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$ SA E- Kaku 3 Duta Iran serahkan surat 
: kepertjajaan 

| Kemarin sore kira-2 pukul 18 di 
Presidenan Mer dilangsungkan 
upatjara -surat kepertja- 

rtama 

untuk Indonesia kepada Presiden 
Sukarno. Sebelum dilangsungkan u- 
patjara penjerahan surat kepertja- 
jaan tsb. lebih dulu duta Iran untuk 
Indonesia tsb, mengadakan peme- 
riksaan atas pasukan kehormatan 
“Istana. Dalam upatjara penjerahan 
a.l tampak hadir pembesar-2 Indo- 

'nesia diantaranja wakil Presiden 

A 

» Moch. Hatta. Dim pidato sambutan 
“Presiden Sukarno al. menjatakan, 
bahwa duta Iran jg baru itu akan 
berhatsil dim usahanja untuk me- 
wudjudkan persahabatan jang lebih 
erat dan perhubungan jg leb'h baik 
Gjuga dalam lapang perekonomian 
antara keradjaan Iran dan RI. De- 
mikian al. pidato sambutan Pres. 
Sukarno atas penjerahan surat ke- 
pertjajaan duta Iran untuk Indone- 
si Jg pertama. RD. 

Tuntutan SBKA diperhatikan 
Parlemen 

Didapat kabar bahwa sebelum me 
ngadakan reces seksi Perburuhan 
Parlemen telah mengadakan perun- 
dingan dengan Djawatan Kereta Api 
dan pihak SBKA tentang perselisi- 
han paham antara Djawatan terse- 
but dan SBKA. - 
Mengenai soal tersebut anggauta 

- Parlemen Mustapha dari seksi Per- 

buruhan menerangkan bahwa perte- 
muan seksi: Perburuhan tersebut 
baru bersifat mendengarkan dan 
mempeladjari - pendirian masing2 
pihak, karena perundingan antara 

Djawatan Kereta Api" dan SBKA 
masih akan diteruskan. 

Seterusnja ia menerangkan djus- 
tru karena persoalannja mengenai 

- djam bekerdja -. dan djumlah .uang 

  

lembur maka untuk mengatasi kesu - 
litan perlu 'adanja kerdja sama. 
antara Menteri2 ' Perburuhan dan 
keuangan. - - - 

Mustapha jang djuga mendjabat 
Sek. Djen. Partai Buruh pun mene- 
gaskan bahwa Partainja menjokong: 
“tuntutan SBKA tersebut dan iapun 
menerangkan bahwa dalam tuntutan 
SBKA. itu antara Menteri Perburu- 

“han dan Menteri Perhubungan sudah 
ada suatu understandi 5 
Oleh Mustapha pun diterangkan 

djuga bahwa Djawatan Kereta Api - 
hanja dapat menjetudjui 40. djam 
kerdja. seminggu .untiik pegawai ba- 

stasiun dan 56 djam seminggu bagi 
pegawai kereta api, sesuai dengan 
persediaan “uang lembur sepuluh 
Gjuta rupiah sedang untuk turuti 
tuntutan SBKA - jaitu menentukan 
maximum kerdja 40 djam seminggu 
buat semua golongan pegawai dibu 
tuhkan uang lembur 20 djuta rupiah. 
— Ant. -- : EA 

Pendidikan Masjarakat 
0... perkenalkan! 

Semalam ditoro Oen Jogjakarta 
dilangsungkan perkenalan antara 
Djawatan Pendilikan Masjarakat 
urusan Dalam Negeri dgn. wartawan. 
Pertemuan perkenalan dipimpin oleh 

  

(5 Pemimpin Umum: S AMAWI 

, Pemimpin Redaksi : WONOHITO 

& TUGU 42. JOGJAKARTA | 

KEMIS 10 MET 1951 

- berhubung dgo. statement jg. dike- 

.tukan sikap menerima pengangkatan 

    

  

  

2 Statement P.I.R. kafir 5 53 

BELUM 
  

PERTAHANAN 
. Ls . 

- Sutardjo tak diterima 
Dari kalangan jang mengetahui 

kita mendapat keterangan, bahwa 
pentjalonan P.I.R, untuk menduduki 
korsi menteri agraria, jaitu Sutar- 
@djo Kartahadikusumo oleh Perdana 
Menteri tidak dapat diterima. 
Berhubung dengan itu, mungkin 

sekali PIR. akan memadjukan Sa. 
rimin. 3 

  

  

Penak Pusat G.S.B.I. 
ke Djakarta : 

Rapat presidium Gabungan Sare- 
uarkan oleh ketua fraksi P.LR. da- Kat: Buruh Indonesia di Djakarta 
In SA aga AN ana Tn pada tanggal 3 Mei memutuskan 

»Aneta” dan antara lain dimuat da- Sebagi berikut: : " 
lam s.3k.,,Jsva Bode” dan,,Nieuws — I Tempat kedudukan G.S.B.I. di- 
bjad voor Indonesie”. pindah dari Jogjakarta ke Djakarta, 
Sumitro Kolopaking menjatakan terhitung mulai tanggal 3 Mei 1951. 

bahwa soal itu mungkin sekali ka- II. Agar supaja dapat bekerdja 
rena suatu kesalah fahaman. lebih effectief, maka mulai tanggal 

Surat dari P.I.R, ig dibawa oleh 3 Mei 1951, susunan Pimpinan Pu- 
Sutardjo Kertobsdikusumo dan Dja- sat, berhubung dengan kepindahan- 
nu Ismadi ke Jogja dari tidsk ber nja ke Djakarta, adalah seperti be 
tanggal, memang telah diterima rikut: 
oleh Sumitro. Tetapi untuk menen. Ketua Kusnan, Wakil Ketua I 

Dr. Buntaran, Wakil Ketua II S. Su 

Si SUMITRO 'KOLOPAKING mem- 
berikan keterangan kep 3da'kita, 

sebagai Menteri Pertahanan masih 

PERNAH MENERIMA KORSI 

Jab, NO Sd sai 

    

  

HARIAN UMUM ' 
— Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat" (Anggauta- S.P.S.) 

'Missi Perbaikan Geredja 
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LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

Sebulan R 9.— 

Etjeran 2 R 0.50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R 0.70     
  

TAHUN VI — NOMOR 386 e 

  

NASIONALISASI MINJAK : 
  Tondano .. 

tan Tondano (Sulawesi Utara), ter 
diri atas E.B. Supit, A.J.HH.W.“Kawi 
larang din H.C. Sumarauw, permu 
laan ini menemui Wk. Ketua “seksi 
Agama dalam: - parlemen, Domine 

O. Rondonuwu dan sesudah itu meng : 
hadap Menteri Agama. Maksud dari 

kundjungar itu, ialah meminta ban- 

tuan terhadap usaha rakjat di 'Ton- 

membangun kembali geredja Protes 

am INGGERIS USULKAN AR 

  

I- 
TRAGE 

. TAPI IRAN MENOLAK 
Jang dan sekelilmenja jdug herak REUTER dari Teheran mewartakan bahwa" mas- memuat teks jang katanja adalah 
tan disana, jaitu jang telah rata dgn kapai minjak 
tanah pada ketika Sekutu melaku- | 
kan bombardemen di Tondano pada 
zaman pendudukan Djepang. 
' Ketua. missi E.B. Supit dalam 
pertjakapan dengan ,,Antara” mene 
rangkan, bahwa geredja Tondano jg 
telah hantjur lebur itu adalah gere 
dja jang terbesa» diseluruh Indone 
sia, didirikan pada' tahun 1870 atas 
initiatip rakjat sendiri dan jang se 
lama itu mendjadi pusaka kebang- 
gaan rakjat disana jang beragama 
Protestan. Geredja jang besar itu 
dapat memuat 2000 orang untuk ber 
sembahjang, demikian Supit. 

Untuk membangun kembali gere 
dja itu oleh pihak ahli bangun-ba- 
ngunan, ditaksir memerlukan beaja 
R 400.000 rupiah, sedang menurut 

arbitrator masing2 bila 

Maskapai minjak Inggeris-Iran ini 

kemudian menjatakan — harapannja 
Pemerintah Iran akan menundjuk 

arbitratornja itu setjepat mungkin. 
Ant. 

taksiran Supit, dari djumlah sekian 
itu jang mungkin dikumpulkan dari 
kantong rakjat “sendiri hanja Ik, 
R 50.000, demikian Supit. — Ant. 

Iran tolak arbitrage 
Pemerintah Iran akan menolak 

  

Ingoeris-Iran memberitahukan 
kepada Pemerintah Iran bahwa maskapai 'ersebut J272 mendapat 
akan memadjukan perkara nasionalisasi minjak 
Iran itu kehadapan Arbitrage. 

Maskapai tersebut mengumumkan bhw maskapai 
minjak Inggeris-Iran telah menundjuk Lord Red- 
chife sebagai arbitratornja. Menurut persetudjuan 
tahun '33 maskapai minjak 
kan oleh kedua belah pihak akan menundjukkan 

djawaban itu. 
Harian .siang Dakshar Em Uz 

keterangan dari 
sumber pemerintah mengatakan ter 
dapat 3.pasal dalam djawaban itu: 
1. Iran ingin melandjutkan perhu- 
bungan persahabatan dengan Ingge- 
ris. 2. Putusan untuk menasionalisa- 
Si industri minjak Iran selalu men- 
djadi tjita2 (ambisi) dari negeri2 
jang berdaulat jang dipunjai pula 
oleh Iran. 3. Nasionalisasi industri 
minjak Iran adalah soal jang ber- 
urusan dengan pemerintah Iran dan 
perusahaan2 perniagaan dari mas- 
kapai Inggris/Iran adalah bukan 
urusan pemerintah Inggeris. 

permintaan Anglo Iranian Oil Com Sebagai dikelamun” pemerintah 
1 bee Bangnaia Un Teaghesi Inggeris adalah pemegang sebagian 
naslonalisasi industri minjax Iran. ee ae aa MIReapal. mina Demikian harian , Ettalaat” jg men- Na Heran Ia Pn nga 
Gapat keterangan2 dari sumber resmi. Pee aa La Ines Harian itu selandjutnja mengatakan, ea Ka Lan aa MAN Men bahwa putusan Untuk menasionalisir : SARA Tun dngan lagi dengan Iran mengenai soal mi- industri miajak diseluruh daerah 
iran adalah untuk memenuhi kehen- nyak, £ 

tersebut jang ditetap- 

pertikaian timbul. 

kabar- 

  

akan dipertimbangkan, dalam mana 
akan lebih dulu menindjau sendiri 
kesdaan di Djakarta. 
Demikianlah keterangan Sumitro 

Kolopsking dan kepada ketua frak- 
si P.ILR.dim DPR pun sudah di- 
sampaikan surat jang maksudnja 
seperti diatas. 
Dengin demikian djelas, bahwa 

Sumitro Kolopakivg belum pernah 
menjatakan menerima pengangka- 
tan sebagai menteri pertahanan. 

Putusan kongres SBTI: 

SETUDJU SIKAP 
D0 DARI 

Putusan jang terpenting dalam 
koagres itu ia'lah pembentukan Pe- 
ngurus Besar baru jang berseduduk- 
an sementara di Djakarta Gang 
Tengah 29. Sedang susunan pengu 
ruS besarnja adalah sbb: sekretaris 
umum-Mardjoko, wakil sec-etaris 
Subandi, seksi organisasi - Saleran, 
seksi perburahan /upah . Siparno, 
seksi penerangsn/pend dikan Ismali. 
keuangan/perbendaharaan Sekudus, 

gian administrasi, 45 djam pegawai Men Sererat Buruh Textiel Indoresia Seluruh Indonesia 
1 in 56 djam : u bagi di Fogiakarta jang berlangsung 3 hari lamanja kini telah da 

p-t mene tukan putusan2nja Dolem konp:es hacir wakil dari Dja- 
wa, Sumatra dan Kalimantan sebanjak 21 utusan, 

rowijono, Penulis I Subiadinata, Penu : SEN 
lis II Sari Hadiwinoto dan Bendaha 
ri Parmin Martokusumo. 

Anggauta2: Sunarjo Mangunpus- 
-pito, Afandi, Brotosajogjo, Sujono 

dan D.,Suparta. ' s 

- Perdamaian 

Perwakilan, jang diketuai oleh . Djepang. 
Dr. Buntaran. 

kan ,,Biro-Konsulat”, dibawah pim- 
pinan Mr. Rusbandi. — Ant. 

dewan menteri luar negeri, 
rikat, Inggeris dan RRT. 

Djurubitjara. kementerian luar 
negeri. Amerika mengatakan, bahwa 
usul Sovjet tadi adalah ,,usul lama 
jang pada waktu2 jang tertentu 
diadjukan oleh Moskow, setiap kali 
apabila Sovjet ingin menghalang- 
halangi tertjapainja perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang”. 

. Usul Sovjet itu selalu . ditolak 
. dan akan tetap ditolak”, kata ke- 

BPP JG TERDIRI 
PARTAI2 

menterian luar neceri USA. Demi- ' 
kianlah UP. . BE na 

Pendapat kalangan politik 
Djepang. 

Dalam hubungan ini,” menurut 
5 AFP, kalangan politik .di Djepang 

musjawaratan Partai sebanjak 11 berpendapat, bahwa nota Sovjet ten buah di Djakarta disetudjui penuh tang perdjandjian perdamaian de- oleh kongres SBTI. Kesimpulan Ngan Djepang itu, dimaksudkan un- 
kongresitu ialah supaja program tuk menghalang-halangi tertjapai- 
BPP tersebut dipakai oleh pewerin. Nja perdjandjian, untuk menimbul- tah jang baru ini. kan kegelisahan dikalangan rakjat SI | . Djepang dan sebagai "perffobaan un 

tuk memetjah belah partai2 politik 
Djepang. 

Hitoshi Ashida, pemimpin Partai 
Demokrat dan bekas perdana men- 

  

Angg auta2 Angkatan Pe- 

AMERIKA TOLAK USUL 
5 $ : 5 Aa Serikat hari Selasa jl. 
III. Di Jogja ditempatkan suatu jang paling baru, mengenai soal perdjandjian perdamaian dengan 

Ht 3 Sovjet Uni dalam notanja belakangan ini telah mengusulkan, su- 
IV. Dalam Dewan Pimpinan diada paja perdjandjian perdamaian dengan Djepang disusun dalam 

jang terdiri dari Sovjet Uni, Amerika Se- 

dak rakjat Iran dan berdasarkan 
hak mutlak Iran. 

Dsri London Reuter mengabar- 
kan, bahwa Duta Besar Iran disana 
wanlam Rebo jl. telah mengundjungi Partai Tudeh wmeateri LN. Inggeris Herbert Mor- mengirimkan seputjuk surat 
rison. Djurubitjara kementerian L.N, Kepada perdana menteri Iran, Inggeris menambahkan, bahwa kun- dokter Muhammad Mussodig, memin Gtungannja itu atas permintaan ta supaja Partai Tudeh diperboleh- Morrison. Tapi para penindjau di Kan mendjalankan aktiviteit2nja dgn plomatik menduga, bhw kundjungan Setjara resmi sebagai partai? 'lain- 
Duta Besar Iran itu utk menjam- nja, demikian menurut harian pagi £ paikan pesanan dari P.M. Iran Moh. Sajap-kiri, Besouye Ayandeh, jang : Mossadegh kepada Morrison. menjiarkan seluruh teks surat terse 

but. 
5 Surat Partai Tudeh tadi menjeru- Djawab Iran kpd kan pula kepada pemerintah Tan 

Inggeris. disiapkan supaja mendirikan kedaulatannja 
kembali dipulau Bahrein, dimana 

Djawaban pemerintah Iran terha- Sumber2 minjaknja sekarang sedang 
dap nota Inggris mengenai nasio- Jieksploiter oleh maskapai minjak 
nalisasi maskapai minjak - Inggris/ Amerika. : 
Iran kini masih dalam - tingkatan  Seterusnja surat tersebut menga- 
persiapan sepeniihnja. djak pemerintah... Iran. supaja. me- 

Sementara itu harian2 di Teheran Ngambil sikap jang positip terhadap 
perdamaian. 

Selandjutnja dapat 
Teheran bahwa 
di Teheran, Ivan Sadochigov, 

untuk kedua kalinja dalam 4 hari 
ini telah mengundjungi perdana men 
teri Muhammad Mussodig. 

Akan tetapi kalangan2 pemerintah 

Partai Tudeh minta 
diakui dgn resmi 

Djepang : 

    

  

    
  SOVJET 

“Uni 

jang pro-komunis 

telah menolak usul Sovjet 

suatu 

  

maka sudah tentu akan menggem- 
parkan. 

Selain Inggeris dan Perantjis, ne- 

gara2 lainnja jang bersangkutan 
mungkin akan menerima djuga kopi 
statement Sovjet. jang menjatakan 
pendapat Sovjet, ialah Dewan men- 
teri2 juar negeri termasuk menteri 
luar negeri RRT lah jang harus me- 
njiapkan .naskah  perdjandjian per- 
Gamaian Djepang itu. Ant. - UP. 

  

diketahui di 
Lester Pearson : duta Sovjet Dawai mere Tana 

'PEMBOMAN DAN BLOKADE THD. RRT 
SEDAPAT MUNGKIN DIJEGAH “oi sian kar 

D ALAM pidatonja di Madjelis Rendah menteri luar negeri Canada Kundjungan duta Sovjet ini. 
Lester Pearson menjatakan pada malam Selasa jL, bahwa adalah — Ant.-Afp. —xeoutez 

tidak mungkin untuk menghadapi suatu situasi, dalam mana tidak 
akan dapat ditjegah tindakan? militer dengan segera, apabila terdjadi 
pemboman? oleh pesawat? RRT. s 

  

  

rang dihukum 
aksi Di ing telah Se trah PN 2 Ta Mata en aan Ti-snann Ba bban bera Oleh pengadilan Tentara di Dja- kan komisaris2 di Djiwa, Sumatra 

teri, mengatakan, bahwa pefmbrintah Tetapi dinjatakan bahwa penda- 
Sovjet berkehendak  memperguna- pat pemerintah Canada ialah bahwa 

sir. 8. Hadisutirto dan 'disampingi ata BN Kalimantan dan 
sdr. Tartib jg. baru2int mengadakan S9ngka on. . 
penindjausn ke Maluku Selatan. Masalah buruh tambang jang kini 
Kesempatan ini dipergunakan "oleh dinonatipkan mendapat pembitjara. 
piwplasn untuk"menguraikan tugas an jang penuh dari sidang. Mereka 
Gan pekerdjaan jg. sudah didjalar- mengharapkan kepada pemerirtah 
kan seliwa 4 tehun jang achir2 iri. supaja tegas dalam hal perburuhan 
Dikatakan, bahwa mulai tahun '51 NON ini. : 
ini djawatan pendidikan masjarakat - . 5 
akan memulai rentjanania selima Mengenai larangan mogok dan 
10 tahun, dan akan meraban beaja padjag peredaran kongres menuntut 
setahun kurang lebih 325 djuta ru- 
pijah. : 

  6 Sidang D.P.R: Kotapradia: ANGGARAN BELANDA HARUS DIPER. — DJUANGKAN DEWAN PEME- 
5000 RINTAH & P5. 

pur 10 pagi sampai 1440 siang kemarin sidang Dewan Perwakilan 
Racjat Kotapradja Jogjakarta hanji dapat menjelesa'kan atjara 

pelaporen Panitia 5. Atjara mana sesungguhnja menurut rentjana su- 
dah harus didengarkan dalam sidang hari Senin Jl. Maka dari itu 
atjara2 lainnja akan diteruskan dalam sidang nanti soe djam 19.30 
sampai 23,30 malam. Menurut gel.gat pun dalam sidang nanti belum 
bisa semua atjara akan mendapat giliran, maka kemungkinan besar 
sidang dalam Mei akan memakan waktu beberapa hari. Jang sangat 
ketjeowa dalam hal ialah anggauta Dewan Pemerintah bagian keusngan 
Sdr. Tjitrosumarto, karena terpsksa akan mengeluarkan lebih banjak 
usng. guna ongkos? sidang. Sidang untuk satu heri sepert! kemarin 

  

45. Pentjurian 

supaja kedus2nja segera dapat di- 
hapuskan. Sedang sikap Badan Per- 

karta telah  didjatuhkan hukuman kan dewan menteri2 luar negeri 4 
dan dikenakan denda terhadap. pe- negara sebagai mimbar untuk mem 
langgaran2, pentjurian2 dan sebagai pergunakan vetonja dan dengan de 
nja jang dilakukan oleh Anggauta2 mikian menghalang-halangi tertja- 
Angkatan Perang di Djakarta: Na perdjandjian perdamaian. — 

. : nt. 
12 Tubrukan dengan denda H BO 

antara ? hari sambal 4 bulan” INGGERIS DAN PERAN- 
TJIS DJUGA TERIMA 
STATEMENT SOVJET 
Wakil menteri Juar negeri Sovjet, 

Alexander Bogomolov, hari Selasa 
memanggil John Nicholls, wakil duta 
Inggeris di Moskow, dan memberi- 

“kan kepadanja kopi statement Sovjet 
tentang  perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang seperti jang telah 
diberikan kepada duta Amerika pa 
da hari Senen kemarin. 

Nicholls bertindak sebagai wakil 
duta Sir David Kelly jang sekarang 
sedang mengadakan perdjalanan2 
dikampung-kampung Rusia. 

Wakil menteri luar negeri Sovjet 
ini telah djuga memberikan kopi jg 
serupa itu kepada charge d'affaires 
Perantjis jang bertindak sebagai 
ganti duta Perantjis, Yves Chataig- 
neu, jang baru berangkat pagi hari 
Selasa ini ke Paris untuk vakansi. 

dengan hukuman 
pendjara 6 bulan sampai 1 tahun. 

“2. Penggelapan dengan hukuman 
: pendjara 5 bulan sampai 6 bulan. 

Ant. 

DJONGGOL BELUM 

2 . AmAN 
“ Menurut berita jang diterima dari 

Djonggol (Tjibarusa) Bogor keada- 

an ditempat tsb. masih tetap gen- 
ting. Selama dua minggu ini telah 
terdjadi beberapa kali pembakaran 
antaranja 17 rumah di Rawagede, 
25 rumah di' Djonggolnja (kota) 

sendiri, Menurut keterangan disana 
adalah tiga matjam' “gerombolan, 
ialah gerombolan jang tak berideo- 
logie, gerombolan jang berideologie, 
dan gerombolan jang berorganisa- 
sie (Jang anggauta2nja peninggal- Pers Sovjet masih belum menjiar an2 dari Belanda), Hampir. saban kan dokumen Sovjet tersebut dan malam terdengar tembak2an. apabila dokumen ini: diumumkan, 

. 

pemboman atas pangkalan2 Man- 
churia dan blokade terhadap 'Tiong 

kok Darat sedapat2nja harus ditje- 
ah. 

P Dalam membela politik State De- 
partement Pearson menjatakan pen- 
dapatnja bahwa tindakan demikian 
itu sukar dapat diharap akan mem 
bawa hasil jang tentu, sedangkan 
sebaliknja tindakan itu mungkin 
akan membawa akibat diperluasnja 
pertikaian sekarang ini, suatu hal 
jang akan sangat memuaskan Krem 
lin. 

Pearson selandjutnja menjatakan, 
bahwa harapan akan suatu penjele- 
sajian setjara dalam perang Korea 
tidak akan ada selama tindakan 
agressi disana tidak dipatahkan. 
Dan selamas Peking terus menolak 
adjakan PBB tidak mungkin diper 
timbangkan soal pengakuan RRT. 
Demikian Lester Pearson. 

  

Embargo terhadap 
SRI 

Hongkong melopori 
Inggeris « 

Menurut kalangan jang mengeta- 
hui pemerintah Hongkong telah me 
ngambil tindakan2 jang effektip un 

  
    

itu, pemerintah sudah habiskan F 1000,—. Demikian itu dinjatakan da- lari sideng kemarin. Se 
ra zakelijk dalam sidang ke- 
ketus Panitia 5 Sdr. A. G.    

  

Sarj okusumo membentangkan pe. 
kerdjaan panitia selama ini. Pu- 
la tidak lupa mentjeritakan kesu . pelaporannja « Hitauz jang harus ditempuh oleh se e 
Panit!e. Terutama soal pegawai dan 
kenangen. Sebab dalam penjerahan 
kekuasaan pemerintshan dari Daerah 
kepada otonomi Xotapradja perkara 
pegawai tidaklih masuk kompeten- 
sinju. Urusan Lenjerahan dan status 
peraw.i masih ditangan pemerintah 
pusit,artinja masih ada peraturan2 
chusus mengenalitu, Hingga Daerah 
ataupun Kotapradja sa berhak : 
mengutik2nja. 

Pun perkara keuangan 
mendjadi pembitjaraan ramai dim 
sidang kewarin. Ldbih2 pehak go- 
longan partai Murbi jang diketuai 
jang oleh Sdr. Banuarli mendesak 
terus menerus akan berssnja ke- 
uangan jang akan dparuntiuk- 
kan otonomi Kotapragja itu. 
Maka achir sidang ia mengusulkan 
supaja selandjutnja Dewan Peme 
rintah Kotapradja dan Panitia 5 
diberikan kesempatan penuh untuk 
memperdjuangkan anggaran belan. 
Gja otonomi, sehingga segala peng- 
luaran keuangan akan dapat selalu 
dikontrol oleh DPR. Dan ini hak 

dajuga 

dari DPR. Usul ini diterima oleh 
sidang. - : 

—. Ketua Panitia 5 Sdr. Surjokusumo 
dalam echir pembitjaraan mengenai 

mengatakan, bahwa 
selama ini pewbitjaraan dan kelang- 
sungan penjerahan dari Daerah 
kepada otonomi Kotapradja masih 
lembek dan boleh dikata tidak ada 
'-s00pelheid” diantara kedua pehak. 
Utjapan ini dibenarkan oleh ang- 
gauta2 Panitia lainnja. Diharapkan 
Gari pehak Daerah supaja mau 
"mendekati dan turut melekaskan 
spenjerahan tersebut. » 

ISRAEL TAK MAU 

| Para delegasi Amerika, Inggeris, 
Perantjis dan Turki dalam PBB 
Selasa jang lalu telah mengadjukan 
sebuah resolusi dalam DK jang me- 
njerukan kepada ,,partaiZ atau 
orang” jang terlibat dalam permu. 
suhan didaerah Jang didemiliterisir 
diperbatasan Israel- £yria supaja 
menghentikan tembak menembak 

: “Gan menjelesaikan perselisihannja 
Selain anggauta2 DPR djuga tu- dengan djalan damai. : 

rut bitjara anggauta Dewan Peme- Ditegaskan bahwa « penghentian rintah Kotapradja jang dalam pe- tembak menembak merupakan sja- laksanaan penjerahan kekuasaan rat pertama untuk menjelesaikan 
tersebut djuga aktip didalamuja. sengketa antara Israel dan Syria. 
Sidang nanti akan ditambah! Berita lebih landjut dari Lake Suc- atjara jang kini hangat dalam mas- Cess mewartakan bahwa malam jarakat Jogjakarta, ia'lah peme- Rebo jl DK. PBB telah mengeluar- 

tjatan buruh hotel Garuda, dan kan seruan dalam resolusi jang 
mungkin perkara nonactiviteit dari dladjukan delegasi2 Amerika, Ing- 
kepala seksi dalam Panitia 5 fa'lsh geris Perantjis dan Turki itu. 
wakil dari PGRI S. Brodjonagoro- Resolusi itu diterima setelah di- Sidang kemarin dihadiri djuga adakan debat pandjang lebar de- oleh pehak pemerintahan Daerah, an- ngan perbandingan suara 10 lawan 
tara Jain kelihatan kepala'djawatan 0 dan 1 blanko jaini Bovjet Unie, pradju Honggowongso, Dr. Sahir,, Dari Tel Aviv Renter “ mengabar. 

kan bahwa pada hari Selasa jl Men 
dan. wahil2 dari djawatan2, 

  

TENTARANJA 

tuk mentjegah pengiriman truk2 
militer, jang telah tiba di Hongkong 

baru2 ini dari Inggeris untuk lebih 
landjut dikirimkan ke RRT. 

Sikap para pembesar Inggeris 
itu tampaknja mendjadi keras me- 

ngenai pengiriman lebih landjut da 
ri bahan2 strategis itu, sedjak pe- 
ngumuman Mac Arthur dimuka pa- 
nitia bersama Senat bahwa bahan2 
strategis mengalir dari Hongkong 
ke RRT. 

Menurut statistik. resmi perdaga- 
ngan dalam kendaraan bermotor 
antara Hongkong dan RRT selama 
bulan Pebruari sedjumlah sedjuta 

dollar. Dalam bulan Maret djumlah 
tsb. mendjadi 1100.000 dollar. 

Sementara itu pernjataan Mac 
Arthur itu mendjadi sasaran kritik 

TARIK MUNDUR 

teri Luar Negeri Israel Mosi Sharret 
telah menolak usul2 PBB supaja 
pasukan2 Isrsel dan Syria ditarik 
mundur dari dserah2 jang didemi- 
literisir jang Gipertengkarkan, mu- lai Rebo jl. 1 : 

Usul “itu telah 'diadjukan oleh 
2Ctirg kepala staf PBB Kolonel de 
'Reder kepada kedua Pemerintah 
tersebut dan djawaban telah di. 
umumkan pada malam Rebo jang 
lalu, Demikian Ant, AFP, 

1000 Penduduk Jacuapa 
tewas 

. Karena gempa bumi. 
Lebih dari 1000 orang tewas di- 

kota Jacuapa, demikian menurut 
taksiran resmi sementara mengenai 
korban dalam gempa bumi jan 

Ttuman berseru menimpa daerah timur Salvador Ta 
Presiden 'Truman hari Rebo jl da hari Minggu jang lalu, jang 

menerangkan meskipun di Korea menghantjurkan seluruh kota Ja- 
tertjapai perasmaian bahaja agresi Cuapa dan Chinameca. 
Sovjet tidak akan berachir. Makaia — Sementara itu pada hari Senen ter 
menjerukan supaja berusaha dengan djadi gempa bumi lagi jang mem- 
keras untok memperbesar produksi bawa akibat kerusakan dan kemati 
guna pertahanan nasional. an pula dikota2 Berlin, Santiago, 

Bitjsra didepan saudagar2 Presi- Maria, Zacate dan Coluca. Semua 
den Truman memberitahukan bahwa @djalan dan perhubungan kawat de- 
Gari kontrak seharga 20 miljard dol- ngan kota2 Jacuapa dan Chiname- 
lar jang ditempatkan oleh Kemen- Ca terputus dan kabar tentang ben- 
terian Pertahanan sedjak bulan Juni tjana itu baru sampai di San Sal- 
hanja sabagaian ketjil sadja telah vador pada tengah malam, jaitu 7 
mentjukupi. djam sesudah gempa bumi menimpa 

Selsin itu ada pula pesanan sehar- kedua kota itu. Barisan2 penolong 
ga 50 miljard dollar jang akan di- dari angkatan darat. dan Palang 
tempatkan dalam waktu empat bulan Merah sangat terhalang untuk tje- 
jang akan datang. Ant. UP, pat menudju kedaerah2 itu karena 

djalan2 tertutup oleh guguran2 ta- 
R » nah. 

Met of zonder usia. Presiden San Salvador,  Oscaro- 
Seorang djurubitjara Kemente- SOrio, kemarin sore. mengundjungi 

rian L.N, Amerika bermaksud tetap Saerah jang tertimpa bentjana itu. 
akan mempersiapkan untuk segera Diduga bahwa epicentrum dari gem 
mengadakan perdjandjian perda- Pa bumi itu mungkin letaknja diba 
maian dgn Djepang dgn ikut atau Wah gunung Elimon jang letaknja 
tidaknja 8ovjet Rusia. Dikabarkan, Pada djarak jang sama dari Jacuapa 
babwa pemerintah Inggris setudju dan Chinameca. Ant. Aftp. 
dgn persiapan2 demikian, seorang . 6 
Gjurubitjara kementerian L.N. Pe 
rantjis di Paris menjatakan, bahwa — Sedjumlah 1600 ribu orang pega- 
perdjandjian perdamaian dgn Dje- wai Pemerintah di Roma pada hari 
pang hendaknja djangan disusun Selasa mengadakan pemogokan se- 
oleh 4 negara besar tetapi oleh Pa. lama 24 djam karena tuntutannja 
nitya Timur Djauh. Pavitya mana kenaikan gadji jang “menjebabkan 
hendaknja terdiri dari para wakil pekerdjaan . Pemerintah lumpuh di 
semua negara jg langsung atautidak seluruh Italia. — Ant, Reuter. 
langsung mengadakan peperangan : 
melawan Djeparg. Sementara itu 
Gika arkan, bahwa dalam bal ini 
Amerika Serekat telah menjatakan : 8 
pendiriannja kepada 15 negara la- " Diwaktu clash kedua, ditembok 
innja mengenai susunan perdjan- rumah jang terletak: disebelah ba. Gjian itu dan diharapkan rentjana $ rat Pasar Tjelep -(Kapanewon San- tsb. akan dapat lekas selesai dan den Kabupaten Bantul), terdapat 

  

dalam -pers. Diantaranja ,,Ching 
Mail” memprotes bahwa pernjataan 
Mac Arthur itu tak benar. — Ant.- 
Afp. 

  

  

    

  

akan segara dapat ditanda tangani tulisan Jang berbunji: Nica meng- 
dalam tempo beberapaminggu lagi. halang kita toendjang. Sampai se- 
BBC. karang tulisan tersebut masih ada, ' 

            Dalam sidang DPR Kotapradja   

  

  

K ABINET Belanda telah menjetudjui diadakan pindjaman-negara 
“« sedjumlah F. 24.000.000, jang akan dipergunakan untuk melaksa- 
nakan rentjana untuk memadjukan Irian Barat setjara besar?an. 

Diduga bahwa tak lama lagi ren- 
tjana undang2 
ini, akan di 

Ma landas son Indonesia 

»,Kon. Batavisaseh G enootschap 

yan Kunstan en Wetens hanpen 

Uang tadi kabarnja akan dipakai 
pindjaman negara untuk mendirikan rumah2, rumah? 

 parle- sakit dan kantor? di Hollandia, un- 
tuk sempurnakan pelabuhan2 Hol- 

  

   

'F24000000- BUAT IRIAN BARAT 
Pindjaman negara Belanda untuk ,,memadjukannja"" 

Jogja kemarin. 
ANGGAUTA Abubakar sendiri jang kemarin kalau naik mimbar selalu memakai .kepelannja untuk memukul bangku dimukanja, 
ANGGAUTA Surjokusumo wak- 

tu akan membatja dimuka sid landia dan Sorong dan untuk mem- kelupaan Mantap dn hingga Gta perbaiki serta menjempurnakan la- paksa kembali ketempat duduknja, 
pangan2 terbarg di Hollandia, So-  ANGGAUTA Notokusuimo 2 keM $ bitjara dimuka mimbar, Pertama rong, Biak dan. Merauke. — Ant- hanja membawa kertas setjarik se- Reuter, besar ,lintingan” rokok, Dan kedua 

kalinja tanpa apa2, 

  Bia DS YESUS 5 MAS   HA Ka Jika ah is Mp      
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it ialah 
it dalam mela at Nat 
“Bangsa (Asing da da Kemen- 

        

   

  

    ah mba Kementerian 
Jegeri mengenai masalah 

it. Unta Hn nga s0- 

    

     
   

  

   

    
   
    

   
              
    

  

  

Mengenai nona ini Pembrintah in- 
- sjaf betul bahwa tak mudah menje- 

ssaik soal itu istimewa dengan 
kabar2 jang dipandang be- 

ialah akan pulangnja Ik. 40.000 
g Indo Belanda na seperti di 

: g-ranting , y 
“Daerah, Ik 500 orang untuk. mer 

:: | dingkan “tata “Dewan Pimpi: 

    

   

  

    

  

      

  

   
   

    

  

      
    

  

   

  

    

    

  

             

  

'menjesalkan - tindakan pem 
kabinet I (Mr. ga jang tidak Lay 

    : Bin alta an bah- 
4 w djika Pemerintah Belanda hing- 

ga achir Desember th. 1951 belum 
@juga mau ambil tindakan , untuk 
memperbaiki nasib mereka jang ki 
ni terlantar di Nederland, tentunja 
kaum Indo akan kembali ke Indone 

sia. Lebih kurang “40.000 Indo itu 
setjara massaal akan mendjadi war 
.ga negara Indonesia, dan Pemerin- 
“tah Indonesia mesti menerima me- 

AN enitanbaHUn kabinet jang « 
“oleh Mr. Sartono berdasar : Ka 

| fasal jang telah sangat disetudjui £ 
. oleh! beberapa partai dan golongan, 
dan bahwa ' persetudjuan D.P.P.N.I. 
dalam pembentukan. kabinet seka- 
rang tidak termasuk dalam program. 

- kabinet jang: harus: dipegang oleh P. 
N.I. — Ant. 

  

   

   
     

     

  

   
     

      

     
     

   
   
    

  

      

  

   
      
     

       

   

  

     
         

: oran aa 5 Barat 
esia karena dalam “ perdjandjian 

ja- KMB tentang itu tak ada clausule 
| KON- jang dapat menolak mereka mendja 

- D ““kon- di warga negara Indonesia. t 
bikjaralcap” Ur- ” Kalangan resmi itu menganggap 

jang baru, soal per- pena tak adanja clausule tentang ' 
.pemindal itu, adalah tragiek. perdjandjian 

| dari? Mba: ke Bogor. Dalam ra- KMB bagi Indonesia. Semuanja itu 
nggal NB akan ber- mengakibatkan  bertambah- 

“ beban bagi.Pemerintah Indone- 
» . rsia, jang kini sudah melakukan 

krapgeld politiek, karena Pemerin- 
Matta Indonesia na dibolehkan an 

  

  

buruh se gai - berlaku buat kawu eegara Be 
an paham me- “Tanda bukan -Belanda 

daan ae Nederlanders      
      
    
        

    

“negara Belanda Bang da 
i (Ned» onderdaan Neder 

am Hingga sekarang 

kepala keluarga Indo 
Pa warga ena “Indo 

    
     

      

    

   

    

    

  

    

  

    
     
     
     

la sudah 
- Indonesia. 

240.000 

“orang - Na dan dari djumlah i itu. 
ada Ik. 223.000 orang. anda dan 

terlambat dari 4 dari djumlah itu 
' Indo peranakan Be 
167. 1000 orang. Dan 

iaan tetap Naa 1 
“kan pemerintah tidak mengambil.si 
.kap jang tegi                

    
    
   
   

    
     
      
     

   
      

    

   

    

     

    

   
     
     

  

    
     
      

  

     
      
    
   

    

   
   

         

   
   

    

  

    

  

    
   
    
   
   
    
          
       
    
    

     
     

        

    

   
    

      
     

   
   

    

    

    
    
      

5g orang Dari 
d Hana itu menurut kalangan res- 

“mi adalah orang Indo Belanda jang 
“tongsi ong ,de kleine boeng”, sedang 

JUARA The an Nederland, dan mendapatkan 
LURUH 

nja “Pemerintah Indonesia -hanja 
LE ae Lal Manan Indone- 

      

Sala tak jar Nata 1 
pembangunan: Indonesia. “Seperti di- 
“ketahui: Indonesia sangat membu- 
tuhkan orang2 jang Maan kalau 

ap KL Indonesia 'akan “pulang. 
Achirnja. dapat dikabarkan .bah- 

2 » jg wa Pemerintah Indonesia insjaf 
angkan oleh Bandurg 'bahwa pada suatu waktu KL solda- 

3 masing2 dengan .ten bangsa Indonesia suku Ambon 

e reborn dan Pekalongan. Per jang kini ada di Nederland ' akan 
- tandingan terachir antara Bandung 'kembali kenegerinja, . Karena mere- 

— mela “Djakarta dimenangkan Ka. pada masa sekarang belum me- 

eh D: dengan 2—0, jang di. ngetahui bahwa mereka : adalah alat 
apat de permainan Anna sedang “aa diperlukan. Pemerintah. Be- 

   

  

Sainlanfobafa: 1 wr. Subardjo eng 
bitjarakan kegagalan  Volkenbond 

bulu tatafls ats dulu dan harapan? setinggi langit 
Indonesia terbentuk. | jang dikandung orang ketika Perse 

adakan rikatan Bangsa2 jang sekarang di- 
diben- dirikan ditahun 1945. Tetapi n manu- 

       

sama, jang telah dilakukan 
nerasi2 jang lampau. Ke 

oleh Pata an2 
oleh politik ke buas! n seperti hal- 
nja 20 tahun jang lalu, jang telah 
membawa seluruh kemanusiaan. ke- 
pinggir djurang kebentjanaan. dunia 
jang dahsjat. - 

Negara? “Asia mendjadi fak- 
tor kekuasaan penting. 

3 Diatas runtuhan2 susunan Mini: 
li | lama, negara2 dan pemerintah ba- 
at pautnja ru telah lahir di Asia, sedjak achir 

hwa, Dje Perang Dunia II. Perang 
tu bukan sadja. telah memberikan 

rupa baru, tapi djuga sama sekali 

  

   

  

  

| kan, bahwa Ma 
5 a menadju penghapusan “dari bagian kesehatan dalam keten 

tar n Indonesia 
k . 

"3 Te 

obat-obatan dan alat2 : kesehatan . 

| nerangkan, bahwa 
kan hendak membeli hahan2 keseha 
Tana ter sebut. MA 1 Naa aa 

“ atjara kompetisi 

23 reka mendgjadi warga negara Indo-. 

e groote boeng” sudah. kem- : 

“tempat jang agak istimewa. Tegas- . 

Tap, Su bimbkn: 
RAK 

A DALAM POLITIK DUNI 
(HABIS). 

unia IL 

"kesehatan 
Untuk, Jpg onteraea 

3 Lingonesw 
Lp. dari 'New York Mlpempab. 

'ajor Abraham Irsan 

telah meninggal- 
an New |. York dengan pesawat 

udara menudju Amsterdam dari Ero 

untuk melakukan ' pembelian 

  

- bagi ketentaraan Indonesia. 
. Abraham sebelum berangkat me- 

ia merentjana- 

  » 

  

Ba DENGAN PARA DJAKSA 

      
     

  

   
       

  

    
     

ai tahun 1951 

Kepada semua Perserikatan Ta 
den) anggauta P.S.S.I. jang hendak 
.ikut dalam kompetisi P.S.S.I, tahun 3 

ata 1951, “tetapi jang sampai sekarang 
- “belum menjatakan keinginannja itu 

kepada Pengurus P.S. S.I. di Djakar 
ta, diberi kelahegaran sampai 
gal 12 Mei ja.d. “untuk menjampai- 

  

kan pernjataan -itu kepada Pengu- 
rus P.S.S.I. atau Komisaris P.S.S:I, 
jang bersangkutan. Sesudah tanggal 
tersebut pendaftaran untuk 'kompe 
tisi tahun 1951 akan ditutup dan 
akan ditetapkan  atjara kompetisi 
distrik jang pasti. £ 

Kepada semua. Komisaris P.S. SJ. 
diminta supaja lekas menjampaikan 

atjara kompetisi distrik masing2 
| kepada- Pengurus P.S.S.I, Pusat. 

Kalau karena beberapa kesulitan 
tersebut belum 

- dapat disusun, diminta supaja dia- 

dak: pertemuan dengan wakil2 
Perserikatan didistrik masing2 un- 

« tuk memetjahkan soal2 jang berhu- 

bungan dengan ' kompetisi distrik 
tersebut. 33 

Sekali lagi diperingatkan kepada 
semua Perserikatan  anggauta P.S. 
S.L, bahwa sedapat mungkin kom- 
petisi P.S.S.I. harus dimulai dalam 
bulan ini agar kompetisi kedjuara- 
an jang terachir dapat dilangsung- 
kan dalam bulan Oktober jang akan 
datang. - : 

Demikian pengumuman PSS. 
— Ant. 

PEMBERSIHAN DAERAH 
-PURBOLINGGO 

DARI sumber jang dapat diper- 
tjaja kita mendapat kabar, bahwa 
berhubung dengan adanja perembe- 
san2 -kekatjauan, .penggedoran, pe- 
rampokan dan pembunuhan di da- 
erah Ketjamatan Kedjobong (Kab. 
Purbolinggo) dan sekitarnja, baru2 : 
ini oleh pihak “Tentara dan Mobile 
Brigade telah di lakukan  pember- 
sihan di daerah2 tsb. 

. Selama pembersihan itu telah ter 
tangkap 92 orang jang tersangkut- 

« dalam perkara2 kedjahatan, dan be 
berapa orang lainnja menjerah ka- 
rena mereka itu sedar akan dirinja, 

i bahwa perbuatannja itu adalah me- 
langgar hukum negara dan meng- 
ganggu keamanan umum. 

Selandjutnja sumber itu menam: 
bahkan keterangannja, bahwa jang 
sangat terantjam djiwanja oleh pa- 
ra 'grajak (pendjahat) tsb: ialah 
para. Pamong Pradja, Pamong Desa 

“dan Polisi Negara, sedang Tentara 
tidak. Pada waktu2 pembersihan 
tu dilakukan 'bantuan rakjat' sa- 

ngat memuaskan sekali. 
Berhubung dengan adanja grajak 

-kekatjauan2 di daerah tsb. orang 
menduga, mungkin grajak2 itu ada 
lah perembesan dari daerah M. M. 
complex. 5 

  

jang sedang berkongres di Djakarta, hari Selasa jl. diteri 

1 Sukar no. di Sana untuk Dara denga mo menerima 

  

D ALAM eka dongan »Antara” 
umum 'PNI menjatakan, : bahwa sekarang 

“Sidik Dioenka rto 

5 B.P.P. TIDAK PERLU LAGI 
Sidik Djo FoskBarto 

ini 
Ketia 

sebenarnja adanja 
badah permusjawaratan partai? tidak perlu lagi karena badan ini di- 
bentuk. semata? 

Menurut Sidik, sekarang sudah ti 
ba waktunja untuk ' membentuk 
front nasional jang didalamnja .du- 
Guk semua partai dan golongan. Di 
tanja apakah PNI sanggup meme- 
lopori- adanja front nasional itu, 
Sidik berkata, bahwa PNI akan me 
nindjau lebih dulu perkembangan2 

waktu ini. 
“Seperti diketahui PNI bukan -ang 

gauta BPP. 

Mengenai program Kabinet seka- 
rang Sidik mengatakan, bahwa soal 
Dalam Negeri harus mendapat per 
hatian, mengenai keamanan. 'Ten- 
tang soal Keamanan.ini menurut 

Sidik tidak tjukup diselesaikan dgn 
kekuatan sendjata, melainkan ha- 
rus disertai dengan pengerahan se- 
mua aparaat Pemerintahan jang di 
dalamnja -termasuk pe aueganan 
perbaikan soal ekonomis. 

Dalam waktu jang singkat PNI 
akan .menjarmripaikan kepada Peme- 
rintah program |djangka pendek me 
ngenai politik dalam negeri dengan 
maksud, supaja dapat “dilaksanakan 
guna mengatasi kesulitan? dalam 
negeri sekarang ini. 

Achirnja Sidik mengatakan bah- 
wa dalam kongres PNTI tanggal 20 
hingga 24 Mei jad. soal2 mengenai 
politik dalam dan luar negeri akan 
mendjadi atjara jang terpenting. 

  

Sidang Kabinet ke-2 - 
Dalam rapat kabinet jang kedua 

kalinja pada tanggal 8 Mei Perda- 
na Menteri memberitahukan, bah- 
wa M.. Sewaka Ca Djawa. 
Barat telah menerinza baik pengang 
katannja sebagai Mena Perta-. 
hanan. 

  

Ia disumpah pada hari Rebo ke- 
marin djam 09.30 pagi Giistana 
Merdeka. ' Kemudian - Pemerintah 
memberikan persetudjuannja terha- 
Gap keputusan Kabinet Natsir dulu 
mengenai pengeluaran seorang war 
tawan “Tionghoa bernama Wang 
Chiyun. 

“Dalam pembitjaraan2 mengenai 
administrasi, kabinet menjetudjui 
pula pengangkatan Dr. Sumitro 
Djojohadikusumo sebagai komisaris 
Pemerintah pada Javase Bank de- 
mikian diumumkan oleh Sekretariat 
dewan Menteri. — Antara. 

  

RENTIANA PELAJARAN OLEH EXIM BANK 
SEGERA DIBITJARAKAN 

PENJELENGGARAAN Tania pelajaran oleh Exim Bank segera 

PeNGENAN. 

Selangjutnja Bakso “bahwa 
djalanannja ke Amerika dan 
“Barat melalui negeri Be-    

“Janda Ir. Inderatjaja, Drs. H. 
velat dan Ar PF Binkh st jakan 
.menindjau ke. Swedia Jaa Mora ogia 
untuk mentjari kemungk 2.men- 
dapatkan coasters guna memenuhi 
“kebutuhan peladjaran di Indonesia. 
Sedangkan di Djerman Barat dan 
inegeri Belanda mereka akan me- 
rundingkan lebih landjut tentang 
pesanan2 alat2 kereta api dan pe- 
ngangkutannja di Indonesia. Djuga 
mengenai keuangan akan dirunding- 
kan lebih Gjauh mengingat beaja 
untuk melaksanakan rentjana permn- 
.bargunan @rebabitasi) dari DKA 

: salam tahun2 jad. 

   

telah memberikan isi jang baru 
kepada bagian bumi ini. 

Satu per. satu, berbagai tanah 
djadjahan dan daerah takluk  Ne- 
gara2 Barat telah mendapat  ke- 
merdekaannja. Negara2- baru itu 

8 sendiri telah merupakan faktor pen 
ting dalam pertarungan. perimbang: 

dunia an kekuasaan, jang dalam keadaan 
“1 internasional dewasa ini tampaknja 

kuasai mendjadi satu-satunja — djaminan 
bagi pemeliharaan perdamaian jg 
gojang ini. 

«Apakah negara2 baru di Asia Se- 
latan dan Asia Tenggara ini ber- 
sama-sama tidak merupakan  fak- 
tor kekuasaan jang penting sekali, 

“jang dapat menentukan djalannja 

siasat perang atau, damai? tanja 
-penulis: : 

Angan? dan kenjataan leng- 
kap - melengkapi dalam 
“politik dunia. 

Sudah tentu kekuatan materi 

akan dirundingkan untuk dapat segera didjalankan. Hsi ini akan.di 
lakukan dl Waskington dimana permintaan pemerintah Indonesia untuk 
menambah : mobil kredit dengan 10 djuta tollar akan Gjuga diberikan 
keteranganuja. Demiktan kabar. dari kementerian perhubungan bagian 

“Di Rotterdam son akan diada- 
ken rundirgan dengan NV Vlesen 
Zonen untuk 'melandjutkan perusa- 

-haan aluminium di Biak, berhubung 
dengan habis berlakunja metocon- 

    

:Barat Ir. FF Binkhorst akan melan. 
Gjutkan rundingan dengan paberik 
.alat2 kereta api mengenai pengirim- 
an.ke Indonesia. Djuga dengan Ko-' 
misaris Agung di Den Haag ketiga 
utusan tersebut akan merundingkan 

tentang mentjarikan tenaga? ahli 
pada kementerian perhubungan dan 
perusahaan2 dibawahnja. 

Ketiga itu adalah pegawai2 tinggi 
dari kementerian perhuburgan jang 
telah dikirimkan keluar negeri 
25 April jl. Ant. : 

-tract, Di negeriBelanda.dan Djerman 

untuk . menghadapi pembentukan kabinet jang lalu. 

R.53. 000 Utker Bahan 
rakjat 

DARI Djawatan.Sosial Kares. Ba 
njumas kita mendapat keterangan, 
bahwa kini Djawt. tsb. telah menje- 
diakan wang banjaknja- R. 53.000 
untuk sokongan kepada rakjat “di 

desa " Kotabima (bilangan  Madje- 
nang, Kab. Tjilatjap) jang rumah2 

nja musnah karena akibat pemba- 
karan2 jang dilakukan oleh gerom- 
bolan2 Darul 
lakangan ini. 

Sokongan2 
rupa wang 

Islam pada waktu2 be 

itu tidak diberikan be 
- tetapi berupa barang2 

bouwmaterialen, dan persediaan tsb 
kabarnja tjukup untuk membangun 
k.. 500 buah rumah. Dimana .ru- 
mah2 baru itu akan didirikan, bila- 
mana ditempat itu sungguh2 
amanan telah 'terdjamin dan 
ngan sampai dibakar 

ke- 
dja- 

lagi. oleh ge- 
rombolan2 pengatjau. 

Berkenaan dengan 
“Djawatan Kehutanan 

mas telah 
memberi toewijzing 

harga jang se-murah2nja guna ke- 
perluan2 tsb. diatas. 

itu, kabarnja 
daerah Banju 

menjanggupkan akan 
kaju djati dgn 

SEMUA ORANG 
D 
lagi akan dilangsungkan itu, semua 

  

ARI pihak. kantor pemilihan umum, kita mendapat keterangan, bah 
wa dalam. pemilihan umum untuk daerah Jogjakarta jang tidak lama 

orang lelaki atau. perempuan, buta 9 Pu 6 
huruf atau tidak boleh memilih semua. 

Orang2 jang terpilih itu kemudian 

memilih pemilih. Jang bisa mendja 
di. pemilih harus mempunjai sjarat 

bisa membatja, “huruf Latijn, Arab 
atau daerah. Tidak ada keharusan 

bisa'menulis.- “. 
Adapun orang2 jang boleh dipilih 

mendjadi anggauta D.P.R. sedikitnja 
berumur 21 tahun, dapat membatja 
dan menulis huruf Latijn. Dan lain2 
sjarat lainnja lagi jang termaktub 
dalam peraturan pemilihan umum. 

Selandjutnja didapat keterangan 
bahwa seluruh Jogjakarta djumlah- 
nja orang jang dapat memilih ada 1 

djuta, Sedangkan  djumlah pendu- 
duknja ada 2 djuta. 
Dari pada djumlah sekian, mere 

ka harus memilih 40 orang untuk 
anggauta DPR. 

Beaja pemilihan. 

Dari pemerintah pusat didapat 
biaja sebanjak setengah djuta ru- 
piah. Sedangkan jang diperlukan 
sebenarnja 14 djuta rupiah, 

Untuk keperluan pemilihan umum 
diperlukan formulir sebanjak 2.500. 
000 lembar dalam 14 matjam. 

Lamanja pemilihan umum itu akan 
memakan waktu 118 hari. Kapan di 
mulai, menunggu selesainja persia- 
pan2 dikabupaten2. 

Seorang wanita duduk di 
D.P.R. Sewon. Y 

Dalam. pembaharuan anggota D. 
P.R. Kl. Panggunghardjo, Sewon, 

:Bantul, jang belum ' lama  dilaku- 
kan, diantaranja 28 anggota D.P.R. 
jang baru terdapat seorang wanita, 
berasal dari pedukuhan .Sawit. Na- 
ma wanita tsb. ialah sdr. ' Bodijah 
jang dalam organisasi wanita” dia 
memegang pimpinan ,GERWIS" 
:Ranting Sewon. 

Perlu diketahui habwa “susunan 

pengurus. D.P.R. jang baru itu sbb, 
Ketua I sdr. Kawit, Ketua II sdr. 
Wasis, sedang Penulis I sdr. Lang- 
geng dan Penulis II sdr. Budijah. 

Asrama Gadjah Mada 1 th 
Bertepatan dengan setahun berdi 

rinja Asrama Mahasiswa Universi- 
teit Negeri Gadjah Mada, hari Sab 
tu malam tg. 12 Mei jang akan da- 

tang ini akan dilangsungkan malam 

perajaan bertempat di Notopradjan, 
mulai djam 18.30. 

  

PETANI MENINDJAU PEMBIKINAN 

H ARI Selasa jl. 
renggo (Klaten), 

GULA MANGKOK 
“serombongan petani? dari “Tasikmadu dan Manis- 

jang 'telah menanam tebu rakjat ditempatnja 
masing2, atas adjakan dan pimpinan Djawatan Pertanian Rakjat Da- 
erah Surakarta mengadakan penindjauan bersama kedaerah Ponorogo 
Ta melihat pembikinan - gula mangkok jang dikerdjakan rakjat 

isana. 

Maksudnja jalah, agar sekembali 
nja dari penindjauan itu, mereka 

PB. Pa tu tidak sama dengan Ba 

lai Pengobatan Umum. Tugas dari 
akan “dapat membikin sendiri gula 'Pos ini adalah hanja memberi perto 
“sematjam itu, “djika. mereka tidak 
bermaksud mendjual 
kepada Pabrik Gula. 

tebu mereka 
longan kepada kesengsaraan2 perta 

ma dan dimana perlu lalu mefighu- 
bungkan dengan Balai Pengobatan 

Djika mereka membutuhkan alat2 atau Dokter. 
jang diperlukan, 
nian Rakjat akan Menpan 
ngusahakannj a. 

(Tanaman tebu rakjat didua'” tem- 
pat tsb. luasnja ada 8 ha. di Papa- 

Djawatan Perta- Atas pembukaan Pos2 itu jang 
me- patut mendapat penghargaan besar, 

adalah sdr. Wirodihardjo di Tegal- 

gondo, karena telah menjerahkan 
rumahnja dengan tjuma2 untuk ke 

han Tasikmadu dan 6 ha. di Manis- perluan Palang Merah Indonesia. 
renggo..— Antara. 

P.M.I. Klaten membuka di 
4 tempat Pos P:P.P.K. 
Bertepatan dengan 

Jean Henry Dunat pada tgl. 8 Mei, 
maka Panitya Penjelenggara Peri- 

ngatan P.M.I. di Klaten, selain me- 

“ngadakan perlombaan? bridge, bulu jang sebuah lagi milik. Dr. Ambio 
tangkis dan P.P.P.K., 

hari itu telah 

  

3 Bush mesin penetas 
telur di Malang 

Menurut Dr. Ambio, kepala Dja- 
“hari lahirnja watan Kehewanan Keresidenan Ma 

lang, djumlah mesin penetas telur 
(broedmachine) di Malang kini ada 
5 buah, 4 buah milik Djawatan. dan 

djuga pada sendiri. 

diperingati dengan Kekuatan mesin milik djawatan 
membuka Pos2 P.P.P.K. di 4 tempat, tersebut masing2 3024, 1320,500. dan 

jaitu di Pandansimping 

nan), Gondangwinangun, Klepu (Tje 
) dan Tegalgondo 

Delanggu). 

Pembukaan Pos2 

per 

meriwajatkan 

akan djasa dan tjita2 dari Jean Hen 5000 

ry Dunant, 

Geneve. 
Perlu ditambahkan, 

dan 

(Pramba- 

(Wonosari 

75 buah telur, sedang mesin milik 
Dr. Ambio Y0 buah telur. 

Tentang 4 buah mesin djawatan 
tersebut dapat: diterangkan, bahwa 
jang pertama dan kedua keluaran 

itu dilakukan Nederland, jang ke-3 dari Bandung 
oleh Ketua Penjelenggara Dr. Su- dan jang ke-4 keluaran Nederland. 
nusmo Prawirohusodo. 

Dr. Sunusmo Prawirohusodo Selain sin2 tersebut jang menurut kapasi- 

memperingati teitnja dapat menetaskan telur Ik. 

Tetapi tiap 3 minggu sekali me- 

butir dalam praktek hanja 
djuga menerangkan, menghasilkan Ik. 4000 butir. 

bahwa hari 8 Mei itu dirajakan, ada 
lah menurut keputusan “ 

gres Palang Merah Internasional di 

Dr. Ambio menerangkan bahwa 
dari Kon- dengan djalan mengawinkan ajam2 

biasa dengan raskippen  djumlah 
hasil telur ajam djadi berlipat gan- 

bahwa Pos da. — Ant. 

Ranting BTI baru. 
Belum lama ini didesa. Geneng, 

Panggunghardjo ““(Sewon) telah 
dapat dibentuk organisasi B.T.I. 
Ranting jang diketuai sdr. Prapto- 
karijo, wk. Sdr. Kartawihardjo, 
sedang Penulisnja sdr. Sutrisno. 
Daiam rapat “pembentukan tsb. 

selain | diterangkan tentang azas 
dan tudjuan BTI djuga ' diterang- 
kan tentang persewaan tanah jang 
akan “datang. 

Konp. Djapendi di Wates 
Djawatan penerangan daerah is- 

timewa akan mengadakan konpe- 
rensi kilat di Wates - pada tg. 12 
Mei jad. dengan seluruh tjabang2- 

nja, Selain membitjarakan soal2' in 
tern, akan ditindjau djuga soal 
mengenai politik pemerintah baru. 

Brosur tentang pemilihan 
umum 

Djapendi telah. menerbitkan -bro- 
sur ,,Pelita” sebanjak 3000 ex me- 
ngenai pemilihan umum  berdasar- 
kan undang2 No. 7 tahun 1950. 

Buku? ketjil ini diberikan gratis 
kepada, mereka jang berurusan de- 
ngan hal tsb., sampai kepada “lu- 

rah - lurah. 

Djawatan Pendidikan Masja- 
rakat dan pers 

Semalam bertempat . diruangan 
toko ,OEN” telah dilangsungkan 
pertemuan antara djawatan Pendidi 

kan Masjarakat dan wartawan2 .di 

Jogja. 
Dalam pertemuan: tersebut diurai 

kan tentang pembentukan inspeksi2 
di Propinsi Sulawesi dan Maluku. 

Selain itu diuraikan.djuga tentang 

pemberantasan buta huruf dengan 
menthode asing, Laubach. 

Sekolah -Asisten -Ahli 
. 

Pharmacie 
Oleh Kementerian Kesehatan RI 

bagian Pharmacie direntjanakan 
mulai tg. 1 Augustus jang akan da- 

tang ini dikota ini akan dibuka Se 
kolah Asisten Ahli Pharmacie. Lama 
pendidikan 2—3 tahun. Mereka jang 

akan diterima mendjadi murid jalah 
jang telah mempunjai salinan idja- 
zah jang disjahkan dari MULO-B, 

SMP B (bukan A atau C) atau-surat 
keterangan telah lulus udjian peng 

habisan dengan hasil dan pada sesu 
atu pendidikan . jang sekurang-ku- 

rangnja sederadjat. dengan sekolah 
tersebut diatas, atau salinan jang 
sjah daripada. daftar “angka2 jang 

diperoleh dalam “udjian penghabisan 

atau pada rapport MpAS. kelas jang 

terachir. 

Rapat pemilihan djabatan 
Hari ini djam 10.00 pagi di Bang 

sal Kepatihan dilangsungkan rapat 
pemilihan djabatan jang diselengga 

rakan oleh . Djawatan - Sosial. bag. 
Perburuhan Daerah - Istimewa :Jo- 

gjakarta. Dalam rapat itu a.l. akan 
diberikan pendjelasan tentang mak 

sud dan tudjuan dari pemilihan dja 

batan (beroepskeuze) oleh utusan 
dari kantor Pusat: Djawatan Penem 
patan Tenaga R.I. 

UTUSAN SPS DAN PWI 
Pada pertengahan bulan Mei ini, 

SP.S. dan P.W.I. akan mengutus 

Sdr. AZ. Palindih, P. Lubis dan 
mungkin djuga sdr. Djamal Ali un- 
tuk menindjau dari dekat keadaan 

  

persurat-kabaran di Makassar, Me-' 
nado, Gorontalo, 

Bandjarmasin. 
Selandjutnja pada: pertengahan 

bulan Juni jang akan datang akan 

berangkat utusan S.P.S. dan P.W.I. 
ke Palembang, Medan, Kotaradja 
dan Padang. Jang akan berangkat 
sdr.2 Djamal Ali dan Djawoto. 

 /MALAA INI bila ai 

Balikpapan .dan 

     
     

INDRA : Daredevils of the clouds 
Robert Livingstone, Mec  Clarke 
James Cardwell.—segala umur. 
SOBOHARSONO: Angel and the Bad 
man. John Wayne,. Gsil Russel. — 
segala umur. 
SENISONO: The Mummy's Co"'rae, 
Lon Chaney, Kay Harding, Virginia 
Cbrisatine.—13 th. 
REK: Atlantic City.  Constance 
Moore, Brad Taylor. 
LUXOR : Sin Ku Yen. We I Bing 
Pe Yang d11.—17 th, 

          

akan mendjadi faktor praktis jang 
menentukan, apabila saatnja telah 
datang, kata penulis seterusnja. 
Dan perhubungan internasional di 
masa datang akan tergantung ke 

pada siapa jang akan keluar seba- 
gai pemenang ' dari pertarungan 
raksasa itu. Tetapi Sedjarah telah 
sama-sama. menundjukkan, betapa 
pentingnja peranan jang didjalan- 
kan oleh tjita2 dan paham2  dida- 
lam membangkitkan semangat fak 
jat untuk usaha2 nasional jang lu- 
hur. Djuga dalam politik ' dunia, 
angan2 dan kenjataan lengkap- me- 
lengkapi. 

5 Men Na negara2 baru di 
Asia. 

Mr. Subardjo berpendapat, . bah- 
wa .negara2 jang baru terbentuk 
di Asia Selatan dan Asia 'Tengga- 
ra semuanja tersusun menurut kon- 
stitusi modern dan atas dagar2 ad- 
ministrasi modern pula, tetapi  po- 
litik nasional ditentukan oleh fil- 
safat dan pandangan hidup bangsa2 
itu masing2, dan hal ini bergande- 
ngan dengan pertimbangan jang ber 

sifat praktis. 

Dengan mengabdikan diri“ kita 
Kepaah nilai2 kerochanian, jang “tes 

lah membimbing benua 
abad keabad, adalah mendjadi ke- 

  
  

Asia dari lam batas2 kemungkinan kekuatan 
kita untuk kerdja - sama dengan 

wadjiban kita untuk berdjuang buat sebaik-baiknja dengan bangsa2 lain 

mengakurkan 

bertentangan 
tuk bekerdja buat 
pihak2 jang bertentangan satu 

kepentingan2 
satu sama lain, 

“jang didunia jang sepaham, untuk ber- 
un- buat berturut-turut hal2 jang akan 

mengakurkan dapat menolong generasi ini dan ge 
de nerasi2 jang akan datang dari ba- 

ngan jang lain, dan untuk mentjip haja peperangan jang mengantjam. 

takan suasana internasional. baru Selama abad ke-16 hingga ke-17 

jang akan dapat memadjukan per- sebagian besar dari umat manusia 

damaian dunia. 
Bangsa2 Barat telah gagal untuk rah besar-besaran untuk membukti 

melepaskan dirinja dari lembah ke kan keunggulan suatu agama diatas 

takutan, kebentjian dan peperang- agama jang lain. Kini agama2 

mengalami pula pertumpahan  da- 

itu 

an, jang telah meratjuni perhubung berdiri berdampingan dalam djiwa 

an diantara bangsa dengan bangsa saling menghormati 
sedunia dewasa ini. 
di kewadjiban utama daripada bang bahwa ideologi2 politik jang meme- 
sa2 baru jang merdeka di “Asia un-. tjahkan persatuan didunia 

tuk mengerdjakan tugas 
nantang untuk mentjiptakan 

Adalah mendja- gai. 

jang me- 
kea- dan kepertjajaan untuk achirnja da 

dan menghar 
Karenanja' kita 

dewasa 
ini akan memberi saling mengerti 

daan jang achirnja akan melenjap- pat berdiri bersama-sama. 

kan ketegangan sekarang ini 
jang akan mengembalikan “perda- ,,Bineka Tunggal Ika”. 

dan Sembojan kebangsaan Indonesia 
Kita berpen- 

maian dunia dan keadaan internasi- dapat, bahwa sembojan itu akan da 
onal jang sehat. 

Oleh penulis diterangkan, 

kita dari Indonesia 
ham dari tjita2 dan adjaran 

mengambil il- 
pe- ada pada persimpangan djalan dari 

pat merupakan kuntji bagi perda- 
bahwa maian dunia dan saling mengerti. 

Dalam arti geopolitis, Indonesia 

mimpin2 dunia jang kenamaan, pu“ Asia Tenggara dan merupakan tem 
djangga2 
akan terus-menerus 

besar dan Nabi2. Kita pat sama2 bertemunja bagi kepen- 

berusaha das tingan2 jang berlainan, dan, barang- 

berpendapat, 

kali jang saling bertentangan dari 
kita. Adalah mendjadi kepentingan 

kita dan djuga bagi para tetangga 
kita, bahwa kita tidak mau memi- 
hak pada negeri ini atau itu atau 
golongan ini atau itu - ketjuali ba- 
gi kepentingan perdamaian dan .sa- 
ling mengerti didunia . internasional 
— dan mendjauhkan diri kita, dari 
semua persekutuan jang ruwet, jang 
ditudjukan untuk menentang 'pihak 
ketiga. Dan kita dalam pada itu 
tetap membuka  djalan2 . lalu lin- 
tas politik, ekonomi dan 'kebudaja- 
an dari Samudera India dan Pasifik 
jang meliwati Indonesia. 

Achirnja Mr.. Subardjo menutup 
tulisannja demikian: Dengan tiada 
takut dan tigda malu kita bertudju 
an untuk mentjapai perdamaian di 
bumi ' ini, goodwill bagi semua 
orang, apapun agama atau paham 
politiknja. Kita hendak menjatakan, 
bahwa kita adalah sama — dengan 
bangsa2 lain jang sepaham dengan 
kita sebagai suatu faktor jang har- 
monis didalam “dunia jang  terpe- 

tjah-belah disebabkan karena perbe- 
daan2. paham. Kita ingin melihat 
Satu “Dunia jang beradab, jang 
sepandjang abad telah  ditjita-tjita 
kan oleh ummat manusia. — Ant,



   
    

   

  

Pn PBB 1 me- 
'angan2 untuk mengha- 

2 Utara untuk offen 
jang diharap akan 

: 48 djam ini. 
1 ra di Eau barat. 

   

          

ati garis lintang 388 

xa 3 kan2 Korea Utara, jg" 
akan tabir bagi induk 

pasukan2 Tionghoa, mem 
Tawanan jang bertambah se- 

asu n2 infanteri “Korea Se- 
Senen sambil 

    
   

  

“ ber-    

“dari Seoul. Serangan 
Pama hari Selasa, 
B lainnja sementara 

Nah magju disebelah timur 

   

  

   

          

   
    

        

   
   

  

   
   

   

    

   

        

      

   
   

   

  

   

      

   

“Munsan jatah pusat djalan2 jang 
penting 2. :mil sebelah barat-laut 

3:4 Pasukan? .K. Selatan 
sa 'Kangson. 

$ Pada 2 tempat lainnja di garis 
:#pertempuran pasukan2 Korea  Se- 

5 ““Iatan bergerak madju dari keduduk 

rang | andnja. Dipantai timur satuan2 'in- 
an. fanteri Korea Selatan pada hari 

rebut 

snja, 9 mil “sebelah utara garis lin- 
searuka tang. 38”: jaitu. kedudukan '. pasu- 

. medan pertempuran Korea. 
Disebelah timur Inje pasukan? 

Korea Selatan memperoleh - kema- 
" djuan2 ,Sedang” didaerah vbegunung 
an. terhadap 'kKira2 1 bataljon Korea: 

| Bear, : $ 
| Sementara itu pesawat2 -pembus 

dak 
sknja. Fiaxgkawn : 3 

ja: lain! Sebab, ja Gifik 
-ketjilnja 5 

sjumi. Tu “dan 'pembom PBB pada hari Se- 

Kabinet lasa | melandjutkan serangan2nja 
Ogu. pro- besar2ah terhadap pemusatan2 pa 

2 gram, Kabinet Bintan du | Dari tur Sukan2 “Utara, garis2 perhubungan 
: naa dan pusat2' perlengkapan Utara. 

: “8000 Kendaraan Utara. 
bi it mati. Kai ae Lebih (kurang 3000 kendaraan Uta 

| Sukiman” Kat pa ro nama Kabinet- Ta telah terlihat pada malam Sela- 

| nja tetap sebagai rentjana mas Tono S2 oleh penerbang? PBB di Korea 
| Gualu, jakni "Kabinet gsanto Tirto- Utara, demikian diumumkan. oleh 

. prodjo”, ae benang Bpaup Hara angkatan udara ke-5 

| maududuk.. ae Ia : pada hari Selasa. PN 5 
Sebaliknya bang Arudji dari PSI sean laka TT 2 

na Peaan ak ikut duduk at dan ema” di Korea Tengah. 
rena, Katana, |... 4 gi :3 

aa Kabitet ' 5 “ane UP. 

aa BUKAN PE 

        

    5 ireng dari 
aNobpata" Bersama BEP. Padahal, 

' Soarono tahu. “Belakangan, JKSII 
memang tidak dja Pa oleh 

  

    
    

pembentuk Kabinet. An ita dja- Te 

Man Gate AN, MELAI 
inn biang Io. 2 13 

aa asa aan 

"PSI dan PRI as Tan Kh ADJALLAH »Peoples China” 
tanja tak suka ikut Guduk. Tapi 
Partai Buruh man, Se ana 
Program ma hanja pedo- 2 entah provokatif. 

Sa maen. Dimanaz di adikan pedoman. Xx, 
Na Di Parlemen, di Ksbinet, dan djuga Nikah perijandian 4 

Pi au akan Ta semua. D 2 Naa Asia, tetapi pertama2, naskah per- 
Han an Kabinet berpedoman Gjandjian Djepang itu mengantjam 

ram 2 an PSII -berdirinja rakjat Djepang 
tidak merta Kabine aja dju- “bangsa jang merdeka. 

Teen Kena domai seng ANN “Djepang jang diikatkan pada he 
- F3 E . - & 3 3 See | pembebasan . bagi rakjat Djepang, 

1 dakannj ang - £ “itulah jang dikehendaki Oleh golong 

  

    

bagi rakjat 
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OFANG: Jajadi Sin perang Amerika, jalah perbudak 
seperti loter tu an terus-menerus dan bukan suatu 

seperti beli lot. Lc di an2.J.P. Morgan, Du Pont dan Ro- 
1 , Menteri.atau tt 1 2 DPR. CKeveller dengan naskah .perdjan- 
Kn - Tapi, ada Ajuga Man Jotere djiah perdamaian Djebang itu. 

Dan itu bukanlah suatu perdjan- 
- Gjian perdamaian, tetapi suatu per- 

tak suka terima. Mis 
mitro Kolopaking CN 
mang. tidak | | 
.Ig kasihan, itu KE k imperialis Amerika jalah untuk me- 

2 Banyaja. Tapi Ca papa nguasai, .mempersendjatai kembali     

   

    

   

    

   
   

     

   

    

    

  

    
    

      

      

   

     
   
   

    
    
   

  

   

   
   

    

   

  

    

   

  

   

          

    
    

1 djadi Menteri. dan menggunakan Djepang : untuk 
5 Hirian .Raxjat” s ulis. perangnja jang aggresif. 
P : Pn Kabinet Sekaran ini “Ka. — Djepang harus “didemiliterisir 
5 Ke 7 et rongsokan Min eA rom- Salah satu tudjuan pokok dari ne 

5 bengan Sodron supaya Pak gara? Serikat dalam melawan Dje- 
Burdkg mei 3 'ang pang “jang aggresif itu jalah - un- 
Tampang: itu t G «Barapg tuk menghantjurkan kekuatan un- 
lama! Dan bar “umum- tuk -berperang dari Djepang..     

   
nja kuat. Sepeda, Pp 

  
-dula lebih kinan 8 dan politik pokok dari Komisi 'Ti- 

F, | sekarang. Diadi sai bengan mur djauh jang diumumkan bulan 
: artinja Kal suda. Djuni th. 1947, menjatakan, hahwa 

Bi Tatan mana?: : Djepang harus didemiliterisir. Te- 
PE bisa! K tapi dalam bab jang Gibuatnja - ise- 

Pa ea Lantas menja 'tjara cynis dengan kepala ,,Keaman 
“mana. Nike uan an” dari naskah perdjandjian per- pen 

  

    

Bodrono usul dj n begini. Bu Tarian Djepang, malahan kata2 
pglon itu sakti, Bisa bikin #elarat ,persendjataan”-pun ' 'tak disebut. 
duri, nona kana sulunja Sebaliknja tiap usaha dilakukan un ' 
aa nj £ berganti. “tuk mengsjahkan. rentjana persen- 

ubumnja: ana : djataan kebalai Dje , jang kini 
sedang Giselenggaraka 83, 'oleh Ame- 

: 0. rika sebagai satu?nja negeri 
En dudukan di Djepang. 1 

3 Ke Taiwan" dan 1 (Pescadores. 
“Naskah LA Spa Am 

  

  

    5 Kanan Meet Pas 
Ka j lam Persetudjuan Kairo 

Taiwan ' dan Penghu ' £ 
-harus dikembalikan “kepada “Tiong- 

. kok. Tapi naskah itu-dengan senga- 
dja an 
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ne Sma Mura s 
, mengumumkan berla Cui p Li 

jak tahan diktatur, untuk mberan- 
ii tas antjaman Komunis terhadap Re 

ah papi "Panama dan Terusan Pan: 

“Ke ika malam Selasa Ha parlemen 
Panama telah dibubarkan oleh pe- 

i- merintah dan kenstittusi Nanga, 1946 
i @ibataikan. 
“Dalam pada itu dikamunkan oleh 

pemerintah, bahwa . pemerintahan 
akan “dilakukan melalui « “dekrit2, 

gak, @iadakan Ke " Ha     

ani ati Via te “ 
Lari Sek: deal Aher 

kini Pernan Naga . 

n2 jang letaknja 1g 

P uma Senen mere ut Kangson jang letak-' 

2? “diganti kan? PBB jang . »paling keutara di-' 

Kata »Peoples China” 

YA Ja. , Suatu perdjandjian perang Amerika 

mengatakan, bahwa maag TAN kasa, “ialah 20an Ni 

itu langsung 

“sebagai. 

..Gjandjian perang! Komplotan .kaum 

n | Persetudjuan Pots-dam “th. 1945 

pen- 

  

  

  

   

    

ris toshadaD. RRT dan terhadap Sov 
set Uni, 

Dikatakannja 'bahwa politik Ing- 
igeris bertjorak ,,hanja ,mementing- 
kan kepentingan diri setjara “kikir ' 

.terhadap 
RRT idan Sovjet Uni.” Dituduhnja - 
kedekut - dan mengalah 

pula, bahwa Inggeris memperham- 
rt 1 ainja perdjandjian perda 

Djepang dan akan 
berusaha ' supaja RRT diadjak be- 
.Yunding pula, hal mana merugikan 
(Taiwan.” — Ant.-UP. , 
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petik. dar 50 
terkenal dan 
“paling baru, 

   

   

    

   

  

    
    

            

          

  
rtund:ukan pendapat2 baru jg. baru2 Ini dilangsungkan Haris 
buah kiriman, kebanjakan hasil otak dari: 'orang2 jang belum 

i 'bermatiam2 denis. Diantsranja tardaoat pendapat model 
jartu motor pembantu (hulomotor) guna sevceda ig. didjalank an 

'denoan straa! dan dibuat oleh seorang bangsa Perantjis Pierre Houbel dari 
“Tovlot se. 

Yi BERSEKONGKOL 
INGGERIS ? 

'NGGAUTA mudjolis: rendah Kataan maca Brown Gkpublikain)) 
minggu malam statementnja dimuka pers menuduh 

luar negeri Amerika telah bersekongkol dengan pemerintah 
kementerian 

Inggris 
membantu RRT. dengan “mengirimkan bahan strategis ke RRT melalui 
Hongkong Gan pelabuhan? jang diawasi ' Inggr. e 

- Brown seorang pemimpin Partai 
Republik jang berpengaruh dalam 
partainja “dan kawan erat dari se-' 
nator “Robert Taft mengandjurkan 
supaja diadakan penjelidikan 'terha 
dap »keadaan jang kedji” itu “oleh 
panitia bersama militer dan urusan 
luar negeri Senat jang kini menje- 
lidiki pula pobtk « Timur “Djauh 
Amerika. 

Dikatakannja djuga, : Hala panitia 
tsb. gagal. dalam usahanja untuk 
menelandjangi semua  kedjadian2 
itu, maka panitia bersama militer 
Gan - urusan luar negeri . madjelis. 
rendah sendiri.akan mengambil ini-- 
siatip untuk Gea one pengeba" 
Kam itu? 

Brown katakan: Skemdnrerian Tuar 
.negeri Amerika ikut serta dalam 
perbuatan kedji (sehandaal), ketika 
perdana menteri. 

Attlee. Aan Satin Ta ren- 

  

  

  

batak tajuk Barihvanga berhak: 

“dengan  Djepang”, 

hak Djepang. atas pulau? itu dengan 
tak menegaskan akan Gikembalikan- ' 
nja kepada - Tiongkok. Pem 
USA kini menduduki Taiwan 
kaum penjerbutadi nan 
pulau tadi sebagai pangkalan “un- 
tuk Jangsung landjutkan. agsresi. 
terhadap: rakjat Tiongkok. 

Demikian Peoples China. Ant 
  

Gara?: Mn Mansur 5 
shdabi & B. Hertogh 
Pemerintah Belanda “ihari Selasa 

jl stelah mengadjukan perkaranja 
untuk membataikan perkawinan an 
tara Mansur Adabi, seorang guru 
bangsa Melaju di Singapura, dan 
-Beriha Hertogh, seorang ' Belanda 5 
jang kini berumur 14 tahun. 
Baik Mansur maupun Bertha .ti- 

/dak hadir, ketika perkara tadi di- 
adjukan- dimuka pengadilan dikota 
Breda, negeri: Belanda. $ 

Seperti diketahui, perkawinan 
mereka ' dilakukan ketika. bulan: 
Agustus-di Singapura “dan ketika 
bulan Desember: timbul kerusuhan2 
idisana, "ketika mahkamah tertinggi ' 
Singapura menolak appel Hntjik 
Aminah, . jaitu orang - perempuan 

bangsa “Melaju “jang “memelihara 
“Bertha ketika zaman pendudukan 
Djepang, supaja Bertha “djangan 
sampai. dipulangkan kepada orang 
esa na jang ada dinegeri Belanda. 

Wakil kedjaksaan Belanda, Mr. 
J. 'Toxopeus,. menerangkan bahwa: 
1. Ketika Bertha' Hertogh kawin, 

ia-berkebangsaan Belanda, 
Pada waktu itu, Bertha belum 
tjukup umur dan oleh sebab itu, 

' menurut pasal 86 Hukum Perda- 
ta, ia belum boleh dikawirikan. 

Pengadilan akan ' memberi kepu- 
tusannja: pada tanggai 16 Mei j.a.d. 
'Pada waktu ini, Bertha tinggal ber 
sama orang tuanja dan saudara2nja 

2. 

di Berpe, Dn as — Ant. “Router. 

Inggeris Clement 

ban “menghapuskan semua | 

   

  

Fjainnja. 

dah m takan, bahwa politik, Ing 
geris mengenai eksport bahan2 stra 
tegis k: RRT telah mendapat per- 
Setudjuim dari Amerika. 

“40 Djuta dollar dalam 8 

“Brown sgahajutnja katakan, apa 
itu artinjastelah dapat dilihat ada- 
nja kenjataan” pengiriman 120.060 
ton karet mentah dari Malaja ke 
RRT dalam 9 hulan hingga tanggal 
31 Maret jang: falu. Dan selama ta- 
hun 1949, sebelum petjah perang di 
Korea “seluruh eksport berdjumlah 
hanja 217 506 ton. 

Brown 'kemudian mengulangi pu- 
la jang telah dikatakan oleh Mac 

“Arthur, bahwa 40 djuta dollar ba- 
ihan2 sstrate s telah melalui Hon g- 

Imemidju ke RRT sela- 
w bulan Pebruari dan 

bulan: Maret jang 
“dari Mac Arthur 
alah konsul Ame- 

hg “— anggota dari 

'negeri Dean Ache 
nt.-UP. 

     

     

   
     

     

  

|. rika di Hong 
| kemenierian 

   

   

     

   

    

Wede- Letnan Stir 
meyer, jang laporan -.rahasia - nja 
mengenai Korea diamurnikan baru 

. minggu jang Talu, menjatakan pada 
| hariSenen jL, bahwa,zastelah minta 

untuk mengundurkan diri dari yten- 
tera. - — Ant. “UP. $ : 

“8 
£ 

  

: Monkecoreni di RRT7 7. 
Penulis Walter Winchell dalam 

tulisannja. dalam Daily - Mirror” 

jang terbit di New York "pada" 'hari 
Senin wmemberiarkan, bahwa 'ahli 
atom Italia, Bruo Pontecorvo “kini 
berada. di RRT, disuatu tempat dekat 
perbatasan Soviet, : dimana sedang 
diadakan penjelidikan2 atom. ' : 

Seperti diketahui, Pontecorvo. dulu 
bekefrdja pada laboratorium" atom 

Inggeris di Harwell, Berkshire, dan 
. menghilang ketika sedang beristira- 

hat di Eropa dengan -keluarganja 
pada musim panas jang lalu. 

- 2 “Ant. - - Atp. 

(kan politik jang telah 

R-RGP. 

“Kankia Formosa - 
Surat Achesom. 

Dalam suratnja baru2 ini kepada 
senator: Republikein, William Know 
land, menteri Iuar negeri Amerika 
Dean Acheson sekali lagi menegas- 

ditetapkan 
oleh pemerintah Amerika Serikat 
lebih “dari 2 tehun jang lalu, jaitu 
bahwa, Amerika “Serikat tidak.akan 
membiarkan Formosa Gdjatuh keta- 
ngan RRT. 

Surat. Acheson itu, jang diumum 
kan pada malam Selasa oleh Know 
land, dimaksudkan sebagai djawa- 
ban terhadap tuduhan beberapa: 
anggota- Kongres, bahwa “sedjak bu 
lan Desember tahun: 1949 State De- 
partment fidak lagi. memperhatikan 
nasib Forriosa apabila RRT menga 
dakan penjerbuan terhadap 'pulau 
itu. — Ant.-Afp. 

Paksaan dinas militer 
Di.Korea Selatan 

Polisi Korea Selatan sedjak ma- 
lam Selasa jl. mengadakan penggre- 
began2 “dihermatjam? tempat diko- 
ta Pusan dan mereka tangkapi pe- 
muda2,.jang ditjurigai telah meng 
hindarkan Ml dari pendaftaran di 
nas aniiter. 

Pembesar.2 “militer: : mengumum- 
kan, bahwa barang siapa. hingga 
kini belum mendaftarkan diri, akan 
dianggap sebagai"kaum 

  

  

segera" ke front, “atausdidjatuhi hu- 
kuman berat: lainnja. 

Seterusnja mereka umumkan, ban 
wa semua peladjar dan mahasiswa 
jang tidak selalu mengikuti kursus2 
persiapan militer, akan didahulu- 

kan pendaftarannja Kedalam dinas 
Iniliter”dan akan segera dikirim ke- 
Eront. — Ant. AFP. 

Duta Besar Tiongkok : .Nasio- 
nalis di. Australia berhenti 
'Djurubitjara kementerian luar ne 

geri Australia menjatakan. pada ha 

  

ri Senen, bahwa 'duta-besar Tiong- - 
kok “Nasionalis di ' Australia, Dr. 
Kan Shu Kuang, telah memberitahu 
kan kepada kementerian tersebut, 
bahwa-ia telah memadjukan “ per- 
mintaan berhenti kepada. pemerin- 
tahnja di Formesa. Permintaannja 
tersebut katanja telah  disetudjui 
oleh Taipeh. 

Dr. Kan telah mendjahat djaba- 
tan duta-besar di Australia sedjak 
bulan-Mei 1948. Minggu jl. ia telah 
meninggalkan Canberra dengan ti- 
dak diumumkan. 

Dr. Chen Tai.Chu, jang baru2 ini 

tiba di Canberra, akan ' mendjabat 
sebagai charge ..Vaffaires sementa- 
ra duta- besar jang” Ma belum di- 

  

IK: ATAKAN $ : Teheran, 
kalangan persatuai 

pembunuhan atas diri. 

   
    

   

  

Demikian djuga pihak ini mentjap 
pemimpin  Filiyan islam, — Sayed 
Apbul Haseem s- Knee pen- 
ajahat. 

Dalam “pamplet jang : #istarken 
oleh pihak ini dinjatakan, ' bahwa 
Muhammad Mussoddig dengan setja 
ra resmi dipilih mendjadi . perdana 
menteri Iran pada “hari Minggu 
dengan mengikuti djalan ' pemerin- 
tah2 jang tak sjah sebelumnja. 

Para penindjau di Teheran  ber- 
pendapat, bahwa - perpetjahan par- 
tai Fidyan Islam itu terdjadi antara 
pemimpinnja, Sayed Abul Haseem 

dan tukang? penembak partai ter- 

sebut. 
Perpetjahan 

nja Un 

& 

ini terdjadi sesudah- 
jang diambil Pan 

PERPETIAHAN DALAM KA 
RTAI FIDYAN ISLAM” 

  

“bahwa perpetjahan “tetah timbul dalam 
“Islam fanatik, Fidyan Islam, jang melakukan 

S perdana menteri Iran, All Razmara. 

Salah satu pihak: (dari Fidyan Islam ita 
baru (Iran, Muhammad Mussoddig, ebagai Perah, 

mentjap perdana menteri 

bari Sabtu jang baru lalu tentang 
mendjatuhkan hukuman mati atas 
Giri pembunuh Ali Razmara. 

Dalam pamplet tersebut tadi Pa 
njatakan Gjuga, bahwa: pemerintah! 
Iran sekarang mendirikan kekuasa-i 
annja dengan darah dan usaha2 ang! 
gota2 partai Fidyan dan pemerintah, 
Iran sekarang. ini bekerdja - samaj 
dengan musuh “Islam dan partai 
Fidyan - memandang pemerintah: 
Iran ini sebagai pendjahat bangsa. ' 

Selandjutnja. diterangkan |. dalam, 
pampblet itu, bahwa sebelumnja Mus! 
soddig menerima konsepsi partai 
Fidyan, maka partai ini tidak jakan! 
mengakui pemerintah Mussoddig. | 

4 

Ant.. up. : 
2 

    
      

  

  
    

ATUR BERLAKU Di 
“ Presiek sak dalam pidato ra: 
idionja “mengatakan, bahwa konsti- 

| tusi tahun 1946 .setjara otomatis 
akan berlaku lagi, »tetapi hak. be- 
“bas corpus akan “diper angguhkan, 
sampai suatu waktu, jang akan On, 
tentukan oleh keadaan. 

Dalam pidatonja tadi, Arias me- 
njerang parlemen karena badan ini 
tidak mau. menjetudjui rentjana 
'undang2 pemerintah,  gima mela- 
rang .Komunisme, pengadilan ter- 
tinggi ditjelanja, pula, karena mes 
.njatakan bahwa rentjana undang2 
pemerintah , untuk melakukan  ke- 

  

kuasaan Ank tadi, dianggapnja. 

tida ks AN 

25 Pemimpin oposisi di- 
$ tangkap. 

| Mengenai berita tentang berlaku- 
nja pemerintahan diktatur di Pana 
ma mulai hari Selasa jl. seterusnja 
dapat diwartakan, bahwa tindakan 
(Presiden dan Kabinet tadi merupa- 
kan climax dari kedjadian2 ,,penjer 
buan” Bank Tabungan Panama. oleh 
orang2 jang hendak ambil kembali 
simpanannja. 

Bank tersebut tadi disokong oleh 
pemerintah, Panama. Presiden Arias 
menuduh dalam pidato jang diutjap 
kannja dimuka tjorong radio, bahwa 
kaum Komunislah jang menimbul- 

kan penjerhuan ke-bank ini” dan di 

1 
7 

PANAMA 
katakannja bahwa kaum Womanis 
hendak merusak perekonomian ne- 
geri. 2 

Bertalian dengan penjerbuan Kas 

bank tadi, polisi telah menangkap 
lebih dari 25 pemimpin oposisi, di- 
antaranja bekas presiden “Ricardo 
A. de la Guardia dan bekas "presi- 
den Roberto Chiari serta ' pemim-! 
pin Komunis Christobal “Segundor 
mereka berada dalam rumah pen- 
djara polisi rahasia di Panama City, 

Ketika malam Senen terdjadi pe- 
nangkapen2 tadi, terdjadi tembaks 
menembak, 
dan seorang perempuan . mendapa 
luka2, — Arit. UP, ! Y 

,kolone ke- 
5” dan mereka akan dikirim dengan 

hingga 2 orang ld 

  

KREDIT UNTUK. INDUSTRI 
) D ARI Djawatah" Perindustrian Ca Keradjinan Inspeksi Djawa Timur 

5 Antara” mendapat keterangan, bahwa di Djawa Timur sampai 

achir December 1950 telah diberikan kredit kepada industri2 “ketjil seba 
njak R 1.227.200,— Semula direntjanakan untuk mengeluarkan 'R 4 

“ djuta, tapi "ini kemudian oleh pemerintah pusat diperketjil hingga men 
sdjadi.R 2,5 djuta, sedang sebagian dari uang inipun kini masih ditahan 

. dikantor Pusat Bank. Rakjat Indonesia di Djakarta. 

Dari djumlah R 1. 227. 200,— telah dikeluarkan di Madiun R 374.000,— 
Kediri R 291.000,—, Bodjonegoro R 91.7000,—, Surabaja R '246.000,—, 

"Malang R 54.000,—, Besuki 'R: 140.000-— dan Madura R 30.000,—. : 
Uang itu Dea suntuk perusahaan menurut prioriteit: 

Prioriteit- I: 

  

  

  

  

  

Perusahaan tenun R 180.090. 2-per usahaan 
2 batik » 181.000: 26 S 

» keramik ah UT ». T0.700—: 4 3 2 
3 pandai besi ». 46:000.—:- 7 1 

5 penjamakan kulit » 230.000-—: 8 2 

T pengolahan. kulit » “11.000.—1:-G 3 

3 alat2 pembangunan » 101500.—: 11 2 

5 R 180.200.—: 67 perusahaan 

Prioriteit II: 1. 
Perusahaan perbingkilan :R 69.000—: 3 perusahaan 

2 barang karet De anon al 3 
2 minjak ». 25000—: 3 Kan 
5 pertjetakan 2» 110.000.—3 “1 5 
5 kimia »:”12500.—: 2 Yg 

R 121.500.—: 10 perusahaan 
P3 

Prioriteit III: R '86100—: 11 perusahaan 
Perusahaan barang kaju » “32.500.-—:.. 7 5 

3 tembakau/rokok » 18.000.—: 2 2 

3 tinta/tjat mi 10000—-31 5 
3 susu 5. 10.000.—: 1 35 

sa sokar » 90.000.—: 3 1 

Tn tepung Re 5:000.—: 1 s3 
1 si accu ae OO0O- 12 5 

“5 sabun 35 5,000.—: 2 $ 
2 pajung &. 3 3.000.—: 1 - 

32 kertas merang 2». 10.000—: 1 s$ 
3 kopjah 2. 5.000—: 1 ta 
$$ gula tebu 

R 325.500.—: 33 perusahaan 
  

Lebih landjut Djawatan Perindustrian & Keradjinan menerangkan 
-Kepada ,,Antara”, bahwa kredit jang disediakan oleh pemerintah itu 
oleh pengusaha2 Indonesia diterima dengan gembira. Untuk mengusa- 

hakan suatu industri bangsa kita Masih sangat memerlukan bantuan 
benda dan uang. 

f Alangkah baiknja, demikian sumber itu, djika pemberian kredit itu 
oleh pemerintah diperluas bagi pengusaha2 bangsa Indonesia jg sudah 
mempunjai keachlian dalam meujelenggarakan industri. Untuk membe- 

sarkan perusahaannja mendjadi Suatu industri jang berarti, sangat 
dibutuhkan devisen untuk dapat inendatangkan mesin2. — Antara, 

Pembagian kopra dan minjak Emas di Diakarta 
kelapa Harga emas tertjatat kemarin 

: 5 sore (djam 17.00) 
Dari sumber jang sangat menge- 

tahui ,Antara” mendapat kabar, Emas blok' No. 2 R. 31.75 
bahwa tg. '10/5 akan diadakan per- 2 AA 3 12 29— 

y 

“1Karet de Djz2karta. 
undingan antara Jajasan Kopra de- 
ngan Djawatan2 Perindustrian  di- 
seluruh Djawa. - Tjatatan tanggal 8/5 (djam 17.00) 

Dalam perundingan ini akan di- Sheet No. 1 R 9,40 nom. Sheet No. 2 
R 9,20.nom. Sheet No. 1 ready'e.k. 

Tg. Priok R 8,20 djadi. Ma Noz1 

R 10,30 pembeli. 

Milik ,,Shell “Oil Cmkuy 
D'ooer, RRT 

Para pembesar RRT telah mengo 
per semua milik dari Shell Oil Coy 
di Hankow,  Chungking, Changsha 
dan Thsingtao, ketjuali gedung mas 

kapai tersebut, demikian dikabarkan - 
oleh: K.B. NCNA. . 

Kabar ' sebelumnja - menjatakan 

para pembesar RRT di Shanghai, 

Tienfsin, Kanton dan Swatow telah 
mendjalankan instruksi2 dari kabi- 

net Peking untuk mengoper milik 

maskapai tersebut. — Ant. - Reuter. 

tai 

Jogjakarta, 8 Mei 1951. 

PENGUMUMAN No. 19. 
|. Berkenaan dengan kerusakan di Pembantu Pusat Tenaga Listrik 

Diesel di. Kalisari (Semarang), maka Induk Pusat. Tenaga Hydro 

Elektris di Dje!ok harus berdialan sendiri dengan -akibat ke- 

“'kuatan jang dibagi bagikan kepada kota2 di Djawa Tengah 

jang bersangkutan harus dikurangi. 

bitjarakan soal2 menindjau pemba- 
gian kopra kepada pabrik2 - minjak 
kelapa  di-Djawa “dan pembagian 

minjak kelapanja. 

Sebagaimana diketahui, bahwa se 
bagian dari pabrik minjak kelapa 

menerima kopra dari Jajasan  Ko- 
pra. Ada pula pabrik2 jang sama 
sekali tidak menerima. Bagaimana 
selandjutnja akan'dilakukan pem: 
bagian kopra itu akan “ditindjau 
nanti. 
Pembagian minjak kelapa dari 

pabrik2 jang menerima kopra dari 

Jajasan Kopra ini, sampai sekarang 
dilakukan oleh Djawatan2  Perin- 

dustrian .Kini pun'soal ini akan di 
tindjau' kemungkinan2nja. 

  

  

  

'Maka dari itu kami terpaksa dengan ini memberitahukan, bah:' 

wa untuk sementara tjara giliran pada malam hari tersebut pa- 
da Pengumuman kami No. 18 tertanggal 5 Mei 1951, ter- 

muat pada warta harian , NASIONAL” dan ,KEDAULATAN 

RAKJAT” tertanggal 7 Mei dan 8 Mei 1951 di Jogjakarta ha- 

rus dirobah sebagai berikut : 

a. Golongan hari Senen dan Kemis didjadikan: satu. 

b. 
c. a 

Selasa Djum'at satu. 

Rebo 

d. KS alikan dolongan hari 

longan hari-hari Senen, Selasa dan Rebo sebagai berikut: 

1. Klitren Lor-Balapan-Gondokusuman, Dj. Seraju, 'Nga-" 

bean, Ngupasan, Ngindungan dan Gerdjen Ba par 

da golongan hari Senen. 

Gading, Ngadisurjan, Gebajanan, Minggiran, Tjemoro- 

djadjar, Trimargo dan Karangwaru djatuh pada soon 

hari Selasa. 

"1 3 77 ” 

Minggu satu. 

Saptu dimasukkan 

,1 ” 11 

dalam  go- 

3..Lainnja tersebut untuk golongan hari Saptu tadi djatuh 

pada golongan hari Rebo. & 

' Dengan perobahan tjara giliran tersebut diatas, maka terlihat : 

bahwa mulai hari ini para langganan untuk sementara listrik- 

nja diputuskan pada malam' hari satu kali dalam tiga hari, 

KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA 

Kepala : 

(Ir. Soedoro Mangoenkoesoemo). 81 —5     
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5 : — : m. 
Ruditto: REX : melam ini (tgl 10—5 —'51) kerena tidak ada aliran Seal : s3 

2 listrik TIDAK MAIN. f $ 3 

A. TARKASI & SON 
SENTUL 27 JOGJAKARTA 

PHONE 617. 

ST Aa an Aan asas nana Nada Sauna Kah ade aan An UE AUan Iu k aan 

$ Na Sana (HAMBER OF COMMERCE DAPAT KONTOL am NI 
ea “PEKERDJAAN PEMERINTAH! — Pan "ATLANTIC CITY 

w mesti ke London dirasa ter- 17 TAHUN. Fi djauh. Demikian djuga Nona kubyITo bekas ketua Dewan Ekonomi Pusat aan kini men- Constance MOORE: Li Brad TAYLOR 
“Poppy dari London untuk pt aa R djadi ketua kehormatan Chamber of Commerce dalam pertjaka- Seorang pemuda bertjita tjita memperbesar. dan membangun 

Lan Hp aa Na an en pan dengan Antara berhubung dengan terbentuknja Badan terse- MAAN Na Ter paka Oon jang perlu disaksikan untuk Aa 
don — Djakarta tengahenja itu be- but a.l. menerangkan bahwa dengan dirobahnja DE/P djadi badan Dibant pemaia musik jang terkenal LOUTS ARMSTRONG. 945 Pl Na Na 

| Untuk pakaian MATARAM HADININGRAT ngawan ME Ga 2 ini berarti suatu langkah kedepan bagi bangsa Indonesia dak m la- 
. Kompromi demikian. bagi era 1 pangan perekonomian. Dikatakan sekarang teloh tiba wakturja 

belum diketahui, apakah duagnja untuk mengurus dan mengatur perekonomiannja $ senciri dengan tidak BL Pati mandaba sapa 

mem ) Menurut Rudjito selama ini ber- Ta BA NN 
LURIK lia LAR. 

“tika ag peran Kepala: Dan ajuta2 rupijah uang keuntungan Andjuran Djawatan Agama AN San : 4 : " y p 5 

£ bagian besar adaditangan bangsa . 1 : |. Mulai malam ini. ESA IN Dn Rn K Ditanggung tidak LUNTUR, Nk 

'datang ditepi bengawan Nil 
pada waktu jang bersamaan. sa tergantung pada orang2 lain. 

Nur putri, meski tinggalnja dalam se) NN ban 
lain. Hal demikian sudah barang Berhubung usaha - usaha untuk 

“seb bot, malah sapaan peng tentu sangat merugikan perekono- mempertinggi deradjat pengetahuan 13 th. keatas. 

    
    

   
  “dengan mBuh Nur jang 

  

            

      

   

  

   

  

    

   
    
   
     

kelain kota. . LON CHANEY didalam: 
1? mi.n bangsa Indonesia, Dengan di- pegawai-pegsawai Kepenghultan dan 

Fenga T raba: Dopnpromanja naa urusnja oleh bangsa Indonesia .sen- Kenaiban, maka oleh Diawatan U- T Y' RSE. ae : dan kuat. . 

27 kera pagi patang Tae hari AS bet hasilnja akan dapat langsung rusan Agama “Pusat di Jogjakarta, 5 HE MUI YM S CU : aREGAp en ea La NE RUN HENNA | 

2 hal diinstruksikan kepada Repals2 Kan j. , $ mw sa | | dirasakan oleh rakjat. Dalam Sean na an Kakppatan Dg. PETER COE — KAY HARDING — VIRGINIA CHRISTINE. 
“ini sangat perlu adanja kerdja sama 

|antara badan tsb. dengan semua Daerah dan Propinsi, supaja me- | penonton “ken tahu: Siapa dan dari” mana Kharis (Mummie). 
|. kementerian agar segala sesuatu ngandjirkan kepada pegawsi2nja, Dan perontowakan mengerti pula siapa dan dari mana: pa 

1 akan berdjalan lantjar. memperluas pengetahuan Agama Riwajat The Mummie & Putri Ananka itu. Pp E N CG Uu Mu M A.A N 

1 Dengan acte NOTARIS SURAKARTA, pada tanggal 9-4-1951 ibe- : 'Djuga dgn. adanja badan bemnka dan Umum serta membantupem an 

Me Ren an San 95 -5 telah didirikan USAHA DAGANG dengan modal perusahaan 
Me RR : s $ R. 1.000.000,— (SATU DJUTA RUPIAH) bernama : 

EDIEK EDJEKAN : SA aduan Da Ten masing - masing. 

nSOENARTO TRADING COMPANY LIMITED” 
| TN. V. SOETRA) 

  

   

  

    
: | (Sambungan dari hal. 3.) aa ii para tiosknja ne 

rtanjaan ma pe £, 

Setu Kabinet terbentuk, Da. Ba bangsa Belanda, tertutama 
wartawsn nginterpiu. Tiap2 Men- dala Pu- 

dan m lapangan perekonomian Uu 

ate Muntorgau, Tana aa Nun @jito menerangkan, bahwa buat se- 

2gappcti (jaka... Uom e1iWad "DONgE AR mentara waktu tenaga mereka ma- : e $ 2 - | 

sadja! 'sih. diperlukan, tapi tidak boleh Hudjan : atau tidak    

    

' Mengerdjakan : 
| Dan para Menteri itu kasih kete- bertindak aktip seperti sekarang : IMPORT & EXPORT 
rangan matjam2. Pikir So3roro, ini ini, dimana mereka kadang2 bertin- : : : 

lu. Perlu bagi bangsa- HASIL BUMI DAN-HASIL PERUSAHAAN2 TANAH, 
nja Sodrimo, Hupaja mengerti Per. YAK atas nama menteri. Ant. 4 . TETAP TERUTAMA GULA PASIR, DJUGA INTERINSULAIR. 
“lu pula bagi bapak-bapak Menteri | 
itu sendiri. Supaja berfikir! ch Ba : : 2 1 

Ki Tapi, manusia itu sering an $ ? R ADIG 5 2 

“Aneh sikapnja terhadap seseorang “ jaran Dua Pa : s 

.Jjang memang sudah tidak disenangi - & 

nja. Serba dipersalahkan. Bitjara Gelombang: 42,25 59,2 dan 122.4m. 
Gipersalahkan. Tidak bitjara djuga “KAMIS 10 MET 1951 

5 Oipersalahkan. 1 3 5 

B Demikian dongengannja. 09.00 Pembukaan. 

Sesudah para Menteri ita mem- 12.45 Duke Ellington dgn Orkesnja. 
berikan keterangannja. Tetapi di af . ja) 

| gasak kok memberi keterangan. 19.15 Tengaran Tanah Air 2 La 

19.40 Santiswaran oleh G.S. Dojo- 
“Sebagian nggasak begin!. Rakjat : ka aura 

sudah bosan'sima djanoj!2. Ujandji2 "mardawa, Gan. NJi Yargorini « 
itu hanja untuk mengsbul mata 21.15 Mimbar Islam oleh Djawatan 

Hubungan alamat sementara: 

Pasar Legi 69, Su fakirta 

Tilpun : 253 Solo. 
DIREKSI. 

  

39 - MA
     

  

BUKU-BUKU BARU. 
Siapa tjepat pasti mendapat. 

  

rakjat belaka. Ig perlu tindakan jg . Agama. 

menguntungkan rakjat! 18.30 Peladjaran njanji Pemuda oleh “ $ : : 

“Sedang harian ,,Abadi” nggasak Pak Muradji. : 1. Gerak-gerik PARTAI POLITIK oleh: A. Hakim. DR 6,50 2 MG Kotini Gi Tolol tidak akan monger. Ha 
5 Gjakan apa jang telah dikatakan. 18.15 Victor Silvester dgn Orkkosnja. 1 2. Pak Ho Bapak Republik Demokrasi Rakjat Vietnam ,, 6,— 

 Redang LB Bidiak, tidak mengatakan 17.00 Pembukaan. 3, Merdeka dengan IRIAN oleh: Mahals & Jahja ,, 3,50 

    

          

   

            

   

      

  

     

apa jg akan dikerdjakan. 13.45 Pengantar santapan mi , - 
Maksudnja menuduh- Para Men- 51 39 Krontjong dan langgam oleh 4. Apa dan Siapa oleh: Tjiptoning » 10,— 

teri jg memberikan keterangan ini |,Suara Hiburan” pimpinan 5. Lembaga Hikmat oleh: Hamka K3 0 
Gan itu itu, tolol. Danapa jg telah. Sutanto : 6 Inltas Caca : , 10 

AN ! ja- - he : : ! s , iu aes , » 10,— 
Sa UP dikerdja- 15 Motjopat oleh Sdr. Badjaran- " Dai fana berat dan teliti £ Patra okt 
Sodrono pikir2. Memang berat me- sari. 5 | (membuktikan, bahwa biar 7. Simplified English Grammar oleh: A. Diapari N ,, .6,— 

| mangku jabatan jg bertanggung , : $ “air hudjan maupun aan 8. idans II NN na 

P Gjawab terhadap masjarakat, dalam . “matahari hampir tak mem- 9. Radjawali English Grammar -oleb: S. H. D. "4,25 
5 eri demokrasi ini. . Harus edia 2 ' Pe an 
2 Sa aa 5 "5 BUKU PELADJARAN ti “pengaruhi telapak-ban 10. Practical Eagllish Grammar oleh: St. Sulaiman ,, 5,— 

|. Pikir Sodrozo sendiri begini. Si ' 5: : ae — | Goodyear jang liat-ulet ini. 11. Eoglish: Ind Idi leh: A. Di .N Tolol tidak baik, si Bidjak djuga ti- | Iimu Kimia I Se in |. Disamping itu kembangan- en Tabanan Tea Oleo Dipan ae uan 

  

Gak baik. Jg baik diko nbinasi. Djadi Na an » Ta Inja wadjik jang berpinggir : 12. Tata Negara Indonesia I. oleh: Mr. Iman Sunowo ,, 5.— 
para Menteri harus memberikan ke- | ar Bumi alam Ill” "750 2 tadjam mentjegah kemung- 13. Hukum dan Pengetahuan Dagang oleh Gazali StiMaharadja ,, 11, — 
—terangan2. Sesudah itu, semua kete- aa 2 aa nan. 'bahaj BP iag elintji r J 2 

.rengannja dikerdjakan benar2! —- TA NA Na Bag ag . g : 14. Penuntun Karang- mengarang oleh: Si Uma aU Tn 
ban Tenaga deAsie ban mma Na Na Ta Du “aa “#Diseluruh dunia lebih 15. Umu Dagang dan Perniagaan oleh: Muchtar Nasution ,, 5,50 

sea P2 3 £ : ,1 , ber- $ S 1 8 

AP ET TA Hanatjarska TIII Sa ibanjak orang 'jang 6. Kepulauan di Indonesia Ea aa, 
maa Matahari Terbit IV “ ,, 29,-—- 'kendaraan memakai ban 17. Palitik Tas Ngga : 150 

2g $ $ | Kembang Setaman IV .,,2450) | Goodyear duripadalain SUPERMAN o Jiatias Indonesia, 5,50 ba : : 2 | 5 mer ek. : 
. SEBUAH Columbia film jang pe Taka Nona Ni wetjie Na ena : 
nuh dengan bermatjam-matjam fan , Menata TOKOBUKU "K. R.” 

  

   
  

  

        

tasi. Adapun tehniek pembikinannja 25, Para CE 2 at 
'tak djauh dengan film ,,Flas Gordon ae : 2 RAR 

“trip to Mars”. Misalnja beberapa pe | Ongk- kirim 10pCt.. minimum f1.— z TUGU 42 - JOGJAKARTA. 
Ba (akal Tahi jang sunggun mna ii “BARU TERBIT 5 KENA EA KN AAS ML 

a i 2 an Baen Sa IKEBUDAJAAN RaKJAT | “1 ai an msimsasbenaa 
- Melihat djalan tjeritanja, pantas-- - Oleh 8. Mangunsarkoro — | Telah H 
lah kiranja kalau para peminat ajur Riaarah” Na 2 Untuk DJOKJ AKARTA dan SURAKARTA: | BDI LURWATMO, pada selamat anak Kami aa £ pertama 15. Ter- Kat te ta mg perang. | Eta, Menganjua. meng “RIS TRADING COMPANY”, Toko A-8.C. | Ant Tn Bot gn pre Btn dai Rio ba ap - Lim . . 2 Sape 3 2 2 “1 kan diperb | sungguh2 berani sekali mengorban- | oa kesedjahteraan rakjat merata. . TP di Djokja dan Toko ONG di Solo. |... 5 is ama sa an 
kan djiwa wanita untuk selalu men | Harga f 4,50. Ongk. kirim f 1,— “01 S1GYO1 -2 5 Selandiuthia Agen2 diseluruh Indonesia. I: : MA Aang Meng PAR 

| dapatkan berita2 jang mempenga- Beli banjak deogan korting. F ” Na 9 » Spa 
$—. ruhi massa dan hangat. IN. V. USAHA PENERBITAN 5 , 5   2 Kesimpulan tjeritanja adalah seba | . l N DONESIA 
&- gai berikut: Seorang ahli bintang. | Patjinan 9 — Telp. 750 — Jogja. : 

“ Crayton, dengan tak segan2 mengi- | 96—5 $ 2 
| rimkan anaknja jang masih baji : / 

kebumi, guna menghindari peleda- . . 
kan gunung api jang Tanpa Tn Ikutlah membangun ,,ke-MAKMUR-an"' 

. nja. 

- Memang Keuntungan orang itu tak Ba Pas ag. Da dani Hop 
Et . dapat diukur. Setiba anak baji itu y Sivga sedia pupuk (mestZ.A.) Klomp, 4 patu/Sandal kaju model f9£5I, Lak-Botol 

“ dibumi ia dipungut oleh seorang (Plastic), Kesumba (Bahan binikernai Tatk 
“petani. Dinamakannja anak itu Kuwe, Krupuk, Mie dll. DITJARI AGEN2. 

    

    

    

  

  
r     Alangkah nikmatnja kuweh-kuweh itu tadi 

he Ratna. Saja tanjak kepada diri sendiri 
bagai manakah tjaranja Laila dapat me- 
njadjikan jang. demikian itu. 
Djika kami mengadakan pesta. berhari. 
hari sebelumnja “aja telah pusing memikir- 
kannja, 

  

  

sebuah resep jang akan menolohgmu setja- 
ra gilang gemilang dalam hai serupa itu 

  

E ini saja akan mengirimkan | 

     
  

    

  

  

    

  

    

     
         

        

  
   

  

  

| Clark Kent. Clark Kent. tumbuh se 5 P:t-,,MAKMUR" Djember 
. gar hingga dewasa. Dan badannja. Di Surabaja: Baliwerti 32: di Malang dj. 
kuat sekali. Anehnja ia dapat ter- .H Semeru 8. d. Djokja: Pakuningratan I. di 

“bang. Mungkin djuga karena ia da 8 saga dj. Pen nona 104. Al 

tangnja dari langit. a33 

-. “Jimmy Obsen Lois Lane masing2 a 
wartawan dari ,,Daily Planet” jang - Untuk keperluan alat2 

- perdjoangannja - selalu Giurungkan 2 " - 

oleh »,Spider Lady”. , ! 2 GESTETNER, 
be “Tori untung djuga sebuah surat | berhubunganlah dengan 12 
kabar seperti .',,Daily Planet” ini 3 firma “HARAPAN” | 

. mempunjai tenaga jang kuat dan Ta Tugu 36— Telp. 566-— F3 Hallo Rat, resepmu baru sadja kuterima, Ndak gi : | ulung seperti Clark Kent. ini. 86—5 Jogjakarta: | tetapi: resep tadi seluruhnja adalah serupa SI djampi Na ka akan tetapi  djampi- £ 5 . dengan resep jang telah kupunja - . . . ha- Ka Jang pergunakan "untuk KuWkeh: Sebagaimana jang telah kita se- 
butkan Spider Lady jang peranannja 
dipegang oleh Carol Forman. Ada Pengumuman Perguruan Menengah 

keketjewaan djuga orang setjantik Ss, M. P. IS.M.A SRI- Wib AJA" 
itu selalu bermaksud djahat. Antara .” 

2 kuwehnja Lailapun djuga perkataan ,,Palm- 
Ii boom" tadi itu sebagai gantinja margarine. 

Dan itulah rahasianja untuk mendapatkan 
rasa senikmat itu. 

nja sadja Kamu selalu mempergunakan per- 
4 kataan ..Palmboom"” sebagai gantinja per- 

    

  

  

     
  

      

  

    
    

  

   

      

        

  

lain ia selalu ingin menguasai me- | Untuk tahun per gidjaran 1951/ . : et Se $ 

sin2 sinar jang mempunjai kekuatan 1952, mulai meneriz.a pendaftaran da . Wi, W, 
merusak jang luar biasa. “murid baru, untuk S.M.P. tingkat ' "3 1 2 

“ Serie film ini diperuntukan 13 th.” Iiair & It dan untuk 8. M.A : : 
keatas: Mulai tanggal 10 Mei akan | tingkat I & II. Pendaftaran paaa NG Nona panas , Gipertundjukkan . untuk umum di |setiap hari kerdja.- 4 : Han 5 | 

“Indra”, “Kemarin diputar untuk | PAGI 2 KAB has: Pergannak iko. dan lesu. Tetapi 2 
wartawan2 di Jogja. ergab ,,Sri- Jaja” Nju- 1 $ 2 : . Tg , banda ' rrtawang di Jogja. Men 234! Jogjakarta ayam 2. . nona sudah berdjandji akan 

7.30—13 30. : . mengundjungi teman? Dja- 
SOREdi S.M.U.P Sri wia aja” na an $ 

| b/a 8.R. Melania, Pan | . nga. Putus “asa, mandilah ) 
kidul Jogjakerta, dj. 15.00— dengan sabun toilet Lifebuoy 
18.00. jang banjak dan sedjuk bu- 

sahnja. Sebentar Nona....., 
    . Direktur Sekolah “pa 
192—5 B. D. R. PRABU. 5 

” Madillah in rebana “PENDIDIKAN PERUSAHAAN” Inggn 1 Binf6o 9 : 
“ Akan terbit dalam bulan Juni 1951. : 

Bagi generasi muda jg ingin succes dalam lapang pekerdjaannja: 
1. Landbouw ondernemingen — Perusahaan perkebunan, 

Lezat nikmat dan sehat 
“'Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan iss 

  

  

timewa. Margarine tulen berwarna 'kuning-emas ini 
£ 

2. Transport 2 — » angkutan. Hn 2 La Sau 
TE MAnouk pa Oa 2 1G tambang. meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mems 

4. Exploitatie 3 sah exsploitasi. buat hidangan mendjadi hidangan pesta , s-...i... 
Ca perusahaan2 diatas dalam ' 'masa pembangunan utk 
Ta suto actief besar, tidak perlu dikomentari. 

itjari Kh Ny seorang buat setiap kota Kabupaten dan seorang - 
buat daerah Industrie se-Indonesia, dan sjarat2 berpendidikan dan 

ipalaman hal2 diatas, jg ta bervak djangan melamar, 
Mulai sekarang sudah dapat menerima pemasangan adpertensi, hai 
mana kesempatan besar bagi perusahaan? besar ketjil buat mema- 
sangnja, sebab madjallah "P—P—” tersebar disetiap kabupaten dan ' 
Gserah industris se Indonesia. 
Kirimlah uang langganan dulu, kemampian terbit terdjamin. . f ve 

| 87—b “Adm. LENDIDIKAN PERUSAHAAN" Asem Lama 181, Djakarta. 
' AE ALAN ERNNS TAN ANTA AK, 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

(kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

   

   

NN ba 3 P3 
LB.7. 503-105 — 8, . 2   
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