

Rakjat" (Anggauta S.P.S) 

Collazo dapat hu- 
kuman mati 

Hania ingin mem- 
perdoangkan ke 
merdekaan Puerto 
Rico, katanja. 

Oscar Collsz0, pedjuang na- 
sionalis Puerto R'co jg. baru? . 
ini memburuh seorang pendja- 

ga Gedung Putih” dalam usa- 
banja untuk membunuh pre- 
siden Truman, Sidjatuhi huku- 

man mati oleh Mahkamah 
Federal Arerika Serikat. : 
Hikim federal -Elar Gold: 

borough telah menetapkan tgl. 
26 Oxtoder jang akan datang 
sebagai tanggal penglaksa- 

naan hukuman mati itu dgn, 
kursi listerik. 

Ketika ditanja apakah ia 
masih hendak mengemukakan 
sesuatu satelah mendengar ke- 
putusan itu, Collazo mendja- 
wab, bahwa ia tidak ingin: 
membela dj wsnja, melainkan 
ingin memperd oingkan ke- 
merdekaan Puerto Rico. Ant. 

Afp.: 

PASUKAN BULGA- 
RIA DIKERAHKAN 

Ke perbatasan 
Yugoslavia 

Dari Paris diberitakan bahwa ra- 
dio Ankara dalam siarannja2 malam 
jl menjatakan, pengungsi2 bangsa 
Turky jang baru? ini tiba Gi Turky 
Gari Bulgaria telah melaporken ten- 
tang gerakan pasukan2 Bulgaria se- 
tjara besar.besaran kearak per- 
batasan Jugosiavia. 
Menurut siaran rad'otsb pengung- 

'si2 itu menjatakan selandjutnja bah-. 
wa pasukan2 Bulgaria sangat besar 
djumlahnja jarg dulunja bergerak 

disepandjang sungai Danuhe telah 

digerakkan kesebelah barat dan ha- 

nja kesatuan? penangkis udara jang 

masih te ap t nggal diposnjaitu. Aut. 

Afp. 

    
  

| POLITIK LUAR NEGERI P.N.I.- 
MASJUMI 

“8. Ngalor-ngidul" 
EHUBUNG dengan keterangan Mr. Sartono, ketua fraksi. 
Masjumi merangkap wakil ketua dewan pimpinan partai Ma- 

sjumi Prawoto Mangkusasmito menerangkan, bahwa tiga pokok 
soal jang dikemukakan formateur kabinet (politik Luar Negeri, 

mosi Hadikusumo daa portefolio 
kan satu sama lain. 

Mengenai djabatan P.M. soal- 
nja tidak dapat dipisahkan dari- 
pada beleid jang didjalankan. Pi- 
hak Masjumi hania menginginkan 
pos Perdana Menteri, bilamana 
.beleid jang didjalankan tidak ber- 
beda djauh dengan beleid Kabinet 
jang telah djatuh. Masjumi ber- 
pendirian bilamana politik jang 
diadjukan oleh formateuritu akan 
hampir sama deagan Kabinet jang 
lampau, makai konsekwensi politik 
dan moreel seharusnjalah bahwa 
djabatan PM. itu-diberikan kepa- 
da pimpinan jang lampau. 

Karena sekarang ternjata me- 
ngenai essentialia jang tertentu 
tidak tertjapai kata sepakat, maka 
soal djabatan P. M, itu sebe- 
narnja tidak lagi merupakan soal 
terutama. 

Atas pertanjaan dimana letak 
perbedaan paham mengenai be- 
leid politik Luar Negeri, Prawoto 
mendjawab, bahwa pada hake 
katnja PNI kurang lebih hendak 
melaksanakan mosi Kusnan di- 
waktu lampau j:ng telah ditolak 
oleh Parlemen. 

Masiumi berpendirian tetap 
memegang pada keterangan Fe- 
merintah 13 Djanuari jl dalam 
mana dinjatakan bhw kubungan 
Indonesia - Belanda haruslah di- 
sesuaikan dengan situasi baru jg 
timbul sesudah perundingan kon- 
perensi Irian. 

Berhubung dengan itu diben- 
tuklah suatu komisi negara atas 
dasar jg luas. Tindakan-Tindakan 
selandjutnja dilakukan sesudah 
panitya memberikan laporannja. 
Demikian Prawoto Mangkusas- 
mito. Ant. 

Kemarin delegasi Indonesia Jang 
diketuai oleh Sadjarwo berangkat 
ke Roma untuk menghadiri konp. 
kazet Internasional jg. akan dilang- 
sungkan disana mulai tgl. 16 bulan 
ini selama seminggu. Sebelum berang- 
kat ia menerangkan, bibwa atjara 
penting dalam komp. tsb. isilah me- 
ngenai produksi karet sedunia, kon. 
sesi dan stabilisasi harga. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

konp. tsb. penting bagi Indonesia 
sebagai negara jg. menghatsilkan 
karet didunia sebanjak 200 ribu ton 

karet perkebunan dan 500 ton karet 
rakjat dalam fiap2 tahun. Ant. 

1 Kaknena 

wakscnap 
83 

1 ken 
x happen 

P. M.) itu tidak dapat dipisah- 

  

B.P.U. kembali actief 
Balai Pengetahuan Umum jg 

diketui oleh Prof. Pringgodigdo 
sedang diactivir kembali dan kira2 
dua minggu lagi akan dimulai 
lagi mengadakan tjeramah2 me- 
ngenai soal2 kemasjarakatan jg 
perlu diperhatikan - oleh kaum 
tjerdik pandai kita. 

Oleh keberangkatan sebagaian 
terbesar anggauta: pengurusnja 
Prof Pringgodigdo, B.P.U. ini 
beberapa lamanja tidak menun- 
djukkan activiteitnja. 

Bersama-sama dgn sdr. Brodjo- 
nagoro, kepala laboratorium pen- 
didikan, jang sekarang '“djadi se- 
kretaris B.P.UL., diharapkan BPU 
akan dapat menjelenggarakan 
kembali kontak antara mereka 
mereka jang memikirkan soai2 

masjarakat dimasa kesulitanbathin 
sekarang ini. 

Keterangan2 mengenai B.P.U. 
ini bisa didapat dari. sdr. Bro- 

djionagoro dj. Mahameru 11. 

  

SELASA 10 APRIL 1951 

NGAN PEMBALASAN 
PERANG MELAWAN KOMUNISME SUKAR BERACHIR 

30.000 
di Korea Utara pada 2 
PBB jang datang menghadapi mereka sampai di- 
tempat reservoir Hwachon dan menghanijurkan 
satu bataljon ,,Komunis" 

Berita2 dari front selandjutnja 
mengatakan tentang bergerakaja 
korps angkatan darat ke-39 Tioag- 

kok itu mungkin morupakan tanda 
dari permulaan serangan pembalasan 
mereka jang sudah lama ditunggu 
dengan melalui djslan invas! berse 

djarah di Korea Tengah ke Woanju 
Gaiam usaha memetjuhkan pasukan2 
PB8. 

Dalam pada Itu Rilgway mera- 
malkan, tiap2 penetrasi komunis 
dapat dihadapi daan dihantjurkan te- 
tapi ia memperingatkan bahwa ha- 
nja penjelessian politik sadja jang 
dapat mengachiri perang Korea. 

Konvoi Utara 
terdjebak 

10 Divisi PBB kini sedang berge- 
rak Gi Korea Utara difront jang 
pandjangnja 90 mil dgn ketjepatan 
makin besar difront Tengah jang 
pandjan-nja 40m'l jang mendjaga 
salah satu dari 3 djalan penjerbuan 
keselatan. 

Suatu pasukan Amerika bergerak 
ign ketjepatan 40 mil sampai di 
Barat daja Eiwachon dan dgn pa- 
sukan2 sekutu lainnja dapat men. 
Gjebak batalijon konvoi bermotor 
Korea Utara. Artilleri Amerika 
menghantjurkan konvoiitu jg terdiri 
Gari kira2 1000 orang. 

Pasukan? komunis itu kemudian 
petjah djadi kesatusn2 ketjil dan ber. 
usaha melarikan diri kepegunungan. 

Tiada harapan pe- 
rang lekas selesai 

Sementara itu komandan tentara 
Amerika Ridgway dim konperensi 
pers menjatakan bahwa dim keada- 
an militer sekarang tidak ada ha- 

rapan skan berschirnja peperangan 
Gi Korea diwaktu jg singkat, ketju- 
ali bila terhadap sesuatu penjelesai- 
an politik. R'deway memperingatkan 
negara? Serikat supija melepaskan 

tiap2idee bahwa perang melawan 
komunis dapat beraciir. Ant. UP. 

Ta' ada aaszin hapuskan 
Kempen. 

Pada tanggal 13-3 S.S.K.P. 
(Serikat Sekerdja Kementrian Pe 
nerangan| tjb, Bogor telah me- 
ngadakan rapat anggota dipim- 
pin oleh Rd. Djumena. setelah 
rapat mendengark:n2 uraian2 ke 
tua dari pada hadlirian, maka ta 
pat menjetudjui menjatakan pen- 
dirian SSKF sbb: 

1. SSKP tjb. Kotapradja Bogor 
menjatakan tidak  menjetudjui 
alas2an jang dikemukan oleh 
Rangkanja Rasuna Said cs. utk 
pembubaran Kementrian Pene 
rangan. 

2. Mengenai pernjataan L. J. 
Tobing bahwa pegawai KEM- 
PEN mengheudaki penghapusan 
KEMPEN. tuan tsb. tidak di- 
kenal dan tidak ada hubugannja 
dengan SSKP Kotapradja Bogor 
dan utjapannja tidak bisa diper 
tanggung djawabkan. 

3. Berpendirian, bahwa KEM- 
PEN harus dipertahankan.- 

Dalam hubungan itu dapat pula 
diberitakan, bahwa S.S,K.P. Ko- 

Sebulan 

Etjeran 

1 milimeter, 1 kolom: 

Orang dari pasukan2 Tiongkok bergerak 
keselatan dari tempat pertahanan mereka 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

£ 9.-— 

f 0.50 
. 

.. 

ADPERTENSI : 

£ 0.10 

  

Aa 

hari jl, tetapi pasukan2 

  

tapradjia Bandung ' berpendapat 
bahwa pernjataan L. J. Tobing 
cs jg menghendaki pembubaran 
Kempen adalah propokatiep dan 
ta" dapat diterima. 

Konperensi Beras Inter- 
nasional dimulai 

Kesarin pagi digeduag Dja- 
watan Penjelidikan “ertanian di 
Bogor telah dilangsungkan pem- 
bukaan resmi konperensi Panitya 
Padi Internasional. 

Ir. Kaslan A. Tohir atas nama 
menteri Pertanian R.I, menggaw- 
barkan betapa pentingnja peker- 
djaan penjelidikan dalam soal 
memperbesar produksi. Ia me- 
njatakan harapannja agar dgn 
sidang ini hubungan lama dipet- 
baharui dan perhubungan baru 
dapat diadakan. 

Konperensi tersebut dimulai 
tanggal 9 April hingga tanggal 14 
April. Maksud konperensi ini 
ialah untuk membitjarakan tjara2 
memperbaiki penanaman padi 
pada umumnja untuk hal mana 
dibentuk sebuah rice breeders 
working party sedangkan membi- » 
tjarakan soal2 jang « engenai dgn 
pemakaian matjam puluk diben- 
tuk working party on fertilizers. 

Jang mengundjungi 
si ini wakil pusat pimpinan IRC 
dari Bangkok, FAU, SCAP (Dje- 
pang) Ceylon, Swedia, Thai Pe- 
rantjis, Birma, Italia, USA dan 
Belamda...Telah. dipilih sebagai 
ketua rice breeders working 
party Dr. K. Ramiah dari India. 
Ant. 

Bubarkan D.P.R. 
Dalam rapatnja tgl. 3 April 1951 

P,B. Parki (Partai Kebangsaan in- 
Gonesia) telsh mesjatakan sikapnjs, 
jaitu mengandjurkan kepada D.P.R. 

uantuk membubarksen diri dan me- 
njerahkan kembali seluruh kekua- 
saau kepada Presiden Sukarno dan 
Wk. Presiden. Moch. Haita iergan 
sjarat mutlak dalam terro 6 brilian 
engan mendengar para penu-ehat 
Gari segenap aliran membentuk kon- 

stituante (badan penjusun undang? 
Gasar) dan Parlemen dgn. djalan-: 

8. Membubarkan Dewan Daerah, 

b. Membentuk Dewan2 Desa dgn. 
Gjalan pemilihan umum. 

c. Dewan2 Desa memilih konsti- 
tuante dan Parlemen. 

| SUNGGUH? TERDJADI ! ! | 
“PADA tjabang pohon dimukato- 
ko Mercuur Tugu Kidul Jogjakarta 
tergantung sebuah kurungan burung 
setinggi 13 meter, waktu siang hari, 

“" MALAM Minggu kedjadian di. 
Bangiredjo (kampung) seorang pen- 
fjuri ketangkap, dipukuli sampai 
luka parah. 

# Disetasiun Tugu ada seorang 
orang tua umur 60 th selalu pakaian 
netjis jang kepada orang2 baru 
minta sokorgan uang kartjis, untuk 
pulang kekampungnja. Ternyata itu- 
lah pekerdjaannja sehari2. 

  

  

Pem. Iran mesti 
nasio 

RGAN ,Baknar .Bnrouz" dari 

Front” Nasional“ Iran menga. 

barkan, bahwa djawaban pem. Iran 

atas nota Inggris telah selesai di- 

susun dan dim beberapa hari ini 

akan disampsikan kepada duta Ing. 
gris di Teheran, $ 

Menurut sk tsb, nota djawaban 

Iran itu mengandung keinginan pem. 

Iran Untuk melandjutkan perhubu. 

ngan saling mengarti dan saling 
membant# dim menghaiap! soal 
nasionafisasi industri minjak ini. 

,Bakhar Enrouz“  menjatakan 

berdasarkan undang2 jang telah di. 
ajahkan oleh parlemen dan pemerin- 
tah dus bulan berselang maka pom. 
Iran tidak dapat mengabaikan dan 
menjampingkan keputusan parle- 
men mengenai persetudjuan tamba- 
han ,,Anglo Iranian Ol Coy“ tahun 
1949 itu djiksa tiada mendapat pe-. 

rintah parlemen. 

Menurut Rseuter dari Teheran P.M, 
Iran Husien Ala menerangkan ke- 
pada parlemen tentang program ka- 
binetnja, jang a.l. menjebut soal 

mengembalikan keamanan dalam 
negeri, peningjauan kembali badan? 
kehakiman, penjusunan anggaran 
belandja, usaha memperbesar pro 1uk- 
Bi, perobahan sistim pendidikan dan 

nalisasi 

P. M, IRAN HUSSEIN ALA 
Uraikan program kabinetnja kepada 

parlemen. 

  

leksanakan . 
minjak 

perhubungan persahabatan dg negeri 
asing berdasarkan pisgam PBB, 

Ant. Up. 

R.A.F. BANTU PARADE ? 
Markas Besar RAF di Timur 

Tengah mengumumkan bahwa I 
eskadron pesawat pemburu jet 
» Vampire” kepunjaan Inggris te- 
lah dikirimkan ke Jordania dan 
mendarat dilapangan terbang 
Mafrag, 75 km dari tempat ter- 
djadinja insiden antara Israel — 
Syria baru2 ini. Kundjungan tadi 
katanja berhubung dengan pera- 
jaan parade dari legiun Arab jg 
akan diadakan pada il April 
jad. Demikian Ant. Afp dar, 
Cairo, 

—Pem, Perantjis telah mengusir 
markas besar Kongres Partisan, 
perdamaian sedunia jang diberi- 
nja tempo sebulan untuk men- 
djual hartabendanja. Dikatakan- 
nja perkumpulan itu adalah per- 
himpunan asing”. Ant. Up, 

konperen- : 

   

  

    

  

   
   

   

  

    

        
 



    

   

    

   
    

     

| punjai fakultet2 Kedokteran, 
Peaiaaseaan dan Filsafat, 

| Hukum dan Pengetahuan Ma- 
| sjarakat, Hsonomi (semua di 

Djakarta), Ilmu Pengetahnan 

   

       
   

: Tern Mp Du 'asti dan AA 

g. | (keduanya di Bandung), Per- 
ril” demikian (Surabaja). Eronomi (Makes- 

sia Commodore 4 sar, untuk sementara ditutup, 

      

  

      

   

    

n spesial dengan | karena gur2aja kembali xe- 
aogke5 kemarin. | Pesen Balandah. 0 

or pemeliharaan/keter- | Orang, gurubesar luarbiasa 17, | 
PN an ibetan A3 anta Mp DIAIK 106, Maktor pa | 

    
    

      

    

   

  

   

   
    

ha- | as8 19 orang. Di 
s- | mahasiswa 33 5 orang. 5 

2 ch Biaja jang disediakan Pewe. 

, untuk me   

menginsjaf- | rintah untuk tahun 
ahwa bangsa Kita | 1951 masing2 ialah R. 17. 
'mbentuk sesuatu | 000.— dan R. 19359.000,— #e- 

| Gang jang dimintakanpleh wk. | 
| presiden universitet untuk | 

ai I-tabup2 tsb ialah masing2 | 
Talu | R. 27948462- 1 

    

   

  

    sama dengan p 
kukan dinas 

verKeersdienst). 1 
- dengan pener- —— 
an laat dil in- 

       

      

    

    
    Sar Tea Bada 

Dalam pertjakapan wartawan »&, 
.« Kepala Kant. Urusan Gerakan 3 

Tani daerah Banjumas menerangk 

    

  

    

     

   
   

3 bahwa kini Djawatan teb telah mem 
Sa? persiapkan untuk mengadakan kur- 

e ra 6 L A sus ,,Kader Tani”. Sampai kini telah 
tertjatat tjalon? pengikut kursus 

  

      

  

   

(Pemenang pertama sajembara ka. tsb sedjumlah kl. 100 orang. Untuk 
mengarang jg. diadakan GIA pembukaan dan peresmian kursus 

ruz ini falah nj, Tasrif, sedang itu kebarnja, tinggal menunggu bia 
snang kedua sdr. A.G. Harjani. ja dari jang berwadjib. RAI njori tab. ialah pu 3 HL ta aa ka una aah tatonde tebilelahpulang landfutsfa diterangkan” bahwa landa dan bertamasja disana usaha? jg telah dilakukan oleh Dja- » 0, dan hadiab kedua Watan tsb. kis I Ia. Sa aa ag 

lalah Babe Pabean tinggal di vak tani, terbentuknja lumbung? ta 
Kepala karangen pemenang? itu Pi dan koperasi, membantu penja- 

ihancieel, Se- jalah mas ng2 '»Penerbangan dan arisan akang adik sapaan Lake sangat terbatas hari kemudian” dan ,Manusia dan Sama? dengan Djawatan Pertanian | ni negara behervehgan". Pura pertsbang (Ju- Daerah, memberi penjoluh Kepada un Ty) Adalah tuan? Ir. Sugoto kepala betani mengenai persewaan tanah2, jontoh penerbangan sipil dan Ir. Indradjaja Jan mengadakan penjelidikan masa- ka Kelahaa: Keatas Halti Mata. "RD. JAN-penatkihah tembakhu rukjat. : 3 : Bie aamiin 
- a Depag 

kiranja kesda- ————c. memmaa 2 ame 
Bendiri padu hari 4 an 2 tea . 

am WORLD HEALTH DAY 
UU 1 dida- 3 1 Tn x 8 f f : “14 FE e 

n dan ke: oo” (Hari Kesehatan Sedunia) 
PER LN D0 Oleh : Prof.R.Sumedi 

JARI tanggal 7 April 1951, adalah World Health Day, 
! hari kesehatan sedunia, hari jang tiap2 tahun diperingati oleh 

World Health Organization, Lembaga Kesehatan: 
Sedusia. Berhubung dengan ini maka baiklah kiranja diadakan 
'uraian dengan singkat mengenai Lembaga Kesehatan Sedunia itu. 

Sekali setahun World 

           
   

   
    

     
   

         

    

      

   

   
    

   

  

    

      

   3. 

  

  

     
renijasa pe 
lam menjesuaikan ada 

| Gudukannja dengan keduduka 
-- gara Indonesia seteli tg 

kedsulatannja & 

ri 

  

   

        

     

    
     

    

       

  

     

   

pai-achir tb. S1) den rentjas 
tahun (sampai & 55). 

Tudjuan (umum dalam rentjana 

   

  

   

       

    

     

     

      

  

     

      

    

   
    

    
      
    

   

       

   
   

    

' World Hesith Organization dengan 
   

    

—. mentjapai suatu atan OCErA ah salah satu bagian dari Perseri- Dalam Lembaga Kesehatan Sedu. | Ig bersifat tactisch (tacticalair for. tan Bangsa2 jg termuda. Bedjak nia itu badan None mempunjai ke- ce) jg tjukup Kuat aw “waktu Dulan Mei tahun jg baru lalu negara kuasaanjang tertinggi ialah Worid 
|. Keseluruh Indonesia. dala Ta Kontan kita telah mer ajadi anggauta Lem- Health Asse mbiy. World Heaith 
HesringkatanJa sesuai dangan Kenda” aga itu. Hingga kini ajumlah ang- Assembly terdiri dari wakil2 dari 
an geografinja, .  -.... (0 Bauta ada 74 negara. Tidak hanja negara? anggauta, jang mengadakan 

aa Ta Bek ikatan disebut W.H.O. jg didiri- Ai ai 

Ma Uh AN Tenten "hatara . tas pada UPT September 1948, ada. Health Assembly 

   

uta Perserikatan Bang- sidang sekali setahun. Oleh 

  

Kn Ea pg: 1 52 hegaira2 

Kedalam dan keluar ba? sadja jg dapat mendjadi anggau- sidang itu di tetapkan policy Lem- 
Seterusnja Suryadarma menjata. ta Lembaga itu, tetapi djuga nega- baga itu Gan ditetapkan pula ren- 

“kan pandangan terhadap peranan ra2 jg bukan atau belum menijadi tjana pekerdjaan dan anggaran be- 
jsog dapat didjalankan oleh AURI anggauta Perserikatan Bangsa? di- landja untuk tahun Jang akan da- 

- didalam kedidukannja kedalam ne- perbolehkan masuk ihendjadi ang. tang. Pada sidang ita dlbitjarakan 

        

   
    

  

   

   

    

   

  

   

    

geri dan didalem 1 
Juaer negeri, bahwa 

| ngan terbatasnja 
Gja jang disediakan 
tukan sesuatu augkat 

- Monesia pada saat 
- dapat diharapkan al 

nh e- gauta. 21 . 
ubu: 2 # ifmbaga Kesehatan Seduhta ber- nasional dsb: 

anggapan, bahwa terhadap segala Keputusan? jang telah diambil 
- 'bahaja jang mengganggu kesehatan oleh Assembly ini didjalansan oleh 

iat manusia nbil tin- suatu Badan pekerdja (Executi- 
a n | colFectief ve Board) jang terdiri dari 8 
tas dasar kerdja sama an. anggauta jang dipilih oleh Assembly 

tara segala negara didunia diantara  anggauta?. Tiap2 tahun 
Pn ae St) One sepertiga dari anggauta2 Badan pe 

iper.  Tudjuan Lembaga Kesehatan Se. kerdja ita diganti oieh anggauta2 
sar untuk dunis ialah: Mentjapal suatu baru. . 

Pa ae Kenalan “kesehatan jg. Se- Pekerdjaan sehari? dari Lembaga aa 

  

  

   

Ga- tinggi2nja untuk seluruh Kesehatan Sedunia dikerdjakan oleh 
&- umat manusia. Lembaga itu seorang Direktur Djenderal 
— berkejakinan, bahwa hal keseha. Lembaga kesehatan Seduhia mem.    

'Wniversitet Indonesia mem-. | 

| dalam Kabinet. 

Diumlah semua | 

pula peraturan? kesehatan inter. ' 

  

GERWIS TENTANG 
(KABINET 
Pengurus 4esar Gerwis d lam ra- 

RAKJAT" 

  

  ya 

n9.B:P.E." menuntut wang 
lembur. . Ka 

Baru? fni , sarikst Buruh Peru- 
sahaan KH. ber” di. Futwoaerto ta- 
lah mengadakan pembitjaraun de. 

pataja tanggal 6 April 1951 di se- ngan pihak madiikunaja yarg disak- 
merang, venkensi @kan terbentuk- sikan djuga oleh Wakil? duri kantor2 
nja Kabinet R.I. jd, berpendirian 
demikian: 

1. Baik dan birukaja sesuatu Pe- rah Banjumas. 
merintahan tiduk demata2 tergan- telah ditjapat 

Penbantu Psajuluh Perburuhan dan 

Djawatan Penempatan Tenaga dae- 
Perundingan mana 
Suatu persetudjuan 

tung kepada Menteri2 jang duluk bersama jang all. sbb: 

12. Sesuatu Pemerintahan bisa 

kuat, djika Pemerintahitu disokong 
oleh sebagian besar. dari rakjat, 
terutama burub, tani din penguwwsa-” 

On ye 
Rarjat banjak dapat menjo 

: Pemerintah itu, apabila pro      
  f Neh benar2 dapat meaguntung 
an | ri ES. kan fuereka. Kat 
4. Pengurus Besar Gerwis menjo- 

kong “program bersama jg. telah 
disetudjui oleh 14 Partai2 dalam ra 
pstnja pada tgi. 29 Maret 1951 di 
Djakarta dan menitik- beratkan ke 
pada: . 
“8. pembatalan perdjandjian K.M.B: 

Hoa Ha ab “Il | b. pelaksanaan politik bebas : 
: Oke MEmendjamin terlaksananja hak2 

demokrasi, antara lain: pentjabutan 
peraturan 8.0.8.” - 
5 Untuk dipat iwelaksanakan Se. 
muanja itu, Pengurus Besar Gerwis 
berpendapat: .. 

1. Kabinet harus bersifat koalisi 
nasional jg. luas va 

2. Pegawai2 negeri baik sipil mau- 
pun militer jg. menjegang kedudu- 
Kan bertanggung djawab, bila ter- 
njata merugikan djalannja revolusi 
dan merugikan negara (korup dsb.) 
dilepas atan dipindahkan kepada ke. 
Gudukan jang tidak bertanggung- 
ajawab. Adapun bila tenaga2 itu 
sangat dibutuhkas, baiklah didjadi. 
ken penasehat tehnis sadja. 

6. Mengand:urkan kepada seluruh 
rakjat, teritama pemimpin?nja, segar 
Supaja bersata dalam mengerdjakan 
program nasional tersebut. 

Peraturan kerdia, untuk 
buruh D.K.A. 

Djawaban Menteri perhubungan 
atas pertanjaan angggduta DPR RI 
Djokosudjono (Buruh) mengenai 20 
al djam bekerdja dan uang lembur 
untuk buruh D.K,A. sbb: 
Pada waktu sekarang djumlah pega 

wai Djawatan Kereta Api ada 73.642 
- pegawai dengan pokok gadjih R 122 

djuta. 
| Menurut peraturan uang lembur 
jang berlaku pada D.K,A, sekarang 
jang berhak menerima uang lembur 

para pegawai dari golongan V b ke b : 
awah. 4 a 

Golongan pegawsijang berhak me 
nerima uang lembur itu dapat diba- 
gi atas 3 golongan! “ 

I.Pegawai administrasi den dinas 
persediaan, jang banjaknja 6676 de- 
ngan pokok gediih R 10.617.000.— 

II, Pegawai bengkel2, deput-werk. 
plaatsen dan dinas djslan bangunan 
banjaknja 36.210 dengan pokok ga- 
djih R59.300.000. 
“NI. Pegawai depotlijn dan dinas 

lalu-lintas jang banjaknja”?8,720 de- 

ngan pokok gadjin R:46,898.000. 
Dengan demikian djumlahnja pe- 

gawai jang berhak menerima uang 
lembur 71.606 pegawai.dengan po- 
Kok gadjih R116.815.009. Ant. 

SA Ro 5 

Gerakan Buruh di Sragen 
Didapat kabar, bahwa Kader- 

vorming 8S. B. G. tjzb. Modjo-Sragen 
telah selesai baru? ini, jg mengha- 
silkan 10 orang jg kini sedang ber- 
siap2 utk menempuh udjian. Kader- 

vorming tsb. lamanja 7 bulan. Po- 
kok peladjaran jg diberikan menge- 
nasi politik ekonomi, 

Lebih landjut didapat keterang- 
an, bahwa pada permulaan minggu 
jl. rapat anggauta 8BG telah me- 
mutuskan: 

Mengambil sikap. berdiri dibela- 
kang PBSBG. 
'. Djuga kadervorming jg diadakan 

Pihak madjikan (pengusaha) ha- 
rus membajar semua wang lembur 
dari: 

“1. Wang lembur mulai tg 1 Mei 
1950 sampai 31 Oktober 1950 tiap 
hari minggu bekerdja 9 1/4 djam, dan 

2. Wang lembur jang mulai tg. 1 
Nopember 1950 sampai 27 Djanuari 
1951 tiap hari minggu bekerdja 4 
ajam 55 menit, sedang penglaksa- 
haan akan dilakukan setjara ber. 

angsur2, dengan ketentuan harus 
selesai selambat2nja dalam waktu 
3 bulan. Dan pembajaran wang lsm- 
bur tsb. akan dilakukan melalui 
organisasi. 1 

  

HALAMAN 2    

  

SUSUNAN T.K.P. (TKP. BANTUL & 
GUNUNG KIDUL 

GESUAI dengan kepala Daerah Jogjakarta tentang Pembentukan 
Kantor2 Tjabans Pemilihan (T.K.P,) di Kabupaten/Kotapradja. 

1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung Kidul, 4, Kotapradja Jogjakarta, 
maka tanggal 28/3-1951 telah dibentuk/disahkan berdirinja T.K.P. 
Bantul dan Gunung Kidul dengan masing2 susunannja, sbb : 

Bantul: : $ GunungKidul: : 
Ketua Bupati (Kepala Daerah). Ketua Bopati (Kepala Daerah), 

Wk. Ketua Reksobartojo (Masjuwi). Wk. Ketua Hisjam (Masjumi), Ang- 
Anggauta2 M.S. Somohatmodjo (P. gauta2 R. Sumantri (P. Katholiek). 
Katholik), B. Martowalujoatmodjo Wignjohardjono (Parkindo), Darmo- 
(Parkindo), Nurhadi (P.N.L.), Kawit warsito (Party Sosialis), Rawan 
(P. Murba) Wk. Angganta2 G. La- Hagnjodidjojo (B.T.I), Wk. Ang. 
mijem (Perwari), Sukemi (Pem, Rak- gauta2 Martosudarmo (P.B.I.)( Ha- 
jat), dan Abdul-lah Sastropratomo. disumarto (Pem. Rakjat), dan Nj. 
(Ea TN : : Suparbini (Perwari). . : 

  

Prof. Mr. Dr. Supomo: 
  

KEADAAN UNIVERSITET SUATU 
BAROMETER KENA Snp 

Kemadjuan dan kebahagiaan negara 
DIA kesulitan2 dan rintangan2 besar dan ketjil jang dihadapi 

oleh para guru besar dan pata mahasiswa sehari2 itu tidak 
lekas dilenjapkan, maka lebih baik kita bubarkan sadja Universitet 
Indonesia itu, oleh karena kegembiraan kerdja (arbeidsvreugde) 
dalam kalangan seluruh Universitet tidak akan ada, sedang ke- 
gembiraan kerdja itu “adalah sjarat 
djalan segala pekerdjaan. keadian Universitet dari sesuatu Negara 
adalah salah satu barometer dari 
Giaan negara tersebut. Diseluruh 
bangsa2 jang dapat dianggap progressif, jang dikatakan madju 
dalam keadabannja lahir dan batin, ialah bangsa2 jg mempunjai 
Universitet jang hidup subur. Apabila terhadap suatu negara 
dimana kehidupan- Ferguruan Tingginja masih dalam keadaan 
serba kurang, maka deradjat kehidupan negara 
masih belum baik. Demikian Prof. Mr. Dr. Supomo dalam me- 
nerima pengangkatannja sebagai presiden Ulniversitet Indonesia 
hari Rebo jl. 

Korban Situasi Peralihan 
Republik Indonesia jg masih mu- 

Ga ini, memang masih berada di- 

Gsiam keadaan peralihan jg penuh 
Ggo ketegangan2 dan hal2 ig tidek 
tentu, Negara dan masjarakat kita 
masih belum mentjapai stabilitet 

jg kita harapkan, kita masih harus 
mengkonsolidir masjarakat kita ke- 
dalam dan keluar. Universiteit In- 
Gdonesia pads waktu sekarang &da- 
lah salah satu korban dari situasi 
peralihan itu, kata Supomo selan. 

djutnja — 2 

Harus Ditegaskan Tu- 
gas Kulturil 

Setelah Perguruan Tinggi-Indo- 
nesia jg dahulu didirikan oleh pe- 
merintsh Hindia Belanda, tiba ke- 
tangan pemerintah nasionsi Indo- 
nesia, jaitu sedjak pemulihan “ke- 

   

  

D.P. R.D.S. mengenai semua kebu- 
tuhennja. 

Karena. para anggauta kurang 
mengerti status dan pengetahuan 
jang harus dimiliki oleh tisp2 ang- 
gauta, terutama Yhengenai staats. 
inrichtingen, menjimpang dari tata 
tertib dan atjara sidang, sdr. Supar- 
mo (angg. D.P. D. dari Masjumi) 
memberikan kursus pada sidang ze- 
tjara pedas dan'terasa sangat, bhw. 
anggauta2 umumaje tak tfakap un- 
tuk mewenuhi kewadjibannja, 

Mati karena makan :- 
gereh 

Panitya Kartini. 
Rada hari Minggu tgl. 8451, 

Perwari Tjabang Jogjakarta dengan 
organisasi2 wanita lainnja di Jogja 
telah membentuk Panitya Kartini 
sbb: s5 

Ketua: Perwari, Wk. Ketua: Par- 
tai Wanita Rakjat, Penulis I. Ger- 

Penulis Il: Persatuan Isteri 

tuan Indonesia Raya. 633 
Alamat: Bintaran wetan 84 Jogja 

Hari Kartini dan anak2 
Untuk menjambut Hari ,IBU 

BARTINI« tg 21 April para. guru 
dari Taman Kanak2 diseluruh Jo- 
gjaKkarta telah merentjanakan suatu 
pertundjukan dan perajaan bersima 
untuk bergembira pada hari Kartini, 
jang dapat djuga dikatakan HARI 

KANAK2?. Para pentjinta KANAK2 
jang ingin membantu panitya Harj 
Saprak2 tsb dapat berhubungan @ 
Panitya sementara disekolah rakja8 
Netral bagian Putri di Jogjakartat 

pertama guna kelantjaran 

tingkat kemadjuan dan kebaha- 
dunia adalah terang, bahwa 

Keuangan 67 pegawai masih. 
ditanggung Kementerian. 

“»BLLIVER3” dari kementerian 
Dalam Negeri jang diserehkan ke- 
pada pemerintah daerah Jogjakarta 
ada 67 orang. Menurut keterangan 

aa . jang mengetahui urusan keuangan 
Gaulatan pada achir tahun 1949, mereka sampai kini masih ditang- 
meka dgn sendirinja sifat2 dan guug olehkementerian DN Djakarta, 
tjorak Universitet itu harus ber- karena pemerintah daerah masih 
obah. Tudjuan Perguruan Tinggi keberatan kalau diminta mengurusi jang dimuat dim ordonmentie Staats. segalanja. 
bid 1947 no. 47, jalah: mendidik Mereka ini banjak ditempatkan 
StK. mempetadjari ilmu2 pengeta- dikabupaten? dan untuk daerah sen- 
huan dengan mereka dan mendidik diri. Kebanjakan dari mereka dari 
orang2 guna djabatan2 jg memer- golongan 4 C. 
lukan pengadjaran setjara ,,Weten. “- 5 
schappeiijk”, tidak memberi kete- SOB dan pemilihan 

umum 
gasan tentang aliran dan tjita2 
apakah jg diidam?kan oleh Pergu- : 3 Ii Berhubung dengan masih ada per- 
2 itu, bahkan tugas kulturil 1g aturan Sos Biakbah Kama harus didjalankan oleh Universitet maka tentang persidangan? jang 
tidak Gisebut, sedang tugas kultur- berkenaan dengan pemilihan umi 

akan didapat kelonggaran sedikit. 
il itulah jg terutama ' penting dlm 

- masa pembengunan nasional pada Mereka jang bertanggung djawab 
Waktu sekarang, an 

Oleh sebab itu kita harus mem- 
bina kembali Perguruan ' Tinggi 
Indonesia menurut ukuran? nasio- 

nal, dan pembinaan nasional itu 
harus sesuai pula dgn aliran2 mo- 
Gern, jg menguasai alam pikiran 
Gunis internasional. 

tersebut djuga 

kan memberi tahu sadja kepada 
atasan, umpamanja kalau akan me- 

ngadakan penerangan2 mengenai 
pemilihan Umum. itu. 

Udjian P. B. H. 
Pada bari Senen soretg. 9-4 diKe. 

Serta perkembangkan mantren Gondokusuman telah dia- 
International Under- Seakan vudjian PRH, diikuti oleh 30 
standing Maa Orang dan achirnja 27 orang jang 

Julus dan mendapat idjezah, 
Sifat dan tjorak Universitet Indo- 

nesia harus disesuaikan dengan sl- $ Th AURI- di Maguwo 
ran zaman dan dengantjita2 negara — kemarin pagi jam 9 dilapangan 
Jarg termaktub. dalam Pantja Sila, Maguwo dilakukan" upatjara peri- 

Universitet kita hendaknja bukan ngatan Hari Ulsng Tahun ke: V jg 

sadja mendjadi badan pusat ilmu sejain dihadiri olehanggauta? AURI 
pengetahuan, melainkan mendjadi & Jogjakarta djuga mendapat kun- 
djuga bidan pusat kebudajaan dan djupgan dari bupati Sleman, KMK 
badan pendidikan sosial, pun perlu gan CPM. : 
menurut f ham kami Universitet  geguduh mengadakan penghorma- 
Indonesia ikut serta dalam gerakan tan pada bendera Merah Putih din 
Univefsitsir International utk mem- mengheningkean tipta guna para 
perkembangkaninternationel ander- anggauta? jg gugur maka para ha- 

stending dengan djalan cuitural coo. dgirin mengadakan sambutan. Siang- 
peration. | nja dilapangan diteruskan diadakan Sebagai badan pusat kebudajaan, perlombaan olah raga jg diikuti 

mengenai ini hanjalah diperboleh- 

     

  

     

  

    
    

    

   

      

  
  

  

    

      

   

    

   

  

     

  

    

tanadalah salah satu hal punjat pula panity42 ahli2 Export 

, Gjar perdamaian dan ke- ahli2 jang terpilih diantara ahli2 
| amanan dunia jang terkenal diseluruh dunia, mi- 

L. “mibiatkh Sedunia dinjstakan, bahwa njakit malaria, mengenal “penjakit oish »Sarbupri" ranting Batudjamus Bok Kariodimuijo desa Kretjek ke Jang berarti terutama badan pusat anggauta AURI sendiri. : ngenal penjakit ke- telah selesai jang menghasilkan 9 tjamatan Delanggu pada hari Sabtu kebudajaan nasional, dan sebagai # 

3 4g. rakuo, dan keamanan untuk 8e- memberi nasehat? kepada Lembaga rena makan gereh (ikan asin) jg Si uan Nan BA ape MEN tjatur diadakan malam gembira dgn 
| 1). Senat, ialah Apabila keadaan pekerdjaan? dan jang memberi tahu Sidang D.P.R.D.S. Bojolali. diduga beratjun. ik mahasiswanja mendjadi OrANg mempertundjukkan Bentjak Dojok, 

. Gjasn rochani dan #osi F : £ , 8 bermasjarakut, tfukup tjakap dike- aa Ka . h : Kn lam keafiatan, djadi Th Baar $ 5 " Djum at seperempat djam sesuda . 5 5 BN Ga per BewepagemseMga »2 P1 Peta tahuan jang baru. D.S. Kabupaten Bojolali telah me bok Kariodimaljo makan gereh itu Mudian hari untuk memberi pimpi Peringatan Penghapusan 
| suatu penjakit atau tjatjad, Lembaga Kesehatan jang meliputi ngi oleh 18 anggauta, telah memu- dian satu malam terus menerus Pentingan nusa Man bangsa. Tanah Conversie. 
tg 2 Kebahagiaan memperoleh suatu Seluruh dunia itu, maka daerah lem- tuskan: Tidak lagi Universitet akan me- , - : ig set ya it 1 mena Ka tilah bok Karfodimuljo tsb. at spesielisme Jg Pandak dan Panggang (Bantul), oleh pat tertjapai oleh Seseorang, ada- (TeBion) jg mempunjal organisasida- Pusat supaja pegawai desa diterima Badan si korban biru semua, bu- Sempit, tidak lagi akan memelihara kaum tani jang dipelopori oleh or- ih salah satu dari hak2 ezasi tiap2 Cah (regional organisation) mendjadi pegawai Negeri. — 1 

» Mara den idak membeda PA STehAl GP ea) An diP putjat. ahli dalam satu lapangan akan teta peringatan ,,hapusnja tanah conver- 
eta 0 kan mengenai kebangsaan, Haa Ka Ba AI aa AR Nat, Korban lainnfa, akibat makange- P! tas mengenal samia sekali lapang sisv, Peringatan diadakan dgn me- 8 Te. ma, faham politik, keadaan ekono 

: 
as ' 5 ( 6 k Djiah dan bok versitet Indonesia harus mentiipta | centai Selatan“ jang sebelumnja Bibhtjbuk meniiekh dioratihya Bia au utk memperiindungi rakjat- Lgu jaitu bo f manusia bara jang slam pikiramnja pertunajukan dimulai Madakan ne 

bangsa penting sekali artinja untuk Aa 1 
tertjapainja perdamalan dan kea- 

pertihankan Kemerdekaan 
jaan terhadap ,tirani baru jan 
dasarkan pada teori dan perbi 

f totalitarismer, jang oleh fesolu: 
10. dinjatikan sebagai ,,ta1 

Fa paling besar ja 
oleh manusia dal 
Gaban", Dalam rei 

. @ataja atakan 
pertaha 

  

     

jg. penting dalam menge- Committees) jang terdiri dari 

“Lebih landjut oleh Lembaga Ke- sainja panitya ahli2 inengenai ps- 

P3 MV prinsip? tsb, berikut in merupakan tuberculose, meng 
| 

. $ Te , | dasar bagi kebahagiaan, pergaulan jamin dil. Panitya2 ahli? inilah jg. orang, selama 6 ibulan. tg. T4 jl telah meninggal dunia ka badan pendidikan sosial. Balai per.  gernalam dimarkas AURI Wono- 
5 | mua bangsa: Kesehatan Sedunia tentang “aspect2 

djasmani, rochan! dan sosial seihua- tentang keadaan penjelidikan benge- Pada tg. 2 dan 8 April 1951 D.P.R. . Duduk perkaranja : Pada hari Pena ab sana aa dan Krontjong AURI dsbgnja. 
£ Untuk Agu pilar pekerdjaan ngadakan sidangnja jang dikundju- terasa kepalanja pening dan kemu. YAN dilapangan manapun guna ke- 

5 " ae Aida e daa mui : bi he abt a Belum lama ini didaerah Sewon, : “kesehatan giZnja baga ita dibagi mendjadi 6 daerah, 1 Mengusulkan pada Pemerintah inutifeha. Pada pski hari Sabtu m melihara semangat 

NN ang La . € atomisme, jang berarti sangat ber- ganisssi B TI telah mengadakan tramusie: dengan ' membeda2. Sendiri dengan kantor daerahnja 2. Mengadjukanrontjana keuangan Kan seperti lajaknja majat jaitu ai ' 
$ 5 $ i nu #pesialiteitnja, Uni- k tundjuk jari , . reh itu, kini dirawat dirumah sakit 4122 diluar ilmu #pesial , rgadakan pertundjukan sandiwara 1 : 2 Ka Regional Committee tlegah wabah itu dan usaha2 sebe 

| 8) Keadaan kesehatan “masing: 5 : | 

sing2 ditetapkan oleh panitya dae- 2) Menjetenggarakan unttik nega- Perlu diketahul, bahwa menirut tidak akan terpiseh dari Alam pera temuan dengan wakil2 organisasi 

    

       

      
Aa 23 bag TP 3: Asal saannja. , dan djawatan. Komika: Ia ehatan rah (Regional Committee) jg. ra2 beberapa pekerdjaan teknis: keterangan, Ikan asin itu berasa J Bahdkebo dik hata wa nak 1 

pengaruh oleh kemudfan dikirimkan ke Markas (technical services): mengenai duri Pasarlegi #o'o. son vera Mamat Tanba DN Dan 
ja an- Besar Lemb-ga Kesehatan Sedunia penjakit2 pendjangkitan, atastistik2 jat sedjak tg 1 April 1948, dan se 

Babad at G nata Har besar di Geneva untuk disahkan oleh Ba. kesehatan, penetapan unit Interna- djak itu tiap tg 1 April aiajadi Fa tara tiap2 umat manusi aa dan pekerdja dan Assembly sional untuk tiap? obat, publikasi2, bari kemenangan kaum tani, da Hasil jang diperoleh sea San Kasm daerah tersebut diutastaleh: misainja Lembaga Kesehatan Sedu- Hana ii MB - , dan 
, Sala 2 Aka 1. Daerah Asia Tenggara dgn. nia membantu mendirikan pusat2 Pp : 

emas ' kantornja di New Deihi. 2. Daerah penjelidikan penjakit influenz3, se- 
usaha2 Sekitar Lautan Tengah Ti dang kantor penjeildikan penjakit 
ehatan mur dengan kantornja di Alexan- tuberculose dari W.H.O: di kopen- 

$ |. ria. 3. Daerah Amerika dengan hagen mengerdjakan pekerdjaansta. 
, kantornja di Washington. 4. Daerah tistik mengenai pentjatjaran dengan 

     

       
      
   

   

    

     

  

selanatutnja Latihan pemilihan umum 
(Didapat kabar tg. 16 17 dan 18 

negeri di Weleri, dan : 5 

mendjualnja kaju2 itu didalam ke- aa pan 2 ? 6 
mei Sisita oleb C.P.M, ketika hari Kantor Pemilihan Daerah akan me- 

Mertodid'olo Djum'at jl. sudsh kembali diperiksa Pedakan latihan pemilihan umum 

Perkumpulan ,reclasering” 
di Semarang 

Nan An ata ng oleh Hakim di Semarang. untuk para petvgas2 Pun organi. gr Pasifik Barat dengan kantornja B. C. G. vaccin, ig diselenggarakan dari PIR, tjabang Semarang, dik Ta AA ran KAA 8 bu" Pant Naabat Tana pres Bi 
2 : iAi kb Is 8. A 5 : 3) Menolong nekara2 memperbaiki ta Ini telah dapat didirikan sebua IIa” oo wkkanyk Akh tempo ber. kesempatan untuk mengikutinja. 

      

  

   

    

untuk sementara di Hongkong. 5. dibanjak tebpat diseluruh dunia. 

hat Daerah Eropah dsn 6. Dserah perkumpulan ,reclaseripg”. Pimpin: 
Afrika jang kedua2nja untuk se- penjelenggaraan dinas kesehatannja. | Sl diveging cish Pak tjobsaan selama 1 tahun. Sementara 

BA MPA MG Bab eaa NN akuntan ore Srurtawn rona) beng anlankonfa Yr Kan Sana an Dinag Hanggaan 
2 Aa ma dng po Di da sik Pn Mn tama adsiah dilapang pembangunan Tentara, | : 13 

Kah an kala Dengar Gan Ue Feribatommhg peiherantamin Penje. Silva dniam, kalantan yakini Jang Ju sitaan Iri 8. dengan, harga 2 
I ver. Hn PEN ANN an Dae 2 Pen An ana, Get Feteuaiha “alba menge t balikan, voorwaardelijk selama Na dgn Li 

tan, ata tuntunan dan koordi- WHO. memilih malaria, tu- Mereka itu kepuda akan Kang ai Ser Manan Seneng ya ah Ai EK nh 1" 
Ka Gn : : 5 j i ari F ——— SP AA ap 5 it : T- Tassi utk segala pekerdjaan2 jang berculose dan penjakit kela- 2. LN Hebtabeh dan j REX: Blood will tell.—17 tahun. 

2, sangat- bersifat internasional. Misalnja Lem- min sebagai soal2 kesehatan jang MU ena Hak Jarakat”.. Organisasi Kristen Batak LUXOR : Black Magic. Orson eroleh ke- baga Kesehatan Sedunia mengurus penting diseluruh dunia, terhadap Prstestan Welles, Nancy Guild. 17 tahan. persetud'usn Kesehatan (Sanita- penjakit2 mana harus selekas?nja $ 5 | 
Sen ry Conventionk) jang mengatur diambil tindakan internasional. Pegawai Civiel D.U.T. jg B3 Wee ali Mama pe ae Ape man, ara jalu-lintas di darat, laut dan udsra, - Mengenai penjakit malaria: menggelapkan Ba aa Kiba bot dini Sid Dan 2 TG ba Yan aureen O 

i ada ah ILembaga Kesehatan Sedunia menga- 300 djuta orang terserang oleh pe- : . : 
djukan dakan Peang ena serv ce“ untuk njakit ini setahun?nja, lebih kurang t Dihukum 6 bl pendiara Hatopan Kristen Batak Protestan SENISONO:Vanishing Shadow I 

: | menemukan dan menetapkan wa- 3 djuta meninggal dunia karenanja. Korr kita di Semarang kabarkan dengan 'ankgota 50 orang sebagai Onslowsebuea PMn si i h tang- bah2. Dengan alat2 penjiaran untuk Dengan D.D.T. den usaha lainfnja bahwa B8. itu pegawai bagian hasil usaha Ds. Ssrumpset. 2 Jnslow teven, a Inge.—13 th. ah: , kewadjiban seluruh dunia negara? diperingatkan maka kita sekarang dapat mengua- Clviel dari D.U.T./Div.IIl jg seba dikabarkan, Da Man una 3 Pa 1 SOBOHARSONO: Morning De T dis Ira- tentang bertjabulnja danmendjalar- sai penjakit malaria setjara praktis gaimana telah kita kabarkan tempo tahun beladjar di Amerika atas bea. parture, John WM, Hbten Girer 

sua hari diperiksa didepan pengadilan siswa Persatuan Geredja2 Lntheren Richard A b uk 

Negeri Semarang, karena membeli Sedunia dan akan kembali ke Indo- Ty, Michar ttenborough, — se 
kaju2 gelap dari penimbunan kaju nesia bulan Djuni jad, Ant, gala umur, 

  

   

  

    

  

   
    

   
   

  

      

  

    

  

   

   

    

   
   
    

   

    

    

ran2 nja wabah di suatu bagian dari du- dan ekonomis. 
aik kese. nia, supaja pemerintah negara2 ini 

$ P- mengadakan tindakan2 untuk men- - 

    

(Bersambung halaman 3) 
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leh berita2 jang meng 
edia untuk mengadakan perundin 
arkan lintang djadjar 38, maka 

b di PBI telah mengadakan pertemuan 
BB untuk mengusahakan dapat 

perundingan2 itu selekas mungkin. 
urubitjara blok Asia dan Arab ta usiha mendekati Peking 

in bahwa ada tanda2 jg sar prinsip? jang disetudjut 
pihak RRT bersedia bulan Djanuari ja 

    

     

    

   

  

        

    

     
   : s atakan tsariknja mu 

ut pendapat negeri2 asing dan dila 
in Arab kesunjian di- rensi Timur | 

tempuran Korea dewata Up, dari La 
kesempatan jg se- #5 Bai 2 $ 

India »Sangat Chawatir” 

    

   
   

  

   

    
   

   
   

    

    

  

   
   

  

K mentjoba menjele- 
n sendjata jg telah 
itu. 8 bulan lamanja 

         
   

     

    

   

      

   

  

   

  

    

      

     

     

  

    

     
   
   

      

T jondong pa- . 

“Asia dan Arab itu 

"Pendapat kalangan2 itu falah 2 gelihatan mereka RRT 

Kebutuhan? Amerika 
| akan minjak 

“Pada adhie 
ara ,Jarg menundjukkan 

pibak RRT untuk menga- 
Gingan perdamaian«. 

beberapa bari jl biok Asia 
mendengar laporan j 

ervO anggota2 panitia 
BB untuk Korea je 

  

  

rangkan bhw hing- ranjalang Anand 
ini 4 kh panitia tsb intik Dengan nek aa Nda Me gak 

#pgadai tak dgn Peking be- HAK x 
Igtn ber) s 
“Kalangan 

Ce83 menja 
iplomatik di Lake Suc- 

atakan bahwa berdasarkan 
8 tab negeri2 blok Asia dan 
ngan kemudian menentukan sikap 

jonte : aa bea “bahwa mg Jan harus diketemu 
ag 1diKan setempat2. Peker- kan untuk mulai perundingan? dgn 

(Ini telah berdjalan di Turki RRT dalam rangka PBB tetapi task 
1 engan inelalui penitia djasa2 bsik 

Sebagai langkah pertama 
"obentuk suatu ko- 

pegots2nja - terdiri dsri 
tesir Mahmoud Fawzi Bey, Pai Na & 

India Sir Benogel Rau, men Reaksi pers India mengenai 
Pakistan Sir Mobaitn- 

     

   
   
   

      

barrel... 5 

      

   
   

    

  

   

        

   
   
   
   

onesia Li ar untuk mengada- TEE pan 
Kan peribingn dengan delegasi? " Oleh Dewan Keamanan PBB 
BB Iainnja tentang bagaimana tja dari tadjuk rentjana pers India : 

ekan maksud neger2 

   

     

        

       

    

    

     

    

     

- da sb ialah dipanggilnja sidang Korbankan “ untuk diplomasi dan 
2D Umum PB8 untuk merumuskan sus- Soal perantaraan telah dipermain2 
Be ui BN al —im KAN Urituk kesenangan politik-keku- 

an AN 5 g 5 
njakit stjara besa ge Shah Iran djangan “dalam masa beberapa waktu telah 2g antusn W HO, didjalankendl ne 2 3 2 turun Karena sifatnja jg tidak-re- 
Polandia, Finlandia, Italia, Hongaria ag PE Mn | presentative, tetapi dengan djalan 
Gan Jugoslavia. Pusat.pendidikan pe. Bisa ada perebutan keku- menimbulkan penghinaan kepada 

        
       

     

  

Ta 

R.R.T. tiondong kepada perundingan . 

jan perda- | 
13 negeri 

2 berda- 
alam 

& menghendaki 
diadakannja cease fire di Korek, di. 

ja konpe- 
kian Ant. 

P : £ Perang K rea Tas makin luas 

intah India me-' 

perundingan. ngat" enai berit iya Drag a. AN. ngat” mengenal berita2 bhw djen-. politic Ha Naa 3 tu Seral Mac Arthur telah diberi ke- bela diri, djika diserang. 

& menegaskan bahwa se Kuasaan utk 1nemhom . Manegusta: 

bahwa pemboman? atas pangkalan? 

schir tahun 1952 Amerika 
: Serikat akan membutuhkan produksi 
minjak setiap harinja 700.000 barrel 
lebih banjak daripada dewasa ini 
untuk usaha persendjataan kembali. 

- Demikian Bruce Brow», pembantu 

en Browp, tudjuan pewerin- 
Jalah, supaja pera pengusaha 

minjik itu dalam tahun 1953 dapst 
me: ghstsilkan-setiapharinja 1 djuta 
barrel dan dim tahun 1956, 1,6 djuta 

Ant. AFP. 

13 
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Pilipina bersiap 
Harian Daily Mail Manila jg me- Ta 

ngutip berita sumber? pemerintah jg 

      

   

  

     

Ten an jak aa Wa aU en . M.. menjatakan bhw pasukan? bersendja- n Korea dgn damai Bt “kenny Ma EN an Man Pa ga BB HT Man MU dan supaja menggagelka ertjoba- 
an.4 orang Rusia akan mendarat di 
deita Pampanga. 

| Walaupun ketenteraan ' Pilipina 
atau Istana Mslecanan tak dapat 
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“India akan bela diri 
000 djika diserang 

Aa Tiada kekuasaan ja dapat. 
BS memaksa India 

Perdana | 
pidatonja di 

        

  

teri 

| Kashmir." 
Utjspan Nehr 

: oleh Dewan Keamanan baru? ini. 
Setervinia  Nebru 

| militer & diplomatik 
: kepada Syria 

| Dari Cbiro Ant. Reuter memberi. 
takan, bahwa menurut kalangan jg. 
lajak dipertjaja menjatakan, bahwa 
diharapkan semua negars2 Arab 
akan diminta supaja mengikuti dje- 
djak Mesir dalam usahanja mende: 

Israel ternadap Syria. 
Sementara itu “UP mengabarkan 

dari Beirut bahwa negara2 Arab 
telah sepakat untuk memberikan 
baptuan milfter dan diplomatik ke- 
pada Sy.ia dim, menghadapi ,agres- 
ii” Israel jg. dimulai dgn. pembomin 
itu. Ant. OP. 

KEADILAN DIKORBANKAN 
IPLOMASI 
tesolusi Kashmir dari P.B.B, 

Tu 

  

Khan dan utusan nh ENERIMAAN resolusi Inggeris-Amerika mengenai Kashmir 
merupakan Ng: jang terutama 
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k : rab itu dengan se- »Tindakan Dewan Keamanan-, kadan malahan h pernah didesak 
'baik2nja. ta the Natonal Hereld« dari” untuk meng K Ito. 

Pa ah Salah satu kemungkinan jang ki- Luckrow, ,,telah sangat melukai Menurut pat ,,Arrita Bazar 
angkan nj sedang djari regeri2 Asia Perasaan India. Keadilan telah di- Patrika” dari Caicutta, Dewan Ke: 

amunen setjara terang terargan te 
lah menempatkan fihak penjerang 
den jang diserang delam tingkatan 

4 ashan: Prestige “Dewan Kegmanan” jg. sama dan telah mendesak India 
untuk menerima sisrat jang tidak 
dapat diterima oleh suatu Negara 
jg. berdaulat dai mempunja! self- 
respect “dengan “tidak “mengadakan 

    

gawai2 penjakit2ita . asaan: Si rakjat jang kebanjakan Karena kompromi jg. singguh terhadap ke- telah 18) jang da- Shah Muhammad Riza Pahlevi da ngfsu terikat pada keamanan kol- dudukannja. ILDN. 2 
epada dokter ri Iran telah menunda perkundjung lekt'f dan terlekat betul pada mesin NE — Ak wsi2 kesehatan Ia- annfa ke Jordants, jang mula2akan PBB, Dewan tsb telah mebitbulken Hak milik: bangsa India di “Asia. Pemberan- diadakan pada hari Saptu ji, karena jang tak dapat lagi dipsrbaiki ter- TAN in Ji 

ilankan di merderita penjekit appondicitis, ka- hadap dirinja sendiri. ee Jang ditinggalkan di 
ndonesia. ta kalangan istana.” TN AA : Indochina 

   

    

Sementara itu selama minggu jg 
   

  

   

   
    

  

    

  

    

    

    

   

       

     

     

   

   

   

    

   

  

   

  

   

na 5 Gesak, supaja Shah djangan beper. Dewan Keawenan teleh menjediakan f Nana an gian an an segebting Melarang: suatu perlakuan sepintas lalu jang . jang dalam Bp ia 5 :” banja dapat diterima oleh sustu 
Pan Senaka Beberapa surat kabar malahanada begeri jang telah dibuktikan Ma : “Jing menulis, bahwaadakemungkin- 38FSRSOTr.. ee 

(an akan 'imbul,,pertubpshan darah Hindustan Standard dari Calcut- 
Gan perebutan kekuasaan”, selama ta menjatakan tindjauannja Cengan: 
IeI, ant. Up. "ea “Resolusi itu hanja dapet, dilaksa. 

' nakan dgn kerdja sama India, dan 
   

mewadjukan 
mem persiap 

: elepon: dipegunungan njs, maka resolusi itu dapatlah dika 
Are Himalaya takan telah mati sebslutn Mengslatmi 

. Tjandi sedjarah Badrinath jg ter- kematiannja. 
letak pada 10400 kaki tingginja di- pan setjara 
pegunungan Himalaya akan menda- respectnjs, Ind 

Pula 
Va 

& 
dibe- 

MEA Panen ena an Berantai : 
- Tatanja dari pegunungan Himalaya 

|. pada bulan September jang akanda 

onsekwen dgn. self- 
1 tidak dapat me- 

solusi itu, karena resolusi itu hanja 

   
ang. 3 ge: | telah ditentukan. Reoslusi ita mem- 

|. Pepartemen Telegrapi Engineer- berikan kepada negara agressor Pa- 
akan memu- kistan bsk bersuara, dimana ia, baik 

aing      

   

  
  n ing dari Uttar Pradesh akan mem 

di Ii pemasangan kawatnjapada achir dihandang dari djfuh tidak dapat Ainan bulan ini, bila saigju tolah hilang ibmpgap” mempunjal SeranaN Tabu 
Tjandi itu akan mendapat penera- 3 

ngan listrik dsiam tahun Ini, bilata 
lah dibuka dalam bulan Mei jaa. He En Ae BU : 

Yandi tersebut tidak dapat “id adanja kenjatsan-dasar dari perseng- 
eder djungi mulai dari bulan November Pk Bl Pi 2 

- hingga bulan Mei karena masih ada telah melakukan tindsi agress 
an Hn Lan Ka En |“ terhadap suatu Negara Tet 

Sa 1 

    

    

          

    

     

   
     

JALAUPUN dalam kata2nja jang 
Giutjspkan pem pin? dunia o. 

  

   
jg me 
dan al 
    

  

   

cef 'mewa Dean Acheson ke Teheran, 
   

  

re / 12 Ig 
ti asap mesiu. Alunan suara musik       

     

      

    
    

      
   

    
    

   
   
   

     

    
   

     

Ia : nusik Tjntuk melihat dari dekat Djika 
g 3g metan meraja Ke one perlu berusaha melinakkan hati 

gempitanja suara bom dan wortier 'rakjat Iran. Iran gudang minjak. .subra melodie sudah berganti r 'Letaknja amat dekat dga Sovjet. tetan mitraliur. Mn ah na 
Kita lihat sebentar suasana DB- bin Ntar 

£ Sa jg masih meliputi Teheran Ing- 

in Guif akan berkeras kepala kalau A ecrika membiarkan sumber? mi- 
2. #umber minjak di Iran tetap dina- jak Iran itu kemudian terletak di 

Awerika sebagai pemim 
Barat jang menghadapi 

Soviet. Dgn demikian tidak mungkin 
  

  
slonalisir. Dgn melepaskan sumber pia han sni 

“disana berarti ta akem menggan. PeTah Kromlin. || 
tungkan  dirinja kepada sumber? | Amerika akan berusaha terus. . minjak jg dlmonopoli Amerika. Dan Sekalipun apa djuga jg Akan terdjadi. 

os Ita Ang Midewo ab an TN bnt sahaja. Aan ApasA, salahnja, Amerika 

  

      

18 Karena Amerika sendiri membutuh. #Ken mempergunakan apa sadja 1 kan minjak jg sengat banjak. & “bisa dipergunakan Gi Iran, kalau di     

  

ing 2 u negara? dominion se- Koreaput Amerika bisa mengorban- 
. Capion. kera BuagM pi ph. kan pemudagnje, untuk memperta- 

tralis dan New Zealand djuga akan bankan urat nadi kekuasaan dan 
neli- terpaksa rseogawbil minjak perse- Sumber tenaganja ? ' 
n2k2, disan Amerika. ee Paman Sam berusiha terus mem- 

IU Lebih .mentjemaeskan kalangan bendang arus komunis. . : 
di London, kalau sumber -minjik Pada saat Suasana panas di Iran 

her Iran dikuasai Sovjet Uni. Dgn de- itu, Front Nasional” membangkitkan 
3 telah di. mikian berarti Rusia mendapat mi- kebal tuntotanhja atas pulau 

@ dan njak seperempat dari hasil dunia, Behret. Pulau fang terletak ditdlok 
, Dan djika Tran herhasil tsahanja Parsi dan merupakan regara jang 

menasionalisir minjak, tidaik mus- berpenasehat Inggris, Beberapa thn 
tahil kelau negara2 Asia Tengah jl. pulan itu dituntut oloh Irab, t6 
akan menjonto @jedjaknja, -—. tapi tiada hastinja. Kini tWntutan 

... Mengenai itu, Amerika mengirim- itu dikobarkan kembali. 

      

  

    
    

  

   

    

   

   
   

  

celah mengasingkan Tiongkok 
lalu ini surat2 kabar Iran telah men- 9gn melakukan kechil:fin2 jg besar, telah mengizinkan pemindahan dari 

akan membuka kembali masalah jg: 

De. Ai mempunja! sesuata locus 
,. Standi (hak untuk 'bertjampar ta: 

Resolusi itu tidak memperhatikan ai 

— Perantjis mengenai penfelonggaraan 

         

|kan George Mc Gee pembantu isti. 

Pembesar? Parentjis di Indochina 

Indochina ke India, hak milik jang 
| ditinggalkan oleh sedjumlah bangsa 
Indis jang tertentu, jang meninggal 
dnia di Indochine dalam tahun? 
jang acbir ini. Demikian menurut 
sumber resmi Indta. 
Dikatakannja, bahwa puttisan itu 

adalah hatsil dari perundingan? jang 
sudsh lama diadakan oleh konsul 

| India sendiri, karena telah merolak- Wenferal India di Saigon, FM. de 
Lelto Kamath. 
-Djuwlah jang akan dipindahkan 

itu sebesar 38.000 ponsterling, seba. 
gian besar dari orang2. India jang 
berperghatsilan sedikit, ketjuali se 
orang pedagang jang kaja. Djumlah pat hubungan telepon dengan daerah lakukan pa2, 'ketjusli meholak Te- tersebut akan segera diberikan ke- 

pada ahli warisnja di India. Ant. 
# 

“Lie siapkan sidang - 
umum PBB. 

Aap 0 Di Paris. 
Dari Paris dikabarkan, bahwa se- 

kretaris djendral) PBB telah tiba 
1 Paris dari New York dlm perdja. 

lanannja ke Yugoslavia dan Tmur 
Tengah, Di Paris id akan mengada- 
kan pembitjaraan dgn pembesar? 

    

    

    

   

    

( Oleh : Red 

Ringkasnja, Iran dajam masa ini 
merapikan gudang Mesiu, jang tiap 
saat dapat meledak, Tasanja seluruh 
dunia akan merasakan 
lombangnja, : 

Syria — Israel 
Setelah pembatja kita adjak ke- 

Iran, baiklah sekarang menengok se- 
bentar diperbatasan Syria — Israel. 
Israel telah membom desa El Ham- 
med. Katanja sebagai pewmbblasan 
berhubung tembakan dari pihak 
Fyria. Dalam minggu ini insiden 
Syria - Israel itu “akan dibitjarakan 

  

' Galam D. K. : 
Padahal. beberapa djam sebelum 

berita pemboman israel itu datang, 
Geri Amerika datang berita bahwa 
beberapa anggota Konggres minta 
kepada pem. Amerika Berikat agar 

menjokong Israel. Sebab Israel di 
“anggap ,#0obat baik” Amorika. Dgn 

Getriikian, suara2 dalam D, K, nanti 
sudah bise kita bajangkan, bahwa 
Aterika Serikat akan berpihak pada 
Israel, Dan djika toh terdjadi perang, 
rasanja Amerika akan membantu 
Israel djuga. 

Keijadian jank lebih penting lagi 
Giperbatasan Syria - Israel hingga 

hari ini belum tampak. Sekalipun 

1 Nehru dalam 
ammu ketika hari Se“ 

lasa ini, mengatakan bahwa ,,tidak 
ada sesuatu kekuasaan didunja, jang 
bisa memaksa pemerintah India utk 
menarik kembali pasukan2nja dari 

Utjspan Nehru tadi bertalian dgn 
diterimanja resolusi Inggris Amerika sarlem an Sinta Katebe ejek 

5 mengatakan, 

bahwa India tidak akan menarik 
kembali pasukan2nja dari Kashmir, 
India tak akan menjerah sedikitpun 
djuga terhadap ,antjaman2 power 

| politics,, dan bahwa India akan mem- 

Negara2 Arab beri bantuan 

sak kepada Inggris- Arerika dan 
Perantjis snpatamenghentikan agresi 

   
      

“getaran ge 

ini. 
.. Dalam pada itu berita ini menga- 
berkan pula, bahwa seprarg pende. 
ta Katolik telah ditangkap, 'kareua 

: sdajah salah se 
Ooreng gurudari sekolah Hukbalahap. 

D0 DIDAPAT kebar 

perdeta tersebut 

tentaranja 
. Dgn sendjata2 modern 

perlengkapi lagi 

ongkos 1.464 djuta franc, 

selama 5 tahun. Ant, Reuter. 

tembenarkan berita tersebut Gtatas 

Swiss memperlengkapi 

angkatan darat 

Rentjana itu akun dikerdjakan 

    

  

   
ERLU KONSEPSI 
OMI TEGAS 

hwa lapuran Tahi Tobing, kepala urusan 
perburuhan internasional jang baru? ini turut menghadiri 

sidang Ecafe sebagai wakil Kementerian Perburuhan belum di- 
: sampaikan pada Pemerintah. Lapuran itu kini sedang diselesaikan. 
Dalam pertjakapan Jengan war- terikat oleh negeri lain, dan hal? jang 

tawan kita Tahi Tobing meherang- tak meningkinkan Indonesia aktif 

PERSETUDJUAN 
Organiseer serdadu? Tionghoa 

K B. TIONGKOK Nasionalis 
" pala negara RRT, Mao Tze 

Suatu persetudjuan dgn Stalin unt 
000 serdadu Tionghoa jg berasal 
kukan offensif besar2an di 
Selandjutnja berita itu menjata. 

kan, bshwa “menurut sumber jang 
btasanja bisa  Sipertjaja Serangan 
itu telah direntjanakan sebelum achir 
Maret jl. 

Dim kundjungannja ke Moskow 
bulan Februari jl, Meo Tze Tung 
telah mentjepai persetudjusn dgn 

Korea pada musim semi 
dari 5 tentara RRT dan mela- 

Ta Pe t 

PENJELIDIKAN INTAN 
“AKAN DI LAKUKAN 
Penjelidikan jang akan dilakukan 

pada tambang intan Panna di Mad- 
bya Pradesh jg telah berimur se- 

»G,NJA." menjatakan bahwa ke- 
lung telah menanda - tangani 

uk mengorganisir kembali 250.- 

kan bahwa cafe bagi Indonesia dalam Ecafe. 
kurang memberi keunturgan sepe- rentjana Dewan Federal, untik mem. Yuhnaja, karena Indonesia belum FEcsfe di Lahore itu, Indonesia turut Sea : 3 mempunjai konsepsi ekonomi jang 

Swisa dengan tank2 serta sendjata2 'e8as untuk dik 
modern lainnja jang akan memakan “'fang2 Fcafe. 8 

Ditegaskannja bahwa dalam sidang 

mempertahankan Supaja cafe dja- 
emukakan dalam ngan dibubarkan Beperti diketahui 

ebab lain dikemu- 
kakannja mengapa Indonesia be- 
lum bisa menarik keuntungan ' ba- 
njak dari organisasi tsb, jtaluh ka- 

.. Teua Indonesia masih lemah, masih 

MAO & STALIN ADAKAN 

dalam sidang di Lahoreitu telah 
diambil resolusi jang maksudnja su- 
paja umur Ec:fe diperpandjarng, 
karena dianggap masih penting untuk 
berdiri terLa bagi negeri2 di Asia. 

Atas pertanjaan mengapa Indone- 
slaturut memperkuat berdirinja te- 
rus Ec fe, Tahi Tobing mengatakan 
behwa Ecafe bagi Indonesia masih 
besar sekali memberi kesempatan 
dan bahan peladjaran, karena Hcsfe 
adalah suatu badan stiidi internasi- 
Oral jang sungguh? (serieus). Dalam 
Ecafe Indonesia berhubungan dengan 
banjak organisasi2 perburuhan inter- 
nasional. Bukan sadja Indonesia 
berhubungan dengan organisasi go. 
longan pemerintah internasional se- 
persi ILG, tapi duga Indonesia 
dalam KEicafe berhubungan dengan 
organisasi2 internas onal golongan 
buruh. Semuinja itu penting bagi 
Indonesia jarg ada gunanja bagi u- 
saha dan pekerdirtan Pemerintah 
Indonesia sehari-hari. 

Apa keuatungen langsupg jang 
diperoleh Kementerian Perburuhan 
dari Ecafe, ditegaskan oteh Tobing 
teristimewa karena Bcafe berguna Stalin dalam mana Sovjet Rusia Kian abad lamanja, akan dimulai bagi gerakan buruh dinegeri kita. Bkaa memberi 1.300 pesawat terbarg, 

250.000 ton Kapal2 perang termasuk 
20 kapal selam serta alat? untuk 
memperlengkapi kembali 500.000 
serdadu RRT. : 

Sebagai gantinja RRT aksan' me-. 
mikul tanggung djawab sepenuhnja 
atas perang Kores. Ditambahkannfa 
bahwa dalam keadaan bagaimana 
pun Gjuga pasukan - Soviet tidak 
akan ikut serta dalam perang Ko- 
rea. Demikian Ant. UP dari Hong- 
kong. 

Panitia pengawas wol 
Adakan sidang jg pertama 

Wakil2 dari sepuluh negara me- 
rTupakan panitia wol, salah satu dari 
panitia berang dari Internasional 
Materials Conference (IMC). ig me- 
ngsadakan sidangnja jg pertamakali 
di Washington. 5 : 

Negeri2 jg turut serta dalam si- 
Gang pertama dari panitia wol itu 
ialah Australia, Belgia, (untuk Be- 

nelux:, Perantjis, Djerman,” Italia, 

New Zeslang, Uni AfrikasRelatah, 
Inggeris, Amerika Serikat dan Uru- 
guay, Haam dari tudjuh panitia IMG 

tersebut pada waktu ini mengada- 
kan sidangnja. 

Batu2nja panitia jg masih harus 
bersidang ialah panitia bubur kaju 
Gan kertas. Waktu untuk bersidang- 
nja jg pertama akan diumimkan 
kemudian. Panitia ini diumumkan 
oleh panitia pusat jg tetap dari 
konperensi itu setelah enam panitia 
jg lainnja selesai dibentuk. 

Panitia pusat mul:2 terdiri dari 
Perantjis, Inggeris, dan Amerika 
Serikat, tetapi bulan jg lalu diper- 
luas dengan Australia, Brazilis, Ca- 
nada, India dan Italia. Organisasi 
Negara2 Amerika. dan Organisasi 
untuk Kerdja sama Ekonomi Ero- 
pah. Tugas jg terutama dari badan 
internasional itu ialah untuk me. 
njusun dan mengatur politik inter. 

nasional mengenai produksi, alokasi, 
p:meliharaan, pembagian dan pe- 
makaian beberapa bahan- mentah 
penting jg tertentu. Usis. , 
  

sidang2 umum PBB tahun ini jang 
seperti telah kita kabarkan akan 
dilangsungkan Jl Paris dim bulan 
Nopember jad. 

Ide tidak mau memberi ketera- 
ngan kepada pers mergenai konpe 

rensi pendahuluan 4 besar jg kini 
sedang berlangsung di Paris. Lie 
akan berangkat ke Belgrado pada 
hari Rebo jad. Ant. Up. 

CLN KR) 

demikian, toh suasana panas sudah 
terasa sekali. 

Korea 
Nah, sekarang kita sampgsi di Ko- 

rea. Pasukan McArthur sudah me- 
lintasi intang djadjar ke 38. 'Malah 
dari Washington sudah dikirimkan 
Instruksi kepada McArthur jg mak. 

sudnja dia boleh membom Mansjuria. 
Bewentara itu ada kabar2, bahwa 

pada bulan Mei jad. tebuah mesia 
jang sanggup mengerdjakan 250 toa 
erts sedang dipasang ditambang tsb. 
Dua orarg achli pertambangan jg 
akan memimpin pekerdjaan itu tlh 
tiba. : 

Achli2 tsb adalah Dr A.E. Waters 
and Mr. Reyden Harrison dari Anglo 
American Mining Corporation, Pe- 
njelidikan jg dilakukan oleh Depar- 
temen Penjelidikan Geologis Peme- 
rintah India baru2 ini, merundjuk- 
kan bahwa penimbunan? intan ini 
@pt dikerdjakan setjara commercieel. 

EN: 

uLA VOZ DEL INTERIOR" 
TERBIT KEMBALI 
Setelah: beberapa bulan menga-- 
lami nasib jang serupa dengan 
nLa Prensa". : 

Diimumkan diibu-kota Argentina, 
bahwa surat kabar ,,La Voz del In- 
tertor“ jang berhaluan bebas telah 
terbit kembali setelah sedjak tggi. 
26/1 Jang talu mengalami nasib jg 
serupa dengan nasib harian ,,a 
Prensas, jesni berhenti terbit kare- 
na dibovikot. 

»La Voz del Interior“ jang terbit 
Gi Cordova itu mendjadi surat ber- 
kala 3 mingguan. Ant. Up. 

Undang2 perlindungan alam 
.dan perburuan 

Disiapkan 

Pihak Kementerian Dalam Negeri 
Gan Kementerian Pertanian terus me 
landjutkan perundingan? mengensi 
persiapan adanja undarng2 biru pada 
lapang perlindungan alam dan per- 
buruan. Sebelum undang2 jg diha- 
rapkan itu lahir, peraturan2 lama jg 
tertjantum dim natuurbeschermings 
orfonnantie dan jacht ordonnantie, 
Gidjalankan setertib tertibnja. Dim 
pelaksansannja, pihak Kementerian 
Dalam Negeri selalu akan memper- 
hatikan pertimbangan? din petun- 
Gjuk2 pihsk Djawatan Penjelidikan 
Alam dari Kementerian Pertanian. 
Undang2 perlindungon alam dan 

perburuan itunanti, tidak hanja di- 

maksidkan untuk memperlindungi 
margasstwa jang sudah sangat Gja- 
rang terdapat ditanah ini tetapi dju 
ga memperlindungi tumbub?2an dan 
bunga2an jang dipandang perlu di- 
perlindungi utk langsung tetap ada- 
nja, Demikian dlumumkan oleh Ke- 
menterian jang bersangkutan. Ant. 

  

Tetapi, apakah sebenarnja jang ter. 
Gjadi dibelakang itu semua? 

Idzin menteri pertahanan Marshall 
kepada Msc Arthur. utk “melintasi 
lintang djadjar ke 38 adalah utk 
mendjamin keselamatan pasukan- 
nja. Melintasi setjara besar2an, ber- 
arti perobahan dari kalangan mili- 
ter ke urusan #0812 politik. 

Keadiannja sekarang, rasanja ser- 
ba salah bagi blok Barat dan PBB. 
Djika pasukan Amerika menduduki 
seluruh Korea, selama itu akan 
terus di-rong-rong oleh pasukan 
RRT. Setiap saat digempur. 

Madju terus? Sampai daratan Ti- 
ongkok? 
Rasanja kalau satu peluru sadja 

Bahan2 dan keterangan2 jang di- 
perolehnja  biajanja disampaikan 
ajuga pada gerakan buruh kita jg 
menanjakan tentang keadaan gerak- 
an buruh diluar negeri. 

H ngga sekarang menurut Tehi 
Tobing telah mengadakan perhu- 
bungan dgn hampir sexya regeri 
mengenai #dal2 perbvruhan. felah- 
djutnja Gikatakannja bahwa perha- 
tian negeri2 di Asia sangat banjak 
terhadap sidang Ecafe Gi Lahore 
itu. Menurut Tobing, sidang Eicsfe 
ki Lahore itu Sifatnja adal h routi- 
ne-conferentie jg ketjuali dihadiri 
Oleh wakil2 Rusia, USA dan Ingge- 
tis.  Dikatakannja djuga wakil 
WFTU datang dengan dfamlah jg 
banjak, djuga Wwakil2 dari ICFTU. 
Perlu diterangkan bahwa menurut 
putusan seharusnja Ec fe dikubur- 
kan dalam tahun ini, tapi karena 
sidang di Lahore memandang per- 
lu EHcafe masih Gilandjutkan, dan 
suara terbanjak memutuskan Ecife 
Giperpandjang umurnja mika Ec. fe 
kini diperpendjang amurnja 
Dalam hubungan ini penindjsauan2 

ekonomi menerangkan bahwa Ecsfe 
baru besar artinja bsgi Indonesia 
kalau Pemerintah Indonesia sudah 
ranggup mengemukakan suatu plan- 
ning jang konkrit Jang dapat dimin- 
takan nasehat atau petundjuk jg 
setjara ilmu dari Ecafe tapi hingga 
Sekarang masih sadja wakll2 Indo. 
nesia dikirimkan keberbagai sidang 
organisasi2 internasiongi, hanja #e- 
bagai wakil jang belum kuasa penuh 
untuk aktif vence nukakan politik 
Pemerintah Indonesia, 
Disawping Stlaviiiceit politik, so. 

harusnfa stabiliteit ekono na! selekas 
mungkin dilaksanakan oleh Peme- 
rintah Indonesia, kalau kita ingin 
turut menentukan politik internasi. 
onal. " 

Saleh satu djalan jang konkrit 
baik didjalankan oleh Pemerintah 
kita, adalah gerakan besar besaran 
uantuk memupuk modal nasional, di- 
antara lain dengan me mperbesar ta- 
burgan nasiodal dalam bermatjam 2 
bentuk. Hendaknja Pemerintah kita 
sanggup menjalurkan tabungan na- 
sional itu dari investasi jang ku- Fabg produktif kebentuk jang dapat memadjukan pembangunan ekonomi 
Indonesia, 

Setiap kepala mengetahui bahwa 
Indonesia kaja akan bahan, sumber 
kekajaan alan, tapi Pemerintah ira- 
poten, tak sanggup menggunakan 
modal didalam negeri ufituk mema- 
djukan usaha2 produktif jang ma- 
sih terbuka luas. Pemerintah hanja 
sanggup sebagai penerima simpanin 
atau menjediakan alat? simpanan 
jang Istimewa seperti. sertificaat2 
emg, hipotheek, lote'ij? Pemerintah, 
tapi tak sanggup memberikan ke- 
madjtan pada usaha? partikulir, 
misalnja dengan memberikan un- 
Gang2 jang baik, memberikan likwi- 
diteit pada bank2 nasional, undang2 
dan peraturah2 jang “mendorong 
supafa mesjarakat Indonesia Tebih 
banjak memakai cbek2 dan alat2 
kredit lainnja. 
Dengan singkat tak tampak Pe- 

merintah melakukan politik stabi- 
liteit .keuangan, karena disntara 
lain Pemerintah belum sanggup 
mentjiptakan keamanan bagi sipe- 
nabung wang, seperti ternjata dari 

di Mensjuria merupakan persiapan meledak didaratan Tiongkok, Man- Keterangan kepala Bank Rakjat 
medan perang jang terdepan. Konon, 
pasukan? Sov et berkumpul disana. 
Sekalipun berita itu kemudian disang- 
kal oleh Moskow. . 

Kaisu pada -chir2 ini banjak ka- 
bar? jg menjatakan bentrokan antara 
McArthur dan pemerintah Amerika 
Serikat, sebenarnja tidak menghe 
rankan. Karena situasi perang di 
Korea tidak bisa diachiri dengan 
pendudukan seluruh Korea. 

Beberapa pemimpin nogara2 jang 
bersangkutan, saling simbar sumbar. 
Akan meneruskan perang di Korea, 
Sampai Trygve Lie sendiri menjata- 
kan bahwa PBB harus mengerahkan 
tenaga angkatan perangnja, dehingga 

sjurta, itu sudah berarti perang du- 
nia ke 3 meletus. Apa lagi kalau 
betul pasukannja Chiang dipskai 
didaratan Tiongkok, perang sudah 
bukan setempat I-gi. Tetapi benar2 
perang dunia ke 3. Rasanja masa 
itulah saat penguburan gedung PBB, 
jang nasibnja persis Volkenbond 
dulu. 

Kaiau bisa, orang moh perang. 
Itulah sebabnja kifk masih menung 
gu usaha2 negara? jang tergabung 
dalam blok Asia dan Arab dalam 
PBB, jang tiada henti hentinja ber 
usaha memetjahkan pertikalan Ko- 
roa dengan djalan damai. Dan rasa. 
nja usaha2 blok Arab dan Asia bisa 

Indonesia Pusat baru2 ini, jang me- 

njatakan bahwa masih tevlala sedi- 
kit orang mau menjimpan wangnja 
dalam BRI Atau batik nasional 
lainnja. $ 

Inflasi mesti diketjilkan, dengan 
melakukan gerakan mehabung de- 
ngan suksrela, dan djika tak bisa 

dilakukan gerakan menabung de- 
ngan paksa. Djika tindakan Ini tak 
mentjukupi, dapat Pemerintah sa- 
gera mengadakan peraturan jang 
taaksudnja  tnengawasl keuangan 
luar negeri, Pindjaman wang dari 

luar negeri dan pentletakan Wang 
Jsng menimbulkan inflasi harus di 
pandang sebagai langkah terechir. 

Kofea Utara plus RRT mau berun- mendekati djalan pikiran Mao Tzo Pemungutan padjak harus diguna- 
ding. 
Semua itu suatu tanda bahaja. 

Tung. Dan djika itu “berhasil, dunia 
hindar dari bahaja kebakaran. 

kan jang offictent buat  pembangu- 
nan ekonomi, 
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Keadaan Universitet : suatu 

20000 barometer 

   
  

  

lainaja jang korbankan tempo me- 

reka. 5 
| Djuga kapan dipikir lebinhlandjut, 
dgn adanja begitu danjak orang jg 
berkeliling tadi, lantas orarg merasa 

2 Set malas, kalar tidak meosolak sama 
Ni , sekali ,,hanja berikan dermanja 

Sokongan! Sokongan! R1, atan R.2. dan paliog banjak R.5. 
Si k x | Apakah dgn adanja itu pendapat 
yOkOongan jang begitu sedikit dapat untuk 

papi tiap2 hari rumah2 menda- mengongkosi orang-orang tedi jang 
pat kundjungan kosiiteataupanitia mentjari dermaan ? Ongkos kreta- 

dari batan? jang legi mendjalankan @pi, bus, hotel dan maksnoja? Ba- 
tugas utk satu dan Inin maksuti gu- Njak orang . orang Tionghoa jang 
na s entjari derraaan dan sokongan. kita kenal, pernah njatakan: ma 

Komite ini, ini hari datang untuk rilah kita usahakan satu badan 
badan perdiuangan. Jg betul. betul barmanfiat dengan 

Panitija itu, lain hari datang guna tlara besar besaran jg tepst djitu 
badan Rasionalisasi. dgn satu kali gus untuk dapatkan 

! : Romborgan ig. Isin tampsk, buat uang jang sebanjak-banjaknja dari 

korban #rvaliden d.sb, » pada hampir tiap harl mengatasi 

Apakah gerakan ini akan menam. Na Naah 2g Ne an 
ta 2. 3 He bah, n perg : akan a eruan pararnja, 

kangan in . Man tan Na Dan Langganan (cekungan T3 Selain dari itu, apakah ada be- 

Pa kat Pena “ Kita tidak men mentjela sesustu Situ banjak orang jg sema mem- 

  

  

Buat para mahasiswa, #oil peru- 
mahan rupanja minta terutama di- 

selesaikan. Tidak perlu kamiterang- 
5 |. Kan, betapa pentingnja bagi maha- € 

Meet » | siswa utk beladjar didalam suasana 
| (Sambungan halaman 2)” ang tenteram, bebas dari pikiran Han 2... Harus memakai seheri hari bugaimana akan dapat 

|. Akuran?nosional makan dan tidur dan bebas dari 
FAN dikan kebudajaan,utk kesulitan kesulitan transport untuk 
tia Bai bina tur nasional baru,kita mengundjungi tempat peladjaran 

surat" manturat, tidak dapet menggunakan tenaga atau penjelidikan, dgn pendek kata, 
, (Mag elang) tulis casing sebagai pelopor, meskipun bukan sadja Universitet melainkan 

egini: pengetahuan mereka dalam lapangan mahasiswa pun harus free from 

       Mp 

  

  

    

   

    

      ip
 

   on 
'erabe     udajaan dapat kita gunakan dju- want, disampingnja free fsom fear 

sebagai behan pergadjaran, asal uctuk menjelerggarakan tugas pe- 
insjaf akan perbedaan sikap ladjarannja dengan selandjutnja. 

1 antara mereka dan kita sen. ye, s3 ye 

, Perlu kiranja kami kemukakan, 
bahwa Universitet: Inddnesia seba- 

k- Iniversit nasional, sebagai 

adi Universitet jang hendak rmemenubi 
a tugasnja untuk mentjipta kebudaja- : 

|. an baru, harus membebaskan diri 
Gari ukursn2 dan ritai2, jeng hingga 

       
    

— 

    

. Gadjah dan harimau 
—. mengganas 
Petani2 Lampung diwaktu? bela- 

an 

  

    

  

    

  

Aa a . soalnja, sedjak Indonesia mentjspai kampung? disekitar itu dgn sangat ma, atau sebsgsinja jang bersifat Baik tiapnja atau lain2-nja. Badan Republik Indonesia, Djakarta. 
surat2 keteran dari lurah kemerdekaan dan kedaulatar, islah, beraninja untuk mentjari margsa, raksaksa puls. Dari pada diwusing. 1g sah dari K.R.S. (Korban Rasio- 

baik diberikan mondeling sadia? Tapi bagaimana akan memberi bentuk sap), kerbau, kambing, itik ataupun masing kota stan distrik mengada- palisasi Folo) harus memakai tjap 
5 apa bisa bikin tiap dilangit? sendiri, bagaimana akan memberi manusia sekali. Rekjat kampung kan sendiri sendiri dan masing-ma- Warha merah jang mengasi undjuk : 
1 PER aa LE 2S BERABE. . tjap Indonesia kepada segala bahan sendiri jg tidak ada antara mereka sing ini kembali mentjari uang ter- gambaran padi Gisikitarnjs. Jang , : : 
3 ME en An MA MERE mantu ilmu pengetahuan dari bagian dunia mempunjai sendjata epi, maski ,,ke- sendiri pula. ! datang belakangan njatakan jang Hi A N 
Bi . Leena —-—— manapun, sehingga kulturasing da- tjep€ek" (senapang lasskan), tidak - Hampir tiap hari, kita mendapat Gvluan ita palsu. 
5 LEE MAL N INA SEA Tana Tam pat kita gunakan untuk memper- dapat berbuat apa? selain dari men- tetamu untuk Korban Rasfooalisasi, | Lentas muntjul pula, dari tjabarg 
Bs n SN PG kaja kultur nasionel Indoresia dan diaga diri mereka dari babaja ini. besok kita dapat tetswmu dari inva- Bojolali, Invaliden Tjileduk, Karta-  Ginedantan | 

          

         
   

  

    

    
   

- huan Belarda dipakai terhadsp ma- 

kini oleh dunia pengetahuan barat, 
dunia pengeta- 

Intfonesia. 
? Infosesia harus me- 

  

sjsrakat 
Univers 

P ntndjau kembali segala nilai jang 
SN 

  

  

pengetahuan sosial pada umumnja. 
   

eh ilmu pengetahuan jg kita pelsdjari, 
| Nusa dan bangsa 

' kebudajaan Indonesia hendaknja 
serta warisan 

merupakau Hogkungan hiivp dan 
sumber kekuatan kita, supaja kita 
mendapat inspirasi guna memper- 
tahankan dan mempertinggi nilai2 

rochani Indonesia. 
Dalam lspangan ilmu pengetahuan, 

Indonesia dapat memberi sumbangan 

“pung dikewedanan Pringsewu, dlm 
waktu antara tgl. /6 sampai 30 Ma- 
retj.l. telah1 k. 15 HA perladangan jg 
dirusakkan oleh rombongan2 gadjah 
Jg terdiri sampai 1000 ekor. Perla- 
Gangan ini akibatnja mendjadi tan- 

tsb. t Jak dspat berbuat aps? karena 

sasa Itu. Mereka hanja tinggal lagi 
merghari pkan pertolongan pihak jg 
berwadiib, untuk mengambil tindak- 
an seperlunja. Yg $ 

Disamp'ng itu dilsin2 tempat, mi- 
BSginja disekitar merga Belitang 
rakjat mendapat gangguan2 dari 
,radja2 hutsn” jg s.ngat beraninja. 
Setiap malam harim ar2in! memasuki 

Meskipun begitu suatu peristiwa jg 

gerakan jang bsik, jang mulia vtk bawa sirkulir. tidak akan terbit- 

tiap2 usaha jang murni, tapi disam- Kan ,,pemalsuan”, dimanasatu peri- 
ping itu, kita harus mengetahui dju bahasa sering kata: memantjing 
ga, bahwa Jengan adanja begitu ba- diwaktu gir lagi butek ? 

injak organisasi jang masing2 mau Kita sendiri pernah mengalami: 

bekerdjs sendiri2, terpiseh bersaing bulan Nopembertelah datang bebe- 

jang bermaksud baik itu digabung - Mereka ada membawa sirkulir 

contraal utk semtiia kaum invaliden ri tjap dari lain-lain pembesar dari 

di Djawa— Tengah mitssinja. Dan tempat-tempat jg merika ada da- 

baden atau orginisasi jang terbesar tangi. 
buat kaum korban rasionalisasi se  Delam bulean Maret kembalitelah 
luruhnja. Ce Gatang dari Solo pula dgn maksud 

Dari ini pendirian jg besar, kem- Jang sama, djuga dengan mendjual 
bali kita harus berkerdia setjara ig gewbarnja Presiden. Tapi wektu di 
besar pula, jaitu baik dengan djalen tjotjokkan ternjsta katanja jg datang 

membikin loiere, adakan Pasir Der peda bulan Nopember itu ada palsu. 

liden, lain hari dari tjabangnja di Sura. Apakah merika tidak. dapat 
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h & kini oleh dunia pengetahuan £“ Ns La f CIBOT OT tadi, sudah tentu nantinjaakan mem- rapa saudara dari Solo, mengaku F “c A Di M ULAI 

2G barat dipakai terhadap kultur, ter- 2 5 asep Na aa “ bawa effekt jang kurang baik. buat Korban Rasionalisasi mendju- B A R Uu S A D J 

€: hadap sedjarah dan terhadapilmu2 € Tati aa BPN Apakah tidak leb'h baik, badan2 al gambarnja Presiden. 

mereka sendiri tidak mempunjai 8 5 lit ditek 1 b 1 ctaat 2 gratis | permulaan. Buku2 gratis. Masih 
" a hendaknja memakai ukuran2 ta NN An Punat an ek. Sadja. Atau umpamanja utk bagian jg komp eken oleh pembesar | permulaan. Dictaa 8 p 5 

nasi “terhadap segala badan Mat? uLtuk mengusir binatang2 rak- Alan kita Ta Haru an di itu tempat jang seterusnja dibe Masih dapat mendaftarkan, dspet mendaftarkan, Ajuga un-   77 —4   Gjugavntuk tingkatan landjutan, 

d! ,MITRA“- Bintaran wetan 11 

  

  

BOEKHOUDEN A BAHASA INGGRIS 

tuk tingkatan laadjutan, di 

“EMERGO«- Bintaran lor 2.   
  

Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 

  

Kementerian P, P.K. akan membuka sebuah Kursus Lisan   un at Ba : 2 : 
3 : : kepada perkenbangan kultur dunia tragis baru2 ini telah terijadi, di- anu, Gan tjabang dianupula, Dengan pikir buat semua kelilingan ini tentu daa 1 TAK 

€ : h asar tuntut dengan expressi nasional sendiri. mana seorang gadis remadja puteri adanja isi terlalu banjak orangjang “da dibutuhkan ongkos ongkos jang ILMU MENDIDIK untuk idjazah BI di JOGJAKARTA. 
8 : Bur ru pasar SN 5 3 j .mendjadi kerban Menurut tleritera berkeliling mentjari derma atau so- PR aa : 6 Lamanja beladjar 2 tahun. 
“1 IN AANG sein al Ti, Na Ap ' : : jobalah ini dipikirkan masak2. 3 i Dp tajan Perlu mengadakan orang kampung teb, harimsu2 ini kongan, bukan akan membawa pen 3 ah ini dip 5 Kk 3 1 

B. t Lay page 0 Lapang Oem mem kontak ut | dan. wengganas karena diwaktu ini ada- dapatan mendjadi banjak atau besar, Sebab kita jakin, bangsa Tionghoa b. Pendaft ran setjara tertulis mulai tgl. 10 April s/d 30 
3 Te ja tg: 4 April 1951. df Mi iji- “ nk P ON. leh ,,musim -mereka beranah, se- tapi sebaliknia. Djugapendermu dan tentu IIOak. Oken bisgkan? waru April 1951 pada alamat: Direksi ,,Simpai”, Djalan Mahameru 
E mager uran), dan dikundjungi masjarakat. | dapgkan binatang2 jg biasa djadi penjokong djadi emangkin djemu menderita. Pertjejalah kita bangsa No. 11 Jogjakarta 
Ba “3 - Pat dan 'tamu2 unda-  Universitet periu mengadakan mangsanja, seperti rusa, kidjing, dan anggep paniti/”2iti sangat men T.H. nanti tundjing dgn  surgguh- 3 OIAKAnA 
Ka seluruh angge #: ga kontak jang hidup dengan masja- napuh, babi, dll banjak mendjadi djemukan. Padahel kalau dipikir, Sungguh! c. Sjarat-2: L. Pendidikan S.G.A/S.M,A, atau jang sedera- 
E: ne telah menindjau dan mempela- Takat. Dalam segala aktivitet aka mangsa pemburu2 lebih dulu, tidak kurang giatnja dzri Saudara? »Warga Negara Tionghoa”, 5 dia 'd : 

r ajari nasib buruh (pegawai) Pasar demi, perlu Universitet mendapat Kn 5 2 : jat dengan itu. 

$: dan Pembantaian umumrja 1emu- ani Pekan Memet Ma Sat RE Mulai malam ini djam: 5—7—9.30 2. Sanogup diangkat mendjadi guru Sekolah 
£ paha bei TA | rapgan wetenschappe'ijk dari Uni- ran RADIO Film Tionghoa . 17. tahun. Landiutan Tingkatan Pertama selama Mar 
a 3 enim ban 2 Ba supaja diwu. Versitet. Selain dari pada itu menu. “5 ' Pt - i kuti Kursus dan sesudah mentjapai idjazal 
2. na 53 - Tg aa : | rut aliran modern, Ll baru ha- JOGIA Gelb. 42,25. 59,2 dan 122,4 aa BLOOD WILL TELL : B I sanggup mendjadi Guru Sekolah Landiut- 

3 b.. Logong buruh tpegawal).. Pasar an Man Mlnan na Ta Suatu film drsme jarg sangat besar dengan teks TSIEM IM, 88-4. an Tingkatan Atas jang lamanja sama dgn, 
- 4 anna 3 pa Sg ar asa, Uu 0 c 4 adu p ka « » 2 

i i San Kek unataan 3g Mena Pe terus, ketjuali Gjika Kultur itu bu. . Selasa 10 April 1951. waktu mengikuti Kursus. 
Gan pensiun. Sup: 5 yar golo- Kan kepunjaan satu golongan, me- 15135 Iyion2: 1 5 In : Ta : i 

“— Djangun Olisi Gnri TA KPT aultaa kepunjaan rakjat seluruhnja. PN anna Len Tag ol 3. Pendaftaran setjara tertulis harus disertai dengan 

ea 'diambilken dari dasar Berhubung dengan segala sesuatu 1799 Taman Putra oleh ,S. R. La- 2 riwajat hidup dan turunan idjazah beserta daftar 

ketjakapan, pergalaman, jg tegas itu, perla Ke tai. ivo ina tihan djl. Ungarans. .angka2-nja (semua rangkap dua) jang disjahkan 
(tidak tjawup dari ranglis sadja.) Hivitet Perguruan Tinggi Jang Ter. 1g 09 Ruangan Kesehatan oleh Wa- oleh Kepala Daerah!Walikota. Apabila pendaftaran « “Meminta a Pemerintah, ter- Kensl sebagai: University extension, ksf P5: TN? Baen aka tidak “al 

, 2 co mapan 3 dan peratu. dengan mengndakan kursus2 untuk 1839 Taman Pemudi oleh IPPI 20 tidak memenuhi sjarat2 ini, maka tidak akan 

pa ran2 jg telah dikeluarkan oleh Pe- Naa hal? Era ana ya Daerah Jogja. dianggap sjah. & 
: Intuh sendiri, mengenai U.U. Per- Pesgetahuan ” umum. 2 “ 1940 Seni Suara Djawa oleh ,,Tjip- 3 : ja 

sa ntah Be UU, kerja th 1948, adaiah terutama untuk mereka jang Bi Mudo. Nan On P 4, Apabila idjazah dll. hilang, diminta surat 
dan jain? sebagainje, serta pula tidak mewmpunjai kesempatan untuk 945 Permainan Piano oleh Muljozo. keterangan jang disjahkan oleh Kepala Sekolah 
terlaksananja PGB) bagi semua bu BNN Lotugi Tana Nan mena aa 2115 Obrolan Pak Besut. ateu dua orang guru sekolah jang bersang- 
sand (pegawai) Pasar aan 2 2. mperluas pevgetabuannja dengan 21.30 Aneka warna legu2 Indonesia" klan, 4 

6 sena ga aa) ae apa jang diadjarkan oleh dunia i s da £ Ba F 2 NngNn aa SE dengan Beban ' | Pembetulan ado : Kursus Tiatatan: — 1. Jang diterima hanja sebanjak 15 orang guru? 
segala konsekwensinja ' Berlainsn dengan sifat Perguruan | mendjait ,,VARIA" sbb.: jang berdiam di Jogjakarta dan 25 orang tjaton 

    

£ go Ps 8 A aga 3 | - n 
P mengadakan kursus tentang kese- njg harus tjukup bebas dari keku- at tinggal jan K Pp h P P duran berorganisasi dan latn2. —” rangan dan  bobus dari ketakutan | “Par Aa Ggar Jang antor Pemilihan Pusat Propinsi 

0b—— 0 (free from want as well as from song. JOGJAKARTA 
ena Saja Gi yt, ear, : MP Tua L s 

SB pasar/Perbantaian minta  Djixalau dari Universitet Indose 2gp in ra anta Tuan tentu Na 

Po amka sebanal Pegawak Hear Pun makan DK ket merasa lelah. Bar HIM 
. SO Biss reg aga Hiars3 jang Dr ombankta tali, Inaka Tugu kulon. pun begitu Tuan ingin djuga PENGUM & A !AN 
| SB Paser/Perbantaian tjab. Sragen salah satu sjarat mutlak jg harus : 5 $ : 

| Gelam echir bulan jl.telah memulai dipenuhi oleh Pemerinteh isilah se Sanggup memberi merasakari kenikmatan malam No: 2/K,P, 3/51. 
s dengan mergsdikan kadervorming lekas lekasnja menghilangkan keku- kerugian. sunji. Dari itu mandilah dengan 7 

diikuti oleh seluruh ranting2nja. 

    

| “ain nolita Gala Fira yna “22 | Jogja. 48.7, 502 —105— 8, Mereka jang akan mempergunakan kesempatan tersebut, 
Mn na giga bian Anakan anna Tenan Orang PenaKN Donkap Hari TA : A diharap memberi tahukan pada Secretariaat K. P. P. P. 

2 19 Pe Mn MA ain sn Ben akan dilelangkan. Jogjakarta, Kepatihan, Telp. No: 133 Jogjakarta, paling 

    

  

    
    

   

  

      

    

   
    

  

| Hasil2 itu adalah sbb: 

BTI Sewon membangun 
Ne rere done Pandan tjara seierhan pulair), maka Wang pembajaran tiap-2 guru. : 

Bl rn Geo done Paaan an an aa ab ob tetap Dor. 2 5 
Pratjakweden (Sewon) Se NN ema norma Una Pa, bulan f 15,— 3941 2. Pembukaan Kursus akan dilakukan dalam 
membangun dalam mewudiudkar : " : bia Mg TO5L 

lumpung bibit dan membikin per- 
ikanan. Hasil usehanja telah mulai 
nampak dan mendapat sambutan 
dari pendidik desa sekitarnja. Dju- 
ga para anggota BTT tiap2 minggu 

        

    

    

' Pada wastu ini mereka sedang 
giat memperdiosngkan status pe 
kerdja2 Pasar, supaja diskui sebagai 
Pegawai Negeri... Bs 

      

  

“Perlu kiranja disediakan bisja jang 

Rakjat (voltsiniversiteit) dimsna 
pengadjaran2 diberikan dengan ss- 

Djeritan hati kepada 
Pemerintah. : 

Sebagai djuga kebidupan bangsa, 
kehidupan Universitet pun sehenar- 

rangan.-. kekurangan. 
Kepada Pewerintah, Parlemen dan 

Masjsrakat pada Omumnja saja me 

Dibuka tg. 5/4—'51. 

  

DITJARI dengan 
segera rumah tem- 

Keterangan pada “ 

'GONDOMANAN 52.X 
  ngezutaian jeritan hati (nood - 

kreet) dari Uu.versitet Indonesia 
ini, jang sama beratnja dgn sesuatu 

  

behaja kelaparan disesuatu daerah. “NANTI SORE... 
| 

  

sabun toilet Lifebuoy jang ba- 

njak dan sedjuk busahnja. Tu- 
an segera djadi.... 

83—4 

  

djuga dari luar Jogjakarta jang belum mendjabat 

  

Perihal: Latihan Pemilihan Umum. 

K.P.P.P. Jogjakarta akan mengadakan latihan (kursus) untuk 
para petugas T.K.P. mengenai tjara mendjalankan Undang- 
undang pemilihan umum (tecbniek pemilihan berdasarkan 
Undang-2 No: 7/50) guna pemilihan anggauta D.P R. Daerah 

  

   
1 serba tjukup guna kepentingan? | Tuan tentunja mendsftarkan un. Istimewa Jogjakarta. 5 
Oa Ae p. Bana, Kepentingan 1 ir beladiar BOEKHOUDEN A, | 
TER Apabila kita mengingat, bahwa | MENGETIK d! MITRA“. Binta : nd K SN Pn Bap ADE Mo Li Li 'Universitet. adalah Mabuah badan | | ..ran Org 11 | Ce : in Ta : 5 
:  narlamhaan nlah pendidikan diputjuk lapangan N | stau | : a alam i 
Hasil2 perlombaan Olah Se pn aRn NOE TA MESA INGCRIA Mi ,EMBR. | tu m ari 

“raga AURI 
| Kemarin pagi dilapangan Ma- 
guwo Jogjakarta dilangsungkan 
perlombaan olah raga jg diikuti 
oleh anggauta AURI. '” 

   

  

    
   
       

    

    

  

  

    

     

        

  

     

  

        

  

   
   

ra, bhw prestige Negara, penghar- 
Bintaran lor 2. 16—4 4   gaan kulturil dari Dunia Luar ihd |Gox 
  

Negara kita akan tergantung pula 
dari pada deradjatnja Perguruan 
Tinggi Indonesia, maka Gjanganlah 
hendaknja kebutuhan keuangan dan 
alat alst dari Universitet dibelakang- 
kan, sehingga kita ta' dapat meme- 
nuhi belandja jg semestinja dikelu- 

Mahasiswa djuga 
harus free from 

Rea t 

f want. 3 
“Untversitet dimanapun tidak akan 

Keluarga : 

Ke "Dr Getaro 
Pen Tas 

LELANG RUMAH TANGGA — 

  

kami mengutjapkan beribu2 terima kasih kepada Tuan2, Njo- 
| njah2, Saudara2, Instansi2 dan Organisasi2, jang telah me- 

merlukan hadlir menjumbangkan karangan bunga d.s.b.nja. 

  

Tg. 144.1951 hari Saptu di: 
17 sore, ditempatnja Tw: 

N. ILJAS djl. Mahamerul 

Kursi staal buis, tempat ti. 
dur cero no. 1, 3,4 complit, 

tollet, lemari katja, mesin 
Gjahit, speda perempuan, 
staandar lampu, alat2 dapur     
  

   

    
   

R.S. Suryadarma 
Oetomo. 

  

  

  

ACHLI NUDJUM, H.B. AZAD Kotakpos 132. Bandung. Menerangken se- 
gula hsl penghidupan, rumah tangga, pertjintaan, perdjodohan, pe: 

Ikerdjaan, Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan nama dan umur 
dalam 1 envelloppe dgn poswesel R.10,— Tuan/Njonja akan dapat | 

  

bu 

  

  

LELANG KAJU 

Deli dan H.W. 13. 
Penimbunan2: 
Batokan, Tjabak, Pasar Sore, Taju, Tanggung, Kedungdjati I, 

II, NI, Padas, Ngombak, Tempuran, Gambilangu, 
Kalibodri, H.W. 13, dan Djalan Deli (Semarang). 

bertempat di Gedung 

G.R.LS. Bodjong No. 116. Semarang. 
Daftar kapling dapat diperoleh dikantor Kehutanan Daerah 

Tjepu, Pati, Semarang, Kendal dan Inspeksi Djawatan Ke- 
hutanan - di Djakarta, Bandung, Surabaia dan Semarang. 

Y # 89—4 

| dapat berkembang, djika kehidupan 2 “Crane ie 3 . : PRIL 1951, A/n. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta. 
So ana mannaaoang, djiki kehidupan MI) ganmasis panjat parangz3g-F) |) Pada hari SENEN, tanggal 23 A Selaku 'K.B PP: Jogjakarta, 

De Os SN Mengan semestinja. 2 2 5 : & Ira aken diadakan lelang besar untuk umum. Sar area 

aa Bia ren Ea serapan 3 v Kaju2 jang terletak dipenimbuaan dari Kehutanan Daerah (PRODIOPRAMUDIO 
m, p ' 9g : A , 2 AN BN aan an Pa aa a & 2 » . “ 

Lo Hp Atas perhatian pada hari pemakaman djenazah ajah kami, Tiepu, Pati, Semarang, Kendal, Djalan- duh ) ) 
    

Tanggal: 16, 17, 18 April 1951. 

Kepada partai-2/ organisasi-2/ badan-" / golongan-2 diberi 
kesempatan untuk mengikuti latihan tersebut sebagai 
pendengar. 

Wakil dari masing-2 badan paling banjak 2 orang. 

kasep tgl. 14—4—1951. 

Jogjakarta, 9—4—1951.   
  

  

: 

: 

8 
U 

: 
1. Waktu tg. 27 dan 28 April '51. 

Mr Oetoja HA s1 ae Dr Daljord 4 L | di I 4 d di 9 1 : t d 2. Tempat: Perguruan Taman Siswa, Djetis 39. 

Mr, Tamzi : Sh : elang dimulai pada djam agi tepat dan 3, Sjarat a. tamat beladjar 8 R, 
'Mr. Tamzil Air Commodore g p J pagi tep 

4, Mata peladjaran: 

5. Pendaftaran: 
6, Uang udjian: 

18-4 

DJIAN MASUK TAMAN -DEWASA 
(S.M.P.) DJETIS 

b.akan tamat beladjar S.R. th. 51 ini, 
(dengan keterangan Kepala Sekolah). 

Cc. mereka Jg. lulus udiian masuk S.M.P. Pemerintah, 
dapat diterima tidik dengan udjian. 

Berhitung, Bah. Indonesia, Ilmu Bumi, 
Sedjarab. 

mulai tg. 16 s/d 26 April 51, di Djetis 39, 
£6,— (lima rupiah). 

Joglakarta 10 April 1951. 
Madjelis Tjabang T.5. Djetis.   

     aa 

| diswaban jg (jotjok dan berbukti, rahasia tanggung dipegang teguh. 3 

    
    

Typ, «Kedaulatan Rakjat” 1031 /IILA /102 

 


