
    
   

   

     

    
    

      

    
       

   

Ta 

                  

& banjak pengetahuannja itu. 

) ari pernjataan Internas 

Taat a00 Dana bahwa, 

  

dengan tjaca jang dit. antuken o! 
kan nga didalam aga Bang 

    

  

   
. Tapi dim m kongres baruh 

inter stonal di Ziirich pada tabun 
1893 tuntutan itu diperdjauh, kareng 
disitu sutuakan antara lain: »Per- 
“pjatsan 1 Mei menuntut 8 djam be- 

| kerdja itu akan menegaskan sekali 
lagi keteguhan hati golongan kaum 
buruh untuk melenjapka erbedaan 

   

golongan dengan df — revolusi 
sosial dan dengan & an demikian 
itu ditempuh djalan Sang jang 
akan membawa.per antera 
bangsa? Pe perdamatan inter. 
nasiona)”. Sena 

perang makin bertambah besar. Di 
beberapa bagian dunia ini »perang 
dingin” telah bagopal vip kdjadi “pe 

ngaruh dinegeri2 Ian, terut ma 
berdekatan. 

Dalam hiu n tiint -pada- 
tanah air aa ea Sona 
TonOniNAn kemuka sebagai szis 

p dari pada bangsa. Ini ana 

      

Ta “pontun, politik Jang EN 12 

Daltin Dkk yak oesa dunia. 
sekarang “ini, maka patriotisme tadi 
mena WNkaN rasa permusuhan di. 
antara bangsa2, Ji pada suatu 
ketika, kalau tidak ada rem, akan 
me Pada hsi pesan jang ter- 

g dalam ea - Mei in! 

   

      

  

          
   

  

L tjing a ma- 
nusia, persava Ker ag aa jmaian. 
Mska tida Gengan riotisme je 

Gilengungkan itu, bukan dengan 
politik 1 agressip n dapat di- 

Padma Gengan 
Magna Tee. 

   
iban me- 

  

njatakan, bahwa kita tida eng 
hondaki perang:. Rakjat ikita pada 
Gasarnja dan aslam batinnja sudah 
titak medghendaki pe gg. Lagi 
pula kekuatan & | slat2 jang 
jang diperlukan untul sesuatu pe 
perangan, kita tidak punja. Maka 
aadjuran2 meati cg 
sebetulnja k pada . tempat “aja. 
Andjaran jang & Iebih 
tempst misalnja diadakan di Ame- 
rika jang memang punja Te 
untuk perang 2 G 

Adalah lebih bit ap sbila dipikir- 
kan sesuatu jang lebih 
bermanfaat « andju. 
ran2 tadi. 5 : 

Bagi rekjat ut para Harun cbu- 
'susnja, dalam mi . Mei 
ini, alangkah baiknya Ajika seriiat2 
Gan gerakan buruh lebih me 
baiki organ: dasi, supaja 
gerakan? buruh : Ma kedalam 
dan keluar. Mk beruntung 
lagi, apa bila angka memil 
untuk mempersa ukan segala ma 
tjam serikat buruh jang ada di ne 
geri ini bayan ii Das 
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Btn permin sama tara selu 
Maka kalau kita 

| persatuan bu- 
Tn asi aa bai 

     

   
     

      

ruhoja Ta 
ag Dengan 
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Same 
erti diet Buruh sendiri jasg 

akui binwe, gor: akan1'Mot Ioi 

va (Utik terechir, 

ie Mssjuai. 

  

  

orang asing, 

      

MR. JUSUF WIBISONO 
Padjak peredaran severa kita ti-bit. 

1 .- ke .. af. Wachid Hasjim pikir2 ? 
Menteri Agama K. W-ch'& Hasiim 0 

jang tiba Sabtu sore di Djakerta 
Gari penindjavan ke Sumatra me 
“njatakan, bahwa ia aken meliunat le 
bih Gula perkembangan kesdsan po. 

untuk merentukan 
enerima pergangkatsn 

nja sebagai menteri! agama dalam 
kabinet Sidik/Nukiman ini. 
Beberapa faktor ekaen ditindjau- 

nia, antara lain soal? kealaan dlm 

  

    

Sebagai diketahui, padah ri2 mau 
terbentuk kabinet sekarang ini, Wa- 

Lan chid Hasjim berada di Sumatra, 
R.D. 

  

£ Ga 

  

larangan mogok harus ditiadakan 
Gan perselisihan perburihan harus 
diselesaikan merurut prosedure jang 
hara masih dibuat. 

Labih landjut ditegaskannja, bah 
wa is akan mendjalsnkan tuntutan 
Partai Buruh jaitu mensikkan ting- 
katan hidup kaum buruh Indonesia 
dan Dea Pe a Buruh. 

R.D. 

  

Pengganti PP No. 39 
| Dalam upstjara timbang terima 
Gi Kementerian Dalam Negeri ke- 

,. Imarin dulu, 'ekas menteri DN Mr 
Aasast menjerukan kepada seluruh '. 

Djam malam wilajah gar. pegawai, susaja bersatu dan menjo 

korg usaha menteri baru. 
Sehabis upatjara ia mengatakan, 

bahwa kini oleh kementeriim DN 
telah disiapkan suatu rentjana se- 

, bagai pengganti Feraturan Peme. 
rintsh no. 39 (tentang pembentuk- 
'an Pena: RD. 

  

Paok naa Daunant 
' GUNA memperingati hari lahirnja 
Henri Dunant, Bapak, Palang Me- 
yah Internasional jang. djatuh pada 

tg. 8 Mei, maka Tjabang Palang 

Merah Indonesia Magelang. pada 
tgl. 8 Mei 1951 jang akan datang 
akan mengadakan peringatan di Ma 
gelang, antaranja dengan djalan 

mengadakan pertundjukan film ber 

tempat diruangan Kantor Kareside- 

nan Kedu mulai djam 19.00 malam. 
. Djuga pada hari: tersebut akan 

diadakan sajembara. (periombaan) 
melukis Henri Dunant tersebut, sa- 
.jembara mana diadakan buat mu- 
rid2 S.R. dan Sekolahan2. Landju- 

tan jang 'sederadjat dengan Sek. 
Menengah. Buat sajembara  terse- 
but ini disediakan beberapa hadiah 

ara jang dapat nomer. Ridgway. 

$ 

w Fi saja”, demi Nala Kai Ba Hp Tusuk 
menambahkan, bahwa kementeriannja masih Mena 

»Tapi isi nasehat2 itu akan diper 
bandingkan Gengan isi nasehat2 da 
ri para penasehat ' bangsa sendiri 

dan djikalau perlu dengan minta 
pendapat. dari organisasi? nasional 
misalnia Dewan Hkonomi Indonesia 
Pusat. Sehingga inti? dari pada se- 

- gala pendapat itu bisa- merupakan 

“saringan untuk bahan djalankan be 
leid politik keuangan”, kata Jusuf. 

Padjak peredaran. 
: Mengenai padjak peredaran dgn 
tegas ia menerangkan: ,,Sudah bu- 
kan rahasia lagi, bahwa saja tidak 
setudjui padjak peredaran. Dan ka 
rena saja kini diberi tugas untuk 
memimpin kementerian | keuangan, 
maka kementerian ini harus  wu- 
Gjudkan pendirian saja itu”. 
Atas pertanjaan, bagaimana tja- 

ra tiadakan padjak peredaran ini, 

menteri Jusuf mendjawab, ' bahwa 
itu mungkin dengan suatu undang2 
darurat. Tapi sebelum dilakukan 
pentjabutan, harus ditjarikan dulu 
kepastian sebagai pengganti "400. 
000.090 rupiah jang tadinja diran- 
tjangkan akan didapat dari padjak 
peredaran. ' 

Budget negara, 
Selandjutnja ia menerangkan, 

Pa ibarat suatu budget perse- 
angan maka hakekatnja budget 

Sta negarapun bisa . ditambah 
atau dikurangi. 

Oleh karena itu Jusuf 'berpenda- 
pat, bahwa. rentjana. anggaran be- 
landja masih bisa dikurangi dan da 
lam hal ini ia harapkan bantuan 
menteri2 lain, djuga bantuan parle 
men. 

Labih landjut ia menerangkan, 
bahwa mungkin dalam sidang kabi 
net hari ini soal btidget akan dibi- 
tjarakan djuga. 

Atas pertanjaan, apakah ada 
kemungkinan rentjana budget. itu 
akan ditarik kembali dari parle- 
men andaikata pandonyar kabi- 
hei jang sekarang dalam soal po- 

2 Men DO AN 2 tik keuangan sangat djauh 
. Mang ok akan .ubeda d dengan kabinet: Ldta, 3 n 

“diti: a TT 'mendjawab: ,/Tidak mungirin, sc 
i 5 | behiakan yidisalan waktu ba- 

Menteri Lara ia Te- | njak sekali. Tjakup dengan nota 
Gissukmana menerangkan, bahwa ' perobahan”. — Ant. 

  

Barang - Kelar akan di 
“keluarkan 

Kalau tangg. 5 belum 
selesai. 

Kalau Minta bahwa pada tgl 
5 Mel ig gkan datang pengosorgan 
gudeng2 di Tandjungpriok belum 
selesal, mak? pada waktu itu ajuga 
pemerintah akan mengeluarkan ba- 
rang2 itu dari gudang. Barang2 jg 
pzda waktu diseluirkan tida ada jg 
menerima, dianggap sebagai tidak 
ada pemiliknja dan akan Cianzkut 
kelapangan Banteng di Djakarta a- 
tau ketempat lain. RD. 

  

nizoen “Semarang 
Berhubung perajaan 1 Mei 
Berhubung dengan sdanja hari 

perajaen 1 Mel 1951, dan hari Mi'- 
rodj Nabl pada targgal 4. Mei, ma- 
ka djam malam dala" wil lah gar- 
nizoen Semarang “pada tanrgsi: 30 
April menghadap 1—M-,, tg!.1-5 
mengadap 2-5 dan tgl. 35 mengha. 

4 5 1952 diundur samp: Udengan Ojam 
02 00. — : 

Pembandi Mac Arthur 
- Djuga dipetjat ? 

 Djenderal Major. Charles  Wil- 
loughby, jang mendjabat pembantu 
kepala staf daiam komando Mac 

Arthur, akan diberhentikan “ pada 
bulan Mei jad. demikian diumum- 
kan oleh kementerian pertahanan 
Amerika pada malam Djum'at. 
Waktu berangkatnja dari Tokio, 

dimana ia memimpin Dinas Raha- 
sia markas besar Amerika, . akan 
ditetapkan oleh pengganti Mac Ar- 
thur,  letenan djenderal Matthew 

— Ant Reuter. 

  

  

   
g dengan 

    er put, tahwa pro- 
Kabinat ui iman kurang 

program jg.telah ditjapat oleh Sar- 
tono “duta, Na raga kurang dari 
pro, . sama 

oleh BPP. Sikap PRN ter 
ta Pan! program kabinet 
ak ergantung pada 
emornt 

  

     

      

ata Parta 5 Rakjat Na 
inan P.R. N. telah mengeluarkan pengumuman 

ri spa 3 telah ni 

      

   
   

  

     

   

terbentuknja Kabinet Sukiman. 
berpendapat, bahwa Kabinet Sukiman ' 

Kabinet koalisi atas dasar jang luas. 
“tepat dinamakan koalisi zaken Kabinet. 
am p -mbagian portofolio dapat diatasi de- 

mlah Menteri. 
nasional Sntaranja kekatjauan di- 

dari berbagai2 daerah di Djawsa dan Su- 
lawesi dan kegentingan internasio. 
nal ea dewasa ini tidak me- 

ginkan seringkali bergantin' ae 8 ja 
      

Wondoamiseno 
Aalam Pars 

0 aa Peme- Anggota parlemen, Wonleibara vsio 
disi PSII menerangkan, bahwa par- ndjutn : 

Pendirian aka ita berdasarkan tainja akan beropposisi terhadap 
ba jika Latar bahwa keadaan kabinet Sidik/Sukiman, 

Lebih tjondong ke 
Amerika | 

. Mr. Tambunan, wekil ketus par- 
lemen dan anggota seksiluar negeri 
menjstakan, behwa menurut penda 
patnja kabinet sekarang isi akan 

lebih tfondong lagi kepada blok 
Amerika dari pada kabinet dulu. Jni 
didasarkannja kepada pengalaman? 
nja selama ia mendjadi ketua seksi 
tsb. dimana pemerintah, kalau ada 
pombitjaraan, sering diwakili oleh 
menteri lusr negeri jang sekarang 
Mr. A. Subard:o, sewaktu dia pena- 
sehat kementerian tsb. 

Lurah ditembak arajak 
Baru? ini Kepala Desa Tilogopu- 

tjang Ketjamatan Kandangan Te- 

  

manggung telah ditembak oleh ge- 
rombolan perampok jang terdiri dari 
kl. 6 orang beberapa m. dari rumah 
nja. 18 peluru dilepaskan akan teta 
pi pak Lur dapat mentjahari per 
“lindungan hingga hanja 5 buah jg 
mengenai dirinja jang tidak memba 
hajakan dan sampai sekarang masih 
dirawat di R.S.0. Temanggung. 

Sebelum melakukan tindakan ini, 
gerombolan tersebut telah mengang 
kut  harta-bendanja. kl. seharga 
R 2000, — dan dapat melarikan diri, 

: Chungchon hari: 

-kan2. Tiongkok— 

   

men 

HARIAN UMUM. 
Diterbitkan oleh Badan Penarhik Na Tenan 'Rakjat" 

300 RIBU TENTARA: 
. KOMUNIS 

Berhadapan dan PBB 

' Dimodan pergag Korea tengah 

Ikat Sebtu mala Jl. serdadu? Ti 

Ongkok bergerak madju diebelsh 
barat sungai Hit, tap! diiektor itu 

tidak terdjadi per emnpursn?. kota 

Sabtu JL. masih 

0 sngan PBB. Berivi 2 orang telah 

mengurgsi keselat: n dimuka pasu. 

kan2 Utara jeng sedang msdju itu. 

Kabar? dari agdan perang me 

bundjukker, bahwa 10 corps dan 6 

divisi Korea Utara sedjumlah 30u 

ribu serdadu skan berhadapsn de 
ngan pasukan P38, Disaluruh 
dan perang Korea dari pantai Ba 

rat hingga pentsitimur. Dibelakang 

sedjumlah gerisdu itu masih ada 

serdad:2- tjanfangan jang sama 

djumlahnje. Menah) kan dari pasu- 
forea. Utara itu 

dipusitkan ainotot ih “utara dan 

na laut Seoul. HRD. 

mn 

t 

Bina Chon dit'ng- 
gaikon, 

“Sementara itu radio Australia 

mengaharkan, bahwa Kesatuan2 

Komuris jang malfju ketota Seoul 

dari utara dihentikan oleh barisan2 
tank tentara, Ui ep 0 timur laut 
dari kots Seoul pasnkan?. Tiongkok 
telah sampai disurga Hah Dibagi- 
antentira PBB meninggalkan Chung 
Csoan 8 wil sebelih selatan garis 
lintang ke-38 ders@jat. , 

Mar'a3 Besar Tentara ke - 6 me- 
herangkan bahwa perdiurit2nja tak 
dipaksa keluar dari kota itu, tetapi 
karena penerobosan Komunis, ming 
gu jl. pasukan2 PSB d'situ ferbuka 
serangar2 dilambusg. Disebeiah ba- 
rat tank2 dan barisan dijalan kaki 
PBB disebelih tidur Chung Chon 

mundur dalam sn Gan-lumpur. 
   

   

    

(nana S.P.S. ) 

  

1 Presiden Sukarno mengambil 
| sumpah/d andji para menteri ba- 

ra pada heri  Djum'at jl.» Saja 
bersumpah: . ». ,” kata Perdana 

Menteri Sukiman. — 
gamb: Antara. 

na
vo
 

Romulo membela 

MLN. Filipina Chsrloa Romulo, 

kemaren membela politik Luar Ne. 

geri Filipina, Ditegaskannia, behwa 

politik LN. F.Ipina berdasarkan 

kerdja sama Jangan Amerika Seri- 

ket fan tidsk murgkin dapat men- 

dirlankan politik neutraal. 
Lebih lendjut Romvio mergata- 

kan, bahwa ikut esertanjs Filipina 

dalam perang Korea adalah suatu 

tanda keteguhan hati isrg senjata 

nistania bakwa raxkjat Filipina tak 
skan wensrima sesuatu “kekuasaan 

desrotisme, baru. RD. 

  

RENSI 4     
MENGENAI sidang aa men 

jl lebih landjut dikabarkan ba 

BESAR IA" 
"BERHASIL 

» tuduh Rusia | 
teri luar neg eri 4 Besar Djumaat 
hwa naskah atjara Bar 3 negeri 

Barat jg Mantan kepada wakil Sovjet Gromyko diantaranja: 
  

| Or. Moh. MUSADEK 
Pengganti “Hussein 
Ala Pasja , 

| Dengan suara 79 lawan 11 parle- 
Iran hari Sabtu jl. memilih 

oposisi Dr. Moh. Mussdek sebagai 
Perdana Mesteri: Iran jang baru 
mengganti P.M. Hussen Ala Pasja 
jang telah meletakkan djabatannja 
hari Djumat jl. Dr, Mob. Mussdek 
selaku ketua Front Nasionsl. Iran 
adalah jang memimpin campugne 
untuk meonasionalisisikan  mivjak 
Iran. Dalam madjelis rendah ia du- 
Guk sebsgai Ketua Komisi Minjak. 

Hari Djumat jl. Komisi itu me- 
mutuakan segera menasionalisasikan 

minlak Iran 
Dalam sidang parlemen Iran hari 

Ssbtu jl. anggota. menerangkan, 
bahwa alat2 sendjata dan wesiu 
sedjumblah 16 djuta dollardim perle- 
Gaken di Iran barat daja Djumat il 

sedjak parleomea.. Iran bersidarg 
di Teheran terdjsdi perkelaian sn- 
tara polisi dan buruh jarg selang 

mengadakan persizpan untuk me- 
ngadakan perajaan 1 Mei. Dalam 
perkelsian ini seorang buruh tewas 
dan beberapa mendapat luka2. RD. 

  
Pemerintah otonoom 

1. Penjelidikan terhadap sebab-sebab 
dan akibat - akibat dari ketegangan 
-jaternasional Gewasa Ini di: Eropa 
dan terhadap tjisra- fjara untuk 
menjjamia adanja buburgan2 jang 
sungguh baik dan abad: antara 
Pera inggerie, Amerika dan 
Rusia. Dalam hal itu termasuk pbia 

  

80112 ig bertalian dengan tivgkatan 
persendjataan dewa ini dan sng- 
katan perangija, tindsksn2 ig akan 

Giusulkan bersama oleh Sovjet. Uni 
Amerika, Perantjis dan Inggeris utk 
mengadakan pengawasan  pengi- 
rangan internasiongl terhadap per- 
sendiaiaan lan angkatan perang, 
demiliterisasi D'ierman melaksana- 
kan kewadjiban ig terdapat dulam 
perdjandiian dan persetudjusn Isng 

kini ada, melenjapkan antjaman pe- 
rang dan rasa takui terhedap agres 
sie (2) menjelessikan perdjandjian 
pembspgunsn kembalt Austria jong 
demokratis dan "merdeka (3) soal2 
mengenai pengembalian persatuan 
Djermarn dan persiepan tentang per 
Gjandjian perdamasisn Djerman (4) 
mengenal pertimbargan? untuk per 
Gjanaajianz 4 Besar mengenal Djer. 
man da1 Austria. Ant-Afp, 

  

Dalam hubung. ini menurut RD 
semalam Koaperensi 4 Besar Jang 
ke 40 diRaris ketaarin praktis ti- 
Gak riembawa hasil. Wk, Amerika 
Serikat Jessup dgn teyas menuduh, 

“bahwa Sov,et Uni dengan sengadja 

memperlambat konperensl ini. 

  

Masalah Kashmir dalam 
D.K. PBB. 

E. Groham djadi perantara. 

Hari ini Dewan Keamanan PBB 
akan mengadakan pemungutan sua. 
ra tentang “pengangkatan Frank 
Grabam, sebagai perantara baru 
PBB untuk masalah Kashmir. Dju- 
Fubitjara delegasi India sementara 
itu meserangken bahwa, India da 
lam sidang itu tidak akan me. 
ngeluarkan susrenja, sebab sebagai 
fihak jang berkepentingan. Menurut 
peratiran2. Dewan, . India barus 
memberi susra blangko. Pada prin. 
cipnja, India me-entang pongang- 
katsn seorang perantara, karena 

menurut pendapatnja resolusi Ing 
geris, Amerika memberi kekuasaan 

terlampau luas kepada perantara 
PBB untuk Kashmir. RD. 

PENINDJAUAN DIDAERAH KLATEN: 

tidak sedikit berikan 
pindjaman kredit. 

(Oleh wariawan keliling: Soeparto). 

MESKI terdengar banjak berita 

tentang penggrajakan, meski ka- 
dang? penduduk Kiaten terkodjut 
karena terbakan berentetan, toch 

pemerintah kabupaten otonoom ti- 
Gak melupakan untuk membangun. 
Membangun dilapangan persakono: 
inian, terutama perekonomian rak- 

Ha AEI BN Aka 

Lembaga Kebudstson Indonesia 

La enc ganehap 

jat. Mslahan dapat dikatakan, kalau 
bupati Klaten Kasiran Brotostmodjo 
adalah sangat progressip dlm usaha2 
tersebut. Dalam pertjakapsan spon- 
taan dengan kita, meluntjurkan 
angka? bantuan dan hasil2nja dila- 

pangan 1 u. Dergan tegsadan njata 
la mengandjurkan supaja koperasi 

  

      PA ADA 

    

  

  
3 2. TAHUN VI 

€. 

| Bebulan 

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota 

L Dome 

Mijerar f s3a 
& 

. 

ADPERTENSI $ 

| Imilimeter, 1 kolona 1 e.18 

-— NOMOR 380. 

PENJUMPAHAN KABINET SUKIMAN 

  

  

dapat. 

SOVJET UNIE SANGGUP MEMBOM 
ATOM ULS.A. 

Pembikinan pesawat2 jet dipergiat 
GOVJET UNIB telah ditetapkan no. 1 dalam perkembangan 

komando udara strategis djarak djauh jg sanggup mengebom 
atom Amerika Demikian kata kalangan penerbangan di Inggeris 
Djumaat jl, 

Kalangan tadi abg aon bahwa 
Sovjet Unie tadinja mengutamakan 
dalam pe bikinan pesawat2 pem 
buru jet seperti Mig 15 jang kini 
banjak terlhat di Korea, Tapi 8o- 
vjet sekarang memusatkan dalam 
pembikinan bomber2nja sematjam 
5-29 dan bomber2 bermesin “Gjarak 
Gjauh. Ahli2 berpendapat, bahwa 
pemburu? Sovjet mempunjai persen- 
Gjataan lebih berat dari pada pesa- 
Wsti2 pemburu jet bikinan Ameri- 
Ka dan bila penerbangZnja sama 
ketjakapannja, pemburu2 Sovjet itu 
dapat melawan pesawat2. udara 
Amerika. 
Mehurut beberapa ahM itu pro 

Guksi "pesawat. udara Sovjets kini 
Gitaksir 1500 hipgga 1700 pesawat 
garis dapat tiap bulan “Tapi tidak 

dikatakan. herapa “bomber 
dan parburu jang Gibisin dari dju- 
iniah tsb. Kalangan tadi berpenda. 
pat, bahwa .Sovjet kini membuat 
pesawat? udara jang Gapat melawan 
komando udara strategis Amerika 
jang dipimpin Letn. Djenderal Cur- 
is Lemy. Selain Sovjet Un'e kabar- 
nja Gjuga mengadakan penjelidikan 
giat dalam  pembikinan beberapa 
bomber jet dan setidak2nja salah 
Satu dari bomber2 itu akan Gapat 
membawa bom atom. —Ant. 

  

Pasukan2 Perantjis terus 
madju. 

Djumast jang lalu pasukan2 Pe- 
rantjis  Giludochina meneruskan 
kemadjuannja jang telah berdjalan 
selama 10 har) melalui daerah mu- 
ara Tom Kin 15 mil baratdaja kota 
pelabuhan Haipong. Maklumat Pe- 
rantjis menerangkan bhw 250 orang 
Viet minh telah terbunuh dan 400 
Oor.ng lainnja ditawan. Sendjatanja 
banjak jg dirampas selama 24 djam 
jang Islu. Di Vietnham pusat pasuk- 
an2 Perantjis telah mengadakan se- 
rangan gabungan dari Angkatan- 
Garat laut didaerah pan Viet(?) 90: ' 
mil sebelah timur Saigon, Mereka 
mengantjurkan pusat penjeberang- 
an Vietminh dan baniak perahu2 
Wangkang. 

  

Tuntutan S.B.P.P. tjabang 
Tjilatjap 

Mengenai tuntutan2 S.B.P.P. tjab: 

Tjilatjap jang: telah pernah kami 

beritakan, Wartawan K.R. lebih lan 
djut mendapat “keterangan, bahwa 
sedjak tg. 2 s/d tg. 24/IV-51, telah 
diadakan perundingan2 antara fihak 

madjikan dengan delegasi buruh di 

wakili cleh Ki Mangunwikarto, Har 
djasutjipto dan S.A. Wardojo dgn. 
dihadiri pula oleh Djaw. Penjuluh 
Perburuhan Daerah Banjumas dan 
Pengawas Perburuhan resort. Tegal. 
Fihak madjikan terdiri " dari N.V. 
Ahikamy, Djaw Garam, ' Fa... Phoa 
Ek Liang dan . Tik Thay ARUS 
compagny. 

Hasil.perundingan: a Dengan Tik 
Tahay. dan Phoa Ik Liang memuas- 
kan Wtuntutan goal). 

Dengan 'Djaw. Garam, ditunda" 
hingga tg, 10 Mei jang akan datang, 
menunggu keputusan . Inspeksi, se- 
dang dengan Ahikamy terpaksa dise 

rahkar pada P4 (Panitya Penjelesa- 
ian Pertikaian Perburuhan), karena 

hasilnja buntu. Adapun jang men- 

djadi tuntutan ialah mengenai peker 

dja2 borong dalam soal kenaikan 
upah dan sekitar . peraturan djam 
bekerdja. 

DJIWA KOPERASI DIPUPUK ! 
rakjat haruslah dipupuk sebesar2- 
nja. Bukan sadja dapat meninggi- 
kan rasa gotong rojong, pun hasil2- 
nja akan bisa menimbulkan ke- 

banggaan rakjat. 
Menurut tjatatan sampai kini sa- 

dah ada F 99000 guna pemberian 
pindjaman kredit kepada perusahaan 
rakja, F 96000 spesial diperantuk: 
kan usaha-usaha pertanian, sedang 
F 30.000 persusahaan perindustrian, 

(Bersambung halaman 4) 

  

.Bapemad” sokong R.T. 
Solo 

Dalam siarannja ,,Badan Pemba- 
ngunan Masjarakat Desa” jang di- 
singkat BAPEMAD di Purwokerto 
baru2 ini menjatakan, berkenaan de- 
ngan berita dilam 8. k. Kedaulatan 
Rakjat tg.:25 April 1951 j.i: ig ber- 
kepala R.P. SOLO TIDAK AKUI R: 
T. BIKINAN WONGSONEGORO, 
Bapemad sungguh solider dengan 

pendirian Pimpinan R.T. di Solo tsb. 
Selanijutnja pimpinan Bapemad 

menegaskan, bahwa dengan akan 
Gilangsungksnnja Kongres R.T. oieh 
pimpinan sementara RT. seluruh in- 
Gonesia di Djakarta (Wongsonggoro 
cs).itu, Bapemad Jeng bertusas/ . 
kewadjibaa djuga untuk membentuk 

R.T. dan R.K. didaerah Banjumas 
sungguh merasa ketjewa sekali ka- 
rena: : 

i, Dengan njatalah bahwa pernja 

taan pimpinan RT. pusat semen 
tara jang akan melipgsungkan 
Kongres di Djakarta itu TIDAK 
diadakan kontak terlebih dahu- 
Ti dengan daerah2, baik jang 
telah terbentuk maupun jang be 

lum. R.T, den R.K.-nja. . 

Tidak membalssnja surat dari 
Bapoemsd jang telah pernah di- 
kirim pada waktu rengumuman 
akan diadakannja Kongres R.T. 

Galam tahun 1950 jl. ternjata- 

lah bahwa pimpinan R.T. pusat 

itu tidak menghargai gooiwill 

' dari Bapemad chususnja dan ini 

siatip masjarakat pada umum- 

nja. 
24 mad berkejakinan, bahwa 

TN dan R.K. akan dapat hidup 

dam berdjalan baik, apabila R.T. 

dan R.K. itu ditjiptakarp oleh 

masjarakat dan selsras dgn ke- 

“hendak masjarakat itu sendiri 

Gengan tidak meninggalkan Ga, 

sarz demokrasi jang sehat dan 

luas. 

3. 

  

UNICEF memberantas fram- 
bosia di Klaten 

Dari pihak Djawatan Kesehatan 

Rakjat diperoleh keterangan, bhw 

kini Unicef telah memberikan 2pik- 

kup beserta 1l orang mantri, untuk 

memberantas penjakit frambosia di 

Gserah Klaten. Memarg perjakit 

kulit ini telah lama sekali berdjang- 

kit didaerah Klaten, terutama dlke- 

tjamatan Bajat Gan Tjawas, kawe- 

danan Pedan. 

     SUNGCUN2 TERDIADI 
- 

Katjamata hitam seorang guru di 

salah sebuah sekolah dikota imi di 
sembunjikan murid-muridnja, kare- 
na djengkel, sebab guru tadi kalau 

wakturulangan selalu pakai katja 
mata itu. Hingga sukar bagi Murid? 
untuk. djinlak. 

Ketika baru2 ini PMI ani 
Ikan pembersihan orang2, jang berge 
landangan: di Aloon2 “Utara, katut 

Seorang pegawai. djawatan peker- 
djaan umum  terangkut keasrama 

Tungkak. 
t “ 

PERWARI disebuah desa. diwila- 
jah kab. Purworedjo, memilih sau- 

dara Siswo mendjadi ketua. Siswo 
wi laki2, dan ia. sering mengadjar 

masak2. para kaum. ibu disana. 
1 

Dalam pertemuan. TKP. seorang 
wanita anggota KPS tanja: apa 
sebab ditiap KPS hanja disediakan 

kursi. hanja seorang” wanita, 

Ketua mendjawab: ,/Tidak mes 
ngerti”, tapi hal ini harap di usul 
kan kepada KPS agar kursi untuk 
wanita ditambah banjaknja”. 

  

   

m TIDAK TERBIT 

Hari Selasa, tg. 1 Mei, 
Hari Buruh, sk. Kedau- 
latan Rakjat'tidak terbit, 
  

  
 



    

    

     
   

    

    

    
    

    

  

   

  

    
      
   

  

         

Wanta n Fa -Masjumi. Menteri @oigiat Sana ke ia daerah re- 

"AN Tabir Pebruari 1913 di Djom sidensi Maluku 1 kapal (KIT). Di- 
ng. tahun 1947 wakikketua delegasi pe 

Berturut2 Menteri Agama RIS merintah Belanda kekonperensi per 

dan dalam Kabinet Natsir. Sebe- dagangan di Havana. dan .selama 

lum itu Menteri Negara dalam Ka- # 3. mondjadi | anggauta delegasi 
|- binet Presiden jang pertama dita- BFO. 

hun 1945 dan Kabinet Sjahrir Ke-3 Mr. Mob. Yamin, Tidak berpartai. 
ditahun 1946. Sekolah Agama, ke- 'Menteri Kehakiman, lahir Agustus 
mudian guru Agama. , “ “1903 di Sawahlunto. Paling achir 
Suroso, Parindra. Menteri Urusan anggauta parlemen. RHS 1932. 

   

# 

Pegawai, lahir Desember 1893. di Didjaman Belanda pernah men- 

Porong. djadi. anggauta Volksraad. Partai 
serta Paling achir Menteri PerOban, ketika itu: Partindo.. Turut 

1 aa sebagai anggauta dalara delegasi 
. “Indonesia dalam KMB.-- Anggauta 
We “pula dari delegasi Indonesia ke Mos 

Hanna kow baru2 ini untuk ' membitjara- 
Volksras h | 01- “kan soal penukaran perwakilan an- 
ga " 'tara kedua negeri. 
Dr. Siamuaatn, Masjumi. | Menteri Arnold Mononutu, PNI. Menteri Pe 

juli 1901 di Pulau merangan, lahir 1898 di Menado. 
! -Menteri Penerangan dalam Kabinet 

| pemimpin PMI “Gi RIS mulai Desember 1949. Sebelum 
11929. Mendjadi dokter itu wakil ketua par lemen NIT (ke- 

4 Kn rumah sakit negeri, tua fraksi progresif).  Universiteit 
St aja “dan Leiden. — Antara, 

  

  

    

  

   
   

    
   
    
   

   

   
   

  

   

  

   

“ 

Legasi Filipina didjadikan 
kedutaan 
Duta Pendago jo-4 ke 
Dok: rta 

Legasi Filipina di Djakarta aya 
'dikan Kedutaan. Duta Besar pada 
Kedutaan di Indonesia itu, Domingo 
Imperial, telah diambil sumpahnja 

. Oleh Presiden MUI Djum' at sore 

ini. 
Duta Besar" itu akan ber angkat 

ke Djakarta tanggal 4 Mei j.a.d. 
UP. - Ant. 

Kali diperlebar di Ke- 
bunes 

“Baru2 ini sedjumlah 500 orang 

petani didaerah Sruweng, Kebumen, 
dengan disaksikan oleh beberapa 
Kepala Djawatan, telah mengerdja- 
kan setjara gotong-rojong memperle 

bar sebuah kali pembuangan air jg 

pandjangnja Ik. 2 Km. 
Dengan diperluasnja kali itu, sa- 

wah seluas 102. ha, jang biasanja 
pada musim banjak hudjan terge- 
nang air, akan dapat ditanami. 

  

  

   
Jogja. 

Ir. Ukar HA PNL. Men- 
teri Pekerdjaan Umum, Tahir Okto- 

ber 1911 di “Tjiamis. 
' Paling achir Wakil maan Dja 

wa Barat. “Th. 1936 didjaman Be- 

    

   

     
    
   

    

   

       

    

    

  

       

  

    
       

     

: . Djuanda, Tidak Thank" 
te Manan, Ba aa 1911 

ti: - kekajaan alam Tasikmalaja. 15. 
E Paling achir Menteri Perhubung- 

'ne- an dalam kabinet Natsir. Sebelum - 

Nan Naa @merintah itu pernah mendjadi Menteri Muda 

IL djang terlalu 'banjak Perhubungan dalam kabinet Sjah- 
es ada ban- rir ke-2 (1946). Menteri Perhubu- 

sri emang . ngan dalam kabinet Sjahrir ke-3 

a direki ita 2 Sean « (1946), Kabinet Amir Sjarifuddin 
, 'bantuan luar negeri Haa (1947) dan kabinet Hatta (1948). 

| Pemerintah Indone- Menteri Negara dalam kabinet Pre 
erdjakearah pem- siden (1949) dan Kemakmuran dim 

Indonesia dengan djangka kabinet RIS. 
Ir. Suwarto, Menteri Pertanian, la- 

Oirekt Bank of China hir Mei 1910 di Karanganjar. T.H.S. 

  

. obral, jang mengakibatkan 
. 'nja harga textiel | 

Berhubungan dengan soal 
presiden direktur Bank Of 
jang pusatnja ada di Peking 
mempunjai kantor ea 

    
    

    
    

       

    
          
   

    
      
      

   

   

Pembitjaraan2 jang paling 

& menghadapi 
£, Somlang. trian 

man 
“merasa. banjawa Nana da Pengairan serta ag Swapradja 

an2 dalam mentjapai Solo. 

   dalam kabinet Natsir. Didja- nindjauan2 kembali adanja 

pengalamannja selama ada. di 
nesia. 

   

            
       
   
       

  

   

          

      

     

  

      

   
    

     

    

      

  

    
    
   
    

   
    
   

    
         

     
   

  

      

    

   
    

  

     
   

   
       

  

    
   
          

  

    

   
   

   

    

   

   
   
    

ah di Makassar. Ditahun 1948 
  

    

  

Jum tegasnja status Djawatan 

TANAH 
| BErRupUNG sena akan 'mulainja menjewa tanah untuk tana- 

man tembakau Vorstenlanis dari Klattensche Cultuur My dalam 
f tahun tahun 'ini, maka pihak perusahaan telah mengadakan pertemuan kon- 
tak dengan organisasi? tani, jaita S.T.LI. dan BI. 

Eee Pertemuan jang belum bersifat peringatan itu garis2 besarnja ha- 
“. formil itu belum mengambil sesua- rus disampaikan kepada polisi nega 

" tu keputusan, sebab Net sir. ra di Klaten lebih dulu, sedang re- 
Dwillounjoko ketua S.TII, bah- solusi2 tidak boleh dibatjakan di- 
'wa organisasinja tidak dapat menje muka umum dan hanja dikirimkan 

djui dasar keputusan Kementeri- 'kepada instansi2 jang dimaksudkan 
ay an Dalam Negeri, jaitu j mene- dalam resolusi sadja. 

Bi ' tapkan pesewaan tana tuk ta- - Mengenai pertundjukan film dan 
” kau Virginia R 580. Mn Jain-lainnja haruslah lebih dulu film 

Vorstenlands R ( I- dan lakon (tjeriteranja) pertundju- 
kau Virginia R 5 -Karenanja ikan itu disampaikan kepada polisi 
tidak mungkin dibuka suatu perun negara Klaten. Selandjutnja ten- 

1 Gingan. #3 tan, spandoeken dan poster2 djuga 
Sebaliknja pihak | hanja Ta di i sekali jang diperkenankan. 

na an On On PN PON Kinlkah ke Sala $ 4 sjarat: : 
“Beribahaan harus menjadiaican 
alat2 tanam dan 'alat2  imemu- Dari pihak jang bersangkutan di 

| mgut daun kelak,” dapat kabar, bahwa mulai tanggal 

. Perusahaan 'harus menjediakan 1 Mei jang akan datang ini Pengu- 
1 rus Besar Persatuan Pamong Desa 

hhaan harus memberi voor Indonesia (PPDI) jang dulunja ber 
schot untuk beja2, kedudukan di Malang, akan pindah 

| Pm tenaga? nata 'harus da 'ke Solo. — Ant. 
Fi Perusahaan, dan 
ea hatsil harus CP. Tingkatan A.B.C. 

| akan dibuka 
Pada bulan Mei jang akan datang 

strasi : ini Djawatan' Pendidikan Masjara- 
1 ya peringatan 1 kat Surakarta akan membuka CP. 

mn Aa berita “bahwa rapat2 U. “tingkatan A,B, dan C. 
umum dan demonstrasi jang sedia- Maksud pembukaan ' tersebut ia- 

| nja akan dilangsungkan pada hari lah: 1. Menjiapkan kader2 untuk me 
“Agama Buruh (Mei) jang akan datang lajani kebutuhan masjarakat kea- 

ch, Ani, oleh Bupati Klaten tidak dapat rah kemakmuran dan kesedjahtera- 
NU” “d diidzinkan. Kepala Panitya hanja-an bersama: 2. Menjempurnakan 

Kaipert Anri “mengadakan perajaan2 kader2 "untuk turut serta dalam Ia- 
bagi Ranting2 Delanggu, pangan pendidikan menudju kearah 

Pedan, | Manisrenggo, tjita2 negara, 3. Menjiapkan dan 
ngwi un dan Kota Klaten. memberi kesempatan kepada kader2 

pa (ag ri 'pada itu, dapat 'diwarta "untuk turut “bertanggung djawab 
| kan, bahwa semua “isi pidato2 dan 'atas kemadjuan . negara sebagai 

jang entah momen: “warga Negara, jang merdeka. 

DENGAN PESEWAAN 

    

|” orang Indon begroting dari 

mulai menaik : 

FE — SILLI. KLATEN 
ea mah 

sjarakat jang sekarang. 

  

kompetensinja D.P:D., tetapi 

dikemukakan alasan 

dibenarkan. . Selandjutnja 
   

mandangan? dari para anggauta. 
Umumnja para anggauta 

anggap, bahwa tindakan 

      

kan, bahwa tindakan DPD 
melanggar hak “demokrasi, 
njatakan tindakan 

  

   sungkan rapat presidium S.B. 

karta jang dihadiri 

Kespenmob Solo. 

  
  

bni bea nia agan 

. Komisariat OP lbr utk ferensi SBKP Salatiga 

Djaw 
“peak” “Kantor 

. Prop. Ni Tenan, 
     

    
   

    

    

  

ternjata ' meningkat sampai       

oleh Bk lah mengenai: 1: sekitar 
bubarkan, , maka r 
bali Komisariat. “Pan 
nesia an LI) . 

- Par 'arituk se .wa-Tengah, Dai snitan £ 
aa sa Sedap sadam 

    

status presidium. 
Demikian Merita, terlambat 

Solo. 

    

  

waktu berkantoran 

SOAL PENGHAPUSAN DJAWATAN 
MASJARAKAT 

Anggauta D.P.D. dikeluarkan dari ruangan 
(Dari Wartawan K.R. Semsr-ng) 

IDANG hari kedua dari DPRDS-Kotabesar Semarang telah dilang 
#sungkan pada petang hari tgl. 21-28-4 mulai djam 19.00 hingga 

djauh malam. Seluruh anggauta jg  hadlir pada hari pertama nampak 

lengkap, ditambah dengan sdr. Moh. Yasin dari 
telah sekian lama tak pernah nampak dalam sidang? DPRPS. 

ha- Djawatan 

e tnja: ,,Saja 1937. Paling achir penasehat dalam ngat dan sampai berulang sampai sjah. 

i i'hari Kementerian Perdagangan/Perindus 3 termijn adalah mengenai soal pe 
Seksi2 achirnja anggauta2 menjetudjui un 

Belanda bekerdja partikelir pa dalam DPD dan DPRDS dan soal tuk membuat pengesjahan atas tin rang 9 KM akan diadakan " besok 

jang lebih hangat ialah soal tinda- dakan D.P.D. tadi, dengan tjatatan pagi, berangkat dari stadion Krido 

kan D.P.D. jang dianggap menda- bahwa 

pr : , bil dari dasar bunji dalam pendjela 

: 5 san fatsal 34 U.U. tersebut adalah kupranoto berhubung dengan inter- 

termasuk pekerdjaan2 se-hari2 dari rupsi2nja waktu Ketua sedang ber 

D.P.D., lagi ditegaskan bahwa peng bitjara, dengan 3 kali sommatie te- uangan, 

'hapusan Djawatan, tersebut. selain- lah diminta dengan hormat untuk Sarekat2 

nja berdasar pertimbangan2 penje- meninggalkan ruangan Sidang. 

iderhanaan begroting mengingat be 
ini 

dan “belum diberikannja bantuan 
fihak Pemerintah, 

pun bahwa penghapusan tadi ber- 

dasarkan bentuk dari Djawatan Ma muda Banteng Republik Indonesia 

Bahan "kompetensi DPD Semarang mengandjurkan 
Ketua DPRDS menjatakan penda anggauta2 itu ikut serta actief dan/ 

patnja, bahwa tindakan  mengha- atau mengikuti Panitya untuk me- 
puskan djawatan itu adalah bukan rajakan hari 1 Mei jang 

me- 

ngingat dasar? pertimbangan jang ai harus teratur 
deh her-sap2 mulai 

dan Buruh dan sebagainja. Pandji2 
Ieatua Kepala Banteng harus dibawa, se- 

mempersilahkan pendapat dan pe- 

fihak D-P.D., tindakan tadi dapat 

meng- 
mengha- 

puskan sesuatu Djawatan itu ada- 
lah soal principieel jang harus -dibi 
tjarakan dulu dalam sidang DPR 
DS. Anggauta Moh. Yasin dari Par 

tai Murba dengan pendek menjata bag. Staf Penerangan 
telah K.R. di 

dan me bahwa Panglima Divisi Diponegoro 

menghapuskan telah membuat 
— tang soal berburu didaerah Territo- 

Rapat Presidium SBKP 
' Pada tg. 25 malam telah dilang- Tndonesia maupun 

  

'DPRDS- KOTABESAR : 

Partai Murba jang 

Masjarakat tadi tidak 

Setelah soal pengesjahan ini me- 

anggauta2 , 
Moh. 

Djojosuwarno 
(Partai 

rangkan bahwa tindakan itu diam- tua untuk meninggalkan sidang. 
Anggauta D.P.D. Supardi-Mang- 

P. D,. R. & 1- Mei di 
Semarang 

Kepada seluruh anggautanja, Pe- 

(Pemuda Demokrasi Rakjat) Pusat 
supaja 

akan da- 

tang. Dalam gerak mengikuti pa- 
setjara barisan, 

-dari Pemuda, Tani 

dang bendera Dwiwarna harus di- 

kanannja. Lentjana harus dipakai 

oleh tiap2 anggauta.' 

Berburu didaerah T. & T. 
IVIDiv. Diponegoro 

Dari Co. T.D.Th./Div. Diponegoro 
Wartawan 

Semarang terima berita, 

pengumuman ten 

riumnja Divisi tersebut. 
Kepada semua anggauta Tentara 

Asing, sebelum 

Ke- pergi berburu harus melaporkan “di 
menterian Penerangan daerah Sura- ri kepada Komandan Kesatuannja, 

oleh 11 utusan sedang Komandan jang 'bersangku- 
dari Klaten, Bojolali, Wonogiri, Suko san selandjutnja harus meminta id- 
hardjo, Kotapradja Ska dan tjabang zin dalam waktu 3 (tiga). hari sebe 

  

bunga 

  

.. HALAMAN 2 

  

SLOGAN2 UNTUK 
' Gambar2 Stalin, Mao 

» 
ta 

ANITYA Satu Mei Pusat Daer 

1 MEI DIBATASI 
Ise Tung dan Muso 

diperbolehkan 
ah Jogjakarta menjatakan kepada 

KR, bahwa untuk perajaan hari Kemenangan Buruh tanggal 1 Mei 

Dana oleh. pihak. jang 
gambar? Stalin, Mau Tse Tung dan Muso, tidak diperbolehkan 

dipasang atau dipertundjukkan kepada 

Ker! Marx dan Engefs. 

Lain dari itu, slogan2 atau sem- 
bojan2 jang maksud isinja ada nu- 

nja dsagan larangan mogok, 

S0.B, dan K.M.B. djuga tidak di- 
perbolelikan. Adapun sebah2nja, me 
nurut pihak Panitya, pihak “ jang 

berwadjib. itu mendapat | perintah 

dari atasannja. 1 
Sementara itu, perajaan hari ke 

menangan buruh  dirajakan mulai 
hari ini hingga tanggal 6 Mei jang 

akan datang, dengan mengadakan 

pelbagai matjam atjara. 
Malam nanti mulai djam 19.00. di 

gedung Negara akan. dilangsung- 
kan resepsi untuk undangan, .se- 
dangkan besok pagi djam 09.30 di 

aloon2 utara diadakan rapat umum: 
jang akan diteruskan dengan  de- 
monstratie kaum buruh dari aloon2 

  

utara melalui Malioboro menudju - 
' Tugu. 2 : 

Perlombaan?. 

Pertandingan sepak bola. bertu- 
rut2 akan diadakan mulai nanti 

sore. hingga tanggal 2 Mei'jang 
akan datang di Aloon2 Utara, .se- 
dangkan pertandingan bulu tangkis 
hanja nanti malam dan. besok ma- 
lam, bertempat di Malioboro 48,' 
mulai  djam 19.00. » Pertandirgan 
basket ball akan diadakan di Djo- 
gonegaran. 

Lain dari itu, pada tanggal 6i 
Mei, akan diadakan "balapan speda. 
dengan speda biasa djarak ' maxi- 
mum 25 Km. mulai gari muka BP 
KKP Gondomanan. 

Perlombaan lari djauh lebih ku- 

sono, mulai djam 09.00, sedang main 

Direktur itu merasa embira 9 M. Pellaupess aa berpartai. hului pendapat DPRDS telah meng “(Parindra), Yasin tjatur bertempat di Balai ' Harso- 

kali bahwa pimpinan En O or ariu diterangkan bahwa Bank an achir Siantar Penerangan hapuskan Djawatan Masjarakat Ko Murba) dan Djamhari (S.B. Pega- no, besok pagi djuga, mulai “djam 

Perdagangan dan , induster kini mempunja! kantor? dalam Kabinet Natsir. Sebelum itu 'tapradja. $ daian) tidak dapat menjetudjui. Jg 99.00. 
dan pembesar2 Pong lainn 19 negeri dan djuga anggauta Parlemen dari Fraksi De Dalam pendjelasan tentang ala- tersebut belakangan ini sebelumnja PAPOSISI 

lam “se : empunjai langganan peda- imokrat. Sehabis perang sekretaris san2nja, anggauta DPD sir. Sur- konsepsi pengesjahan itu disusun GA OA, 

£ pengusaha Indonesia, yadi dengan pandjang lebar mene- lebih dulu minta idzin kepada Ke- Exposisi kebudajaan mulai besok | 
siang djam 11.00 hingga tgl. 4 Mei 

  

   

     

  

bertempat di aloon2, Utara. 
Perlombaan gapura, jang semula 

akan & karena -soal2.. ke- 
ta' dapat dilangsungkan. 

buruh jang telah mem- 
buatnja, supaja djangan  mengha- 
rapkan hadiah. 

Konperensi para Bupati 
Hari Sabtu jang lalu, di bangsal 

kepatihan Jogjakarta telah dilaku- 
kan konperensi dinas para. Bupati 
seluruh daerah Istiygewa Jogjakarta 
beserta stafnja, untuk .mendengar- 
kan Japoran2 dari. kabupaten2. dan 
membitjarakan soal2 pemerintahan 
daerah. 

Karena Wakil Kepala . Daerah 
Paku Alam masih berada diluar ko 
ta, maka konperensi “dipimpin oleh 
Acting Kepala Daerah H.A. Hamid, 
Ketua DPR Daerah Istimewa Jog- 
jakarta. 

     
     

P.T.T. 
Tanggal 1 dan 3 Mei loket kantor 

Pos dan Telegrap Pusat dan “Tam- 

bahan di Gondolaju diatur sebagai 
berikut: 

1 Mei: Seperti hari Minggu. 
3 Mei: Loket2 pos tutup. 

Loket telegrap 

djam '- 9.00—11.00. 
4 Mei: Seperti hari Minggu. 

Pembagian Surat2 dilakukan 1 
kali. 

buka 

Pembukaan l0os2 baru pa- 
sar Beringhardjo 

Dari pihak Kotapradja didapat 

lumnja kepada Panglima Divisi atau keterangan, bahwa pada tanggal 17 
Rapat tersebut telah inna Komandan Bataljon CPM.- 

1. Presidium setudju statement jang 

OLEH fihak 

kan Peringatan Isra" 

serambi .mesdjid “besar Magelang. 

jang bersangkutan bahan 

Mei jang akan datang, 4 buah los 

Semua “orang jang bukan Tenta baru untuk memperluas Pasar Be- 

dikeluarkan DP SBKP Prop. Djawa 5 diwadjibkan minta idzin kepada ringhardjo (Pasar Gede) Jogjakar- 
“Tengah, 2. Mengenai keuangan kon Polisi Negara. 

jang diren- 

tjanakan dengan -beaja R 4,000,— 

R Peringatan 
9093,50, "kekurangan beaja ini akan 
dipikul oleh Djapen Prop. Djateng. 

Adapun atjara2 jang ditunda, ia- dikabarkan kepada K.R., maka pada maupun disekitar pasar tidak pa- 

kongres tgl. 5/4 Mei 1951 jang akan datang dat dengan pendjual2. 

SBKP ke II dalam bulan Mei jang mulai djam 8,30 malam, oleh Pani 

akan datang di Malang, 2. Mengenai tya Hari Besar Islam akan diada- 
dan Mikradj 

dari Nabi Muhammad saw. bertempat di 

ta, jang letaknja disebelah Timur, 
akan dibuka dengan resmi. 

Menurut keterangan, beaja untuk 

Isra' - Mi'radj pembuatan itu hahis R 220.000.—. 
Diharapkan “dengan. adanja  tam- 

los baru itu, keadaan dalam 

APOTHEEK 
Apotheek jang buka pada tanggal 

1 Mei: Malioboro ajam 9.00—12.00. 

berwadjib telah diberikan keterangan, bahwa 
untuk 

umum, hanja gambar2 dari 

— Miran listrik dan 1 Mei— 
Pembatasan 
mulai lusa 

Berhubung dengan adanja 
pengumuman kantor Listrik 

Jogjakarta, sesuai dengan pe 
ngumuman N.V. Aniem, ten- 
tang adanja pembatasan ali- 
ran mulai hari ini.tgl. 30 Ap- 
ril atas pertanjaan KR, ber- 
hubung dengan adanja pera- 

"jaan hari kemenangan buruh, 
besok pagi untuk sehari dan 
semalam, aliran listrik masih 
mendapat aliran seperti bia- 
sa. Tanggal 2 Mei jad. pem- 
batasan itu akan dilakukan 

seperti pengumuman .jang te 
lah ditetapkan. 

: Seperti. diketahui, pembata- 
san-aliran.itu, akibat Gari ke 

adaan pengurangan air .un- 
tuk sumber listrik di Djelok 

dari rawa pening jang untuk 
sementara waktu dim musim 
terang ini, air rawa pening 

diutamakan untuk keperluan 
pengairan di daerah Pati. 

Menurut Ir, Saljo, sebelum 

pembatasan aliran, daerah 
Jogjakarta mempunjai kekua 
tan muatan 1.600 Kw jg di- 
gunakan untuk 31.000 KWH 
(stroomverbruik), tetapi ..se- 
telah ada pembatasan, hanja 
1.400 KW jang digunakan un 
tuk 25.000 KWH. 

Instalasi listrik di Wirobra 
djan sedang rusak, jang akan 

memerlukan waktu perbai- 
kan 4 bulan, dan kekuatannja 
hanja 500 KW. 

Selain dari itu Ir. Saljo me- 
njatakan, . bahwa. pembata- 
san2 'alwan2 itu .djuga dimak 
Sudkan, supaja para langga- 

nan diwaktu siang hari meng   
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  amor ina Bar 8 Ta Dr. TJOA SIK IEN: menanam 
—..choen.. Ale 3 HN 

GERAKAN PERDAMAIAN DUNIA BISA 
GALKAN PEPERANGAN 

N wakil Indonesia diltam Kongres Perdamaian 
“gi Warsawa jang juga mewakili Indonesia dalam sidang 
amanan mia di Berlin "menerangkan kesan?2nja sbb: 

an di In angan Amerika. Kalau negara2 jg 
AN "belum 'paling besar didunia ini dan jang 

" Mpaling berpengaruh dapat mentjipta 
sai ,.Sidesa2 ketjil disemua Kan “suatu persetudjuan ' bersama 

: 1 “nampak “maka perdamaian dunia dapat di- 
Nan Perdamai- “djamin. Oleh karena itu perlu seka 

na2 anggota de- Ia adanja 'konperensi ,,5-besar”. 

hormati dan Rakjat Belanda 'tidak puas. 
perkataan ,Peace- Rakjat Belanda umumnja tidak 
“pada situ, katanja, puas dengan 'hasil jang diperoleh 

ajak 'jang menjesalkan ' bahwa dalam perlawanannja terhadap ka- 
sana Perdamaian Dunia di Indo um fascis. “Pembesar2 jang semasa 

h memanas Djerman - menundjuk- 
it #ndfauari orang2 luar me- kan sikap pro-Djerman dan oleh 

| apabila peperangan “dimulai 'rakjat 'telah. dipandang sebagai 
3 Naa, maja 23 kep: | pengchianat negara kini ternjata 
dn 1 mendapat kedudikannja jang lama 

Indonesia “kembali. Anggapan bahwa Amerika 
naa da 'akan menduduki negerinja apabila 

ran kat. 'petjah peperangan di Eropah sudah 
tanja selandjutnja, Indone mendjadi anggapan umum. Dan ini 

ayat "dipaksa urituk mengadakan menjebabkan 'rakjat Belanda tidak 
ribuan romusha, bahan2 Na menjoktong kemauan “Ameri : HAM Ya ' 

    

  

nja 'sifat2' ,,cooperatie” dan 

pendidikan untuk    
pi benar sehingga dapat 

Ayaktu jang singkat sadja 

kearah perbaikan2 sesuai 
tjita2 negara baru itu. 

  

    tjepat tapi berangsur2 dari 

   
an MET 

  

dalam sesuatu Tapangan kerdja. 
  

1y”, kata Tjoa. 

“College 
atau Pe aa an Di Polandia, seperti djuga 2 Tje-dapat subsidie dari Amerika Meri- 

Sebagai salah satu tjontoh diam- 
- wan dalam lapangan bilnja  Peking University Medical rangkan bahwa perbedaan demokra 

(PUMC) jang tadinja men- si “antara 'negara2 demokrasi lama 

kat. Guru2nja jang tadinja biasa lah bahwa jang -pertama eka 

dibajar dengan dollar Amerika ki- nakan demokrasinja dengan “berpe- 
nipun untuk sementara waktu te- doman pada ,,vorm” . semata-mata 

tap dibajar dengan dollar Amerika (asal suara terbanjak), sedang jg 
untuk mentjegah sesuatu stagna- kedua pada isinja jang benar2 me- 
tie, Hanja bantuan Amerika tidak mentingkan kepentingan rakjat se 

perlu lagi diterima. semendjak ber- bagaimana djuga arti dari ada per 

dirinja Tiongkok Baru “itu. 

luar. (Amerika 
instellingen itu dll), Kini 

semua beaja dipikul oleh Pe- 

merintah Tiongkok Baru. Jang de- 

tata Dr. Tjoa. 
menerangkan 

,Culturele agressie”, 
Selandjutnja Trjoa 

disana. didasarkan atas 

a membeli rakjat tidak perlu gon 

karena mas tidak lagi mendjadi da 

Perobahan2 itu dilakukan setjata gar keuangan disana, Penghidupan dan lapisan jang 
sifat2 purah 

lama ke sifat2 jang baru, sehingga demikian Tjoa. 
tidak usah menimbulkan stagnatie 

Se 
mugnja berlangsung ,,very smooth- 

terdjamin oleh . .karenanja, 

4 
Tidak benar berita? kela- 

paran. 

Atas pertanjaan Dr. Tjoa mene- 

dan negara2 demokrasi rakjat ia- 

Demi- 

kian djuga dengan lain2 pendirian 

'ehoslowakia, Djerman Timur, RRT (instellingen) jang ada di Tiongkok 

dan Moskou sangat nampak usaha2 sekarang jang tadinja biasa dibea- 
rakjat dan pemerintah dilapangan jai dari 

sosial. Pendidikan anak2 di Moskou 

nampak sekali mendjadi perhatian sakit, sekolahan, geredja dll) tidak 

pemerintah disana. Pendidikan isa usah lagi menerima bantuan2 dari 
na njata2 diarahkan Pan luar, 

,col- 
lectiviteit” “dalam djiwa anak2 'se- 
suai dengan dasar2 negara. Sjarat2 

membangunkan 

sifat2 itu dan 'ketjerdasan menurut tentang dasar? upah atau gadjih di 

bakat anak2 itu masing2 dilengka- Tiongkok Baru sekarang ialah bah damaian Dunia ini ia njatakan bah 

int BNN ana paten Da nteresse anak2 itu. Nampak pula kesatuan? (units) bahan? keperlu- $ aa 
kemadjuan2 di RRT jang dalam an Hidup jaitu beras, minjak, tek- akan dapat menggagalkan. pepera 

sudah stil.dan arang batu, sehingga tena- 
dapat merobah semua sistim2 lama 

Inggeris 
(rumah 

mikian itu jalah: untuk mentjegah 

bagaimana djuga arti dari pada per 

Oleh Dr. Tjoa tidak “dibenarkan 
adanja beritaZd pembunuhan2. dan 
kelaparan2 didaerah RRT.  Semen- 
djak Ik. 8 aninggu saja -di Peking, 
katanja, saja hanja mendapatkan 
5 pengemis dan inipun karena saja 
mentjarinja untuk menjaksikan sen 
diri. 

Diluar negeri Gerakan Per 

amalan kuat. 

Mengenai kekuatan Gerakan Per 

wa, ia sendiri jakin bahwa usaha ini 

ngan, diterangkannja bahwa ' jang 

nampaknja lemah daripada gera- 
kan ini ialah dinegeri2 djadjahan 

dengan tjang oleh kegontjangan harga mas, sadja sedang dinegeri2 lain gerakan 
ini disokong kuat oleh segala kaum 

ada dinegeri itu. 

Dr. Tjoa Sik Ten telah meriinggal 
kan Indonesia pada tanggal 1 No- 

pember tahun jang lalu dan baru ti 
ba kembali pada tanggal 26-4  jbl. 

Negeri2 jang dikundjunginja ialah 
Negeri Belanda, Polandia, Djerman 
Timur,  'Tjechoslowakia, Republik 

Rakjat Tiongkok dan kota. Moskou. 

Ant. 

hemat aliran2 listrik.     

Wartawan Jogja naik bus 
dan nonton 

Tanggal 28 April jang lalu, 22 
orang wartawan dengan naik bus 
mengadakan kundjungan ke Sura- 
karta, untuk menghadliri pembuka: 

an resmi Gedung bioskoop/schouw- 
brug Dhady,ujang baru sadja sele- 
Sai dibangun, dibekas gedung bios -- 
koop Roxy. 
Pembuatan gedung itu habis 

R 600.000,—, tetapi gedung itu tju- 
kup besar dan 1000 penonton akan 
Gapat masuk. Balkon, tempat: bil- 
jart dan restaurant, berada  diba- 
gian tingkat kedua dari gedung itu. 

Pembuatan itu atas usaha' Indo- 
nesian Film Corporation dengan 
mendapat bantuan dari. Perusahaan 
Perkebunan Republik Indonesia Su 
rakarta. 

'523 Sosiawati mendapat 
surat tanda kursus 

Setelah mengikuti kursus kader 
sosial wanita sedjak tanggal 5 Pe- 
bruari hingga tgl. 7 April jang lalu 
di Jogjakarta, maka kemarin seba 
njak 523 putri dari 14 Kemantren 
di dalam lingkungan  Kotapradja 
Jogjakarta, telah mendapat surat2 
tanda lulus sebagai pengikut ..kur- 
sus itu jang diselenggarakan... oleh 
Djawatan Sosial Daerah Istimewa. 

Selain dari itu, tiap2  sosiawati 
baru itu diberi djuga alat2 menju- 
lam dan djahit seperti djarum, be- 
nang dan sebagainja. 

Ubatjara pemberian .surat tanda 
itu dilangsungkan di bangsal Kepa 
tihan Jogjakarta dengan mendapat 

kundjungan dari Wali kota Jogja- 
karta, Ketua Perwakilan Kemente- 

rian Sosial di Jogjakarta Mr. Su- 
mantri, Wakil dari Kementerian So 
sial Djakarta sdr. Jusupadi dan wa 
kil2 dari organisasi2 wanita dan or- 
ganisasi2 jang ada sangkut” paut- 
nja dengan soal2 sosial. Pimpinan 
upatjara dilakukan oleh Kepala Dja 
watan Sosial Notojudo. 

Selain dari itu, dalam  upatjara 
itu. telah diumumkan djuga peme- 
nang2 dalam perlombaan karang 
mengarang sebagai hasil dari kur- 
sus kader sosial wanita itu, diser- 
tai pembagian hadiah2nja sama se- 
kali. Hadiah pertama untuk N. Siti 
Sukamsinah, Ngasem: isi karangan 
Kedudukan Ibu dalam rumah tang- 

ga, hadiah kedua untuk Nj. Judo- 
pranoto, sedangkan hadiah ketiga 
untuk Nj. Prodjowidjojo. Selain itu 
Giadakan djuga hadiah hiburan. 

Daiam pada itu didapat ketera- 
ngan lebih djauh, bahwa. kursus 
sosial wanita “itu adalah jang per- 
tama kalinja diadakan di Indonesia 
jang dimaksudkan  djuga sebagai 
pertjobaan, dan. kursus2 itu telah 
mendapat kundjungan djuga dari 
Harjadi, . waktu masih '“ mendjadi 
Menteri, dan beberapa, Sa da 
ri luar Djawa. 

  

LUXOR: The Bvllfighters. Stan 
Lsurel, Ol ver Hardy.— segala umur. 

INDRA : Toorig bt and every N ght. 
Lee Boeoman, FI orence Bates.—13th, 

FO38OHARSONO:  Cieopstra, Clan. 
dette Cotbert. "Warren William. Hen. 
ry Wicoxon,—417'th, 

SENISONO: First Yank Into Tokyo 
Tom Neal. Barbara Halo. Marc, 
Cramer. —17 'th, 

RKX: Jharez, PoulMunil. Betto Da- 
vis—41i th. 

    

  

   



  

  

   
   

    

   sakit TBC? 
“Panglima “Besar “tentera ke-4, & 5 
ng djenderal Lin Piao, jang kata- : 
nja sekarang 'mendjadi pemimpin 

1pasukan2 sukarela “Tionghoa di ,Ko 
rel, dik abarkan sekarang .sedang 

awat. di 

     

n tekanan 
ereka mengadjukan 

ya. “djalan rawa Kan Ga 
an telah, San .pada 

    
   

   

Huenh pers Chin: Unia FA 
Dikabar 'kamnja, | bahwa harian: 

,Yangtse” jang terbit di 'Hankow 
membenarkan, bahwa jenderal Lin 
Piao sakit mulai Na 2 EK Ant 
"Afpi' , 

3 #. Menteri Selatan 
. dipetjat 

Presiden Korex Selatan, Benginan 

        

  

Ken lagi penerbang2 ' 
Pa kira2 500 buah 

a pada djalan? besar 
nudju kefront barat. Semen ' 

l Suka... Utara terus me- 

   

   
      

  

   
: DN 000 korban Utara? 

    
    
   

  

   

     

   

    “Telah” mendjadi keputusan. 
Aa komunike2 angkatan uda 

La, pesawata PBB telah menimbul- berhentinja 3 orang 
n terpenting dari 

| tunggu Sa jang Tn dadu, jang ng atau luka? dipi- menteri. dslam negeri Cough Pyong Eritrea. 
se knja. Dan me hak Utara sedjak dimulainja offen 

    

' Pada gambar. 

Yun dan menteri pertahanan tm 

   

Sidang Umum, PBB nb mengga 
Rhee, pada Komis -pagi menuntut hantu bekas. djiadjiahgu.Iialia di Afrika utara Eritrea dengan Ethio- 

gi menteri “jang “pia “sebagai daerah otonom. Utusan PBB untuk Eritrea Dr. Eduard Anze 
biretnja ja'ni Matienze telah, mengadakan pembitjaraan dengan 

“nampak 
Ok. “menteri kehakiman Kim Jeun dari sukubangsa Bileni disebuah pabrik tantang. 

      
    
         

         
      

      
     

    

      

    
    

  

      

      

  

    

  

wakil2 golongan di 
beberapa. pekerdja perempuan 

ANP. 

  

den n segala kulit ser sif Utara pada malam Senin jl. Djum 
S3 3 - lah korban Utara seluruhnja akibat 

lupus katanja. Dan serangan2 udara dan artilleri PBB 
wa. $ dan dalam pertempuran? sengit di 

: 2 darat diduga hampir 40.000 Ma 
5 berdasar atas taksiran2 dari pelba- 'tersebut sebagai jang “bertanggung 

ta. Gamoaran na 2 | gai garis pertempuran dan markas2 djawab terhadap penjiaran be Ne: 
I-permulaan guna teo- 'pesar.. : dikalangan peras asing mengenai 

bab-musa peristiwa pembunuhan setjara be. 

n apa, seh Kan" beban :sar2an dl (Kochang, jang telah mem- 

berbentuk negara. 1 burukkan nama Gan kehormatan 

a perlu mengatur. Membata . 
jawasi. Djangan terus? ma- 

  

   
   

   

  

   
    

  

   

  

Sung Mo. 
« Alasan2 jang menjebabkan Rhee 
bertindak demikian falah karena ia 
menganggap ketiga orang menteri 

Trant tengah dan peng? 

  

     

  

   

    

   
   

  

    

   
   

   

  

   

   

  

   

  

   

    

   

   

      

    
    
    
   
   

   
    

   
   

   
       

    

   
   

  

   

   
   

        

    

  

5 Dalam Perteiapuran2 jang kini ber 
disuatu front jang pandjang- 

Per 85 mil dari sungai Imjin difront 
Lanyienaa 2 ke daerah Inje disek- 
tor timur, sedjumlah satuan: PBB 
terputus hubungannja dan pada hari 
Djum'at masih bertempur dibela- 

“kang garis2 Utara. 33 
Disebelah tumur korridor Uijong- 
—— Seoul pasukan? Utara menje- 

osn, garis2 rBB disebelah barat 
Kapyong dalam usaha untuk menem 
hus.. kegaris perlengkapan antara 
Seoul dan Chunchon. 

ILebin ketimur lagi pasukan2 PBB 
melepaskan udjung barat waduk 
Hwachon untuk mendjaga sajap ka- 
nan penembusan pasukan? Utara jg 
Gjauh dalam daerah Korea Selatan. 

Udjung timur waduk Hwachon ma- 
sih tetap dipertahankan oleh pasu- kok, akan tetapi permintaan 

ikan? PBB, walaupun adanja sera- “ditolak: dengan berbagai2 alasan. : 
an barat oleh pasukan2 Utara di- Ketika pertengahan bulan Maret, Seperti telah dikabarkan, sekreta- 

akat "Yanggu dan Inje. PBB bagian Unitef  di.New York ris-djenderal | keran pa Minoru 
kara 2 Ti telah mengetok kawat kepada men Takane, mendjawa eterangan pe 

Pe ai Be eri teri luar negeri Chou En Lai dari merintah tadi lengan utjapan, 5 bah- 

2 Uijongbu, jang letaknja hanja RRT, supaja permintaan Hanson wa rapat-ra “ditempat tadi toch 

11 mil sebelah utara Seoul, dan me- (24: Cikabuikan, tetapi hingga kuni akan alat mukul mundur pasukan? PBB di- tak berhasil. akan timbul kerusuhan2, maka pe- 
Na medan pertempuran, Djalang ' Menurut sumber berita tadi, “bis merintahlah akan dipertang- 
besar dari Uijongbu kearah Seoul rang2 Hanson seperti selimut dll. gung-djawabi 
penuh sesak: dengan pasukan? PBB telah disita, dengan alasan bahwa 

5 barang2 tadi milik Unicef. 

Mn Ae on, Hanvon dahulunja mandjadi pen Gi, fapi y0g 
& Ipan deta Kristen golongan Methodist. peng meta 

2 basa Tebang Jan Naa ia adalah seorang. warganegara salnja ditanah- 
Pa kat: 2 Ant DP: »Meji. Ant. UP... 

PBB mundur difront barat pipa Berikh « " 

. Pn 2 jasa SEKITAR NASIONALISASI MINYAK 
: DI IRAN 

“Marak Shepherd beri peringatan. 
UTABESAR Inggeris di Iran, Sir Francis Shepherd hari Djum'at 
ini memperingatkan, bahwa mungkin akan timbul akibat2 jang 

geris—lran dinasionaiisasi, seperti bangunan? maskapai minjak Ing- 
geris—Iran d:nostonliscsi Na jang diandjurkan- oleh komisi-mi- 

.njak parlemen Iran itu. 5 

Akan tetapi sementara itu madj- 
lis rendah Parlemen Iran hari Sap- 

: ” tu. ini mengadakan sidang luar bia 

. e “ jang sa, guna membitjarakan  rentjana 

Br sda 2 Sebagai wakil m Ta lah timur “ sedangkan per. Komisi-minjak tadi/ tentang nasio- 
1 nalisasi industri minjak. . : - tafiian. u, $ 

tempuran sen, 1 jabar i 
si gi aa mang Dalam pada itu diduga, . bahwa ra untuk menasionalisasi Maskapai alam psda itu ang | 

parlemen Harold Neai th 4 & 'berkobar ea Ke aur Pena Rea Nasronal Iran akan mende-. Minjak Inggeris—Iran. 

ah Sa '' Seperti telah dikabarkan, ketika Ajadi wakil menteri . 
ggs Ta malam Djum'at ini usul2 komisi mi 

.Chareill “berniat 

teri tersebut telah me- 
njatak persetudjuannja untuk 8 

Af 
Jang PE ANTA Ma vetan, xut.Afp. 

ggu lengah jang lainnja. 
.menubruknja. Dan me 
1gan segala kulit serta 

  

Wakil Unicef di Nanking jaan Hari 1 Mei. 

ditahan “(Dengan demikian maka Ridgway 
Hantu UP-di Hongkong hari ikut be tjampur tangan dalam per- 

Djum' at “ini mendapat “kabar, bah- tentang an “antara serekat2 - buruh 

wa Perry Hanson, wakil. Unicet Djepan3 dan pemerintah, mengenai 

(Fonds Darurat Kanak? Internasio tempat perajaan 1 Mei itu. 
nal PBB). di Nanking, kini sedang “Pemerintah Djepang telah mene- 

ditahan oleh pihak jang berkuasa gaskan kepada Dewan Serekat2 Bu 

dan diperlakukan setjara buruk. ruh tadi, bahwa larangan pemakaian 

Hanson, beserta anak dan isteri- tanah-lapang tadi, sesuai dengan 

nja, ketika tgl. 2 Desember 1950 larangan jang berlaku semendjak 

telah mengadjukan permintaan Ike- pada hulan Mei tahun jang lalu, ke- 

pada pemerintah RRT, supaja “di- tika anggota2 angkatan “perang 

ai lupus, katanja. Dan 
ketawa. e 

'kosong belaka, dan oimik 
dulu. Tapi sekarang, kita 

ju panah keadaan manu- 
: makin madju, makin 

tanja kita sekarang:. Di 

ilan? Kebenaran? Kedju- 

2 , Persahabatan ?. Ketemanan? 
berhadap-hadapan::. jang 

manis madu. Ta' se 

ada “bajangan tjemburu. 
idalam kantong  badju, 

| pestel dengan peluru. 
jang . seorang, serigala 

"3 lainnja. Terkam-mener- 
seorang tunggu lengah 

- Akan segera menum- 

ngsanja, dengan 'segata 
mbutnja. : 

tadi upatjara ditanah-lapang tadi dilem- 
pari batu: : 

    
   

    

     
    

   

    

   

    

   
   

   
   
   

  

   
    

jepang tidak mela- 

DP supaja “itu 
D: at Tain, seperti mi- 

apang sekitar kuil 

Ya
 

  

   

    
    

      

: ai z 
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5 —.rapa Maesa I 

ea front .menjatakan, 

    

    akil Lenka pertaniba, Ge sak supaja rentjana komisi minjak 
Browa, Ka kasi tadi segera “diratifikasi. 

NEO - Parlemen Iran jang ketika tang- 
gal 21 Maret menjetudjui nasionali 
sasi itu, telah mengangkat komisi- 

“minjak tadi, guna memikirkan 'tja- 
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arjak untuk menasionalisasi bangu- 

mteri perburuhan | baru nan? minjak kepunjaan . Maskapai     

     

  

   
    

   

    
   

  

      

     

  

   

   

  

   

    

   

       

    

be: 1 PN ak 1 Be C ngyang Ba malam SEN 

an Sapta meniktakan tanwa pasuina Men an pa Tasip na 
2 Korea Utara telah, Aa an aren P djui deng: 

Pertemuan. mn indek dn Sauna" rintah B rb. UP. 
a 'hower 2 "2 Tata y : 

: ta Wilaon Ya | rah TInjo dan. . merampas 12 - buah Pemilihan: umum di 
ae £ sa NN 33 Pair 4 

i sasi pertahanan aa 5 “Setmdhitoja di Australia 

  

: takan konperets dan di - satuan? Korea Utara dan pasukan? Hari Sabtu " # rakjat Austra- 
Dwight Tang : sukarela Tionghoa menjandjutkan lia akan keluar berdujun2 menudju 

tin Si tentara Eropa, , Ga: Guan Pee: jang se tempat penarohan 'surat/- pemilihan 

Aneka dan | 2 an pasukan2 Inggris dan anggota2 kedua Madjlis Rendah 

oduksi per ag Lesi angka : dan Tinggi, demikian menurut sia- 

Asam jan, . mangang jang m ran radio Australia jang dapat di- 

   
      

tangkap di Paris hari Djum'at ini. 
5. Djuta pemilih akan memilih 123 

anggota Madjlis Rendah. Australia 
dan 60 Mn Madjlis Tinggi. 

Daiam pemilihan ini Partai2 Li- 

beral dan Konserpatip akan menjo- 
kong pemerintah Menzies. — Ant.- 
Afp. 

Yanggu dinggatn pasu: 5 
kan2- Ta Mana : £ 

| kan, bahwa, ai 4 
hari Djumat meniny 
Yanggu, jaitu . petara 
era" Pe 

MAFtapa. 7. t 
Pengunduran itu canakukan untuk 

1 melindungi (snap & 

setelah pasukan2 BB 
kan diri.pula dari udjun 

di TE, waduk 

      Ea ia 5 

        

   

  

   

      

   

          

   

# & 3 Pi 

Alat2 sendjata Amerika 
'Fiba di Phaland. 

Pengiriman “kedua perlengkapan 

alat2 sendjata Amerika untuk Thai 
land pada hari Djurmat telah sam- 

igeBa 

    
   

  

   

  

“Kari Dju 

mahat ini telah membatalkan 

' maksudnja - untuk  mengun- 

   

  

   

  

kota Yanggu, kota besar “jang 
terachir jang masih lada ditangan 

sukan2 PBB, disebelah utara ga- 
s lintang 38”, hari Djutn'at ini aa 

' Hae ketangan Mn 

“ini, jang dinamakannja tidak 
5 takap dan tidak berdaja itu. 

| Salah suatu hal jang terbu 
yuk jang dilakukan oleh Kka- 
“binet Attlee, kata Churchill, 
“ialah mendjadi renggangnja 

han untuk angkatan laut dan ang- 
katan udara Thailand. 

| Pengiriman2 .alat2 sendjata | ini 
dilakukan menurut sjarat2 Persetu     

pada Thailand. — Ant Afp. 
"Kota tadi Tetaenya -pada 'udjung | hubungan 'antara perdana 
imur Waduk Hwachon. | Meriam2 II menteri Inggeris “dan presi- | 
'B) pada hari Djum'at sore ini te $ den Amerika Serikat. si u K 

menembaki kedudukan2 lawan | Disamping itu,” Churchill ntuk Korea 
Douglas Fairbanks Ur. pemain pi 

lem jang terkenal itu, akan menge- 
palai suatu kampanje diseluruh ne- 
gara Amerika Serikat supaja mem 
peroleh pakaian2: bagi korban2 ag- 
resi Komunis di Korea. Dia akan 
mendjadi ketua dari Usaha Bantu- 

an Amerika untuk Korea, suatu or- 
ganisasi suka-rela jang mendapat 
sokongan dari. Kementerian — Juuar 
Negeri, 

memudji-mudji ' Mac Arthur 
| sebagai seorang peradjurit jg 
agung dan ahli negara jang 
An 'pemeriptah  Inggeris 
idituduhnja telah menimbul- 
kan perasaan anti-Inggeris di 
"Amerika, sebagai akibat “si- 

kap pemerintah Inggeris dlm 
soal: pemetjatan Mac Arthur . 
Itu sa An, UP. i 

dan desa. — - Ant-Atp. ik 

       

  

wa nja disebelah utara Yanggu, “setelah 

Fantjis) telah masak 2.009 bus ala aa Na Pa 7 5 di emba 1 oleh -artileri hk 
botoi 'berisi gas, hingga. 4 orang pe onghoa, & “ 

( . mati dan 4 orang mendapat | Sementara itu, pada malam Sap- 
luka2 parah, senang: seorang Ta tu ini tidak diterima berita2 me- | 
ag i lenjap. su . ngenai Ka dise : 

12 IU | i timu ana 
kan kota R Senang 1en, gga | melint si garis 

dela yumah jang letaknja a 6 dan di i bebei 
pa tadi, Tata sama Sekar aa an js £ ran 
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      : Ma kota dan de 

     

perbolehkan meninggalkan Tiong- Amerika jang sedang mengadakan | 

djuga, dan 'djika 

rapat-raksasa ta-.| 

3 ea - UP. “1 djungi. Amerika Serikat. : pai di Bangkok dengan kapal pe- 
£ (44 Dikatakannja " bahwa ia rang Amerika Panama”. 

Made ajatuh ketangan I- akan berusaha se-keras2nja pan minggu jang lalu kapal in- 

« Namghoa,. Thea k 4 untuk menggulingkan pemer duk Amerika ,/Hsperance” telah 
irintah Buruh jang sekarang membawa pesawat2. terbang lati- 

djuan Bantuan Militer Amerika ke 

DJEND. RIDGWAY DAN HARI 
—. BURUH DJEPANG 

0 Perajaan dilarang dimuka istana Kaisar 
ETNAN - DJENDERAL Matthew 
pendudukan Serikat..di Djepang, hari Djum'at imi telah memperi- 

ata Dewan, Serekat2. Buruh Djenang, supaja. tanah- -lapang dimuka 

istana Kaisar djangan dipakai sebagai tempat wituk mengadakan pera 

Ridgway, komandan  pasukan2 

— BOMA ATOM - 
Dibuat di Sinklanw 2 

, Menurut ,Central News A- 
gency”,. pers Kuomintang,- pa 

da hari Djunmv'at ini, Professor. 
Bruno Pontecorva, ahli atom . 
bangsa Italia jang mendjadi 

spion itu, padg waktu imi se- 
dang bekerdja pada sebuah pa : 
brik bom. atom Geprek Sin 
kiang, Tiongkok. 
Menurut berita tadi, abi 

bom “atom ini. adanja: dikota 
Kuldja. Kira? setahun jang la 

lu, dikabarkan. bahwa di Sin- 

kiang telah diketemukan ura 
nium- dax katanja sesudah-itu 
maka daerah2 di Simkiang jg 
penting artinja. bagi strategi, | 
Gitutup buat wmum oleh pihak 

Sovjet. y 
. Seperti diketahui, Pontecor- . 
v0 . bersama2. ..anak.isterinja 
telah ,menghilang, ketika me- 
reka pada musim rontok jang 
lalu, mengundjungi Itaha. 
Menurut .laporan2 - Kongres 

Amerika Serikat, Pontecorvo 
adalah spion atom. jang me- 
nempati tempat nomer 4, da- 

lam daftar ,spion2 atom. jang 
berbahaja”. Ant, - UP.       

Sebuah kapal Inggeris me 
tedak di Gibraltar 

Sebuah kapal Inggeris jang mem 
bhawa.muatan mesiu. dan sedang ber 

labuh di Gibraltar pada hari Djum- 
at meledak, .dan dikawatkan. . bah- 

wa banjak anggota anak buahnja 
tewas. 

Ledakan itu terdjadi 
pal Inggeris ,,Bedenham' . sedang 
membongkar muatan mesiu. Teka- 
nan.udara dari ledakan jang .dah- 
sjat.iti memetjahkan. katja2 djen- 
dela jang. letaknja, sedjauh 20. mil. 
Pembesar? ..di. Gibraltar..telah .me- 

ngeluarkan .peringatan, bahwa .leda 
kan kedua mungkin akan .terdjadi 

lagi didekat kapal jang rusak itu. 
Ketjelakaan .ini/ merupakan ben- 

tjana kedua bagi angkatan laut 
Inggeris dalam waktu 2 minggu 
ini. Kira2 41 hari jang lalu kapal 
silam Inggeris ,,Affray” telah teng 
gelam “di Belat Kanal dengan kor- 
ban Y5 orang anak buahnja. — Ant 
YP: 

ketika ka- 

. njakan 

,A ” 

ngusutan jang berwadjib. 

Surat2 pengaduan dari penduduk 
sudah. sampai k pihak berwa- 
djib..dan pemeriksaan2. menundjuk- 
kan, bahwa djumlah pedagang jang 
telah melanggar peraturan2  Peme- 
rintah besar... djumlahnja, bahkan 
diantaranja terdapat pula pegawai 

negeri. 

Peristiwa jang Kun menarik per 
hatian jang berwadjib ialah ket.xa 
dalam bulan Pebruari jl. 291 ton 
beras dari Jajasan Bahan Makanan 
untuk kota-besar Bandung dibagi- 
bagikan kepada 25 grossiers (dian- 

taranja 24 grossiers bangsa Tiong- 
hoa dan 1 grossiers Indonesia) ag. 
tiada pengumuman suatu apa, seba 
gaimana mestinja. 

Ketika jang berwadjib menanja- 
kan hal itu kepada instansi jang 

harus. mengurusnja, jaitu Inspekto- 
rat Kemakmuran, maka wakil kepa 

.lanja menjatakan, bahwa publikasi 

itu dianggap tidak perlu karena 
begitu beras dibagikan, begitu pula 
beras itu akan habis: terdjual. Seba 

gai diketahui, kota Bandung mem- 
butuhkan 6.000 ton sebulannja. Pe- 
ngumuman itu tidak bisa “diadakan 
lagi karena pada waktu itu Kepala 
.Inspektorat sedang tidak ada dalam 
kota. 

Atas pengaduan2 penduduk menga 
pa para pendjual: beras itu harus 
bangsa “Tionghoa sadja, pihak In- 
spektorat menganggap 'bahwa mere 

ka itu sudah kenamaan . dan bonafi- 
de. 

Dapat dikabarkan selandjutnja, 
bahwa ketika ' polisi mengadakan 
penjelidikan ternjata banjak beras 
untuk kota Bandung itu didjual ke- 
luar kota pulas perbuatan ini dila- 
rang, karena beras itu termasuk 
»ngecontroleerd goed” dan harus di 
djual ditempat tudjuannja. Diantara 
kedjahatan ini seorang grossier Lien 
Boen Kwie akan dimadjukan kemu 
ka hakim, karena ia telah menge- 
luarkan sedjumlah 119 kwintal be- 
ras dari Jajasan “Bahan Makanan 
untuk Bandung, diluar kota dengan 
harga jang sangat tinggi. 

, Ketika pada" permulaan bulan 

Maret polisi mengadakan steekproer 
ternjata, bahwa di 28 toko Tiong- 
hoa, masih terdapat gula putih se- 
djumlah 4,850 Kg. dan gula jang 
agak merah 13.250 Kg. jang keba- 

berasal dari persediaan 
bulan Pebruari, sedang diantara to- 
ko2 itu ada jang mendjualnja R 3,— 

per Kg. Sebagai... diketahui “untuk 
.mengrima lagi persediaan gula.bulan 
Maret, maka persediaan dari bulan 

Pebruari harus sudah - habis, tapi 
pada waktu pemeriksaan itu. ternja 
ta masih banjak gula jang disembu 
njikan atau didjual setjara mahal. 

Dapat dikabarkan selandjutnja, 
bahwa diantara detaillisten jang se 
djumlah 72 orang . djumlahnja itu 
terdapat pula seorang pegawai ne- | 

geri dan orang2 jang sama sekali 
tidak mempunjai toko. 
Berhubung dengan peristiwa2 itu, 

maka usaha untuk mengurus pem- 
bagian beras dan gula dengan djalan 
suatu panitia buat sementara waktu 
dibubarkan karena didalamnja ter- 
dapat pula anasir2 jang tersangka 
turut. serta dalam ' pengatjauan2 

ekonomi dalam kedua bulan jbl. 
itu. 3 

Selain daripada itu dari pihak pen 
duduk terdapat banjak pula penga- 
duan mengapa dalam soal perdaga- 
ngan dan pendjualan gula dan beras 
itu sampai. sekarang hanja didjalan 
kan oleh. orang2 Tionghoa sadja. 

Antara. 

HARGA MINIMUM TEH RAKJAT 
DITETAPKAN PEMERINTAH 

Menurut keterangan resmi, besar 
nja kebun teh rakjat dikaresidenan 
Bogor. ada 40.000 ha. Teh2 tsb. di- 
Gjual kepada paberik2 sehingga har 
ganja. mendjadi perebutan, ' Berhu- 
bung dengan itu harga minimum- 
nja ditetapkan oleh pemerintah ia- 
lah.antara 25,6 sen sampai 34,7 sen. 
Apabila paberik lebih murah mem- 
  

PM. HENRY OVEVILLE MINTA BERHENTI 
Kabinet Perantjis alami kekalahan 

.K ABINET Perantjis malam Saptu ini telah 

ketika rentjana undang2 untuk merobah tjara pemilihan dibatjakan 
menderita kekalahan, 

luntuk kedua kalinja. dalam, parlemen, 

Didapat kabar, bahwa kabinet Hen 
ri @Gueuille akan terus berdiri dan 
tidak akan mendjerumuskan Peran 
tjis dalam suatu krisis politik lagi, 
walaupun mendapat kekalahan tadi. 

Akan tetapi “sangat disangsikan, 
apakah kekalahan. “pernerintah ini 
akan memungkinkan .. diadakannja 
pemilihan umum pada tanggal 10 

Djuni, seperti jang dikehendaki oleh 

P.M. @tueuille itu. 

Supaja rentjana undang? tadi da- 
pat  disetudjui, “maka hendaknja 
mendapat 311 suara, sedangkan da 
lam pembatjaan  kedua-kalinja ini, 
rentjana undang2 tadi Penuh menda- 
pat 308 suara. L 

Gueuille diminta 
tetap 

Perdana menteri Perantjis, Henri 
@ueuille, malam Saptiu ini dengan 

resmi  mengadjukan permintaan- 
berhenti kepada Presiden Vincent 
Auriol, setelah “ia gagal usahanja 
untuk mendapat suara-terbanjak 
mutlak dalam parlemen, dalam pe- 

mMungutan suira mengenai rentjana 
undang2 perobahan sistim “pemili- 
han. $ 

Diduga bahwa Presiden Auriol 
akan mendesak supaja @ueuille te- 
tap melakukan ' kewadjibannja. 

Ant, - UP, 

  

Husein Ala minta ber- 
henti 

Perabnn, menteri Iran, Hussein 
' Ala, malam Saptu ini telah menga 
djukan permintaan perletakan “dja- 
batan, kepada Shah Muhammad Ri 
za Pahlavi,: setelah ' komisi-minjak 
parlemen Iran mengandjurkan, 'su- 
paja bangunan2 kepunjaan ,,Ang- 
Io-Iranian Oil 'Company” dinasiona- 
lisasi. — Ant UP. 

  

Manovevre2 angkatan 
laut Amerika 

Di Atlentik 
Kementerian angkatan laut Ame 

rika "pada 'hari Djum'at mengumum 

kan, bahwa latihan2 perang jang 
penting oleh angkatan laut Amerika 
akan- dimulai pada “ hari Senin di 
Lautan Atlantik Barat. 

Lebih dari 100 buah kapal perang, 
beberapa ratus . pesawat2 angkatan 
laut dan 50.000 orang akan 'ikut ser 
ta dalam manuvre2 itu jang akan 
dipimpin oleh. laksamana, William 
Feteheler, panglima armada Atlan- 
tik angkatan laut Amerika. 

Tudjuan dari  Jlatihan2 ini ialah 
untuk mentjoba pertahanan terhadap 
serangan2 kapal silam. dan untuk 
melindungi iringan2 kapal, — Ant, 
Atp, 

N PARA" Hata bahwa riba dan soal2 mengenai pe- 

ngatjauan dalam ekonomi dalam bulan? Pebruari dan Maret, teru 
tama tentang “perbuatan? tjurang dalam 'hal perdagangan 

gula dideerah 'kota-besar Bandung sehingga 
bagi penduduk, jang merasa dirugikan, anak telah ada dalam pe- 

'tanaman itu .65.000 ha tiada djadi, 

wi, 

" akan datang di Djakarta oleh ,,Indo 

sociation” (TAWLA), lebih djauh di 

peroleh kabar dari 

“ test untuk merebut kedjuaraan In- 
“donesia. Body-contest tersebut akan 

beras dan 

memumbulkan.  kesulitan2 

belinja dari harga jang telah dite- 
tapkan itu dapat dituntut oleh pe- 
merintah.. 

Tentang karet rakjat kalangan 
resmi itu menerangkan, bahwa pa- 
da “bulan Maret hasilnja ada 1100 
ton. 

Pun perhatian pada minjak sereh 
mulai banjak, Harganja R 40.— per 

kilo perangko tempat. — Ant. 

  

Karet di Djakarta 
Tjatatan tg. 26/4 fob. Mel (djam 

17.00) : 
mhapt no.1. 1 R 10,35 pembeli 

Sx Oa "075 » 1 
” ” 3 ...... y 9,50 “ 

3 » Lek. ready 
Tg. Priok R 9,20 djadi 

Crepe «, v....« R'1I,— pembeli 
:Pasarnja lembek. Antara. 

Karet di Medan 
Tjatatan tg. 25/4: 

Bet Done nian aa 5 R 9,25 
5 aka EA Daan » 8,75 
», ” 3 . aro. om. 2 8,35 

MOP ana aa RN 2 “Tm 180 
AE Rr Ga ana Inem 200 

Pasarnja sepi. Antara. 

  

Bantuan ECA utk Pilipina 
Ditandatangani. 

Duta Amerika Serikat -di Manila, 
Myroen M. Cowen, telah menanda 
tangani persetudjuan bilateral ECA 
mengenai “kerdja-sama ekonomi dan 
tehnik antara Amerika dan Filipi- 

na di Istana Malacanan. 
Presiden @uirino menjatakan, bah 

wa persetudjuan jang dengan 'pe- 
rantaraannja Filipmna akan menda- 
pat bantuan sedjumlah 250 djuta 
dollar adalah sebagai langkah per- 
mulaan untuk rentjana perkemba- 
ngan setjara besar2an jang “akan 
meletakkan dasar kebahagiaan -te- 
tap bagi kemerdekaan rakjat “Fili- 
pina. 

Menurut @uirino, ini adalah ke- 
Gjadian jang pertama “kali dalam 
sedjarah Filipina, bahwa rakjat Fi 
lipina mendapat kesempatan utk 
memperkuat dirinja. 

Diterangkannja djuga, bahwa ban 
tuan ini akan melemahkan sema- 
ngat Sovjet jang berusaha mena- 
mamkan sistemnja dinegeri ini. 

Cowen menjatakan, bahwa ia ja- 5 
kin, Filipina akan memperkembang -——- 
kekajaan “alamnja“untuk kepenting 

an demokrasi. — Ant Reuter. 

  

", 2 Djuta ha sawah di 
Djawa Timur 

(Oleh kor. ,,K.R.“ Kediri) 
:,Diseluruh provinsi Djawa Timur 

ada 1,2 djuta ha tanaman padi. Dari 

  
Gdiantaranja 30.000 ha karena ban- 
djir”, demikian keterangan Karsono, 
inspektur Djawatan Pertanian Rak- 
jat Djawa Timur kepada pers, keti 
ka ia untuk kepentingan konperensi 
djawatannja ada di Kediri. 

Didjelaskannja, bahwa tidak selu 
ruh penduduk.makan 'nasi, melain- 
kan ada djuga daerah gaplek seper 

ti Bodjonegoro, Patjitan dan Treng- 
galek. Dewasa ini ada 100.000 ha 
apa jang dinamakan-padi Benga- 
wan, jang lama-kelamaan akan da- 
pat ditanam dengan lebih luas lagi. 

Menurut Karsono - tampak sema- 
ngat kemadjuan para petani dengan 
menggembirakan: kini sudah . ada 
lebih dari 900 kring tani dengan 
53.000.0rang anggota, jang tidak 
terikat dalam sesuatu ideologi par- 
tai, 20:000. ha padi.ditanam dengan 

berderet menurut andjuran dan .ba- 
njak pupuk entjeng2 terpakai, teru 

tama «di Madiun, Malang dan Kedi- 

    

  

Naa untuk memilih 
. Indonesia” 

ea berita tentang akan 
diadakannja pertandingan  angkat- 
besi. untuk merebut. kedjuaraan In- 
nesia pada tg. 13 dan 14 Mei jang 

  

hesian “Amateur Weight-lifters As- 

Boen Seen Sze 
ketua persatuan tersebut, bahwa se 
lain daripada perlombaan angkat 
besi, pun akan diadakan. body-con- 

  

  

diadakan pada tg. 13 Mei. — Ant. 
: 5 3       an 

TTL din ds da Atil daa 

Lan     
     

    
           
        th 

    Berkenaan dengan kabar dalam 
SKR” tgl. 25 April 4951, tentang 
diambil -overnja perkara pemasangan 
listrik (oleh penduduk kampung) 
oleh Pusat R.T. di Solo :kami usul- - 
kan, supaja Pusat R.T. menaruh per 
hatian sepenuhnja terhadap .kenja- 
taan, bahwa lampu2 itw tidak. dipa 
sang didjalan2 kampung sadja, te- 
tapi “sudah “mendjalar kerumah? 
"perseorangan sonder idjin jang ber- 
hak. 
Hendaknja pusat R.T. mengguna- 

kah pengaruhnja, untuk menginsjaf 

kan jang berkepentingan, bahwa 
pemasangan lampu? - dirumah jang 
tidak sjah. tadi, tidak sadja merugi 

kan penjewa2 jang sjah, tetapi dju 
ga lampu? untuk keamanan tadi (di 
djalan-djalam jang gelap) “mendjadi 
sangat kurang terang. Lampu2 diru 
medh2 “itu: demikian  mblerednja?, 
hingga lampu dari. 265 watt misalnja, 
tidak mumgiim untuk membatja, son 
der risiko kerusakan mata kita. 

s. Budjarwo — Solo, 
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KOTAPRA 
      

DJA 
7 Mei D.P.R.D. Kotapra 

- Senin, wani jahan 
te | Rebo tentang sewa 
ear . 1 dll, Ta 

| Pertemuan 
TKP. 

telah di 

    

ngen: 
ialah: Sdr. Prodjohandok, 
Budihadi (Parkindo), 

(Party 
jokrosumarto (PKI), Sidartc 

'R)), Nn. Sofiak Partay Wanita 
- jat). Susunan Pengurus tersebut 
baru sadja disjahkan oleh kepala 
Daerah pada tg. 10 Apri. 

   

    
    

   

   

Dalam kata pembukaan, ke 
   
   

  

   

    
    
    
   
    

     
   

  

    

    
   

   
     
   
    

   

  

nerangkan bahwa Pem Umur 
jang akan datang itu ialah untuk 
memilih anggota DPR dan akan di 
jalankan menurut Undang2 No. 7 

. 1950 dan Peraturan Pemerintah 
01. 86-th. TOSO Man : 

. Selandjutnja akan diadakan pene 
| rangan2 pada umum digedung2 bi- 
oscoop mulai tg. 21 di gedung Rex, 
22 di Indra, 23 di.Luxor, 24 di Sobo 

  

. waktunja. Ph ARUN Tar 

S.B.PLU. masih buntu 
Dalam perundingan 'antara  Pe- 

ngurus Konsulat S.B.P.U. dan Ke- 
pala2 Djawatan Gedung2 Daerah 
Jogjakarta wakil dari Penjuluh Per 
buruhan Jogjakarta Tuan Warsito, 
menekan wakil2 buruh setjara ju- 

—ridis formil dengan - berpegangan 
| pada hukum2 Kolonial jang masih 

— berlaku. : : 
Achirnja perundingan  mengenai- 

| massa ontslag masih dilandjutkan. 

Disambar petir 
““Pada hari Kemis tanggal 26 Ap- 

— MI-4951 djam 5.00 sor& seorang le- 
“laki . bernama: Martopawiro alias 
Kairin, umur 35: tahun, sedang nga- 

— rit rumput di bulak desa Gombong, 
- Kalurahan  Tirtoadi, . Kapanewon 

| Mlati, disamber petir hingga me- 
' Ninggal dunia.” $ 

. Masjumi 
net baru 

Masjumi wilajah Jogjakarta me- 
njokong kabinet Sukiman dan jakin 
bahwa dalam kalangan Masjumi ti- 

| dak akan ada perpetjahan : 

KISAH PEMBENTUKAN KABINET SUKIMAN 

     

     

  

   
   
   
   

    “Kaonja, Inipun logis! Tetapi harus 

| tuturkan. Agar dapat didjadikan landjutnja, kebidjarsanaan? 

, bagaimana 

“asli untuk mengikuti, 

Jogja dan kabi- 

  

   

  

e BINET jang terbentuk bernama »Kabinet Sukiman”. Kabinet 
koalisi-nasional dengan dasar luas. Sebagai bunji tugas jang 

diberikan oleh Presiden kepada para pembentuknja. Komposisi 
| daa susunan Kabinet, serta programnja, banjak diperhatikan dan 

  

adjari orang. Ini sudah logis. 
Pendapat orang matjam -matjam. siran lain. Lantas memberikan ke- 

Begitu pula komentur surat-surat terangan kepada Pariemen pada 
kabar. Umumnja meraas tidak puss. 27.151, tentang tafsiran jang lain 

i Baik mengenai komposisi dan su- itu. Diharapkan akan dapat diper: 
sunannja, maupun mengenal pro- timbangkan lagi oleh Parlemen. 

Tetap', sesudah habis reces, ter. 
   banjak pendapat jang njata keterangan Pemerintah itu 

mendjadi kurang tepat. Karena ku- tidak dapat dibitjarakan oleh Par- 
“rang mengerti duduk- perkera jang lenen, disebabkan guorum-nja tidak 
sesungguhnja. Disebabkan kurapg tjukup Fraksi2 opposisi memboikot 
tjukup mengikut perdjalanan pem- pembitjaraan tentang keterangan 

   

bentukannja. Ada pula pengertian? itu. Disamping itu, fraksi Pemerin 
ang salah. id - tah PIR mengadakan statement jg. 

| Adapun keketjewaan banjak orarg maksudnja menjetudjuli mosi Hadi 
timbul, karena apa jang terdjadi kusuuo, Seding para Menteri dari 
tidak tjotjok dengan jang diharap: PIR minta meletakkan djabatannja. 

Denikiantah alasan jang lang- 
diingati. Segala kedjadian, itu me sung juridis untuk djatuhnjsa Kabi- 
ngikutkan hukumnja sendiri. Hukum net Naisir, Diterimanja mosi Hadi. 
kedjadisn. Sebab akibat. Bukan ha- kusumo o'eh Parlemen. 
rapan orepg ! Tetapi, sebabnja jang lebih dalam, 
GEKAILA krisis Kabinet jang lalu, bukan itu. A'osi Hadikusumo hanja 
8 kita perlukan pergi ke Djbkarta, mendjadi salar setu Isntaran. 
untuk mengikuti djalan pembentuk.  Sebabnja jang lebih dalam adalah 
an Kabinet itu, dari dekat. Dari itu, karena kowposisi. pusunan dan si- 
baiklah sementara kisshnja kita fat Kabinet Natsir itu sendiri. Se 

olitik 

pertimbangan guna menetapkan jang tidak mendapat persetudjuan 
pendapat (oordeel) tentang Kabinet Chalajak ramai. Misalnja sosl pa- 
Sukiman ini. Selandjutnja guna djak peredaran, soal lar?”ngan me 
memberikan ardjuran - sndjuran, gok, dll lagi. j 

: perbaikan selandjut- Kabinet Natsir bersifat rasioxal- 
nja. keahlian (nationaal zukenkebinet). 

Dari matjam-matjam pendapat di Orang2 dari PNI tidak ada jg iku: 
atas, hemat kita, pendapat P PMI serta didalamnja, Kebidjaksaraan 
(Persatuan Perhimpunan2 Mahasis politiknja dipandang kurang pro- 
wa Indonesia) telah memberikan gressif. Inilah pokok sebab jang 
kupasan jang agak tegas, mengenai sebeoarnja dari djatuhnja Kebine: 

“sebab . sebabnja terbentuk Kabinet Natsir, Dari kalangan partai2 Pe 
Sukiman sebagai sekarang ini. Jak: merintah sendiri (termasuk djuga 
ni, bahea titik- berat pembentukan sebagian anggota Masjumi) tidak 
Kabinet itu tidak dapat diletakkan menjetudjui ko nposisi, susunan, si- 
pada kepentingan ,,team jang fat dan kebidjaksanaan Pemerintah 
Kuat“, melainkan pada kepenting. jg demikian itu. 
an ,menurut keinginan par Mereka menuntut terbentuknja 
tai2. P PMI dapat mewberikan Kabinet jg lain. Lain konpos sinja, 
kupasan jang tepat, tidak lain ka. lain sifatpja dan lain pula kebidjak 
rena supgguh sungguh mengikuti saaaan politiknja. : 
perdjalanan pembeutukannja dari Pertama? orang menghendaki ter- 
dekat. PMI mengirimkan beberapa bentuknja Kabinet konlisl, jg ber- 

orang utusnnja ke Djakarta, ketju. arti Kabinet keahlian, jang berarti 
djuga untuk Kebinet orang2 perseorangan. 

Kedua di inginkan FNI dan Masju- 
mi duduk Gidalamnja, Ketiga di- 
Kehendaki kebidjaksanaan Pemerin 

tah jg lebih progreasif. 
Orang banjak menghendaki jang 

demikian itu. Kurang mwengipgati 
bahwa jg demikian itu, pada wsktu 
ini susah dapat dilaksanaksn drg 
baikjs. , 

PRESIDEN memberikan tugas 
kepada pembentuk Kabinet, untuk 
membentuk Kabinet keslisi nasional 
dgn dasar jg luas. Tugas jg diberi- 
kan oleh Presiden ini sesuai dengan 

mengadjukan saran-saran kepada 
para pembentuk Kabinet dan kpd 
Presiden sendiri. : 

"PET Natsir mengembalikan 
mand.tnja kepada Fresiden pa- 

Ga 20 Maret 1951. Pokox sebabnja 
jang langsung juridis adalsh kare: 
na Giterimanja mosi Hadikusuxo 
oleh Parlemen pada22 Djanuari 1951. 

Pexerintah tidak sanggup men- 
Gjalankan mosi itu karena alasan 
jang dikatakan juridis formil dan 
politis Mengira dapat diadakan taf. 

  

AR Olah 

(emo (Sambungan halaman 1) 

5 Usoha2 pertanion. 

Sedjak lama perusahaan? rakjat 
dilapangan pertanian dipupuk dan 
Giselenggarakan dengan kesederha. 
naan. Hari2 belakangan ini mereka 
Gspat sokongan penuh dar! pame. 

| rintah kabupaten otonoon. Teru- 
| tama perusahaan rosella jang ter- 
Kenel diseluruh Diswa Tengah di- 
daerah Djuwiring, jg luas penana- 
mannja hanja 6 HH, tapi memberi- 

kan kwaliteit sangat membangga- 
kan. 1 « : 

Perusahaan rakjat tembakau Vir- 
ginia jang djuga tidak sekikit mem- 
berikan hasil dan kw liteit jarg 
baik. Dan perusehaan rekjat jang 
kini baru muntjul, islah tebu rak. 

| jat disekitar Prambunan. Ketige2 
“- nja itu kini mendapat pindjaman 

“kredit sebanjak F 15.000. Ketiga2nja 
Mabupakan usaha2 pertanian jang 
berdasarkan koperatief. 
-- Guna mentjukupi kaum tani da- 
lam soal pertanian seperti patjul 
dan sebagainja pemerintah tidak 

sedikit mengeluarkan uang sebsar 

F 54.000. Semendjak didjual kepada 

“umum, kaum petani pada chususnja. 
5 —. Usaha2 perindustrian. 
Usaha? perindustrian jg dibawah 

kontrol dan bimbiogan djawatan 

| perindustrian dan perdagangan Kia 
“ten djuga tidak sedikit mendapat 
“pindjaman kredit dari pemerintah 
otonoom, meskipun djawatan terse 

     

    

    

     
   
      

     
    

   

   

  

     

ee 

kabupaten. Sudah tertjatat sedju- 

imlah F 30.000 berupa uang, Peru. 

-sahaan2 jang kini madju dan sudah 
mendapat bagiannja itu, ialah pe- 

rusahasn pajung di Djuwiring, dan 

lain2 perusahaan ketjil lagi. Dian- 
taranja perusahaan koperatip itu 
jalah perusahaan pajung dari Dju- 

wiring jang telah tersohor diselu- 

| ruh nusartars. Malahan shli dan 
pe pedagang2 dari Sumatra sama ber- 

L Ilari2 ke Djuwiring untuk menge- 
—.- tahul keadaan perusahaan pajung 

  

itu, : 
' Boleh kita tjeritakan — rahasia 
umum didalam perdagangan, bahwa 
pajung2 keluaran Djuwiring sama 

: Hiberi tjap ,,Tasikmalaja” Hingga 
seakan? produhsi dari Tasikmalaja, 

. jang dengan sendirinja dengan dja, 
lan begini akan menurunkan harga 
.pajung Djuwiring. Tapi memang 
dalam perdagangan itu banjak tak- 
tik2an jang oleh orang dinamakan, 
kotor, seperti dalam persoalan po- 
litiek, ES 3 - 2 

2 | Kredit untuk daerah 
— Otonoom. 

Dari pusat pemerintah kabupat 
otonoom sendiri mendapat kredit 
setiap bulannja setibanjak F100 000 
.guna pembangunan dlm daerah- 

nja, sepertinja periodieke uitgavan 

  

0 

    

      
    

5 7 kredititu maka peme- 
rintah otoioom djuga dapat mem- 
berikan hasil sendiri sebanjak F60. 
000:— guna menambah ongkos2 da- 

lam kebutuhanpja. 
| Memang kalau orang masuk 
kota Klaten tidak banjak atau be- 

“lum ada rimah? dan bangunan? jg. 
telah dibangun kemball, Semua ma- 

| sih memperlihatkan tanda2 atau 
mengingatkan diwaktu zaman bumi 
hangus diwaktu cisah II. Tapi jg 
diterutamakan oleh pemerintah falah 
pombangunan Ajalan2 jang menudju 

« 

   

  

1g. 

4 

raga: 
MATTE RAT ERA 

but belum Gjuga diserahkan kepada 

kinan betul Gjalan2 dsbgnja. 

ng masuk ke —— 

jang dihsrapkan orang banjak. Jang 
5 Gharapkan oleh fraxsi2 didalam 

, , 5 Pi Parlemen djuga. Dan tvgas itu di- 
F F . berikan, sesudah Presiden menga- 

2 3 - Gakan hearing sendiri dergan' fraksi, 
: £ 1 tadi, selama empat hari. Dari itu, 

Kemarin sore di Surabaja telah x 
dilangsungkan pertandirgan antara (LELAKI) PHENG YOU . Se- 
kesebelasan Indonesia dengan kese- marang — TIONG HOA S'baja. 
belasan Tionghoa dengan kesudahan gapru 5-5-1951 
8—1 untuk kemenangan Indonesia. (WANITA) PHENG YOU Se- 
Ini adalah pertandingan jg pertama marang — TIONG HOA S'baja. 
sellak kesebelasan Indonesia ikut (LELAKI) PHENG You Se 
serta dalam Asisn Olympic Games : —CEN 'baja. 
di New Delhi beberapa waktu jeng Me 1 Ne 
Iampan. Meskipun demikian maka 
boleh dikatakan, bahwa permsinan 
kesebelasan Indonesia kemaren sore ' 
itu mesih tetap utuh. Tehnik dari 3 
permainan itu tetap tinggidan aus- 
Gaur pun tetap baik. Hanja susunan 
pemainan agak mendepat peruba- 
bar, karena keeper Moheng kini 
sedang sakit. 

Namun demikian permainan ke- 
sebelasan Indonesia lebih unggul 
Garipada kesebelssan Tionghoa jang 
2 bulsn jl. telah dapat mengguling- 
kan Malaya Team dengan angka 
4—2, Pertandingan ini adalah lati. 
han dan persiapan pertandingan jg. 
akan dilangsungkan besok tg. 5 
Mei jad. di Singapura. Kesebelasan 
Indonesia di Singapara nanti akan 
mengadakan 5 pertandirgan RD. 

  

' Segi tiga di- Kebumen 
Saptu tgl. 21-4-51, kes. P.P.S.M. 
agelang telah melawan kes. Kedu 

Selatan berkesudahan 2—1, untuk 
P.P.S.M. Kes. Kedu Selatan terdiri 
dari pemairn2 Purworedjo, Kebumen 
dan Gombong, jang satu sama lain 

belum begitu mengenal. Karengs itu, 
sekalipun didalamnja terdapat bebe 

rapa pemain jang baik, tetapi team 
work tidak ada. - 

Habis istirahat, permainan makin 
seru dan kadang2 terlalu fors, kare 
na masing2 berusaha keras untuk 
mendapat kemenangan. 9 

Minggu tgl. 22-4-51, P.P.S'M. Ma 
gelang berhadapan dengan Bond 

Purwakerta, dengan keadaan 1—1. 
Susunan Magelang mendapat pe- 

robahan sedikit daripada hari per- 
.tama. Adapun bond Purwakerta ter 

diri dari pemain2 jang tjukup peng 
Pertandingan segi tiga 

Memenuhi permintaan Pengurus 
PMI tjabang Djakarta untuk menga ee lagi pula Merana 
'dakan pertandingan2 amal sepak- FUaL. jasa 
bola memperingati hari lahirnja Pertandingan ini betul2 amat-ra- 

Henry Dunant ,,5Bapak. PMI Interna mai. Kekuatan berimbang. Mage- 

sional”, pada tg. 4—5 dan 6 Mei jg lang menggunakan  shortpassing, 
akan datang oleh Persidja akan di Purwakerta longpassing. 
adakan pertandingan2 segi-tiga dila 
pangan Merdeka - Utara (bekas De lawan Kedu 
capark) dengan atjara sebagai be- Purwakerta. 
PIKUe At : Kesebelasan Kedu Selatan tidak 

Hari Djum'at tg. 4/5 Kes. BB.S.A. lengkap seperti hari pertama, tatka 
— Kes. P.S.B. (Bogor). la melawan Magelang. Banjak pe- 

Hari Sabtu tg. 5/5 Kes. Sisa Persi Main jang baik tidak turut, karena 

dja — Kes. B.B.S.A. si berhalangan. : 
'Hari Minggu tg. 6/5 Kes. P.S.B. 

(Bogor) — Kes. Sisa Persidja. Ant. 

Selatan, 3—0 untuk 

Pertandingan pentjak 
- Pertandingan2 tennis" di Kendal 
Didapat kabar, bahwa mulai dari  Digedong bioskoop ,,Djuwita” Ken 

tg. 11 hingga tg. 14 Mei jang akan al tgl. 22 jl. telah diadakan pertan 
datang di Malang akan diadakan dingan pentjak jang pendapatannja 

pertandingan2 tennis bagi. umum untuk perajaan 1 Mei. Babak per- 
(opentournament) “ untuk merebut tama antara Dakip dari Pemalang 
kedjuaraan Djawa Timur. p melawan Sukaemi dari Tjepiring 

Sjarat2 untuk turut serta dalam main 4 ronde, .. jang kesudahannja 
tournament tersebut ialah penduduk Pemalang menang 2—1. Babak ke 
'Djawa Timur, pemain amateur, dan Gua, antara Kaeri dari Semarang 
tiap2 pengikut hanja dibolehkan tu Melawan Tasimin dari Kendal, ma- 
rut dalam 3 matjam pertandingan. in 3 ronde jang berachir 1—0 buat 

: ' Ant, kemenangannja Kendal. 1 
  

Basketball Samak 
Surabaja 

Pada tanggal 3 sampai dengan 
6 Mei 1951, Basketball-team WA- 

9g.ke pB.H. Banjumas madju 
pesat 

Wilajah Kab. tersebut jang terdiri 
: ari 24 Ketjamatan itu mempunjai 

NITA. dan LELAKI »CHUNG HUA penduduk sedjumlah & Ten Tah di 
PHENG YOU  HUI'-SEMARANG wa, Dari djumlah itu 5504 jang su- 
(Djuara ke II taun 1950) akan me- dah dapat membatja dan menulis, 
lawat ke SURABAJA dan melaku- sedang jang 4574 masih buta huruf, 
kan pertandingan2. ah lemikian Inspektur Pendidikan Ma 
DJUMAHAT 4-5-1951 : sjarakat Kab. Banjumas. 

(WANITA) PHENG YOU Se-  Selandjutnja diterangkan, bahwa 
marang — CHIN WU S'baja. baruZ ini inspeksi Pendidikan Masja 

angen : 7 “rakat telah membagikan beratus2 
kedesa2, seperti ke Djatinom, Hanja idjazah PBH 3 bulan, diantaranja 
rumah? partikelir atau perseorangan 140 idjazah sematjam itu telah diba 
jg. telah mulai kelihatan satu dua gikan untuk PBH Ketjamatan Ka- 
diperbaiki. f 1 rangiewas (5 Km. sebelah barat ko- 

Dari rumah negori jang kitalihat ta Purwokerto), dan 20 diantara itu 

, 

  

baru Pn djendeta2nja jang diberikan kepada kaum wanita jang 
Giperbaik!, karena kepantasan be- mengikuti kursus PBH tersebut se- 
kerdja sehariZ memaksakan, : jama 3 bulan, Pt 

.KEDAULATAN RAKJAT: 

Senin tg. 23-4-51, Purwakerta me 

P0 

  

  

tidak ada reaksi menentang terha. 
dep keputusan Pr siden itu, Karena 

  
memang sudah sesusi dengan jang 
di-iuginkan orang banjak. 

Kabinet koalisi memang lebih su- 
sah pembentukannja. Sebab harus 
mendapat persetudjuan dari partai2 
jg. akan diadjak duduk didalamnja. 

Para Menteri jg. duduk dslam Ka- 
binet nanti, harus atas nama par- 

tainja.. Tidak seperti purs Menteri 
didalam Kabinet Natsir jg lalu. 
. Untuk membentuk Kabinet koalisi, 

sebaiknja pembentuk Kabiret tiada 
seorang.: Konon, sebermula Presi- 
den pun berfikir dan berniat demi- 
kian. Akan menundjuk dua atau ti- 
ga orang pembentuk Jg. dua sudah 
'pasti, dari PNI dan dari Masjumi' 
karena keduanja itulah partai jang 
terbesar. Tidak sadja itu! Tetapi, 

baik Presiden maupun orang banjak, 

menginginkan PNI dan Masjumi. 
Guduk bersama didalam Kabinet itu! 

Tetapi, konon lagi, Masjumi meng- 
hendaki ditupdjik seorang pemben- 
tuk sadja. Dan Presiden lantas ter- 
paksa hanja menundjuk seorang 
pembentuk sadia. Ditundjuk slr. 
Sartono, dari PNI. 

Penundjukan seorang pembentuk 
dari PNI, ini sudah sepantasnja. 
Dari fihsk Mssjumi gendiri terde- 
ngar suara jg. demikian itu. 

PNI partai opposisi jang terbesar 

semasa Kabinet Natsir, Sudah men- 
Gjadi kebiasaan, diika sesuatu Ka- 

binet djatuh, maka fihak opposisi 
Ig. mendjatuhkan itulah jg. lantas 
Giserabi membentuk Kabinet baru, 

MH PUSUT kebiasan parlementer 
4 lagi, partai2 opposisi itu sendiri 

jang pertama? hsrus memikirkan 
pembentukan Kabinet baru. Dengun 
kompesisi, susunar dan program 
Osposisi jg lengkap. Dsrifihuk Mas. 

jJumi (lebih benar: f:hak Pemerin- 
tah lama) terdengar suara:—Kasih. 
lah kesempatan golongan opposisi 
wembentuk Pemerintahan baru! 

“Tetap! menurut perhitungan, par- 
taiz opposisi sendiri tidak akan da. 
past - embentuk Pemerintahan zon- 
Cer. pertai? Pemerintah jang lama, 
Pokok sebadbnja, partai? ateu go- 
lorgan onpos'isi itu sendiri tidak 
Batu pend pat dalam banjak soa 
ig harus Gikerijakan oleh Pemerin- 
tab nanti. #artai2 Pemerintah lama 
demikian pul. Tidak sependapat 
dalam banjak sosi itu: Tentang 
Opposisi selandjutn », dll. lagi. 

Dari itu supaa Fareritahan da- 
pat dibentuk, maka psrlulah partai2 
Pemerintah jg lan vau diadjak dju 
ga duduk didalam K.:binet. Dan 
selain sebab diatae, sda jagi sebab? 
ig Isin sebagai telah kita rjataken 
Gimuka. 1 
Pertama: Kabinet Nats'r jang 

Ajatuh itu bukan Kabinet pirti2.a 
Djadi jurid'snja jarg djatuh b ank. 
Mssjumi FIR, PSI, Parkindo AL a.n 
Melainkan Natsir, Sjafrudin, Assetal 
Sumitro @linja, Ta 
Kedua Mandat. Presiden menu 

geskan terbentuknja Kabinet Loa- 
lisi dengan dasar jg luas 

. Ketiga: Tuntutan mesjarak: £ 
ramai, supaja PNI dan Masjumi 
sama2 duduk didalam Parlemen. 

Karena Kenjstaan2 Siatas ini ma- 
ke dergsn sendirinja komposisi, 
susunan dan program Kabinet baru 
jang skan Giselepggarakan harus 
bersifat perkswinan (kompromi), 
“antara parti2 Pemerinteh Gan per 
tsi2 opposisi diwaktu jang lampau 
Perkawinan program (kebidjaksa- 
sanasn).nja dan perkawinan orang2. 
nja jang akan mendjslan program 
(kebidjakssnaan) itu 1 
Perkawinan hanja mungkin ter- 

Gjadi antara partai2 jang tidak be- 
gitu perbebedaan pendapatnja. Jg 
sangat djauh berbeda, tentu tidak 
Gapat Oikswinkan Misainja sadja 
program (kebidjakssan) Pemerintah 
lama tentu tidak depat dikawinkan 
lergan program (kebidjaksansan) 
jarg dikemukakan oleh Partai Mur- 
ta atau PKI. 3dr Nstsir tidak da- 
pat kerdja—sama dalam Kabinet, 
inisalnja dengan sdr Judiono (Mur- 
ba) atau Sakirman (P&I). 

Dengan mengingati perhitungan? 
Giatas, maka depatiah dimergerti 
mengapa komposisi dan susunan 
Kab'uet serta program, mendjadi 
seperti sekarang ini. (Bersambung). 

BARU DATANG: 
1. Tata Negara Indonesia I- oleh: Iman Supomo 
2. Hukum dan Pengetahuan Dagang oleh Gazali St Maharadja 

31 Hem Dagang dan Perniagaan 
4. Penuntun Karang- mengarang oleh: Si Uma 
5. Seluk beluk bahasa Indones 

6. Gerak-gerik PARTAI POLITIK. Oleh: A. Hakim.D 
7. Julius Caesar 

8. Bola Kerandjang 

“9. Deru Tjampur Debu oleh: 
10, Icbtisar Aldjabar. S.M/S,M, 

11. Hmu Ukur Ruang I S.M,A, 
12. Islam dan Socialisme oleh : 

13. Taufan disekitar Negara Indonesia 

14, Pedoman berunah tangga oleh: Moh, Hasbi 
15. Renungan Hidup 

16. Strategie dan Taktiek 
17. Negara Demokrat.e dan Diktatuur Proletar 
18. Sistem Kapitalis 
19. Krisis Kapitalis 
20. Trotskisme 
21. H.R. 
22. Peraturan Lalu lintas W.v.O, dan W.v.V, 

23. KU.H,P. untuk Indonesia 

24. K.U.H.P. tanja djawab 
25, Penuntun Proces verbaal dan lapuran 
26. 2 jg 
27. Ordonantie j 

«3 

g terpenting 

? 

28. Tindakan dari polisi dihadapan umum 
29. Peraturan tentang penembakan untuk pistol mitraljur,, 
30. Peraturan tentang granat tangan karben mauser 
31, Reglement Dinas | 'olisi 
32. K.U.H,P, tentera dan Tata 

Ongkos kirim 10 pCt Toko guru «4 K. R AT 

sedikitnja R 1. — i TV 

mms Ditjari Ta 

Senin 30 April 1951. 
Gelombang: 59,2 dun 122,4 m 
12.30 Dari sekitar sungai Gangga, 

"17.00 Dongengan Pak Curu. 
17.45 Suara Dorothy Sguire, Frank Si. 

natra Bing Crosby, Dinah Shore. 
18.15 Ruangan Penerangan Kota- 

pradja, 
1915 Tindjauan Luar Negeri. 

19.40 Krontjong dan langgam cleh | 
Lukisan Irama”. 

20,15 Rajuan Malam 
20230 Sarina Menghibur pimp. Sar. 

. Sutrisno, 
21.15 Mendjelang 1 Mei oleh Djawt. 

Perburuhan D.I, Jogjakarta. 
21.30 Malam Gembira ..I”. Aneka- 

Warna oleh ORJ Suwandi. 
"22.15 Dagelan Mataram pimp. Sir. 

' Bupardi. 
Tjerita: ,,Hak dan Wafjib”. 

Pesinden: N), L. Larasati Yan 
Nji Djumirah. 

Selasa 1 Mei 1951 
Gelombang : 59,2 dan 122,4 m 

06 30 Ujon2 Pagi. 
13.45 Hiburan s'ang oleh ORJ pimp. 

/Suwandi 
Taman Putera oleh SR. Pur- 

Wodiningratan. 

Fuspa Suara. 
Ruargan P.M.I. 
Rtsngan Pemuda oleh I.P.P.I, 
Daerah Jogla. 
Tindjsuan Ekonomi. 
Taptu diteruskan dengan lagu2 
perdjoangan. 
Gema Malam oleh Empat Se- 
djoli. 

Obrolan Pak RBesut. 
Reportage Perajaan Hari1l Mei. 
Penghibur Suasana Malam. 

17.05 

17.49 
1815 
13.30 

115 
19.40 

20.30 

2115 
21.30 

  

  

S. M. P. 
Jaiasan. Universitit Buruh. 

Pendsftaran baru mulai tgl. 
30 April 1951 di Fekolah Rak- 
jat VI. Lempujanganwangi 9 
Jogja pada tiap hari kerdja 
ketjuali Saptu, djam 5 sore. 
SJARAT: Membawa surat 
keterangan atau idjszab jang 
sah, stau menempuh »djian 
masuk (untuk tiap2 kelas). 

Anak?2tamstan Sekolah Rakjat 
Gspat diterima dalam kelas- 
Istimewa. 
Uang sekolah R 10,— tiap2 
bulan, disertai uang pangkal 
R 5—, 
280-— 4 

amatiran 

Toko Kembang ,,TAN” 
Pakuningratan 4 

DJOCJA. 

Trima pekerdjaan sogsia ka- 
rangan bungah Gi kerdjaken 

oleh tukang jang berpengala- 
man lengan pakel kembang 
jang seger2 dan bagus. 

S'lahken ambil pesenan 
Tentu puas. 219—4 

  
| 

DEWAN GURU. 

  

er MAP taree LAN NI MAA MN na 

Seorang acbli foto, jg ber- 
neng-iamah sfidrusken dan 
jremo'ret, untuk memegang 

| s buah fotograaf. Gadji ber- 
| ds mai. : 

! kraft lamaran harap diser- 
| tai-gadji jang dimintsaja, di 

slenatkan pada Pembantu/ | 
| agen kami s.k. ,,FKedaulsatan | 
| Rakjam“ Dil. Reja Sragen atau | 

dapat dating berhubungan. 
Jang 'idai: berpengalaman 
Gjangan meilimer. 

$84—4   

  

TERBITS Kusussen : Hg 

"3 « BOEKHG UDIN (dictaat gratis) 
x STENO kartoor- Dictnatstenograsf) 

£ TYPEN «4 xel-& Accurast Typist/e): 

Rombongan bau 2 Mel: Pen- 
' daftaran pagi/sore 

di Tjlangap 54 Jogja. 

     

226—4 

  

R5 
Ann 
» 5,50 
1350 
“Le 
» 6,50 

10n um 
3.60 
4,25 
5,55 
Sa 

1s 
9,75 
5,50 
5,25 
6,50 
BAG 
23 

Aek 

ML 
1 jawa 
6,50 
ai 

5 jai 
BD 

6.50 
5 — 

4,25. 
2 yaa 

2.75 
4,50 
6.50 

oleh Muchtar Nasution 

ia oleh Sabarut lin Ahmad 

3. Chairil Anwar 3 

A. oleh: Iman Subarkah ,, 

Ss. Sunarno 

H,O,S, Tjoki oarninoto 
7 

3 

oleh Rustam Efendi 

»— 

(didjahit kuat) 

lengkap dng tjontoh2 

1 

” 

tertib 4 » 

GU 42 - JOGJAKARTA 

BNN ENYA HANYA 

Siaran RADIO 

  
  
  

1951 
SEgSw ar Fa 

OR 

    

— SENEN 30 APRIL 

DO MULAI MALAM INI: 

Stan LAUREL & Oliver HARDY 
dalam : 

“THE BULLFIGHTERS" 
(De Stierenvechters) 

LAURET, & HARDY sebagai MATADDORS, P 
NON STOP KETAWA 

Tambahan : GELORA INDONESIA No. 6. 
Diantaranja: P. J. M. Presiden ke Filipina. 

'“Mu'tamar Masjuwi. Baby—show. f 

Djam: 1700, 1900 dan 21.00. 285—4 : 

UX 

SEGALA UMUR. 

  

Film berwarna: 113 th. keatas. 
AR Ta Tan RITA HAYWORIH dengan lagu.lagunja jarg 

Ta sampan merdu din suaranja jang njaring. 

TONIGHT AND EVERY NIGHT 
(ledere #vond klokslag schi) 

dibantu dengan: LEE BOWMAN dan FLORENCE BATEI. 
Tjerita ini terdjadi dekat sebelum perang dunia. 

Mulai ini malam dan berikutnja 
. 3 kali main: diam 5—,7- & 9-— 

Bea Tank MKarena" Tinta). 
DIREKSI. 

Akan datang: 
Tam 

286—4 

  
  

  

        
    
    Gan Ro DESA TAN 

si 
PA aaa 

Eg 

OBRAL BESAR | 
Jang paling hebat sampai tanggal 10-5-1951 
segala rupa textiel didjua! dengan harga rendah 

    

sekali, 1 
TETAP TERKENAL 3 

| Toko ,, SINGAPORE" 1 
| RADJA TEXTIEL 

293 —4 Malioboro 15 c —. Jogjakarta. 

  

  

MASA PEMBANGUNAN ! 
Sanggup mengerdjskan/Menerima pessnap/Melasjani : 

Keperlian instantie-2/Kantor-2 Lain/Partikelir, dalam 
kebutubannja sntara lain: 

Menbilsir Kantor 
Meubilair Rumah targga 
Pirtu- pintu dan djenisla-diendela rumah 
Lain-lain pekerdjaan pertukangan kaju. 

Segala sesuatu dikerdjakan Gengan rapi, tjepat dan me- 
muaskan. 

Menunggu pesanan dengan hormat, 

Pertukangan kaju "OEI NAN HAP" 
Tugu Kulon No. 5 JOGJAKARTA. 

"Ahemga"' 282—4       
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| BOEKHOUDEN A : | BAH. INGGRIS. 
permulaan atau landjutan di mulai $ Permulaan dan landjutan di mulai 

7 MEI Pendaft. mulai sekarang 17 MEI Penisft. di “EMERGOk 
Oi ,MITRA", Birtaramn wetan 11. | Sintaran Lor 2. Gj. 4—6, sore. : 

278 —4 
2 2 Pe EN Iu AE Na    Mn Aa 

    

st
 

» 

S.B.P Kk Komisariat Ranting dan bkan 
kaum buruh Badan Penerbit ,K. R." 

SELAMAT MERAJAKAN 

..HARI KEMENANGAN BURUH 

    

1 ME     

  

    
  

PERANG ? 

? Perang atau Damai 
Lekas kirim postwisse! f 25.— 

DJAWAB SENDIRI ! ! ! 
AKAN TERIMA . BUKU: 

SAPTA 

(Ramalan Gari 7 Pudjangga dan kenjataannja) 

      

2 IYWYG    
“ ARTI TANDA2 untuk mergetshui spa jg. sudah dan jang . ter- 
Gjadi, bsik mengenakan DIRI ORANG (Microcosm) maupun NEGA- 
RA dan DUNIA umumnja (Macrocosm). 

" RAMALAN DJOJOBOJO, mengenakan DZAMAN, SIT s 
TIEK, EVOLUTIE dan REVOLUTIE. UATIE POLI 
KUPASAN DJOJOBOJO, mengupas apa JG. SUDAH dan JAN 
AKAN TERDJADI, wulsi deri DZAMANNJA SULTAN AR ouk 
Kan at ena KOLOBENDU (Dzsman penuh perampokan). 

, VZ9man MULIA dan sete i tib KIAMAT KI bnan rusnja sampai a saatnja 

“ RAMALAN RONGGOWARSITO, a. 1. 
KISA, isinja GULA KELAPA." Sispakah jg diartikan , BOK DJANDAP? 
Dipikir sebentar tentu ketemu, .KISA” . disrtikan /NDONESIA 
kedeng ,,Gula Kelepa” adalah Bendera. SANG MERAH PUTIH ! 

“ SJAIR RONGGOWARSITO, a.l. ,,Keong lurik separan-paran, Pak 
Tjilik golek dalin, Pak Gede bakal teka ” dan Isin-Iainnja 
jang kesemuanja diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia pula. 

" PERLAMBANG dan SINDIRAN DZAMAN DJOJOBOJO : tepat hebat, 
telak galak! 

“RAMALAN LAUW PHIK OEN. a.1. Mengapa Tiongkok mendjadi R.R,T.? 
Daan Dn berkuasa ? ? Benarkah nanti tinggal TIONG, TIK 

an Gb utan 

" PUSPA RAGAM, beraneka Ilmu Tua, warisan dari KIJAHI SAPTA 
RENGGA, jang amat hermanfaat bagi mereka" jang masih men. 
ajundjung tinggi Ilmu Tua, pusaka jang tetap berharga. 

" ASTROLOGIE dan HOROSCOPE, kuntji rahasia supaja orang BER- 
UNTUNG dalam PENGHIDUPAN, PERTJINTAAN dan KESEHATAN, 
menurut kelahiran musing2. 

." SEDJARAH INDONESIA, mulai dari DZAMAN PURBA sehingga 
INDONESIA MERDEKA dan BERDAULAT dengan tjara luas bebas, 
lengkep djangkap!!! 

" PUTUSAN KONFERENSI GAIB, rapat dari para .LELEMBUT” jang 
hendak menghuku 4 kepada mereka jang djahat dan lupa akan 

perikemanusiaan, b'ngga penduduk tinggal separo 50 pCt. !!! 

Semuanja ig tsb. diatas itu dikumpulkan dan didjadikan sebuah 
buku ,SAPTA-PUDJANGGA", jang barus dibatja den dipunjai 
tiap2 Penduduk di Indonesia, dan diwariskan anak tjutju jang ta" 
akan mendjadi BASI untuk selama-iamanja !! ! 

  

.BOK DJANDA kehilangan 

  
  

1 Buku: ukuran besar harga. ....... # 25.— 
(Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku 
sadja). 
Luar kota tjukup kirim postwissel. 

Badan Penerbit: KWA GIOK DJING 
DJALAN NGANTENAN 2b KUDU. 281-4 
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"EYD. skSedaulatan Rakjat” 1031/LLL A/10 dam... 

 


