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PERLU 
prooran kabinet Sidik/Sukiman 

sudah diumumkan dan boleh di- 
katakan, bahwa “itu “tidsk banjak 
berbeda dengen program kabinet 

atsir dulu. Formuleringnja jang 
berlainan, tapi ANN papa: 
sama. 

  

Perbedaan jg. keliKatan lalah da- 
lam soal politik luar nej eri. Kabinet 
dulu menjatakan: @endjalankan 
politik luar negeri 1g. Hakan ” Sedang 
program kabinet sekarang: ,,Men. 
dgjalankan politik luar negeri jang 
bebas dan actief dan jang menudju 
perdamalan. Menjelenggarakan hu- 
bungan Indonesia —Belanda atas da- 
sar Uniestatuut mendjadi hubungan 

| berdasarkan perdjandjian interna- 

siooal biasa. Mempertjepat penin- 
Gjauan kembali lain2 persetudjuan 
hasil KMB dan meniadakan per- 
Gjandjian jang dapat merugikan 
rakjat dan negara. 

Ini memang lebih djelas dari pada 
Jang dulu dan lebih tegas dan bera. 
mi. Meskipun sebetunja kebun t Nat. 
sir tempo hari sebeliim sudah 
ada rentjana kearah 'penindjauan 
kembali persetudjuan2 ' KMB. 

Tapi jang mendjadi persoalan se- 
karang ialah: bagaimana mendjalan 
kan politik bebas. kalau masih ter- 
ikat kepada KMB? Dan criterlum 
tentang .bebas« ini Naah sebe 
tulaja? 

Sesungguhnja, “dalam soal bebas 

atau setengah bebas tergantung ke- 
pada faktor2. kekuatan. Kekuatan 

: @konomi dan kekuatan pertahanan 
terutama. Kalau kita kuat dalam ke 
Gua soal.itu, maka-tidaklah sukar 
menentukan politik itu. 

Diika kita melihat kekuatan eko- 
- nomi yakjat pada waktu ini, di- 
mana segala2nja tergantung kepada 
modal "asing, maka njatanja ke- 
kuatan itu tidak atau belum ada. . 
Dan kalau kita teliti program 
kemakmuran - kabinet Sidik/Suki- 
man ini, maka itu sama sekali sa- 
mar2, kalau tidak boleh dikatakan 
gelap. Tidak ada suatu pegangan- 
selain dari pada kata2 jang baik- 
bagi rakjat untuk hari2 jang da- 
tang dalan Pee rungran 
asing. 

aa jang pegang kom ntortao 

penting dalam. hal jaitu Mr. 
Sujono. Hadinoto' #eobonti kita kata- 
kan kemarin adalah orang jang sa- 

ngat aktip dalam KMB, terutama 
Galam soal2 ekonomi. Boleh djadi 
ia ahli dalam teori2, tapi pada wak. 
ta ini jang diperlukan ialah ke 

- tjakapan teknis - (technische vaar- 
Gigheid), dalam menghadapi ke. 
kuatan asing jang menggentjet- 
perekonomian rakjat. 

Satu hal jang dinantikan rakjat 
kita dari pada kabiret baru ini se- 
betulnja ialah penghapusan larangan 
mogok dan peredaran. Dan ini se- 
sungguhnja banjak sedikitnja turut 
serta mendjatuhkan kabinet Natsir 
tempo bari. 

Tapi.itu sampai hari ini tidak 
terdengar. Apalagi Sidik setelah ka. 
binet dulu djatuh, dlm. programnja 
Gdinjatakan penghapusap Sk soal 
itu. 

Alangkah baiknja, ajta kabinet 
sekarang ini dengan groot gebaar 
mentjabut larangan mogok itu. 
Berhubung pula dengan hari pera- 
jaan 1.Met jg sudah dekat. 

Rakjat sekarang MOnUgBa dan 
NN 

sea 

2 Wartawan datang di 
: Jogja. 

Sore Ini :ditunggu kedatangannja 
di Jogia, rekan Rivei Marlaut pem. 
red. Haluan” di Padanc dan re- 
kan Kamah dari harian »Pedoman 
Rakjat” Makassar. | 
Mereka sedang mengelilingi Dja- 

wa atas "NN Kem. Nan, 

| Resolusi Sovjet ditolak. 
Resolusi Sovjet jang menjatakan, 

bahwa rentjana persetudjuan  me- 
ngenai hak2 manusia jang disusun 
oleh Komisi Hak2 Manusia PBB de- 
wasa ini akan melanggar kedaulat 
an negara2 anggota, telah ditolak 
oleh Komisi tersebut dengan. per- 
bandingan suara 15 lawan 2. (So- 
vjet dan Ukraine) dan 1 blanko “ 
banon). 

Resolusi tersebut menerangkan, 
bahwa pasal2 mengenai penglaksa- 
naan rentjana, tersebut merupakan 
usaha untuk mentjampuri urusan2 
dalam negeri negara2 jang bersang 

kutan dan dengan demikian mem- 
Peran kedfjulatan negara2 itu. — 
Ant. an 

Va 

ja 
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HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan P Penerbit "Kedaulatan Rakjat"' (Anggauta”S. P. S). 

JONDOAI ISENO : tidak memuaskan 
IWOHO menjesal ! 

ERBENTUKNJA kabinet disambut ja en oleh 
majsarakat tapi umumnja kalangan luas tidak 

begitu puas dengan susunan kabinet terutama 
tidak duduknja buruh dan tani. 

5 Mesin kompromi. 
Mangunssrkoro ws, ketua dan ke 

taa dewan politix PNI dalam inter- 
view dengan ,,Antara« terangkan 
kabinet sekarang lebih kuat dari 
pada jang sudah. meskipun sebenar 

nja sususan kabinet itu baru men 
tjapai 75 pCt Jiri apa jang dike- 
hendaki Presiden, jaitu kabinet koa 
isi jang luas, 

Diika kabinet sekarang dpt men- 
djslankan programnja jang dapat 
meliputi keinginan seluruh rakjat 
maka kabinet akan mendapat so- 
kongan kuat dari rakjati 
Menurut Mangunsarkoro jang ha- 

rus dilaksanakan oleh kabinet dewa 
sa Ini jalah kemakmuran rakjat dan 

keamanan. Kedua soal itu mempu- 
njai hubungan jangerat jang tidak 
bisa dipisahkan... Guna mengatasi 
gangguan keamanan haruslah ada 
djaminan sosial ekonomi jang seka- 
rang diderita oleh rakjat. 
Program pemerintah sekarang me 

nurut Mangunsarkoro tidak begitu 
Gjelas. karans bersifat program kom 
promi antara Masjumi PNI terutama 
mengenai ekonomi. Guna mendapat 
kan hasil baik dalam pelaksanaan 
program ekonomi seharusnja ada 

rentjana djangka pandjang jang ti- 
dak boleh setiap waktu diganti ka- 
rena pergantian pameriatahan. Ia 
sesaikan bihwa Partai Serikat Is- 
lam Indonesia dan lain2 partai ti. 

Gak dudak dalam kabinet terutama 
Gari golongan tani jang merupakan 
gclongan terbesgr dlm negarakita. 

Mengenai politik luar negeri di- 
katakan dapat bebas djika peme- | 
'rintah tidak lagi terikat oleh perse- 
tudjuan KMB. 
Mangunssrkoro jakin sosl keama- 

nan dapat diatasi Gjika pemerintah 
sekarang dapat bersikap tegas ter- 
hadap anasir2 jg. merugikan nega 
ra dgn. tidak usah meninggalkan 
azas demokrasi. : 

Tidak djamin po- 
sisi Pemerintah. 

Wondoamiseno paemuka PSII te 
rangkan susunan kabinet tidak me- 
muaskan bagi seluruh Ispisan rajat, 
figuur Sukiman sebagai PM tidak 
Gapat mendjamin posiai pemerintah 
sekarang. Meskipun andsikata ka- 
binet dapat kepertjajaan parlemen, 
namun tidak berarti mendapat bic- 
king kuat dari rekjat. PSII tetap 
akaa beroopposisi dan dalam kongres: 
nja di Solonanti soal kabinet mung- 

kin akan mendjadi atjara penting. 

W:woho anggota terkemuka Ma. 
sjumi terangkan ia merasa sjukur 
kabinet terbentuk. tapi merasa rme- 
njesal bahwa susunan kabinet tidak 
seperti jg. dihsrepkan, jaitu tidak 
Guduknja beberapa partai lainnja 
Gan tidak dipakainja orang? Masju. 

mi, dalam hal ini Mr. Rum dan 
Safruddin. Meszipun demikian, tidak 
sda alasan untuk terdapat keretakan 
dalam Masjumi sebagaimana banjak 
orang membajangkan. 

  

A.R. BAS WEDAN: 

ADA HARAPAN VOTUM. : 

ALAU fraksi2 dalam parismen 

pada wakil?-nja jang duduk dalam Kkabinct, 
Sukiman ini akan mempunjai kedudukan jang kuat €- 
A.R. Baswedan anggota parlemen jang berada di 

Atas pertanjaan, Baswedan - me- 
njatakan bahwa kekuatiran orang 

akan terdjadi perpetjahan dalam 
Masjumi dengan terbentuknja ka- 
binet seperti sekarang, itu berala- 
san djuga. Tetapi andaikata toh itu 
benar terdjadi, sekurang-kurangnja 
didalam pariemen kabinet masih bi 
sa mendapat votum- kepertjajaan. 
Tarohlah sepertiga dari  djumlah 
anggota fraksi . jang dibelakang 
Sukiman, dengan ikutnja lain2 par 
tai jang wmempunjai wakil dalam 
kabinet, toh akan Manga votum 
kepertjajaan djuga. : 

Demikian djuga dengan duduk- 
nja Wahid Hasjim ditambah dgn 
Dr. Sjamsuddin, nistjaja akan bisa 
mendjadi alasan untuk menjatakan 
kuat kabinet Sukiman. 

Perdagangan Sapi. 
Sependapat dengan pikiran kala- 

ngan2 di Jogja, bahwa ditambahnja 
beberapa kementerian baru dalam 
kabinet sekarang ini, hanjalah me- 
rupakan hasil perumusan untuk me 
liputi banjaknja aliran2 diparlemen. 
gangan sapi” dalam pembentukan 
kabinet. 

KEPERTJAJAAN 
(Oleh: Wartawan K.R. sendiri). 

Gapat menjcokong sepenuhnja ke- 
»istjaja kabinet 

Bemikian kata 
i Jogja. 

  

Pe LK Bini 
Walikota 

: Djakarta 
Didapat kabar, berhubung diang: 

katnja Walikota Djakarta Suwirjo 
selaku wkx. Perdana Menteri, maku 
utk sementara djabatannja akan 
Gikerdjakan' oleh Mr, Suwahjo. 

Lebih landjut didapat kabur bawa 
Dr A.K. Gaaf, akan Ilangkat, men- 
Ajadi walikota Djakarta. 

  

H.A, Salim minta berhenti 
"Dari fihak jg. mengetahui didapat 

' kabar bahwa H.A. Salim, penasehat 

Kementer.an Luar Negeri dalam 

waktu tidak lama lagi akan minta 

pensiun Gan akan berhenti“ dari dja- 

batanaja, Gisebabkan karena telah 

berusia lebih landjut den telah ber- 

tahun tahun bekerdja. R.D. 

NE BA ar 3 

  

  

  
Sebulan 

Ktjsramn 

1 milimeter, 1 kolora 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

ADPERTEN SI: 

    

  

  

— PROGRAM 
. Program Pemerintah 
telah ditetapkan sebagai 

baru 
be- 

yikut: 

CN KEAMANAN :  Mendja- 
lankan “tindakan? - jang 

. tegas sebagai negara hu 
kum 'untuk mendjamin 
keamanan dan ketentera- 
man. Menjempurnakan 

organisasi alat2 “kekua- 
saan negara. , 

(2) KEMAKMURAN : Mem 
buat dan melaksanakan 
renijana kemakmuran na 
sional “dalam  djangka 
pendek untuk  memper- 

. tinggi #Kehidupan sosial 
ekonomi rakjat. Memba- 

baharui “hikum agraria 
sesuai dengan kepenti- 
ngan petani. Mempertie- 
pat usaha penempatan 

bekas pedjoang dim Iapa 
ngan pembangunan. 

ORGANISASI NEGARA: 
Menjelesaikan pemilihan 
umum untuk membentuk 

(3) 

  
     

constituante dan  menje- 
lenggarakan perdiiihan 

umum itu dalam waktu 
jang sin t. - Memper-    

  

tjepat teriaksananja, oto-   

LEAN AN Lan Fani Fa Tan 
ARI ANA 

PEMERINTAH. 
pomi daerah. 

PERBURUHAN:  Menji- 
apkan undang? tentang: 
a. pengakuan Serikat Bu 
ruh. .b. perdjandjian ker-: 
dja bersama (Collectieve 
Arbeidsovereenkomst)  c. 
penetapan upah  mini- 

mum. d. penjelesaian per 
tikaian perburuhan. 

POLATIK LUAR NEGE- 
RI: Mendjalankan politik : 

luar negeri jang bebas 
dan aktief dan jang me- 
nudju perdamaian.  Me- 
njelenggarakan  hubung- 
an Indonesia - Belanda 
atas dasar. Uniestatuut 
mendjadi hubungan ber- 
dasarkan perdjandjian in- 
ternasional biasa.  'Mem- 
pertjepat penindjauan 
kembali lain? persetudju- 
an hasil KMB dan menia 
dakan perdjandjian jang 
dapat merugikan  rakjas 
dan negara. 

IRIAN BARAT :- Moma- 
sukkan Irian Larst keda 
lam wilajah Republik In- 
Gonesia  sotjepat-tjepat- 
nja. — Ant. 

(“4 ni
 

(5) 

“Teheran, dalam mana dituntut 

  
  

M. NA TSIR 

  

MAS!!! AKAN TETAP UTUH 
Perselisihan diselesaikan dari dalam 

MASJUMI akan tetap utuh dan 
kedjadian2 jang sudah lewat. 

dalam Masjumi akan terpelihara. 
Perdana Menteri Natsir kemarin siang ditempat 

tdak akan gontjang karena 
Saja jakin bahwa persatuan di- 

Demikian keterangan bekas 
kediamannja 

di Pegangsaan Timur meadjawab pertanjaan pers mengenai per- 
bedaan paham dan pandangan dalam kalangan Masjumi selama 
pembentukan Kabinet pada hari2 belakangan ini. 

Natsir menambahkan bhw umum. 
nja pada tiap2 partai terdupat per- 
bedaan paham dan pandargan. Dju- 
ga halitu terdapat dalam Mausjumi, 
tap! semua perbedaan paham dan 
pandangan itu akan diselesaikan di 
dalam partai sendiri. 

Akan dipikir dulu 
Pertanjaan bagttuana kira2 ke. 

mungkinan kabinet baru sekarang 
ini mendspat votum kepertjajaan di 
Parlemen Natsir menjatakan penda 
patnjn demikian: Saja rasa setelah : 
pengalaman2 setelah 32 hari jang 
lalu ini jsitu selama krisis kabinet, 
pars anggota Pariemen tentu akan 
terpikir beberapa kali lebih dulu se 
belum menjuruh potlang lagi Kabi. 

ret jang baru sadja terbentuk dgn 

susah pajah ini“, 

Tentang kesan persooniijk setelah 
kembali dari upatjara penjumparan 

menteri2 baru inidi Istana Negara 
kemarin pagi bekas Perdana Monte 
zi Natsir meberangkan bahwa pada 
amumnja pradjurit jang sedang me 
ngawal merasa lega apabila aplus 
rvduah datang. Apalagi kalau .djam 
splus itu sudah terlewat agaklama. 

Kami akan pertinggikan 
kader 

Mengenal tugasnja jang akan da- 
tang Natsir mengatakan bahwa ka- 
mi bertiga (bekas Menteri LN Moh 
Rum, bekas Menteri Kensngan Sja. 
Iruddin Praw:ranegara dan ja sen. 

ar) bermaksud hendak “menjewm. 
purnakan tugas dalam menjempur 
nakan organisasi terutama mem. 

pertinggi pendidikan. kader jang 

sangat diperlukan oleh partai kami. 

Seperti dixerahul Natsir masih 

mendjadi anggauta Purlemen dan 

telah menjelesaikan timbang terima 

dengan P.M. jang baru Dr. Sukiman 

ia akan kembali ke Parlemen, Kete- 
  

PEM. RED. ,,NIEUWE COURANT” DI- 
HUKUM 3 

ARI Koinia pengadilan negeri Surahaja periksa perkara Nj. 
Fubri Mierop pemimpin redaksi ,,Nieuwe Courant” di Sura- 

MINGGU 

baja berhubung dengan tulisan jang dimuat dalam korannja pada 
tanggal 3 Agustus 1950 jang berkepala ,,van minister tot impor- 
teur" dan mengenai diri Ir. 
Menteri Tenaga dan Pekerdjaan 

Bidang dipimpin oleh Mr. Oei Pik 
Hong sebagai hakim, Jjaksa Zainal. 
abidin sedang terdakwa dibela oleh 
Mr. Surjadi. Fubri didakwa lengan 
sengadja dimuka umum menghina 
Ir. Laoh Menteri Tenaga dan Peker- 
djaan Umum waktu itu karena me. 
muatkan tulisan dalam korannja, 
bahwa bila pada permulaan bulan 

September Ir. Laoh tidak iagl men- 
Gjedi menteri, ia akan dirikan peru- 
sahasan mobil besar N.V. ,,Raya”.- 

.Dimuka hakim pemimpin redaksii 
»Nieuwe Courant” njatakan bahwa 
maksud menempafkan tulisan dar- 
pembantunja di Djakartaitu bukan- 
nja dia bermaksud menghina Ir2 
(Lsob, tetapi untuk mensinjalir hal 
jang tidak diinginkan dalam masja. 
rakat: dalam hal itu dia mengemu- 
kakan kepentingan umum dan sete- 
rusnja tegsskan tidak dapat mem- 
buka nama pembantunja di Djakari 
ta itu, karena soal itu adalah soa- 
kepertjajaan Gan merugikan perus 
sahaan. 

Fuhbri djuga katakan bahwa negeri 
Indonesia adalah negeri demokratis 
dan berpendapat bahwa, dengan 
turisan itu dapat dibentuk public 

Laoh jang dewasa itu mendjadi 
Umum RIS. 

opiaion. Berulang2 dia tegsskan 
bahwa dia tidak bermaksud serang 
Giri Ir. Laoh, walaupun diakuinja, 
bahwa tulisan itu bisa menjakiti 

hati. Selandjutnja ia katahan bahwa 
Giike tulisan itu tidak benar tentu 

akan dibantah oleh Ir. Lsoh. 

Keterangan Laoh. 
Ir. Laoh sebagai saksi setelah di- 

sumpah hakim setjara kristen Isis 
terangkan bsiwa tulisan di ,,Nieuwe 
Courant” ada keterlaluan lebib2 
bagian jang njatskan dia akan djadi 
Importir dan bisa buka kraan dgn. 
dollar, 
Kalimat2 itu menjakitkan hati 

saja, kata Lsoh. Dis tegaskan djuga 
bahwa tulisan di ,,/Nieuwe Courant', 
itu bohong semua dan anggap itu' 
sebagai fitnah dalam N. V. Raya. 
Laoh tidak mempunjai kepentingan 
esenpun. 

Pada mulanja pembela terdakwa 
Mr. Soerjadi minta kepada hakim 
agar perkara itu ditunda, totapi 
hakim terangkan bahwa berhubung 
Ir. Laoh sebentar akan keluar ne- 
geri, perkara itu akan diselesaikan 
hari ini djuga. Lagi pula bila per- 
kara itu ditunda dan terdakwa tidak 

bisa buktikan kebenaran tulisan di 

»Nieuwe Courant” itu kepsdanja 
akan didjatuhkan hukuman berda- 
sarkan srt. 311, jang tidak bisa di- 

.bajar dengan vang. 
Setelah dischor3s 5 menit sidang 

mulai-lagi dan menurut djaksa, ter- 
dukwa dimintakan hukuman denda 
R 200 atau hukuman badan 3 ming- 
gu karena dipersalahkan melanggar 
srt. 171 ajat 2 Keputusan hakim 
akan -didjatuhkan pada tanggal 10 
Mei jad. Ant. 

LA gamau 

kukiran untuk Farouk 
Didapat kabar berhubung akan 

berlangsungnja perkawinan Farouk 
dengan Narriman Sadek maka Pre- 
siden Sukarno dalam waktu singkat 
ini akan mengirimkan sumbangan 
berupa sebuahlukisan ukuran sedarg 
buah tangan dari Dullah. Lukisan 
ini menggambarkan keindahan alam 
Gi Djawa Barat dan bernama ,,me- 

ga mendung”. Ant. 

rangan Natsir diatas mengenai vo. 
tum kepertjajaan kepada Kabinet 
baru disrtikan oleh kalargan2 poli- 
tik bahwa anggauta2 Masjumi Glm. 
Parlemen tidak akan memberi vo- 
tum tidak pertjaja kepads Kabinet 
Sukiman melainkan aken menjo- 
kongnja apabila Kabinet nanti akan 

meminta votum kepertjajsan. 
Sikap jang skan diambil fraksi 

Masjumi relandjutnja Galam Parle- 
men diduga tidak akaa Gjauh ber- 
beda dengan sikap jang akan diam- 
bil fraksi PSI jaitu sikap itu diten- 
tukan oleh beleid Kabinet sendiri 

dalam mendjalankan programnja. 
Ant. 

TAHUN VI — NOMOR 379 

    

PEMERINTAH IRAN BENTUK DEWAN 
KEAMANAN NASIONAL 

” 

Untuk lawan ,,kaum Merah 
EMERINTAH Iran telah ambil keputusan untuk ambil 

, P terhadap ,,kaum Merah”, 
ini makin lama makin giat, 
ini, 

Diterangkannja bahwa dalam su- 
atu pembitjaraan digedung  kemen- 
terian luar negeri Irian para men- 
teri, telah diambil keputusan untuk 
melakukan tindakan2 pembalasan, 
setelah diterima laporan bahwa 
Partai Tudeh wmerantjangkan de- 
monstrasi setjara besar2an pada 
tanggal 1 Mei. 

Partai tadi sedjak bulan Februari 
1949 dilarang, setelah mengadakan 
pertjobaan untuk membunuh Shah 
Mohammzd Riza Pahlavi. 

Menurut laporan jang diterima ta 
di, Partai Tudeh bermaksud . me- 
nempel2kan poster diseluruh kota 

su- 
paja Partai 'Tudeh diperbolehkan 
berdiri kembali dan menjerukan ke 
pada bangsa Iran untuk mengada- 
kan demonstrasi dan arak2an di 
Teheran, pada Hari 1 Mei. 

Sifat ,,tindakan pembalasan” tadi 
tidak diumumkan, tetapi didapat 
keterangan bahwa  menteri2 per- 

tahanan dan dalam negeri, kepala 
staf angkatan darat, kepala kepo- 
lisian dan wakil menteri luar negeri 
telah membentuk ,,dewan keamanan 
nasional” untuk ,,bertindak  mela- 
wan kaum Merah”. 

Dikatakan bahwa sedjak kira2 
1 tahun kaum Komunis Iran ber- 
gerak dibawah tanah, tetapi mere 
ka mulai aktif kembali, sedjak hu- 

bungan antara Iran dan Sovjet ber 
tambah baik. 

Baru2 ini mereka bertindak de- 
ngan berkedok organisasi2 seperti 
,»Perhimpunan Nasional untuk ber 

djoang melawan Maskapai Minjak 
Inggris Iran”. 

Seterusnja kalangan tadi menga- 
takan bahwa ,,kaum Komunis mem 
pergunakan setiap kesempatan un- 
tuk menimbulkan keonaran dan se- 
karang tiba waktunja, bahwa peme 
rintah bertindak”. Ant. Up. 

  

Miniak di Iran: 

. . 

Amerika desak Inggeris 
Supaja terima 
nasionalisasi 

Dikabarkan, bahwa hari Kemis 
jl. Amerika Serikat telah  mende- 
sak kepada Inggeris supaja meneri 
ma sadja nasionalisasi industri mi- 
njak di, Iran dan hendaknja diatur 

Gengan sebaik2nja bersama Peme- 
rintah Iran agar tetap mendapat 
minjak. 

  

Dr”Keskar : 

INDIA BARU PELADJARI NASKAH 
Perdjandjian dengan Djepang 

OKTOR Keskar, wakil menteri luar negeri India, menjatakan 
kepada parlemen hari Kemis, bbw pemerintah Amerika tidak 

memberikan keterangan2 tentang perundingan? jang baru2 ini 
diadakan oleh Dulles mengenai perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang. 

Diterargkannja, bhw Dulies mem- 
bitjareken a2oal perdjandjian perda. 
mailan Djepang dengan wakil2 nega- 
rs anggota Komisi Timur Djauh jg 
Ing'a adarah salah satu dari anggo- 
tanja pada mvsim rontok jang lalu. 
Pembitjaraan2 ipi, katanja pula, 

adalah pembitjaraan2 1arasia dan 
hasil2 jang diperdapat Geri perva- 

Gingan2 itu Gisampsikan kepada pe 
merintah India dengan melalui du- 

tanja di Washington. 

Seteruanja Keskar menjatakan, 

bahwa India sudah menerima nas- 
kah perdjandjian jg diusulkan oleh 
Amerika itu dan ini sekarang se- 

Gang dipeladjari. 

Diwaktu mendjawab pertanjaan 

dari salah anggota parlemen. Kes- 
kar menjatakan, bahwa India menga 
Chir! kexc.an masa perang dengan 

Djerman, karena pemerintah2 pen. 
dudukan Djermap mengizinkan In- 
dia memperbust serupa itu. Akan 
tetapi tidaklah begitu halnja dgn 
Djepang. 

  

Pemboman Manchuria 
perlu 

Menteri . luar negeri Lester B, 
Pesrson dari Canada hari Kemis 

menerangkan kepada Madjolis Ren- 
Gah, bahwa dipandang dari sudut 
penglihatan militer terhadap kedu- 
dukan PP, maka pemboman pang- 
kalan odara di Manchuria mungkin 
akan perlu dinga sekalipun djika 
tindakan itu mengakibstkan luasnja 
perang Korea. Demikian dikabarkan 
oleh United Fress dari Ottawa. 

Sementara itu berita Afp menja- 
takan, Pearson pertjaja bahwa 14 
nogara jg. ambil bagian dalam pe. 

rang Korea akan diminta pendapat- 

nja dulu sebelum diambil Kkeputu- 
gan untuk melakukan pemboman2 
atas Manchuria itu, Ant. UP, 

Tetap batasi perang Korea 
Presiden Truman hari Kemis jl. 

menerangkan dalam  konperensi 

pers mingguan, bahwa politik Ame- 

rika dan PBB masih tetap, jani 

membatasi perang Korea 

mungkin. Truman memberikan 

terangan tsb. sebagai 

dari politik luar negeri 

Timur Djauh setelah 

Djenderal Mac Arthur, 

Reuter. 

ke 

pendjelasan 

mengenai 

ia memetjat 

— Ant. 

jang dalam beberapa bulan jang 

kata seorang pembesar tinggi Iran baru? 

djika ' 

Aa 
£ 

tindakan 
lalu 

  

Tg. 26 April jl. dikabarkan dari 
London, bahwa dalam hal ini Ame 
rika Serikat selalu berhati2 sekali 
supaja djangan memberikan kesan 
seolah2 mentjampuri soal ini, akan 
tetapi dalam pada itu telah diketa 

hui pula, bahwa Amerika Serikat 
selalu mengadakan hubungan erat 
dengan Inggeris untuk mengusaha- 
kan penjelesaian sebaik-baiknja. 

Pendirian Amerika Serikat jalah 
bahwa nasionalisasi industri2  mi- 
njak di Iran ini sudah merupakan 
suatu kenjataan jang tidak dapat 
dimungkiri akan tetapi ini tidak 
berarti maskapai minjak Inggeris 
di Iran akan lenjap sama sekali. 
Amerika berpandapat, bahwa  ke- 

keruhan2 jang ditimbulkan oleh se- 
mangat. kebangsaan meluap2 di 
Iran pada dewasa ini akan lenjap 
dengan sedirinja, bila rakjat Iran 
merasa memiliki industrinja sendi- 
ri. Ant. Up. 

| RUSIA PUNJA HAK | 
Utk tegah pendudukan 
Iran oleh pihak ke.III 

'Penindjau2 luar negeri pada hari 
Kemis jl. menduga. bahwa Sovjet 
Rusia akan tetap menuntut haknja 

berdasarkan perdjandjian Sovjet- 

Iran untuk mengirimkan pasukan- 
pasukannja ke Iran, bila kapal2 pe- 
rang Inggeris mendaratkan serdadu 
nja dipelabuhan Abadan. Sementara 

itu para diplomat di Ibu kota Sovjet 

sangat sibuk membitjarakan soal 
perdjandjian Sovjet-Iran jang telah 
ditanda tangani pada tahun 21. 

Menurut perdjandjian ini Sovjet 
Uni mempunjai hak untuk masuk 

ke Iran guna melindungi kepenti- 
ngan-kepentingannja bila suatu ne- 
gara ke tiga melakukan penjerbuan 

atau mengadakan tjampur tangan 
dalam soal2 dalam negeri Iran. Ta- 

hun 41 Sovjet Rusia memakai hak2 
perdjandjian itu untuk mentjegah 
didudukinja Iran oleh Djerman serta 

  

“untuk mendjaga serangan terhadap : 
Caucasus. Arnt.UP. 

—. 

Komandan Bat. Belgia 
luka-luka 

Komandan Bataljon Relgia di. 
Korea Kol. Crahay mendapat luka2 
berat dim pertempuran hari Rebo 
1. Crahay mendapst iuka2 bakar 
sebagai akibat bom fosfor RRT. 
Ant. Afo. 

  

Orang2 pada berkerumum. men- 
dengarkan radio pengumuman  su- 

sunan kabinet disalah satu RK. Se- 
sudah selesai, mereka marah ter- 
djang medja: Tidak kuat ini, se- 

bab Kangdjeng Gusti Sri Sultan ti- 
dak turut”. 

P3 

Ketika Mr. Muh.“ Yamin baru2 
imi mengundjungi Jogja, dia bilang, 

bahwa ada pihak2. jang melamar 
kursi kabinet. Sekarang Yamin 
djadi menteri kehakiman. Dua 

orang anggota parlemen jang  ke- 
betulan ada di Jogja garuk2 kepala. 

e 

# Seorang puteri murid salah. satu 
Sekolah Menengah kemarin dulu 
djatuh dari sepedanja: kaki. beng- 
kak, berdarah sakit, sepeda rusak. 
Berlari seorang pemuda menolong. 

»Djangan pegang saja”, bentak si- 
puteri. Terus ditjoba menaiki sepe- 

danja. Pemuda itu bekas temannja. 
  

PENDUDUK SEOUL MULAI ME- 
NGUNGSI LAGI 

250.000 Pasukan Komunis madju. 

P, ASUKAN2 Tionghoa jg Kemis jl. menjerbu kearah Seoul berdjum 
lah hingga 23 divisi atau lebih dari 250.006 serdadu kini menjer- 

bu kearah Seoul dibawah tembakan? dahsjat oleh artillerie dan sera- 
ngan2 bom napalm oleh pesawat2 
kan bekas ibukota Korea Selatan. 

Komunike tentara ke-8 pasukan2 

PBB dapat mempertahankan kedu- 
dukan disektor itu dan keJudukan2 
nja di Utara garis lintang 38 dera- 
djat difront timur. Djumlah keru- 
gian pasukan2 Utara telah mening 
kat lebih 35-ribu orang selama of- 
fensipnja jang berdjalan 5 hari ini, 
tapi balabantuan Utara masih dju- 
ga mengalir kearah selatan melalui 
pegunungan2 dan lembah2 dimana 
ribuan majat2 serdadu Utara ber- 
gelimpangan. Mereka rupanja tidak 
menghiraukan serangan besar2an 
oleh tembakan2 dahsjat  meriam2 
PBB dan serangan terus-menerus 

- 

    

KEADAAN DUNIA SEWAKTU2 DAPAT MELEDAK 
RE3IDEN Truman dalam pesan 
istimewanja kepada Konggres 

Kemis jl, mengatakan, bahwa ke- 
adaan dunia akan dapat meledak 
setiap waktu, Triman dalam pesan- 
nja itu minta kepada konggres su- 
paja menentukan harga2 hasil per- 
tanian dan harga2 'lainnja untuk 
mentjegah inflasi. Tekanan inflasi 
belum lagi mentfapal puntjaknja, 
kata Truman. Masih dibutuhkan 
dua tahun lagi sebelum dapat me- 

        
    

sam Kebudamasn Indonesia 

E staviiioh Genootschap 

kem en Wetensehappen
   tk 

KATA TRUMAN. 
laksanakan usaha2 mobilisasi besar 
dengan selalu menduga perang du- 
nia akan d#gat ditjegah dan bahwa 
rentjana untuk menghentikan in- 
flasi harus diadakan sekarang 
Gjuga, 

Selandjutnja dalam laporannja ke- 

pada konggres mengenai penglaksa- 

  

naan rentjana bantuan militer di- 
katakannja, bahwa Amerika telah 
menjediakan 330.000 ton alat2 sen. 
Gjata dan bahan mentah selama 6 
bulan hingga achir bulan October 
tahun jl. Dalam laporan itu dinja- 
takan pula, bahwa pengluaran ban- 
tuan militer jg. dalam bulan Maret 
tahun jl. ditaksir sedjumlah 40 

Gluta dollar, enam pulan kemudia2 
taksiran itu telah naik djadi 190n 
Gjuta dollar. Ant. Afp, 

PBB. Penduduk muiasi meninggal- 

oleh ratusan pesawat2 Amerika. 
Ta'lama lagi berganti, tanyan? 

Diduga Pimpinan perang Utara 
telah mengadjukan lebih 500 ribu 

serdadu, mungkin ini. merupakan 
usaha mereka iang terachir untuk 
mendesak pasukan PBB keluar Ko 
rea. Paling sedikit 3 kolone pasu- 
kan2 Tionghoa menjerang kearah 
Seoul dan dikuatirkan kota itu Lia 
dak lama lagi akan berganti tangan 
untuk ke-5 kalinja dalam perang 
Korea jang telah berdjalan 10 bu- 
lan ini. Pesukan2 Tionghoa itu pa- 
ling mendekati kota Seoul dari arah 

barat laut dari mana mereka dalam 
—e Yjumlah2 jang besar bergerak me- 

""& Jalui Munsan jang letaknja pada 
djalan raja Pyongyang—Kaechong— 
Seoul. Kota Munsan 20 mil sebelah 
barat laut Seoul telah direbut oleh 
pasukan2 pajung PBB permulaan 
bulan jl. dan ketika malam Kemis 

ditinggalkan lagi oleh pasukan2 
PBB. 

Selain itu kabarnja beberapa sa- 
tuan PBB terputus hubungannja di 
belakang garis pasukan2 Utara. Ko 
munike itu selandjutnja menjatakan 
bahwa pasukan2 PBB telah meng- 

halaukan semua serangan2 jg dilaku 
kan oleh pasukan2 Utara disebelah 
selatan Munsan, “- Ant,      

  

   



      
   
   

  

D duduk an Kabinet 
ogramnja kurang aan 

Ketan i 

  

    

    
   

Nia tuaan Kanan 
a'at malam 26 Ap | 

“berunding    

  

   erhadap tjara 

. demokratis dan” tidak sesuai 
“dengan mandaat jang diberi- 

. membentuk “Kabinet 
men.” Nasional jang luas. : 

HK ) Pn sekali la- 
: 5 ggauta BPP dima- 

ia berada tetap ber-. 
P nakan program ber- 

ska, Demikian pernjataan 'Pani- 
ya ad hoc jang dikeluarkan. Ant. 

#03 Y 

103 S |. Keterangan Sidik. 

han Ne TAN bentukan inet se 
'kan menurut agama jang er Tes Keradah. enenuk 2 
masing2, : te s0 Presiden, formateur Sidik atas 

Pada achir upatjara Be umpan Bentang »Antara” menerangkan 
: Presiden Sukarno m apkan pi- »Saja. sudah bekerdja 
dato ringkas jani F Tk k mengusahakan suatu susun- harapannja » Kabinet jang bisa diterima (aan itu .memperg vaardbaar) bagi masjarakat. 

me- Kabinet ini “adalah Kabinet koa- 
jat Iisi dan tidak boleh tidak mesti 

Kes memperhatikan kepartaian. Sesung- 
dung Tan an, dengan wa 

Dewan Menteri dilakukan imbang 2 partai 1 saja — berusaha 
terima dari kabinet lama pada ka- mendapatkan orang2 jang  dipan- binet baru, jang dihadiri ' pula oleh Na tjakap untuk  mendjalankan 
Presiden Sukarno. — - Ant. ewadjiban. j : 

: 2 Ia mengatakan, bahwa PB Mu- 
PELLAUP "DAN - hammadijah dan Nahdatul “ Ulama 

WART, AWAN NP ea 

koalisi 

    

teri? i tu hadir 
“teri luar Neng Mr 
Ta PENA, Pert: . 

  

    

    

    
   

    
    

    

    

  

ben anasnan 1 Di “ pu 
| Wk. Presiden Moh Ka 
pir semua bekas mei 

“binet lama. Penjumpa 

  

        

         

   

      

   

    
       

   

   

   

    
   

       

    

        

    

     
     

    

   

marin sore benar Tan 

  

        

00 BPP tidak per- | 

menjatakan 8 

  

2 esalarin ai : 

Barra mbninton r jang tidak " 

“kan oleh Presiden jaitu untuk 

diumumkan : 

keras 

A 

  

15 kanan am mantkowa Si nan Gi da Da pegal hobeme mm 

| Anglin au negara di- 
tembak mati 

Pada tanggal 22/4- 51 djam 11.00 
ditengah pasar Pager Ketj. “Susu- 
kan, Sdr. Wirjodarsono P.N. Bag. 
Criminaliteit Bojolali, dimana ia.men 
djalankan Uga, sekonjong-konjong 

ditembak oleh - grombolan pendja- 

hat. Karena tembakan pertama ta' 
"mengenai badannja, maka terdjadi 

tembak menembak dan achirnja Sdr 
Wirjodarsono tertembak mati, kare 
na kehabisan peluru. 
' Demikian berita 
Bojolali. 

Air & Lis'rik: 

IR. URIP 
terlambat dari 

Fancyfair 1 Mei di 
. Purwokerto 

Untuk menjongsong 1 Mei j.a.d. 
oleh Panitya Perajaan hari tsb. di £ 
Purwokerto, dengan bertempat di- Ir, Urip terangkan, bahwa didalam 
bekas gedung ,,City Theater” akan musim ditahun ini terpaksa diambil 
diadakan Fancyfair. Akan: dipertun- tindakan2 jang sangat keras menge 
djukkan a.l. seni sandiwara  ama- nai beleid mempergunakan air, kare 
teur angkatan muda dengan me- na air memang sangat kurang. Ra 
ngambil tjeritera : ,,Mariana Prole- wa Pening jang airnja djuga. dipin- 
tar” dan ,,Lukisan Massa”, kong- djamkan sesuai dengan konsesi ke 
kurs menjanji Indonesia dengan ha- pada N.V. Aniem untuk menggerak 

Giah, spelletjes (permainan), expo- kan krachtcentrale di Djelok, mulai 
sisi natuur-miniatuur, perlombaan2 bulan ini djuga terpaksa dikurangi 

lebih djauh, 

Semarang kemarin hari tgl. 26/4. 

posters, bloemencorso, lari djauh lagi dari angka pemakaian jang ter 
dan lain-lainnja. Da achir 7,3 M3. mendjadi 6,5 M3. 
——a.. 

““Diterangkan, bahwa air Rawa Pe   

berdiri, Knslmkang dr. Sukiman. 

K al nteri- 1 
an Peka Daeng: Gepetum Sidang DPRDS. Kotabesar: 

     

    
     

      

  

    
    

    
    

      

     
      

    

     

   

    
    
    

  
  

Kabinet baru terbentuk)-dan njonja 
mendjamu .para wartawan .. Indo: | 
nesia jang pada tanggal. 30 April ' 
ini dengan 'kapal akan ' berangkat 
ke Nederland untuk tin 5 
bekerdja disana lebih kura 

&, 

.- KUSUBIIONO 
(Dari Wartawan 

    

      
   

   
   

     

  

    

bulan... Ea 
Perdjamuan. itu t 2 

djugi. djuga. oleh. 

Ruslan Abdulgani, angga 
tya Pers., ketua2 Organisasi — : 
tawan : Indonesi - Belanda. dan 
asing: lainnja, wakil dari Culturele | | Mengenai so' al ini Walikota oleh 

samenwerking . -dsb. Ketua Sidang Sir Abubakar Imam 
Dalam perdjamu tersebut. men- Churnain Giminta penjelasan so'al 

teri Pellaupes: | 

  

    sy. menja sa- sebsb2 jarg sebenurnja jg. mendo- 
“tu dua patah kata sennga Detsan aa untuk meletakkan ' 'djaba- 
aa an. 

Na Walikota menerangkan, bahwa 
| selain untuk kepentingan kesehatan 
badan, @juga selama ia ment 
kan: tuga 

    

    

: Hearj Dunant ber 
aa di Klaten 

“Untuk. Se hari 
Bapak Palang Merah Jumeniy Du- 
nant, pada tg.. Maa jad., maka 

- Palang - Merah L j 
Klaten, akan 'meng: 

ngan/Perlombaan: - 
tangkis, Bridge, “ajug: : perlombaan 
PPPK tak akan “ketinggalan. 

Tiap2 pertandingan/perlombaan 
adakan hadiah sampai No: & 

  

: soja selaku Wa'lltota ba 
fasii Nabi “njak ndapatkan tekanan? dari 

fihak jang lebih stasan, sehingga 
rena kesehatannja langsung atau 

tidak PN nn g menojaiKentaggu 
: 5 Bangga 

  

     
   
     

      

Ka at ada “ban- 
tuan2 jang baik berupa kerala sama 

di dari AN D.P.D. Ki LAPIS. 

  

    

1 di bahwa dalam pertemu 1 
Naa . Bok. D. endral Kem. 

Tah 
  

aa sesuatu “kedjadian maupun jang ti- 
Gak. 

Na P3 mera 'mengenai Iaporan ke 
an, ini hendaknja rakjat mem adaan na 
benar. dengan. NA wab,. bahwa. me 

. da masa achir.ini. 
an2 jang mengg 

. pada masa achir2 
ada lagi. 

  

      
       

  

   

  

     

          

        
    
       

            
    

    
    
      
    
    
       
     
    

   

  

       

Hata memkifar tidaklah dapat mendjadi 
jah mensjaigatisa ( “jang istimewa”  (Super- 

man, dimana. semua perkara itu 
diusut dengan, segera. Masja 

. hendaknja mengetahui, bah- 
8 perkara Pa sn dara, itu 

ti. Hn sen seperti. ini 
i Indonesia  Sadja, tetapi 
“Bg sat" Rn Ant. 

AxP: 

Tjik Agus, nja 
Ban jang sudah 

ang ke 16 dari DPRDS Kotabesar Semarang jang dimulai 
da tgl, 26-4 kemarin, sampai djam “12 siang berkisar pada 
tjaraan2 sekitar so'ai pemberi tahuan dari Mr. Koe-oebijono sangat buruk. Dalam bulan2 Pebru 

mengundurkan diri dari djabatan Walikota Semarang. 

jalan- ds 
  

“hengan f 

   

  

     

  

| dari 53 orang. 
2 Disamping itu 9 orang lainnja jg rikut: 

ning adalah chusus untuk kepenti- 
ngan Irigasi, karena dengan bendu- 
ngan dari waduk No. 8, satu-satunja 
waduk air Rawa. Pening disebelah 

Pan Gubug, dapat digenangi sa- 
h2 pak tani, terutama di daerah 
Me luasnja paling sedikit 

40.000 hektar. f 

Keadaan hudjan buruk. 

Dalam tahun ini keadaan hudjan 

DIPERTAHANKAN 
K.R. Semarang) 

ari, Maret dan April tahun2 1948, 
1949 dan 1950 turunnja hudjan mu 

Setelah itu maka Ketua Sidang, lai 70 sampai 175 mm., tetapi da- 
Sar. 'Abubakar mengeluarkan pe- lam dua bulan jang bersamaan ter 
ma annja, Isl: “disusnl oleh sebut belakangan dari tahun ini ha- 
pemandangan? berbagai anggauta. nja 6 sampai 15 mm. 
Kesimpulan dalah, bahwa semuanja Dalam hai mempergunakan air 
mempertahankan: maksud Walikota Rawa Pening untuk membangkitkan 
untuk .meletakannjs, denean, :dike krachtcentrale di Djelok, Aniem ha- 
          

      

gauta tetap mengh: 
tempo verlop dokter bulan itu se kin minimum 7,3 M3, sekarang diku 
lesai, Mr.. Kusubijonoakan tetap rangi mendjadi 6,5 M3, dan kapan 
suka. (kembali 'mendjabat Walikota keadaan ini dapat ditolong lebih 
di Semarang. baik, tergantung lagi kepada kea- 

lu diketah | Ketika dimintai pikiran lebih dja- daan hudjan. Dan perlu diketahui, 
: bahwa untuk mendjamin pengairan 

uh atas keberatan? “para -anggauta 5 3 : $ 
tadi, Mr. Kusubijono mendjawab sa- sawah2 jang 40.000 hektar luasnja 

itu, pada masa kurangnja air seperti 1 kemungkin- UU, Dan Denata DR kemangikh, sekarang ini Irigasi perlu membikin 
: persediaan . air awa-Pening itu 

Sman ngan Na sedikitnja 7,3 M3 atau sekurang-ku- 
rangnja 6 M3. 

Surat ke kem. DN. 
“Setelah pembitjaraan2 sanggauta 

    

    

    
   
   

        

   

  

   

   

  

    

    

   

    

   

  

   

  

   
    

     

    

  

    
   
   

   

   

  

2 Bulan tempo. 
Berhubung dengan itu, maka hari 

| Selasa “jl. atas andjuran Gupernur an. diadakan. lebih Gjauh, maka atas 
mulai 1/9 | Usul Ketua Sidang bar disusun Pa- Djawa-Tengah telah diadakan konpe 
Witempatkan:: Pe lain. Kini , 
Dan tunggumirdanig Ag Dorjaoek, 

rensi antara Insp. Pengairan, Bupati 

me 1 Mile ea han Ban Apa emak dan fihak Aniem untuk mem 

lainja ketjuali melahirkan keinginan bitjarakan djalan jang masih dapat 

“PPRDS Kotabesar Semarang untuk Sitempuh untuk memenuhi kepenti- 
mempertahankan Mr. Kusubijono, ngan kedua-belah fihak. Dalam per 
djuga permintaan kepada fihak Pe- temuan ini fihak Aniem minta tem 
merintah jang bersangkutan untuk po 2 bulan masih dibolehkan pindjam 
suka memperhatikan ' kekurangan air jang sekarang dipakai, dan da- 

backing dari fihak atasan “kepada lam tempo ini dengan kerdja keras 
pekerdjaan Walikota dalam berbegai akan diselesaikan pemasangan2 mo 
so'al jg. terutama mengenai 'so'al tor2 diesel untuk menggerakkan lis- 

Penanganan, ini waktu. trik. 
  

15 Keluarga ke 
Bukan karena perlakuan 

jang tidak adil 
Kepindihan orang2 Dajak 

Pn Sumatera Apo Kajan kedaerah Ing- 
Dari Djawatan Transmigrasi Ra- gris 

yon Banjumas kita mendapat  ka- » 2 
bar, bahwa pada tg. 1 Mei j.a.d. ini ' Perihal permintaan anggauta DP 
akan Giberangkatkan dari Purwo- R RI Djoko Prawiro “tentang pendu 

kerto menudju ke Metro (Sumate- duk asli Suku Dajak Kalimantan 
ra) sebanjak . 15 keluarga, terdiri Timur, pemerintah (Perdana Mente 

. teri) memberi djawaban sebagai be- 

datang dari Sumatera untuk men- Sebab jang terutama dari kepinda 
. djemput keluarganja jang berada di. han itu bukanlah perlakuan jang 
Djawa, djuga akan ikut serta dalam tidak adil dari alat pemerintahan 
rombongan transmigrasi tsb. Djadi. terhadap mereka jang menganut se- 
jdjumlah semuanja ada 62 orang. suatu aliran agama, misalnja Nas- 

Lebih landjut diterangkan, bah- rani atau kepertjajaan lain, tetapi 
wa. sedjak. berdirinja  Djawatan semata-mata terletak dilapangan 

Transmigrasi Rayon Banjumas hing ekonomi, seperti untuk mendapatkan 
ga kini telah “memberangkatkan tanah perladangan baru, oleh karena 
Komuanja transmigranten 5 kali. tanah perladangan sendiri telah sem 
Apit tan Man dari 45 Ne pit. : 
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sn ana mendja- 

   

    

| Masjumi 
ang lebih. senang ,djika usa 

  

  

   

  

Hkan untuk 

   

ERSIH:/ PARTAI- PARTAI 
— Oleh Juti Wakil K.R. di Djakzrta 

( Sambungan kemarin habis.) 

lah menjetudjui perumusan politik dan sdr. 
Aan Mg jang tidak samar2 itu. dat penuh dari Masjumi (dan ti- 

'Dan sebagai pernah kita tuliskan dak ada main desavoueren), 

' Tainkan karena redelijk dan fatsoen pentingan partai sendiri, 

tau untuk mens PM dan sdr, Subardjo (7) sebagai maka Negara akan kuat! 

Menteri “ LN), sudah  selajaknja! 
Sungguh tidak redelijk, djika mi- 

salnja dari kalangan Masjumi sen- 
diri lebih senang djika usaha sdr. 
Sukiman ini mendjadi gagal, ha- 
nja 'karena, misalnja, bukan sdr. 
Natsir dan sdr. Rum jang dimadju 
kan sebagai tjalon PM dan  Men- 

desavoueer! Teri KANG 
Kita tidak keberatan Masjumi ' KESULITAN2 dalam  pembentu- 

memegang Senar PM dan Men- kan Kabinet sekarang ini disebab- 
teri Latar Negeri. Tapi keberatan, kan oleh suasana Kepartaian jang 
nd djabatan itu dipegang untuk kurang sehat. iso yAlan (ketjo- 
mendjalankan kebidjaksanaan 'poli- tjokan) antara pembentuk ' Sidik 

“tik jang menimbulkan banjak per- dan pembentuk Sukiman, djuga se- 
n, “tanjaan. bab "itu pula, Anduikata sdr, Sidik 

Kini ternjata, bahwa Masjumi te mendapat mandat penuh dari PNI, 
Sukiman mendapat man- 

maka 
pula, djika terdjadi demikian, hen- kiranja dalam waktu 5 hari itupun 

| daknja tidak dipegang oleh ' sdr. Kabinet sudah akan dapat  diben- 
Natsir dan sdr. Moh. Rum. Bukan tuk, 
karena kita mempunjai  antipathi Partai2- susah  diadjak bersama. 
terhadap peri-badi beliau2 itu. Me- Rupanja lebih mengutamakan ' ke- 

daripada 
Yjk-nja harus begitu. kepentingan Negara. Berebut kedu 

Dari itu, hemat kita, jang diadju dukan jang penting. Seakan2, hanja 
“kan oleh pembentuk Kabinet seka- apabila partai sendiri jang meme- 

rang. ini (sdr. Sukiman sebagai gang “Suatu kedudukan  penting2, 

ara ang- gasi. Dan pemakaian air oleh Aniem : 
sudah jang paling belakang ini telah dibi' - 

Kementerian Per 

hubungan, Dewan 

Distrik London dan 

Dewan Kota ' West: 

minster telah "me- 

rentjanakan . untuk 

membangun Hide 

Park. Corner”, sax 

lah satu tempat 
penghubung jg ter- 

indah di London, ja- 

itu antara Piceadilly 

dan Park Lang Con- 

verye. Disebelah 

nampak. suatu mo- 

del rentjana “tu. — 

BIS”. 

    

Ni. 1 SAWAH2 PAK TANI"! 
NN. Aniem: berilah tempe 2 bulan... 

(Dari Warta wan KR.) 
AHWASANJA Aniem?” N.Y. terantjam oleh kene tidak mung- 
kin lagi bertahan lebih lama untuk 

aliran2 listrik bagi para Konsumen 'dan tjalon2 langganan baru, seba- 
gaimana  pengumumamja kemarinrin, memang tidak dapat dibantah 

apabila mendengarkan uraiannja Ir. 

Pengairan Djawa-Tengah didalam koperensinja. dengan 

dapat memenuhi kebutuhan? 

Urip Kepula Inspeksi 

Dare WArtaWAN 
mang »Specifie 

Disamping itu pula beberapa fac 

tor lain jang telah  menjebabkan 

kepindahan2 itu, seperti: ikatan ke- 

luarga, perkawinan dan sebagainja. 

Tindakan2 untuk mentjegah ke- 

pindahan2 jang sedemikian telah 

dilakukan oleh pemerintah.' Dalam 
mendjalankan usaha-usahanja itu 
pemerintah menghadapi berbagai ke 
sultan jang besar jang tak mudah 
Gapat diatasi dengan begitu sadja, 
misalnja: djauh letaknja daerah Apo 
Kajan itu (3 bulan perdjalanan), 

kesulitan transport, kekurangan 
pengawasan pada perbatasan Indone 
sia/Serawak dan lain2. » 

Djumlah 5000 jang - disebutkan di- 
dalam ruas pertama pertanjaan itu 

adalah agak  berkelebihan, karena 
djumlah mereka jang telah pindah 

dari daerah RI kedaerah Inggeris 
itu tidak mungkin lebih dari bebe- 
rapa ratus orang sadja. 

Migrasi orang2 Dajak dari daerah 
Apo Kajan kedaerah Kalimantan - 
Inggeris telah terdjadi sedjak zaman 
pendudukan. Djepang dan memang 

hingga sekarang masih ada ajuga 
orang2 Dajak Apo Kajan jang pergi 
merantau atau pindah kedaerah dja 
djahan Inggeris itu. Ant. 

211 ORANG 
ENURUT fihak Pimpinan Militer di Kedu, 
telah ditangkap didaerah aa 

kan S.O.B. pertengahan bin. 2-1951 
dan 26 perempuan. Diantara” mereka, ada 2 
dunia karena sakit dan 5 

Ketjuali ada 12 orang jang telah 
dilepaskan seperti telah “dikabar- 
kan, pun sedjak beberapa hari jl. 
dengan resmi telah dilepaskan lagi 
sedjumlah 5 orang,- karena dalam 
pemeriksaan mereka terbukti tidak 
tersangkut dalam sesuatu perampo- 
kam-penggedoran. 

Sementara itu, berdasarkan 'pe- 
meriksaan permulaan jang telah di 
lakukan di. doorgangskampen, ma- 
Ka wartawan K.R. memperoleh ke- 
terangan, bahwa sedjumlah ' 26 
orang, antaranja seorang perempu- 
an, sedjak beberapa hari 'jl. oleh 
fihak militer perlu ditempatkan di- 
suatu, kamp tersendiri. Seorang di- 
antaranja mendjadi gila. « 

Dalam kamp2 itu, mereka ketju- 
ali mendapat perlakuan baik, pun 
mendapat makan tjukup serta ro- 
kok seperlunja. 

Kini telah disahkan suatu rentja 
na, untuk mendidik mereka menge- 
nai rochani dan djasmani di kamp2 
itu, agar mereka dapat kembali da 
lam  masjarakat jang baik, pendi- 
dikan mana mungkin akan diberi- 
kan beberapa kali seminggu oleh 
militer bersama2 Djawatan Agama 
dan Djapen. 

GIA BULAN ME! 
Perhubungan udara antara Jogja 

Bandung bulan Mei ini akan berla- 
ku seperti bulan April. Jakni 4 kali 
seminggunja. Hari2 jang tiada pe- 
sawat ialah Djumahat, Minggu dan 
Senin. 

Kabarhja, hal itu disebabkan ma 
sih kurangnja penumpang. 

Djika hanja sekian, setjara teori 
kepartaian, masih dapat dipertahan 
kan. Jakni, djika partai itu partai 
jang betul. Partai jang berdiri atas 
suatu . dasar Geologi jang njata, 
Bukan hanja berdiri, kerena bebe- 
Ta pemimpin “ingin mendapatkan 
pengaruh dan Keduduka 

Tapi jang lebih djele 
karena banjak partai 
didjadikan permainan 
pin2-nje. 

Djadinja terbalik sama 
Mestinja, jang difikirk 
kepentingan "Negara, 

tingan partainja, baru kepentingan 

diri sendiri (para.  pemimpinnja). 
Djadinja. terbalik. Jang difikirkan 
pertama2 kepentingan diri sendiri. 

Partainja diperalat untuk kepenti- 
ngan diri sendiri tadi. Dan Negara 
difikirkan untuk kepentingan  par- 
tainja sadja! 

Sungguh, keadaan jang tidak se- 

S0 

lagi, ialah 

2. hanja 
oleh pemiun- 

    

        ag
 

   

  

sekali: 
n: pertama2 

lantas kepen- 

    

hat.” Karenanja, Tebih dulu harus 

ada kebersihan 'partai2. Barulah 
perkembangan ' demokrasi dapat 

tumbuh sebaiknja. 
Sdr. Sunarjo menjatakan,. Per- 

tumbuhan demokrasi disini. bersifat 
individualistis, Dan karena jang de 

    
      
     
    

    

   

MENGENALKAN INDONESIA KEPADA 
AMERIKA 

JONJA Letie. Werner dan. in. | Richard Winston, jang tersebut per 
Na dari Drewyn Ita, suatu mude-gaak di Amerika sedang jang 
belakangan press-aitache" Indonesiadikedutaan besar RI di Washington, 

setelah mengundjungi Djakarta kemarin berada di Jogjakarta. 

Dalam kundjungannja itu mere- 
ka akan mempeladjari  pandjelma- 
an kebudajaan untuk dapat diper- 
kenalkan pada masjarakat Ameri- 
ka, terutama jang ada hubungannja 
dengan 'mode. Sebagaimana diketa' 
hui, soal mode di Amerika - adalah 
merupakan soal jang penting seka- 
li, sehingga dengan “memperguna- 
kan memperkenalkan mode Indone- 

bunga antara kedua bangsa tsb. 
Pada - kundjungannja  diibukota 

daerah istimewa, mereka. melihat2 
kesenian batik, kesenian “ukir, tjan 
di, pakaian seni tari, kraton, silver 
werk dii-nja. ' 

Menurut rentjananja, sekembali- 
nja mereka di Amerika, apa “jang 
mereka lihat di Indonesia akan di- 
propagandakan di Amerika dengan 
melalui saluran2 adpertensi2, rekla 
me, 'mode-show dari satu kelain 
tempat. 

Selain itu, di. winkelruiten hasil 
kesenian itu akan dipertundjukkan. 

Dengan demikian, nama  Indone- 
sia dan hasil keseniannja akan di- 
perkenalkan kepada - masjarakat 

Amerika. Pa an demikian itu me- 
k Amerika” dan ma 

sjarakat Amerika jang memang gi 

la kepada mode, reklame dan adper 
tensi - akan lebih mudah" tertarik 
dan lebih mudah menerima penera- 
ngan2 tjara jang demikian. 

Buruh SBPU menuntut 
Rapat Anggauta S.B.P!U. Tjabang 

Pekerdja II jang dihadliri oleh 300 
orang anggauta tg. 25 April 1951 
bertempat di Terban Taman Jogja- 
karta, telah mengambil putusan 
seperti berikut: 

a. Kegelisahan2 para pekerdja2 
jang timbul dalam lingkungan 
anemer Biro Gatie Jogjakarta. 

b. Karena telah lama tidak diberi 

uang kekurangan bajaran. 
Kemudian diputuskan : 

1. Menuntut kepada 'anemer Biro 
Gatie supaja: 

a. Kekurangan2 uang  voorschot 
supaja dipenuhi. 

b. Pembaiaran2 uang bajaran su 
paja dipenuhi dalam waktu 
jang telah ditetapkan. 

Apa bila tuntutan tersebut diatas 
tidak dipenuhi dalam waktu 2 hari 

terhitung mulai tg. 27/4-1951 djam 
6, - s/d tg. 28/4-51 djam 14.00 maka 
S.B.P.U. Tjabang  Pekerdja II jang 
meliputi seluruh pekerdja. Anemer 
Jogjakarta akan mengadakan aksi 
setjara tertib dan teratur. 

  

TERTANGKAP 
djumlah orang jang 

sedjak adanja operasi berdasar- 
JL. ada 417 orang, ialah 451 laki? 

orang telah meninggal 
orang mendjadi gila dan perju dirawat. 

Fenetapan bekas pega- 
w ai LEI & ADD 

DIANTARA  sedjumlah Ik. 170 
orang bekas pegawai Djawatan Dis- 
tribusi didaerah Kedu, jang telah di 
likwideer sedjak beberapa bulan jL, 
maka menurut keterangan Pimpinan 
Panitya Penempatan Tenaga bekas 
pegawai2 tersebut di Kedu, hingga 
Sekarang baru ada 20 orang jang da 
pat ditempatkan dalam pekerdjaan2 
jang tertentu, seperti di Kantor2 K 
UDP, Pertanian, Penerangan, Soci- 
aal dan sebagainja. 13 Orang lagi 
mendapat pekerdjaan di Administra 
si Perekonomian kabupaten bagian 
distribusi. 

Mengenai usaha penempatan kom 
bali itu, tinak Panitya menghadapi 

kesulitan2, karena sebagian besar 
dari bekas pegawai2 Djawatan Distri 
busi R.I. itu terdapat diketjamatan2. 

Usaha Djawatan Sosial 
Pada tg. 2 Mei djam 10.00 pagi 

bertempat di Wijoto Prodjo Jogja 
akan dilangsungkan rapat atas 

usaha djawatan sosial daerah 'isti- 
mewa Jogjakarta. 

Rapat itu akan membentuk orga 
nisasi pentjegah riba dan mendiri- 
kan satu. stichting (jajasan) jang 

bertudjuan memelihara ' (memberi) 
bantuan moreel dan materieel kepa 
Ca. asrama2 peladjar2 sekolah lan- 
Gjutan di Jogja, atau lainnja jang 

sangat dibutuhkan- oleh masjarakat. 

Hari ini pertemuan TKP 
dan KPS Kotapradja 

Hari ini di Balaikota Jogjakarta, 
akan dilangsungkan pertemuan an- 
tara Kantor Tjabang Pemilihan dan 
anggauta2 Kantor Pemungutan Sua 
ra diseluruh kota jang berada di Ke 

mantren2, beserta 34 orang lurah. 
Maksudnja untuk memberikan pen 

djelasan2 dan - penerangan disekitar 
pemilihan umum jang akan datang, 
berdasarkan Undang2 No. 7 tahun 
1950. 

Perlu diterangkan disini, bahwa 

djumlah anggauta Kantor Pemilihan 

Suara dikotapradja sendiri, tidak ku 
rang dari 300 orang, sedangkan lu- 
rah2 tersebut diatas tadi, bukannja 
lurah seperti Kepala Desa, tetapi ha 
nja suatu sebutan bagi petugas2 
tertentu dalam kota' untuk memban 

tu pekerdjaan pemilihan umum, 

PMI Jogja dan hari Han- 
ry Dunant 

Peringatan hari  lahirnja Hanry 
Dunant, pelopor dan bapak Palang 
Merah Internasional, jang akan dja 

tuh pada tanggal 8 Mei jang akan 
datang, oleh Palang Merah Indone- 
sia Jogjakarta, "akan dilakukan dg. 
menjelenggarakan demonstrasi2 jg. 
perlu bagi masjarakat. Antara lain 

akan diadakan demonstrasi Pertolo 

ngan Pertama Pada Ketjelakaan 
(PPPK), menghibur orang2 jang sa 
kit di rumah sakit dan sanatorium 
Pakem, ke taman pahlawan gan se 

bagainja. 

Kakus umum di Jaja 
akan diperbanjak 

Mengingat soal ' kesehatan harus 
benar2 di-insjafi oleh masjarakat 
sebagai salah satu dasar hidup, ma 
ka untuk membawa mereka kearah 
itu, pihak Kotapradja, segera akan 

mengadakan gerakan membuat ka- 
kus2 umum 'dipelosok2 Kota" jang di 
pandang perlu. Kakus2 Umum itu 
akan dibuat sederhana sekali, tetapi 

tjukup memenuhi sjarat2 kesehatan, 
mengingat soal beajanja tidak begitu 
lantjar. 

Seperti diketahui, soal pembuatan 
kakus umum dalam kota itu, adalah 

djuga salah satu keputusan dari si 

dang DPR  Kotapradja Jogjakarta 
tahun jang lalu. 

Dalam pada itu didapat ketera- 
ngan, bahwa dibeberapa kampung 
dalam kota, ra'jat telah mulai dg. 

menjelenggarakan assainering, anta 
ra lain di Tirtodipuran, dengan mak 

sud menghindari wabah2 penjakit. 

Kebutuhan Sehari2 di Djokja 
Kemarin ditjatat harga2 etjeran: 

Beras tiap kg. R 1,20. Kopi bidji 
tiap kg. R 7,50. Lombok basah R 5,— 
Lain2 harga masih tetap seperti tem 
pohari. 

Harga Emas di Djokja. 
Kemaren ditjatat, harga' “emas 

kwal. I tiap gramnja R 32,50. 

Kabar lebih  landjut menjatakan 

bahwa harga di Djakarta lebih ren 
dah daripada Jogja. 

APOTHEEK JANG BUKA 
Buka harf Minggu tg. 29-4-51: 

Apotheek pANITAS djam 9-12. 

  

Bagi mereka jang belum mendapat ' 5. 
pekerdjaan tertentu itu, sedjak bl. 

2/1951 jl. mendapat uang tunggu se 
banjak 6074 -dari gadji mereka tiap2 

bulan dalam waktu selama 5 th. 

Dalam pada itu, K.R. memperoleh 
keterangan, bahwa diantara bekas 

pegawan4 A.D.D: di Kedu, maka te- 
lah ada Ik. 11 orang untuk sementa 
ya telah ditempatkan dipelbagai kan 
tor, antaranja 8 dikantor: kareside-' 

nan Kedu dan lain-lainnja di Sema- 
rang, Jogja dan kantor partikulir, 
dengan mendapat gadji penuh terhi- 
tung mulai bulan 2/1951 jl. 

mikian ' ini, maka demokrasi itu 
sendiri akan hantjur! Djika kesuli- 

tan2 akibat Suasana kepartaian jg 
katjau sekarang ini berdjalan  te- 
rus, — maka dikawatirkan akan 
tiba waktunja, disini muntjul - se- 
orang Hitler, jang mendjalankan 
Pemerintahan Diktatur! 

Analise sdr. Sunarjo itu kiranja 
tepat. Dan, “djika terpaksa ' demi- 
kian, apa' boleh buat/ Asal bukan 
Diktatiuw 'alat 'imperialis! Melainkan 

Diktat ke srakjatan, untuk semen- 
tara waktu. Diantaranja guna 
memberi peladiaran. tjara bekerdja 
partai2 jang tidak sehat tu! 

Demikianlah! Untuk. kebersihan 
partai2, kita pudjikan sdr. Sukiman 
tidak akan mundur karena gang- 
guan dari belakang. Kita pudjikan 
usahanja akan berhasil! 

Ne demikian ini, bukan berarti 
kita memudjikan . segala kompro- 

mi antara PNI dan Masjumi seka- 
rang ini. Diantaranja, kompromi jg 
harus. meninggalkan Badan Permu 
sjawaratan Partai2. 

Tapi perkara ini, lain soal. Kupa 
san kita, nanti sesudah Kabinet di 

resmikan terbentuk. 
Djakarta, 29-4-91, 

HASIL KOMPETISI 
TAHUN 1951 

Hasil kompetisi ,,Persatuan Lawn 
Tennis Indonesia” jang dilangsung- 
kan di Solo, adalah sbb: 

LNG AN CtB 301 HW 
Ps PPRI!4 — 1 USSI — Pertin- 
do 4 SI HWS OH. TB: 5 13 
Pertindo — Kridasto: 4 — 1s C.H. 
IA — USSI: 5 — 0. (Tersebut dia- 
tas dari Klas I). 
Klas IL: 

Ps. PPRI — Pertindo A: 3 — 2: 
Kridasto — Pertindo C: 3 — 2, 
C.H. A — Pertindo C: 5 — 0: CH. 
B & Pertindo B34. — ly Ps PPRI 
TE B Di 

RADIO PEKING. 
Menurut pengumuman dari Pe- 

king, mulai tg. 1 Mei ini siaran ba- 
hasa Indonesia dari pemantjar Pe- 
king akan dilakukan 2 kali setiap 
harinja. Jakni pada djam 07.30 pa- 
gi dan djam 18.00. 

»PELTI” 

    

REX: Juarez, Poul Muni, Bette Da- 
ViS, — 17 th. 
LUXOR: Carnival in Costarica, Divk 
Haymes, Vera Ellen, Cesar Romero, 
—. 17 th. 

INURA: A Date with July. Jane 
Powell. - Wall ce Bery — Elizibeth 
Te: y'or 13 th 
SOBOHARSONO: Cleopstra. Clau- 
Gette Colbert, Warren William, Hen- 
ry Wilcoxon, —17 th, 
SENISONO: First Yank: (into Na 
Tom Nesi, Barbara Hate, 
Cramer,—17 th. | 
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1 Sanua aneka riwajat 
Map Aap kita muat 

   

  

   
      

PR. SURIMAN WIRJOSAN or PS 
2 Pianirkat di Kere Nag ta pa 

          

      

   

   

' Sekol: Pee, Tinggi Djak: 
ta dan idjazahnja didapat Gi Seko- 

dam ada P3 3 : 

Setelah. menggondol . 2 idjazah, ia 
. membuka praktek di Jogja. Si 

Didalam pergerakan dapat ditja- 
tat, pena Pa dinegeri Bela da 
mendjadi tua tua ,,Perhimpunan Indo- 

i nesia, sk batin ketanah air men 

djadi ketua Partai Islam Indonesia. | 
Dia mendirikan ,,P.LI” bersama2 
Wali Alfattah dan, kawa Sean AP: $ 

Setelah proklamasi, dr. Sukimar 
menajadi anggauta Dewan Pune 
hat Agung Pemerintah dan maan 
KNIP. IS daan 

Selaku wakil Masjumi, dr. Sul 
man “turut duduk kabinet 

- Hatta selaku menteri D.N. Santan, 
“ Setelah aksi militer Belanda ke- 
dia mendjabat menteri dalam bi 1 
merangkap menteri kesehatan umum 
dalam. pem. darurat RI Ketik: 

        

   

   

  

| SUWIRJ Oo. 

Lahir di Wonogiri, Solo. Pada 17 
- Februari 1903: Tammat- sekolah H. 

binet Hatta mengadak uffle, LS., MULO, AMS-Jogja. Pada tahun 
ia mendjabat menteri : dan 1924-1927 djadi mahasiswa R.H.S. 
djuga  mendjadi anggota delegasi Djakarta. Kemudian peladjarannja 
Pe para, Ka rs dilandjutkan pada tahun 1936-1937. 

? TER BN AI apung | Tetapi dia tidak sampai menggondol 
#1 Mr, dalam ilmu hukum. 

Pada zaman Hindia Belanda per- 
1 bekerdja pada Centraal Kan- 

- toor Statistiek- bagian Grootlahd- 
5 pa bouw (tahun 1927-1929). Kemudian 

menjimpang dari orang? bekerdja partikelir dan pada tahun 
jang menurunkan. Majaji jang me- 1930-1935 djadi guru pada Pergu- 
nurunkan dia sesudah meningkat ruan Rakjat” Djakarta. Pada tahun: 
umur 89 tahun mentjepatkan |hi- 1935 oleh pem, Hindia Belanda dia 
dupnja depgan minum ratjun. Te- dikenakan onderwijsverbod bersama 
tapi Majaii ke-III telah menjatakan 6 rekan lainnja. 
bahwa dia tidak akan minum ra- Bersama-sama - Mr. Sartono “dia 
tjun, biar mati dengan biasa sadja. -pernah mengemudikan madjallah 

rtama 

  

    

   
     

   

      

    

    

  

     

  3 
“ “Kepala wanita Sudas 1 
lobedus. Ratu ' Majaji ke- 

  

   

Demikian ini adalah per bulanan ,,Kemudi”. 
kali dari 10 turunan Tmpia ka | 'Setelahsmenempuh hidup di Dja- 
tidak diminam. J ia “Karta, dia 'mentjoba mendjadi tukang 

warong di Tjepu, kemudian kembali 
lagi ke Djakarta bekerdja pada 
Bouwspaarbank »Beringin”. 

Pada zaman pendudukan Djepang, 
dia bekerdja di Hookookai dan sela- 

Lydia Gieslik, umur 23 th 2nd 
tik. Tiap hari di Bois de Boulogne 
(park jang luas di Paris). Tiap2 
dia melihat sepasang merpati .jang 
sedang melepaskan tjinta-kasihnja lu mengadakan penpean rapat de- 
dimobil dalam park tsb, segera dia ngan Drs. M. IE 
dekati. ,,Uang atau djiwa”, demiki- Dizaman RI. dia -djadi walikota 
an antjamannja. K: AN dian-. Djakarta, nudian turut ngungsi 
tjam melawan, segera “Ie lemimpin .Biro Kabinet. 
bernama Rone Bockue elanda, dia dipen 
memukul dengan tongkz 

ga sitjantik berhatsil Pee 
Belakangan Ldin sudah ditan 
Ketika diperiksa polisi” Rone Boc 
kuet menjatakan. bah H 
tjintai Lydia. Peperiksa 
Lydia terdapat sedjumlah tas2 wa- 
nita dan perhiasan berharga. Untuk 
pertama , kalinja Pera un nga 
terdisgak. gr 

      

        

    

  

     

, 1949 dia kembali lagi. 
Jani Madan      

  

  
  

PARTAI BURUH INGGRIS 
. BERSERU 

Supeja bahdy Daritas 

Partai Buruh Inggris dengan res 
mi berseru kepada semua anggota- 
nja supaja dengan kokoh berdiri di 
belakang perdaha. 1 
dan me kritik2 terhadap -poli- 
tik pemerint: ih jang diutjapkan oleh 
3 menteri jang telah keluar dari ka 
binet Attlce. 

' Putusan untuk Dena Attlee 
'itu diambil “oleh Panitia “Eksekutip 
Nasional dari Partai Buruh Inggris, 
“setelah  Inengadakan . pertemuannja, 

Ant. Up. 

  

Pemimpin pasukan —h Ho 

    
Pemimpin pasukan? sist maju Ho 

untuk daerah Saigon-Cholon, Ngu- 
—yen Thi, telah ditangkap ' : 

vard Frederiok Drouhet, salah” satu 
djalan-raja Saigon jang terbesar, 
baru2 ini sewaktu ia mendjalankan 
tugas misi istimewa ke Saigon. 

Keterangan jang disiarkan oleh: 
radio Viet Nam Ho dibenarkan" de- 
ngan resmi oleh papa Viet 
Nam Bao di Saigon. An Atpe. 

  

: 
' 
7 

   
    

  

      
      
  

  

   
    

      
   

    

      

    

  

       

           

      

    

     
    

          

  

          

             
    

   

  

          

      

      

         

  

           
   

“PBB diserang oleh -pesawat2 

menteri Attlee. 

0 Ke pa PR Dihukum kerena 1 
1 — binami 

'GEORGE Daniel: . Clement, 
umur 58 tahun. Bangsa Ing- 

geris. Bekerdja pada djawa- 
“tan kereta api. Dimuka penga 

pingsan, setelah “mendengar 

putusan hakim bahwa ia di- 
anggap bersalah Tren dun 5 

| bigami. ' 

Pada waktu 

terdengar 3 perempuan men- 
djerit. Mereka? ini adalah 1S, 
terinja jang “siah, dengan sia -| 
pa dia mempunjai 9 anak. Ig 
kedua adalah ' wanita dengan 1 

| siapa dia hidup bersama dan 
mempunjai seorang Anak. Jg. 13 

ketiga adalah seorang perem-- | 

   

| puan jang .menjumbangkan” 4 

.£ “anak kembar. Demikian : 
| 8M. 

bersjarat dan ketika mening- 
galkan ruangan pengadilan 

| dia diantar oleh 8 perempuan . | 
jang mendierit. Seorang demi 4 
seorang  ditjiumnja -bersilih x 

   

  

    
   

“dilan Old Bailey “dia djatuh “| sen 

dia pingsan, |. 

Olement didjatuhi aka “ku 

“Ori 

        

  

Maha. Sigan Rusia Li mat 
Daan okan kedaerah Iran dar 
perhatas 

  

Diterangkan, bahwa 'alat2, 
ndja ta, bikinan Rusia itu sangat 

“ditakuti dan “akan. dipergunakan 
“oleh anggota? Partai Tubeh “jang 

| pro-K nyunis " dalam ' demonstrasi? 
n 1 Mei diibu kota Iran. Ka 

yag menjat takan, bahwa 
Atu ' Giselundu pkan ke 

Iran “uni Tie Ae pergunakan ' pa 
da suatu waktu darurat nanti. Di- 

terangkan “pula, bahwa Komunis 
menjelundupkan alat? . sendjata? 

1 tsb. untuk persiapan guna memaksa 
An Up SR partai Tubeh diakui. — 
Ant. UP 

      

  

Wanita 

“ada 235 orang Wanita jang “du- 
“duk dalam badan perundang2an di 
Amerika “Serikat. Duapuluh . tisa 

wanita “adalah anggota2 Se- 

'hnat ara —H hadan2 jang lebih 
| tinggi "dan selebihnja duduk da: 

       ganti, | Ha 
am ea ana aa irma — 

Naa An negara. jang lebih ren- 

Sekitar .pemboman daerah. tani 3 

INGGERIS TIDAK SETUDJU 
- Washington: i ingin. perluas serangannja 

ID JURUWARTA AFP di Lake Success Jacyes Edinger 
memperoleh keterangan dari 

bahwa ketika Amerika Serikat memberitahukan kepada 14 negara jg. 

Kemis jl. 
kalangan Amerika di Lake Success 

dengan aktip" mengambil “bagiar-dalam perang Korea, bahwa angkatan 
udara Amerika Serikat akan membom Manehuria Gjika serangan? uda- 
ra Komunis dig 
itu memadjukan Keberatan. 

- Perlu diterangkan, bahwa konpe- 
rensi antara 14 negara tsb. seperti 
telah dikabarkan diadakan “di Wa- 
shington dan bahwa dengan demi- 

  

.kian jang diberikan “oleh kalangan 
Amerika di Lake Success tsb. harus 
mendapat kepastian dari Washing 
ton pula. Menurut djuruwarta AFP 
tsb. pendapat jang “terdapat dika- 
langan delegasi Amerika Serikat di 
PBB jalah bahwa djika pasukan2 

ter- 
bang jang berpangkalan di Manchu- 
ria maka sudah pasti angkatan,/uda- 
ra Amerika Serikat akan mengedjar 
pesawat2 agressor itu sampai dae- 
rah pangkalannja dan  membom 
pangkalan? tsb. 5 

Dalam pada. ita kalangan itu 
menjatakan harapannja, bahwa jg 

mengambil bagian dalam operasi? se 
matjam itu Seharusnja bukan ha- 
nja pesawat2 Amerika sadja - me- 
lainkan' satuan?" angkatan udara di 
Korea. Sementara itu AFP dari 
London mengabarkan, bahwa. djuru 
bitjara Kementerian LN. Inggeris 
Kemis. sore ini menjangkal berita 

“jang mengatakan, "bahwa 14 negara 
jang punja pasukan2 di Korea telah 
menjetudjui. maksud untuk mem- 
bom pangkalan2 udara RRT di Man 
'Ghuria djika komando tertinggi pa- 
sukan2 RRT — Korea Utara meme- 
rintahkan serangan “udara setjara 
besar2an tenliadap pasukan PBB 
di Korea. 

Selandjutnja djuruwarta AFP itu 
menulis, bahwa gerakan2 offensip 
RRT jang baru ini untuk sementa- 
ra menghentikan: 'usaha2 blok Asia 
Arab lainnja. Gerakan offensief ini 
pada umumnja “dianggap dilakukan 
tidak pada saat jang tepat djika di 
pandang dari sudut diplomasi. Di- 
mata Maan PBB ini djika  ta- 

akan dari daerah tsb., tidak satupun diantara negeri? 

waran perdamaian Korea Utara ba 
ru2 ini nampak -memungkinkan di- 
pergunakannja maka- gerakan2 of- 
fensief RRT jang sekarang ini te- 

lah menutup pintu perundingan itu. 
—— Ant APP” 

  

AMERIKA NGOTOT 
Kalau Inggeris tidak setu- 
dju, USA papa adakan sen- 

“diri, 1 

KALANGAN Amerika kabarnja 

berpendapat, bila Inggeris tetap pa 
da pendiriannja dan tak dengan tje 
pat dapat menjetudjui naskah per- 

djandjian- perdamaian jang dikemu 
kakan oleh Amerika 'itu, Amerika 
akan terus mengadakan perdjandji 
an dengan Djepang sendiri. 

Kalangan Inggeris katakan tak 
ada jang akan mentjegah Amerika 
untuk mengadakan perdjandjian per 
damaian jang tersendiri. 

Semua komentar jang didapat 
melihatkan 'bahwa Amerika telah 
mendjelaskan keteguhan hatinja un 
tuk terus dalam usahanja. “untuk 

mengadakan perdjandjian -perda- 
maianDjepang “ selekas. mungkin, # 

:menentangnja. sekalipun Inggeris 
Ant. UP. 

  

— Kementerian pertahanan Ameri- 
ka Serikat telah memanggil. 1.200 
orang dokter untuk mendjalankan 
dinas militer selama bulan? Djuli, 
Agustus dan September jang akan 
datang. Pembesar2 kementerian ter 
sebut menjatakan, bahwa diantara 
dokter2 tidak banjak jang mau se- 
tjara sukarela menjumbangkan te- 
naganja untuk memenuhi kekura- 
rangan tenaga kedokteran dalam 

— Ant. Reuter. dinas tentera. 

  
  

    

  

   

  

   

    
     

  

    

   
    

     
   
   

  

     

    

Itu gunung bangun. kerutjut, FAN 
antara kabur dan kelihatan, 

-jia bingung karena terkedjut, 
mendengar guntur Mena a Tea 

5 Tea 5 
Tiada mudah itu dipandang, Naa | kepentingan bangsa dan "tanah air 

tetapi: Seat mena "2 'IIbu kita Kartini suka sekali 
anna Beliau telah membatja 
itah2 jang beraneka warna isinja, 

tentang hal2 jang mudah2 sampai 
Cr | hal2 jang sulit2. Meskipun - beliau 

CP En ATI 'hanja' “bersekolah rendah -sahadja, 
IL pengetahuan beliau 

dengan pengetahuan orang? ' jang . 

    

    

Saneda “perlulah ak Saja 

    

       
   

  

Seluk beluk keadaannja, 
mari kawan kita sudahi,: 

$ mentjari an Tn S1 

    

na 

Bemialak -hati 
Guru: Min engkau besuk djaat a apa? 
Min : Djadi guru. s 
Guru: Mengapa tidak bertjita ita 

“djadi. menteri? 

Min : Tidak pak, karena 'mendjabat 
guru lebih lama dari 1 2 
menteri. 

Guru : Bila mana. engkau dapat pan 
dai Dul? Ga 

Murid: Bila pakguru suka memberi 
hilai banjak. 

“an 
Fekateki 

Jang dikedjar berkaki, je 

       

  

             

     
      
        

  

      

  

       

     

  

      

  

         

  

       

  

«tang pengetahuan masjarakat. 
“Bagaimana. tjaranja Ibu 

Kartini Ph empatia? ? 
'Anak2ku, memang ada tjara mem 

batja jang sangat menguntungkan 
Si Pembaija. | 

| Misalnja dengan lagu, hingga 
“apa jang |dibatja seseorang meng- 
gerakkan 'hati pendengar2nja: men- 
“jadi sedih, gembira, brani dsb. 
Tjara  membatja 
memaksa. Pendengar 

“'atau mentjintai si Pembatja. 
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kan tiada berkepala. Apakah itu? si Pembatja, 
Kedaulatan Rakjat, rian popu “tinggal “seorang diri sendiri 

lair, dengan nek Ne engkau lam suatu ruangan jang 

menulis itu? rapat, seperti Ibu kita Kartini. 

  

  

ee ena mam 

tidak kalah 

“telah dapat menduduki bangku2 da 
Yi sekolah Menengah, terutama ten 

kita 

jang demikian 
menghormati 

| Tetapi ada lagi tjara 'membatja, 
jang me- jang tidak langsung mempengaruhi 

ngedjar tidak berkaki, . jang melihat: djiwa orang2 jang ada dikelilingi 
3 sebab si Pembatja . 

dida- 
tertutup 

Ibu kita Kartini mempunjai tjara 

  

   
     kemukakan disini: 1 Gi again 

eliau “jang tiap putra atau putri Indonesia dapat meniru untuk 
kita. 

membatja jang sungguh boleh di- 
jang ingin 

madju dan ingin turut memadjukan 
bangsa dan tanah airnja. Perhati- 

tiru .oleh setiap” orang 

'kanlah.! 

Setelah beliau membatja dengan 
se- saksama beberapa kalimat dari 

buah Kitab, maka beliau: 

a. mentjatat 

kan apa arti-kata2 

kata2 “jang masih 
asing bagi beliau untuk ditanja- 

itu kepada 

Anak kutjing. 
Anak kutjing melihat sebuah bola. 

“Lalu mengintip dan membesarkan 

Bola lalu dikelilingi. 
Ditengah dengan teliti. 

"Sekarang dia menghundjukkan 
badannja. 

Dan. melompat menerkam "seperti 
Singa. 5 

.. Si Bola berguling. 
Kutjing terpelanting. 

Bola takut bergyjing 'kepinggir Kk: 
kali. 
Kutjing djenaka belun bersenang 

hati. 
Diturut kemana mangsanja. 

Sangat berani hatinja. 
Mata dibesarkan, ekor dikipaskan 

Dia tergelintjir. 

ajahnja atau kepada . saudara- Djatuh masuk air. (dari B.P.). 
nja, atau ditjarinja arti kata2 Aas 
tadi didalam kamus: 

b. mentjatat, 

tat pula apa alasan2 

/ atau tidak menjetudjui. 

Cc. sering adakan tanja - djawab 
“saudaranja 

surat 
dengan -ajahnja, 
atau orang lain usap 
menjurat. 

lah membatja dan pakailah 

“lau. kamu ingin 
tjepat. - , 

madju ' 

| bahwa segala urai- 
an2 didalam kalimat2 tadi dise- 
tudjui atau tidak disetudjui oleh 
beliau dan kemudian beliau tja- 

jang ada 
pada beliau untuk menjetudjui 

Oleh karena itu anak2ku gemari- 
tjara 

membatja dari Ibu kita' “Kartini, ka- 

| dengan 

Rusia, demikian Matana « 

4 an polisi Teheran menjatakan hari 

Jap sm 
Menjambut tulisan Sdr. Siti In- 

djah. dari Tjilatjap Hikiran Pembus 
LG K.R, tg. 48 bulan Ini: 

“Saja merasa bangga "melihat Ya- 

njek saudara jang tidak beridjasah 
Guru, suka berdiri dimuka “kelas. 
Itu adalah suatu tanda, bahwa mere 

k& mengerti akan kebutuhan bang- 

sanja. Bagi mereka 

an guru makan. otak dan kalau tak 
Sabar2, ' benar2 . mengrikiti. hati. 
Ekonomis. penghargaan 
belum. baik dibandingkan 
tenaga2. dilain djawatan jang sem 
bang pendidikannja. Seorang guru 

keluaran H.ILK, ataupun H.K.S. pa: 
ling tinggi mentjapui Ve: jaitu se- 
bagai kepala S.M.P. ataupun 'Seko- 

lah Landjutan jang sederadjat. Teta 
pi di djawatan lain golongan Ve ini 
boleh. dikata otomatis dapat ditjapai 
oleh. tenaga “jang. hanja  berpendidi- 
“kan 8.R. belaka. Selandjutnja. priori 
teit entah- jang bagai mana udjud 

ataupun bunjinja, asing bagi seorang 
guru, sedang berkorup waktu sadja 
umpamanja 10 menit tidak “dapat, 

karena guru itu budak lontjeng. 

Saja tidak akan memungkiri, bah 

wa tidak sedikit djuga kawan? se- 
kerdja jang telah ' mendjadi deser- 

"teur, meninggalkan gelanggang pen 

didikan. Terutama . karena mereka 
itu dilain djawatan mendapat pang- 
kat dan gadji lebih tinggi. Dan sam 

pai kini belum banjak dari: mereka 
jang kembali, “masih banjak jang 
tinggal dikantor-kantor, meskipun 

" mereka tahu benar2, sikap manakah 
jang seharusnja mereka ambil. 

Maka dari sebab itu saja sebagai 
Seorang guru merasa ketjewa atas 
utjapan Saudara Penilik Sekolah Tji 
latjap terhadap Siti Indjah tersebut. 
Pertama: seorang. keluarga 8.K.P. 

menurut. P.G.P. ada hak untuk. me- 
ngadjar dan karena itulah berhak 
pula akan nama Ibu Guru. Kedua: 

andai kata: Saudara Siti Indah tadi 
ada kekurangan dalam tehnik menga 

iku sebetulnja, 
suatu -nengorbanan, sebab pekerdjas 

guru Ajuga 
dengan. 

   

“BAGI: 
CA. PIL PAHIT 
BIRMA 

Pemilihan: umum “disiapkan 

djatanan ke Birma dalam K: 

Tn negeri ini sbb.: 

Keadaan di Birma sekarang ini 
AT dilihat dari dekat selama 
beberapa “hari ini, terasa “Birma 

sedang menghadapi soal2 keamanan 
dan kemakmurannja. Soal keaman- 
an dalam negeri kini rupanja telah 
mendapat kemadjuan, walaupun Ke 

adaannja belum semua aman di- 

negeri tsb. Tes 
Mengenai pembangunan  kemak- 

muran rakjat Birma-kini . mengha- 
dapi-kesultan2 modal dan kekura- 

ngan tenaga2 ahli sehingga harus 
menerima bantuan : BCA. (rentjana 

Marshall), walaupun itu bagi Birma 
pil pahit. , 5 

Waktu ini pusat perdjuangan .po- 
litik partai2 di-Birma diarahkan ke 
pada soal pemilihan umum jang ki 

ni sedang dalam tingkat persiapan 
Gan kira4 bulan Djuni jad.- diharap 
kan sudah dapat dimulai: P.M. Bir- 
ma Thakin Nu dalam suatu kete- 
rangannja Imengenai politik partai 
AFPEL (Anti Fascist People Free- 
dom League) jang dipimpimnja dan 
diutjapkan dalam rapat “umum: pe- 
muka2 AFPFL di Rangoon: -baru2 
ini mengatakan sbb.: Politik jang 
didjalankan AFFFL didalam nege- 

ri jalah untuk. mentjapai suatu ne- 
gara jang sosialistis' melalui djalan 
sz 

  

djer, maka Penilik sekolah. sebagai 

technisch leider jang berkewadjiban 
membetulkannja. 
Kami sungguh buka pitn terhadap 

semua saudara jang milih djabatan 
guru 

Subagjo — Bandjarnegara. 
  

INI: TUNANGAN FAROUK 
ADA tanggal 6 Mei jang akan datang Radja Farouk akan melaku 

P kan perkawinan dengan Narriman Sjodig: (djadi bukan Sadek, na- 
manja! Red:). Sedangkan bekas tunangan Sjodig, Zaki Hasem telah 

beristeri dengan Amal Fikri dan sekarang sedang melakukan bulan 
madu”. 

  

NARRIMAN SJODIO 
Sedjak Farouk bertunangan de- 

ngan Narriman, sudah mendjadi 

pembitjaraan orang. Htulah sebabnja 

kita muat siapa Sjodig jang akan 

mendjadi Ratu Mesir. itu, menurut 

Hu ti ta 

DIDALAM madjalah ,,Al. Mussa- 

war” jang terbit di Mesir (nomer 

sepesial resmi tunangannja Radja 

Farug Mesir dengan ,,Sjodig”) me- 

muat tulisan dan gambar riwajat 

hidup, Nariman Hanum Sjodig jang 

telah diresmikan  tunangannja de- 

ngan Radja di Mesir ,,Farug”. Un- 

tuk mengikuti kedjadian jang mas- 

hur diseluruh dunia itu dibawah ini 

kita salin sebagian. 

LAHIRNJA. 

Siti 
(bukan "Sadek” 

pai ini waktu dia baru umur 17 th. 

Mula lahirnja diberi nama 

man” 

lus”. Tetapi oleh teman-temannja 

dipanggi! ,,Nur”. B1 

Siti Nariman tidak mempunyai 

saudara lelaki dan perempuan me- 

mang ajah bundanja hanja mempu- 

njai seorang anak dia itu. Seolah- 

olah dia itu pemberian dan hadiah 

godar Allah untuk selama umur Hi- 

dupnja. 
  

II. Sebelum dan sesudah beliau 
kawin, belian senantiasa berusaha 
mengisi waktu jang luang dengan 
memberi peladjaran :  membatja, 

pegawai2  bawahan- ajahnja: 
Anak2ku, terutama jang 

duduk di bangku2 S.M.P., S.K.P. 

dan selandjutnja 
tas duwa orang buta huruf 

pergunakan waktu, 
Pak Darmo. 

menulis dan pekerdjain tangan ke- 
pada saudara2nja atau anakz dari 

sudah 

dsb., “alangkah tjepatnja kemadjuan 
bangsa kita, kalau tiap? orang dari 

kamu dalam bulan puasa jad. ini 
dapat membran- 

atau 

duwa orang jang tidak pandai mem 

SEKOLAHNJA. 

Mulai ketjil 

pudji. 

Oleh seorang tuanja dimasukkan 

sekolah Mesir jang modern ditempat 

Ibtidaijah untuk anak2 perempuan. 

Sesudah tamat dari madrasah ini, 

kemudian dimasukkan ke madrasah 

di Mesir jang 

modern. Didalam sekolah ini dia ter 

kenal seorang anak perempuan jang 

mempunjai budi pekerti baik. Sesu- 

dah 4 tahun didalam sekolah: mene- 

menengah pertama 

  

        
      
    

      
       

       

        

  

          

          
      

      

  

  

  

  

    
    

- pan dia djadi Ratu Mesir. 

peladjarkan oleh gurunja. 

Mulai 

membatja 
terutama dalam 

matjam2 

ran2 jang manfaat. 
dia gemar 

jat dan tarich2. Dia gemar djug 

kepada segala matjam “musik, Pad 

' 

“dan Italia. 

,Nariman Hanum Sjodig” 
seperti kebiasaan 

disebut oleh surat2 chabar didunia, 

tapi ,,Sjodig”) dilahirkan pada tang 

gal 31 Oktober 1933 di Mesir, Sam- 

oleh 

orang tuanja dengan nama .,,Nari- 

| Nariman adalah bahasa Tur- 

ky jang maksudnja ,,djiwa jang ha- 

dirumah oleh dua 

orang tuanja jang sangat tjintanja 

itu Nariman dididik dengan pendi- 

dikan jang halus dan mulia jang 

giat menimbulkan budi pekerti ting 

gi, adat istiadat dan sifat jang ter- 

ngah dia keluar dengan idjazah, jg 

Zaki- Hosen ditinggal... Bulan “de- 

bernilai tinggi segala ilmu jang di 

Kegemaran membatja dll. 

sekolah Nariman gemar 
pengetahuan, 

ilmu tarich dari 

orang2 besar dan beberapa peladja- 
Begitu djuga 

membatjad. madjalah2 

bahasa Arab jang besar dan madja- 

lah Eropah jang mengandung riwa- 

waktu jang longgar tempo2 dia ber 

main sport. PAT jang sangat 

rapat ialah Jaldaz anak perempuan 
pamannja Mahmud Bek Ishag. 

Bepergiannja keluar 

rinja. 5 

Dimusim panas tahun jang telah 
lalu Nariman Hanum Sjodig beper- 
gian keluar negeri selain untuk me 
luaskan pemandangan djuga untuk 
menambah pengetahuan, ' terutama 

ilmu tarich. Bepergiannja ini diikuti 

oleh pamannja Mustafa Kamil Sjo- 
dig lamanja 6 bulan, Kota2 jang di 
kundjungi. Zwitserland.  Perantjis 

Disana dia terutama 
memperhatikan ilmu tarich, bergaul 
dan adat istiadat jang modern. 

nege- 

-ARTAWAN Antara. Sjahr 1, jang kini sedang mengadakan per- 
awatnja- mengemukakan kesannja 

demokratis dan tidak dengan  dja- 

lan bersifat diktatoriaal. Dalam hu 
bungan politik luar negeri AFPEL 
memegang teguh politik jg betul2 
Ke Ah -— Ant... 

  

Import teh Amerika Serikat 
naik dim th. 1950 

Import teh Amerika Serikat me- 
nundjukkan kenaikan sebanjak 20. 

6x dalam tahun 1950 djika diban- 
.dingkan dengan tahun :1949, sedang 

kopi kasar telah berku 
dan turun sam- 

sedjak 

kan import 
rang dengan 1646 

pai angka jang terrendah 

1943, 

Sedjumlah 114,569,981 pom (51, 
556,491,45 -kilogram) teh telah di- 
umpat dalam tahun 1950. Import ko 
pi kasar telah turun dari 2,917,232, 
042 pon (1,312,754,418,90 kilogram) 

dalam tahun 1949 sampai. 2,437,249, 

926 pon. (1,096,762,466,70.. kilogram) 
dalam tahun 1950. Angka terrendah 
jang terdapat sebelumnja, jaitu da 

lam “tahun 1943, adalah 2,198,247, 
256 pon (989.211.265.20 kilogram). 
Walaupun banjaknja import: kopi 

telah turun, harga import itu naik 
dari $ 793,234,073 dalam tahun 1949 
sampai $ 1,090,483,531. dalam tahun 

1950. Harga import teh dalam tahun 
1950 adalah $ 53,971,123 sedang da 
lam tahun 1949 djumlah harga -im- 
port itu hanja $ 46,055,582. 

  

Kredit kepada yen aa taan 
Indonesia 

1 
Menteri Perdagangan dan Perin- 

dustrian telah memutuskan ..mem- 
bentuk suatu panitya. jang akan me 
njusun peraturan2 .tentang.  tjara2 
memberikan kredit kepada . perusa- 

haan2 Indonesia “untuk pembangun- 
an perekonomian nasional. 

Panitya ini bertugas .merentjana- 
kan peraturan untuk mengawasi 
agar uang jang disediakan oleh Pe- 
merintah untuk dipindjamkan kepa 
da perusahaan2 dipergunakan  de- 

ngan tjara jang mendjamin hasil 
jang sebesar2nja. Aturan2 ini an- 
tara lain harus memuat ketentuan2 
mengenai berdjenis2 lapangan. per- 

kreditan. 
Kredit itu akan diberikan kepa- 

Ga rerusahsan melalui djawatan2 da 
ri Kementerian Perdagangan dan 

Perindustrian : jang bersangkutan 
Gan Bank rakjat Indonesia... atau 
Bank Negara. 

' Sebagai ketua dari Panitya ini 
felah diangkat Repala “direktorat 
perekonomian rakjat. — Ant. 
  

Pn KURNIA TUHAN. 

(laki-laki): 

kami berdua menjampalkan banj 
jang sebaik-baiknja. 

Keluarga 
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Telah Iahir pada tanggal 23 April 1951 tjutju kami jang pertama 

“R.P.C. MOERDIJANTA 
Ibu dsn anak dslam keadaan sehat. 
Kepada Bidan Nj R. S KOESNOEN Ian Dr. POERWOHOESODO, 

Djalan Sentool No. 61 

    
    
  

ak2 terima kasih atas perawatan 

Kemi 

R.L. NOTOPRADJOKO 

: Des AKARTA. 
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mata berlian besar dan ketjil, 

Baru dikasi datang 
Arlodji tangan buat tusn2 dan 

N.B. : 
Tiap2 hari 

Djumarat. tutup, 

249—4   
—— Mas-Intan- Berlian 

Sedia perhiasan buat njonjs2 seperti subeng widodaren dari mas, 

Gelang mas tere'es berlian, Hontin dan lain2nja. 

rupa2 merk Jang suda terkenal dergan wijzerplat jg Indah2 rupanja. 

Kwaliteit terdjamin, Garansi 10 tohun 

JUWELIER— HORLOGES— OPTICIEN 

MENATA 

njonja2 Gjalan 21, 17 dan 15 batu, 

"MURAH" 

Petjinan 41 — Jogia. 

(Pemilik. JUSUF.) 

  

Tuntang, 

berganti ganti. 

243—4 

PENGUMUMAN 
Dengan ini diberitahukan, bahwa, berhubung dengan : 

l.adanja kekurangan air di Rawah Pening dan Kali 

2. diberikannja prioriteit pertama kepada pengairan 
untuk sawah-sawah di daerah Demak, 

3. dikuranginja air untuk pembangkitan tenaga listrik 
di pusat listrik Djelok, 

mulai tanggal 30 April 1951 tiap-tiap hari akan diadakan 

pembatasan pemakaian aliran listrik dengan menjelenggarakan 

pemutusan-pemutusan aliran di beberapa bagian dari kota Jo- 
gjakarta “dan sekitarnja pada siang dan “malam. bari setjara 

Hendaknja umum mendjadikan maklum adanja. 

Jogjakarta, 26 April 1951. 

KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA 

Ir. 

Kepala: 

R. M. Saljo. 

  

  
  

KABAR LELAN 

K BANDUNG. Envelop asli dikembalikan dengan tidak dibuka. Tuan/ 

Njonja akan tertjengang tentang djawab2 jg. tjotjok. Rahasia dipe- 

: ikut “umur, 'bekerajaan, daldm 

“Di Balai lelang ,FAISAL" Djl. Sajidan no. 11 

Mengadakan Lelang Comisi 

Senja Djam 10 pagi. Terdiri perkikas rumeh tangga, Tuan2 jang 

akan Crehtit hubungan dengan Tu, Vendumeester. Tuan/njonja jang 

Bag melelangkan harang2 sebelum 24 djam lelang di mv lai. 26554 

      

postwissel R. 12,50 kepada OCCULT INSTITUTE, Kotakpos 159, 

gang PU putih diadi bitam satu pak 2 gI. R. 11, — 

tg 304 '51 hari 

   
Kirim tiga pertanj- 

» tang diri Tuan/Njonja ber- 
satu envelop tertutup dengan satu   44-—4 
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Sa Ita “pilem : 

mis 1. men : 5 : 3 : 2 : gumumkan bhw Panchon lama kundjungannja di Cairo ia te at teguh. 

masa puan buat (Oleh Korr. K. R. Semarang) Lama (lawan Usi Lama) disertai 4 lah mengadakan pembitjaraan ten- Tn ega skohana jang baik2 hati, ia tetap merregarg 

3 . umur 1. Sg em Nan ia" wa aan AREK AT Burah »Borsumy” tjabang Semarang, jang mempunjai | pembesar pemerintahsnnja jang ber tang persekutuan Laut Tengah. keputusannja dengan mendjatuhkan hukuman mati. 

| Utara. Bandiir anusia Kala” sekaten . Dteman2 sebagai tjabang djuga di Tjirebon, Tjilatjap, Surabaja, tanggung djewab telah berengkat Ant. UP. aan? karakter terkenal: Paul MUNI — Batte DAVIS. 

  

1 ia Na Ne an Moh, Djen. tan, bilamana timbul sesuatu ke- um pegungsi Arab agar dapat mem adaan bahaja' dengan 3 bulan lagi. 5 $ 

& oh. Djen selaku etua tjabang mungkinan jang akan merugikan bantu usaha mentjapai penjelesaian — Ant. - Reuter, Xx ag - » 0... € 

K “Sumpah itu ear oleh radio. Dibis lebih djauh menerangkan, bahwa golongan buruh dari fihak kesatuan jang sebaik2nja. Ia ' menjatakan, rear cenjena U Carnival sa Costa Ri “3. 3 

kin piringan hitam dan disiarkan kem: S.B.-Borsumy didalam perdjoangan modal2 asing di negeri ini. bahwa ia telah menerima baik un- DJAMU SRIKATON.. L : Ig : 2 . “IS 

bali. Berabe pudjiitu kegiatan Djawatan memperbaiki nasib buruh jang ber- ' Diterangkan, bahwa diantara dje dangan Azzam Pasha, sekretaris | Bukan sembarang ratjikannja, ki- En Ng yna Ciie hay pit oktan “Yeah 3 

Radio dasar keinsjafan akan hak2 buruh, nis kesatuan modal asing tadi ada- djenderal Lembaga Arab untuk | taberpengalaman: Rhematik,Ken. | VERA-ELLIN, CESAR ROMERO. CELESTE I.O.M 13 

“suruh lihat. Supaia tahu gerilia- 
tidak Kanan anak2 dan baji 29 saja 

.Enam Naa BF 

  

| ramenja. Dari dusun tidak keruan ba- 

| niaknia. 
mBah Nur Gak ketinggalan. Angkut 

anaknja. Dan Kriting bawa tiutja- 
nja. aa dibawah umur 13. 
- abis kita punja pemerintah jang 

    

   “ ak 3 “ 

“Hb para menteri “baru sudah aa 
3 ten Satu per satu. Presiden dui 

' bilang kalimat demi kalimat. Itu diulang 
oleh menteri. Begitu seterusnja. 

»Kaja" guru frobel sadia bung Karno 
ini. Dan menteri seperti anak2 iang 
masih dimomong”', kata mBah Nur. 
»Menang perlu momongan, biarpun 

sudah besar, itu terus berguna" , dia- 
wab bung Kriting. : 

. Perlu, perlu. Kan negara masih ruwet? 

: “Tapi apa perlu dipiringhitamkan ? 
Dan disiarkan kembali ?" tanja teman 

“hun berdirinja organisasi. 

Masa 

lam bulan Djanuari 1950, 

“gal 25 April 1950 dikota Djakarta. hadapi, sebagai perimbangan kekua 

" BERDJOANG ATAS D “DASAR | 
. KEPENTINGAN BERSAMA 

| Kesatuan aksi untuk hadapi modal Asing 

Medan, Padang, Palembang, Billiton, Bandjarmasin, Pontianak, . Tg. : 
“Pandan, Menado dan Makasar, jang semuanja ini mempunjai anggauta 
sedikitnja 2500 orang Buruh Indonesia dan Tionghoa, ketika hari ma- 
lam Kemis mengadakan resepsi untuk memperingati hari ulang 1 ta- 

“Resepsi tsb. memperoleh kundju-  Perdjoangan menuntut perbaikan 
ngan dari wakil Direksi, Wakil2 nasib jang telah dilakukan dalam 
Gupernur Djawa Tengah dan Resi- tahun jang lampau, semuanja telah 
en Semarang, Sobsi dan beberapa berhasil baik melaui suasana jang 

ag aa organisasi buruh setempat. saling hormat-menghormati antara 
“Dalam kata pembukaannja untuk Buruh-dan Madjikan. 

memperkenalkan organisasi, baik Kesatuan Aksi 
oleh Ketua Panitya Resepsi tuan pi modal? 
Oei Kong Sik maupun oleh Ketua Didalam kata penjambutannja, 

organisasi Tjabang sdr. Moh. Djen, wakil organisasi Buruh K.P.M. di 
diterangkan al, bahwa S.B.-Borsu- Semarang "a.l. menjatakan, bahwa 
my tjabang Semarang berdiri da- kini ' desas-desus dalam kalangan 

sedang Buruh jang bekerdja pada modal2 
organisasi2 buruh - Borsumy dapat asing telah timbul suatu tjita2 un- 
dibentuk resmi untuk seluruh Indo tuk membentuk sebuah - Kesatuan 
nesia pada ketika Konperensi tang Aksi jang ditudjukan untuk meng- 

menghada- 

djuga selalu menjalurkan dan me- lah mitsalnja ondernemersbond”. 

  
'djar dan 5 mengumpulkan “ketera- 
ngan2 dan bahan mengenai masa- 

Lawan Dai Lama ke 
Peking 

Radio Peking Ratari siarannja Ke 

Gsri Siam ke Pekicg Rebo jl. Pan. 
chon Lima serta ronbongannja itu 
headak mergadaken kurdjungan ke 
bormaten pada Mo Tse Tung. Me: 

“nurut radio tadi Papchon Lama ber 

angkat d-ri Sharakuto tgl 18 April 
jl. melewati L.xcbow. Dalam resep 
si resmi di Siap Parcboa Lima te: 
Iah dtakul oleh Rakjat seluruh du 

nia, Rsdio Pekirg selandjutrja me 
ngatakan. bahwa delegasi Tibet jg 
berdiri dari 6 orang semis ji. telah 

sampal di Pesing. Ant. Afp. 
  

Tryave Lie peladjari masa- 
«alah Palestina, 

Dalami konperensi pers jang dia- 
dakan di Beirut sebelum berangkat 
ke Turki, sekretaris djenderal PBB 
Trygve Lie, antara lain menerang- 
kan, bahwa ia kini sedang mempe 
Jadjari masalah Palestina dan ka- 

mengadakan perdjalanan di Timur 

alah Palistina dan kaum pengungsi 
Arab, dengan harapan untuk dapat 
membantu lekas tertjapainja penje 

lesaian, 
Ia menjangkal berita2 pers dari 

Cairo jang mengatakan, bahwa se- 

  

Komunis Singapura adakan 
reorganisasi ? 

Sekretaris - koloni Singapura ha- 

ri. Selasa ini mengumumkan kepa- 

da dewan legislatif Singapura, bah 
wa Keadaan keamanan jang. ber- | 
sangkutan dengan Komunis dipu- 
lau tadi, selama 3 bulan jang lalu | 

ini semakin baik. 
Djumlah insiden2. di Singapura 

ketika bulan Januari ada 120 kali. 
Februari 42 kali dan Ketiak bulan 

Maret 5 kali. 
Akan tetapi kah dugaannja, 

pada waktu ini kaum Komunis 
sedang mengadakan  reorganisasi 
dan kegiatan2 mereka akan beru- 
lang lagi, kalau mereka sudah se- 
lesai.” 

Dewan menjetudjui diperpandjang 
nja berlakunja undang2 dalam ke 

  

tjing manis, Lumpuh, Syphil's, 
dl- 

SABTU 28 APRIL 1951 

  

  

        

Aga 

Presiden Mexico jang dipilih oleh rakjat mewpunjai pendirian 

17 

tahun. 
malam ini dan berikutnja. 

djam: 5.— 7:30 — 10.00 

JUAREZ 

  

INDRA , 

.10 new s0ng5. 
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"DATE WITH JUDY” 
| eneangan 
| 

| The big musical M.G.M.'s production of the year, with more than 

3 kali main : 

Minggu pagi matince djam 10. 

MINGGU MATINEE DJAM: 10.00. 

  

13 th. keatas. , 

5 Wallace Berry, NN Powell, Elizabeth Taylor 

Ini malam dan berikutnja 
diam 5.—, 7— & 9.— 5 

“DIRIPKSI. 

      

TINGGAL 2 MALAM 

ROMANCE SONG, SHOW 

  

   

S
e
a
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, 

aa 21 
32 

Sg Tengah. Lie mengakui Lembaga 
Arab ini sebagai suatu organisasi 
regional (kedaerahan) jang beker- 
“dja untuk kepentingan perdamaian. 
Kata Lie: ,,Saja mendengar, Beta 

Kematus, Pr.: Keputian dll. 
tanggung sembuh, pertjobakan $. 

kirim R 30,— LAUWDJIN SING 1 
Djl. Kemuning 26, Talanganana: 

183.4 

ngingat bahwa tiap2 gerak langkah Wakil organisasi Buruh, KPM me- 
-nja perlu ditudjukan untuk kepen- ngandjurkan kepada S.B.-Borsumy 
tingan2 bersama antara buruh dan supaja ikut serta memperhatikan 
madjikan serta tidak lupa kepada “akan terlaksananja 'idee memben- 

| kepentingan? Se bngaa tuk Kesatuan Aksi tadi. 

. Berabe. 
“Perlu sadja, supaja rakiat dengar, 
bahwa para menteri akan bertindak 
djudjur", djawab Berabe. 

-Tapi Ara keterlaluan kalau disiarkan aa : 
kembali ?”, kata bung Kriting. ea 2 

Keterlaluan, keterl, luan. HEEREN LOTION ,ADONIS (Pars) 
F Untuk Lelaki dewasa 

— Ditjintai segenap hati 
Dipudii Djantan sedjati 

Gara? ADONIS punja pargarus | 
Tetap 100 pCt T LOVE YOU! | 

Teks Bah. INDONESIA. Berwarna 

2 th. jam 17 un 21. 

  

  NeNA mative (ja a 19 

    

   

        

  

aa mar 
  

ANA aa 

"ADPERTENSI MENTERENG BERARTI ADA AD AN , 
Untuk: BARANG PERHIASAN, MAS-INTEN, BERLIANT, HORLOGES, ALAMAT JANG BOLEH DI | PERTJAJA : 
VULPENEN dan LAEN2 BARANG LUX buat SUMBANGAN. RADJA HORLOGES 

  
Y Tapi “itu kan kewadjiban Djawatan 

Radio ? - 
BERASE, 

— Tambah 696 orang 
Kerugian2 Amerika 

  

      

  
  

  

    

    
    

   

  

  

  

  

    

      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

    

    

                

        
  

              

    

  

    

   
    
    
    
    

    
    
     
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    

     
     

    
  

  

  

       

  

  

    

   

di Kor Bandung : RO. Ban Ka Tjoen| | Service memuaskan dan HARGA selalu MELAWAN. Persediaan boleh “bukti : , : 5 
- ea Pals#mbang : Tk. Chua Hong San | 

3g 

Menurut berita A. F. P. dari Wa- N Sur-baia ” : RO. Ie Kiem Tie kan dan harga selalu musti melawan. JUWELIER DK 1G HORLOGER $ 

4 shingtof, sampai tanggal 20 April 4 Solo - : RO. Eag Thian Ho | | 4 & 

BY Jl. ini djumlah korban nan di B Djokia 1 Apotheek Hanna? N.B. 
9 

5-3 medan pertempuran Korea mening- -Harga 1 fiscon ... R7— | Hari Minggu buka — 112 Hari Djam 9—2 Au 5 2 , 3 

TN Kat mendjadi sebesar 61.744 orang. Ongkos terttatat...RI,—| | 271—4 Jocjakarta — Semarang: $ 

"3. Pembagian djumlah isb. adalah Tjari AGEN2 diseluruh tempat. y 
: 1. 

Ba sbb: 9380 an tewas, 41.428 orang Prijscovrant gratis. ar ana 
& 

luka2 dan 10.946 orang hilsng. Hoofdsgent Fa. ,JE & ZONEN” | Merdeka. t 
Ig 

Leni Ahantogaa 0. et YO Kd 10 SARUNG, | | Harpikntongtah z6 || Belilah kuku? 
- F n 

Me 

 nundjukkan kenaikan sebesar 969 PRANATA PA Asa | diberikan pada perkawinan Tn 5 1 

K orang. Ant, Span au kami. :.4 13 

5 La Bea Kel:R, DONO TJOKRODIRDJO ii di Toko Buku : 

73 : o | | Eun naraban 42 — Jon 5 - 2 Ta 

NE: "An KORTING SIGIT HARDOKO PRIJO- “uh A N ECA | 
| Untuk memenuhi panai | 3 to. 23 April 51. Ga ya EU # 

umum maka semia perotretan j j| 2 Fa : PAKAIAN, 
$ 

ig. pian Sa NN aa mn Late apaan, Bidan 2. MERCURIUS NASIONAL P f 

# rajain ongkos Hannj 2 
3 

aa kurangi dangan 50 o'o. sa Keluarga SOEPOMO - : - RAPI: Telp. 166 Wetan Gorkom 
3 

) POR) —4 Siican lor 2 JOGJA. | TJEPATI— Diona. : 
“Naaah 5 ng Ara DN 2 D PUAS: Kursus: segala tingkatan ba- 3 

P3 PEMBERIAN TAHU ! 37 erusahaan hasa Modern af 7,50 dan Boekh. 
1 

$ L LI. Udjian masuk Taman: Dewasa PENDJAIT & PENATU Aa f 10,—Pr'vaati ilmu alam 
€ 

HA JA BULAN! I 5 Hen desa (Pagi & Sore). (es ST NP Sm, Wiskunte SM dan SMA P 
— 

2 (1. Tempa aman. Dewasa 2 A N Boekh. 1 2 3 

H 'H. ph. pugeran 9. Jogja. ' DO ( 1 NN Man, Dakgris, mn, 3 

e. S Perhatikanlah dan Hamdi 2. Waktu: Tgl. 15—16 Mei 1951. 2 JUDONEGARAN 78 DK js. Dikaan 3 3 

E kesempatan terbaik ini, agar 3.. Sjarat: a, Telah tamat bela- - : & 
1 

e 'Njonja2 & Nona? ta' akan keting- Gjar 8.R. VI. b. Jang akan i | - 

galan pada zaman penban tamat beladiar 8.R Vi th. 1951 : 7 sa 3 

Gewasa ini. 23 | (lengan keterangan Kepala Toro .MADIO" .SOSROKUSUMAN 8 — Jogjakarta" 3 

| “Dalam waktu sesingkat itu, : an 2 5 ———————— : 
1 

Njonja2 & Nona2, bilamana | “ Sea a peladjaran: Berhitung, | Toko Alat? tulis, kantor, sekolah dan kertas2. y 

mengikuti cursus kilat Ini dengan 5 anna Indone aa Djuszi/Beli/reparstie: Mesin? kantor. . 

4 mudah akan mendjadi: - |, eergoftaran: Mulai tg. 251 IN Meneri k : ! V 
E- 2 Costumiere, Coupense & Lerares Pen bl Hanung 2 snerima pekerijaan: MENDJILID BUKU2, 

. 

3 serta mendapat Idjezah Luar p Mean : MEMOTONG KERTAS dan STENCILEN. 3 
3 ati mo Pugeran No. 9 Jogja, Sin z : 

£ 

E Negeri (Ho )- C hari kerdjs. ata Harga melawan selalu. “ 

: Pendaftaran tiap2 hari. | 6. Uang Udjian: f 5,— (LIMA Ra 
3 

h 5 RUPIAH). BIN EA - 
AN 

3 . Modevakcursus & Modiste — | | II. Jang telah lulus udjian ma- Buktikanlah ! “3 

2. , NJ. LIE suk 8.M.P. (Negeri), diterixa Akan didjual : : "A 3 

EA s- NA nia , tidak dengan udjian (mem- | : 5 0 1 

F | pji. Sundara 14, Jogja. bawa surat keterangan tang 2irumah di dil. Ne adaro 2 Tailor ,SINGAPC RE 3 

La (Angg. Ten sa | I- Taman Dewasa Taman- Siswa dan dji. Sundoro 4, tanah Adalah Nawa satu jg. Ke nkkiad 
3 

o ) Gading, Jogja. 250 —4 R. v. O. 1 untuk bikin Tuan punja t 

Li $ , Keterangan lebih la dan 5 Pakaian, Netjes dan 
hubungan: Fu memuaskan. : 

IK TJ A NG SENJATA NJAT ANJA! “alamat: TRIMARGO NO. 6 MH |2 ” H. SJAMHUDI. 
259-—4 Jooiakarta. SN 

| 

2 BOLEH DIBANDINGKAN ! “ERA EA 1 

Bukan tjuma mentereng 'advertensinja sadja. , Nb Pa Menjongsong. kari heoain 
E: 

Lihat segala persedisin kita, HORLOGES-dan berang2 KRAMERIJEN | Kena 3 Kana Mengetik 3 5 Bi 

Lihat KWALITEIT dan HARGA ! TANGGUNG MEMUASKAN. Saksi- Ba Ae ANE buruh. n 

- kanlah sendiri! SPECIAAL mentatangkan matjam2 ARLODJI untuk Hanan an Tan 
. 

PUANGNIONA, Ae MIDO, TISSOT, TITUS, WYLER, CYMA, Aja D3 Logjiw Mana menaati 8S ATV MEI t 

Gii. MERK jang su NAL. : ae5 1 
, 

An no. 11 dan Dj. Slamet Rijadi : 

h Sem NN KRAMERIJEN dan HORLOGES didjual Te 307. Pendaftaran dari seka- |, S.B. Apoth. J.v. Gorkom SEDIKIT AK L A 3 

: ran da Institut D 25 W ru Gl n 

Pergunakaniah kesempatan jang baik ini! 1. - SA at sa agang 3 Jogjakarta. abi 2 2 

) "3 tk Di: Siamet Rijadi 307-- Solo. - sa bisa dibeli pada langganan tuan: g 

| KRAMERIJEN HORLOGER 2 A : 

| PA Tn Untuk menjambut Hari Besar Buruh   

    

  tulen, berchasiat, hemat TA II OBRAL-BESAR 1g tulen. 

Saksikanlah sendiri ! 

Toko ,SOEDARA" NOMOR BURUH 

TERBIT TG. 129-4- 51 

Malioboro 51 B—Jogja. 

» kan dan Siapa VP A K | SEMA U N” 

Pelopor gerakan buruh Indonesia 

» Suka Duka ,SEORANG PETANI" 
TUGU 42, JOGJA. 

Kena Pa saMaa nas Typ. ,Kedaulatan 

   
e UDJIAN 

bl. 4 Boekhouden AB, Tatano | 
dan Mengetik, kandidaat 36 
tg. 27 dan 28-4 1951 di Kantor- 
“Cursus ,,DARMO", Djl. Pa- 
thuk 23 dan 9 Tilp. 289. Lulus 
udjian bl. 3 I. Boekhouden 

| AB 5, 8teno 2, Mengetik 30. 
— al. jang. terbaik jaleh: Sar. 
Sukardi a. Ketjepatan menge- 
tik bhs. Indonesia 202 hrf. p. 
mnt. bhs. Djerman 38 sk. kt. 
p. mnt. dan bhs. Inggeris 47 

sk. kt. p. mnt. Pendaftaran 
cursus setiap waktu di alamat 
tsb. diatas, begitu Dat, cur- 
sus dimulai. 7 

. Tiap bl. udjian. 

2 Trima cam landjutan den 

  

  

  

  

$ 3 J0! P2 II Lekas datang ! 

| 264—4    
BARU TERIM, A: Tinta tjitsk dalam dan luar negeri, rupa2 

merk dan kleur. 

Carand druk Ink keluaran Mocleni Watson, per kg f Or 

Sedia terus kertas2, alat2 kantor dan sekolah. 

. Sakaikanlah harga banjak murah. 

, Berhubunganlah dengan 

: Pers. Dagang ..ZAINAL" 

2674 Lodji ketjil wetan no. 14 tip. 406—Jogjakarto. 
" & “. 3 1 2 ke « 

    

Bikin sexaih berdaru — 

tjahaja moeka djadi #--— 

- terang, menambah — | 

nafsoe makan. : 1 

ALAMAT PUSAT PENDJUAL, #dalah sdr. dan Wanita punja tempat, 

Gapat segala Matjam Perhiasan. MAS, INTAN dan BERLIAN, harga dan 
KWALITEIT TERDJAGA, silahkan dateng tentu Tjotjok, 

Pasar Mas ', TJONG”” Malioboro 37 Jogja. 

dala ap op 

1BOE 
Ti ra ELIA 

   
Ni BELI INA :                               

  
      #1 DALAM SEGALA BAHASA. SEDJAT Ngar lik 3- Telk: . 1140 - Soerabaja, 

5 

TAnpa #1 " 7 YI Hajuga Djual dan beli, trima kerdjaan tjepet sius model baru, ada M 

TIBARU dan LAMA. ' Malioboro 35 — Jogja. 8 sedia Kaon batilk alusan ha Me an Melawan, 269-4 g 

  Rakjat'" 1081/NI A/10  


