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— EMBARGO: 
KEDUDUKAN riegara? netral pa ' 

da waktu ini makin “sulit. Sebab 

kedua blok Amerika es dan Rnsia cs 

masing2 berusaha untuk menambah 

kekuatan mentjari teman2 negara 

jang sampai sekayang belum memi 

hak salah satu, Atau paling sedikit 

dapat mempengaruhi negara2 itu. 

Hal jang demikian dialami oleh 
negara2 Asia, jang baru sadja dapat 

melepaskan diri dari kungkungan 

djadjahan Barat. Memang kedudu- 

kan mereka masih lemah, karena 
segala-galanja harus dibangunkan 

dari apparat kolonial kepada djiwa 

nasional. P3 
Dengan demikian mau tidak mau, 

negara2 tersebut terpaksa memakai 

tenaga? barat terutama tenaga tek 

nik, jang selama pendjadjahan senga 
ja kesempatan kurang diberikan 

ada orang bumiputera. Mau tidak 

1 pula terpaksa negara2 muda 

njak sedikitnja masih ada hu 

n dengan negara2 bekas pen 

“djadjaknja, seperti halnja dengan 

8 Indonesia terhadap Nederland, India 
terhadap Inggeris." 

Dalam 'kelemahannja itu, negara2 

# 

Asia sadar akan kedudukannja, sa 

dar akan hal, bahwa ia ada. Artinja 

negara2 itu akan berusaha sedapat 

mungkin “untuk mempertahankan 

haknja sebagai negara merdeka, 

melepaskan benua Asia dari segala 

iiatjam tjara pendjadjahan. 
Didalam pergolakan dunia pada 

waktu ini, dimana sebagaian benua 

Asia terlibat dalam peperangan, 

maka masing2 blok Amerika dan 

Rusia memainkan rolnja untuk me 

narik negara2 Asia tadi dalam penga 

ruhnja. Dan dengan keadaan jang 

paling achir, dimana Arnerika Seri 

kat dan Inggeris sedang mengan- 

djurkan dan  memadjukan resolusi 

kepada “ DK - untuk mengadakan 

embargo terhadap RRT, maka kedu 

dukan negara2 Asia dihadapkan 

kepada suatu situasi jang sangat 

sulit. Bp 
Kalau nantinja resolusi tersebut 

diterima DK, kemudian oleh PBB, 

maka apakah negara2 Asia ini 

sebagai anggota PBB akan turut 

Serta melakukan embargo terhadap 
RRT? Apakah djuga Indonesia akan 

turut mengadakannja, pada hal-ia 

sudah mengakui RRT? 
Hal ini 

oleh menteri perekonomian dan kol 

Jeganja my. A. Subardjo dari luar mang2, 

Pemimpin Umum: S AMAWI 

WONOHITO 

JOGJAKARTA 

“sudah diperbintjangkan 
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DGRAM 

KOORDINASI DAL 

  

| KABINET JA 
AMAR2 BERBAHAJA 

ALAM PEMERINTAHAN 
“TIDAK TAMPAK 

(Interview Chas wartawan ,,K.R.”). , 

    

PROGRAM KABINET. sekarang ini sangat ,,samar- 
samar" (remang-remang) -- baik maksudnja 

maupun susunan kata-katanja --. Hingga dp ditarik 
kesimpulan bhw ini akibat susunan kabinet ,,kawin 
paksa". Demikian rarsono Werdojo ketua seksi 
perburuhan dalam parlemen dalam pertjakapan- 
nja dengan wartawan kita kemarin. 

,Kawin paksa” jang dimaksud 
oleh Wergojo ialah karena baik P. 
N.I. maupun Masjumi tidak tegas 

dalam pendiriannja, sehingga. da- 
lam pada mereka menjusun  "pro- 

gramnja' Sangat samar2. Redak- 
sinja berliku2. 

Pada waktu ini, sebelum - kabi- 
net memberikan keterangan kepada 
parlemen, “sudah ada - tanda-tanda 
selisih faham antara menteri-2nja. 
Tiada koordinasi dalam  bekerdja. 
Ditundjukkan keterangan menteri 
dalam negeri Mr. Isgak mengenai 
peraturan pemerintah No.“ 39, jang 
kemudian tidak disangkal dan tidak ' 
dibenarkan oleh P.M. Sukiman. 

Padahal koordinasi itu penting 

sekali bagi lantjarnja pemerintahan. 
Dengan program jang remang-re- 

mang itu, dalam ' melaksanakannja 
jang akan sulit sekali Ian kesulitan 
itu akan terletak sebagian besar pa- 
da Pamong Pradja. Karena hakekat- 
nja mereka itulah jang melaksana- 

an. : 

— Program samar2 
2000 lebih berbahaja 
Didesak mengapa program itu re- 

selain sebagai akibat dari 

  

negeri. Mereka belum mau mengelu apa jang dinantikan Jean paksa 
arkan pendapat. apa2, tjuma ,,akan Werdojo mengatakan bahwa - mere- 

ditindjau dalam2”. Dalam hubungan ka sebenarnja segan meninggalkan 
ini kita teringat kepada utjapan 
menteri luar negeri baru? ini, bahwa 

hasil2 Indonesia akan ,,didjual kepa 

da setan sekalipun, asal untuk ke 

pentingan rakjat Indonesia”. Utja- 

pan ini dipandang sepintas lalu 
memang berani... Tapi soal ekonomi 

tidak bisa dipisahkan dari pada soal 
politik. Kalau dipandang dari soal 

ekonomi sadja . maka kita harus 
berani mendjual hasil2 negara kita 

djuga kepada RRT. Tapi karena soal 
ini djuga mengenai politik, maka 

apakah kita bisa mengelakkan reso 
lusi seperti jang dimaksudkan Ame 

rika itu? Artinja tidak mendjalan 

kannja "at KA uk 
Bagi kita, seperti jang dikemuka 

kan diatas, adalah keinginan kita 

supaja seluruh Asia ini bebas dari 

segala matjam  pendjadjahan. Dan 

adalah kewadjiban kita untuk mem 

bantu bangsa2 jang terdjadjah 'atau 
setengah terdjadjah. Djuga untuk 
memberi bantuan, paling sedikit mo 
reel, kepada negara2 tetangga jang 
terlibat dalam “peperangan, apalagi 
peperangan jang dimaksudkan untuk 
mendjadjak | Ke. 

Adanja blok Asia/Arab jang meru 
pakan ,,third power” waktu ini, mes 

kipun masih dalam pertumbuhan, 
rol Indonesia didalamnja tidak ketjil. 
Adalah mendjadi kewadjiban Indo 
nesia, untuk memperkuat blok terse 
but dengan. segala tindakan jang 
tegas dan berani, bukan dengan tin 
dakan2 jang ragu2 dan. bimbang. 
Karena keraguan - gampang djatuh 
“kepada ketjondongan. .- 

Maka dalam soal embargo ini, di 
mana perhubungan kita ada sedjak 
dulu dengan RRT, 'dan dimana kita 
berhadapan dengan negara tetangga 
jang tidak ketjil artinja dalam keku 
atan dunia, adalah lebih tidak ber 
bahaja, djika kita tidak usah ikut2 
dengan embargo itu. Artinja Indone 
sia dengan segala tenaga harus me 
ngusahakan, supaja “resolusi itu di 
tjoba menggagalkan dan diusahakan 
agar pertikaian RRT bisa diselesai 
kan dengan djalan lain, seperti jang 
ditjoba oleh India... 
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“4 Seorang anggauta Kongres jang 
jutus menindjau pertjobaan perleda 

kan bom atoom Amerika Serikat di 

jautan teduh hari Sabtu jl. menerang 

kan pada pers, bahwa setelah bom 
itu diledakan', orang 
kuwatir berada ' didaerah pengeho 

man itu.dengan adanja sinar jang 

terpentjar dari ledakan. Dengan' de 

mikian maka pasukan2 di medan 
pertempuran sesudah bom atoom 

itu mledak dapat. berdjalan menudju 

kemana-mana dimana bom tersebut 

telah meledak. Dikatakan selandjut 
nja, bahwa gedung2 ternjata dapat 

menahan tekanan atoom. Achirnja 

menjatakan, bahwa Amerika Serikat 

kini mempunjai bom atoom jang le 

bih besar daripada jang diledakan 

di Hiroshima dan Nagasaki dalam 

perang" dunia jang Jalu, — B,B.C, 

    

big five”, takut tidak mendapat 
crediet dsb.nja, tetapi djuga. takut 

meninggalkan rakjat. 
Buat saja — demikian K. Werdo- 

jo selandjutnja — program jang sa- 
mar2- atau remang? itu lebih berba- 
haja daripada program jang terang. 
Tidak perduli program itu terang2an 
berfihak pada ,,5-Besar”, atau anti 
rakjat sekalipun. $ 

Atas pertanjaan, didjawab bahwa 
sekalipun program itu samar2, dji- 
ka partai2 pemerintah itu konse- 

kwen, parlementer kedudukan kabi- 
net akan kuat. Artinja tahan lama. 
Tetapi dimata rakjat, masih meru- 

pakan suatu pertanjian. 

Djurang antarape- 
merintah & rakjat 

Selandjutnja dikatakan - djuga, 
bahwa dalarn program tidak setjara 
djelas disebut bahwa larangan mo- 
gok akan ditjabut. Tetapi selalu 
mempergunakan istilah ,,akan ber- 
usaha ditindjau"- Demikian djuga 

jang mengenai soal K.M.B. 
Dalam pada itu Werdojo menjata- 

kan menjesalnja Njuga karena ka 
binet tidak mempergunakan kesem- 
patan jang baik untuk mendapat 
backing dari golongan buruh. Pa- 
da perajaan 1 Mei jl. sadja, tanpa 

melaiui atau memberitahu parlemen, 
kabinet mengadakan larangan - pe- 
makaian. gedung2 resmi untuk pe- 

rajaan hari kemenangan buruh. Pa- 
dahal buruh itulah jang dulu mere- 

obut gedung tsb., sekarang dilarang 
mempergunakan untuk merajakan. 

Dibeberapa daerah pada 1 Mei itu 
tentera dan polisi di konsinjir. Ini 
adalah tanda2 pem. akan memisah- 
kan antara tentera dan rakjat. 

ha Di sMadjenang “4 Tjilatjapr-eranr2-—.gedpr jang 

jang akan merajakan hari buruh di 
aloon2 ditjegat didjalan. Kabarnja 
larangan itu malah dengan melepas- 
kan tembakan oleh seorang mantri 
polisi. Djuga di Wonosobo, pada 
djam 5 pagi2 pemimpin perajaan 1 
Mei rumahnja distelling. 

Presiden R.I. bukan 
Presiden RI. - KMB. 

Dengan demikiin — kata Werdo- 
jo selandjutnja — pemisahan antara : 
pemerintah dan rakjat, djurang 
antara tentera, polisi dan rakjat, 

Tuntutan kaum buruh perusahaan serat 
nanas ,,Mento Tulakan” barhasil 

(OLEH KORESPONDEN K-R. SOLO) 
7 

ERKENAAN dengan penutupan perusahaan serat nanas ,,Mento- 

Tulakan” di Wonogiri KR, mendapat keterangan, bahwa kini 

telah tertjapai suatu penjelesaian dengan berkasilnja tuntutan kaum 

“buruh perusahaan tersebut. 

Perundingan dilakukan di Kantor 

Firma H.G. Th. Crone di Semarang 
antara Komisaris P.P. SARBUPRI 

jang diwakili oleh Sdr.2 Brotowinar 

so, Dahono dengan stafnja, dan fir- 

ma H.G. Th. Crone diwakili oleh tn. 

B.J.. Muller, Administateur ,,Mento- 

Tulakan”. Hadir djuga wakil2 dari 

K. Penjuluh Perburuhan Semarang, 

K. Penempatan Tenaga Semarang 

dan dari Provinsi, Sarbupri tjab. 

Delanggu, Komm. P.P. Sarbupri Se 
marang, Pati dan Pekalongan. 

Dalam perundingan tersebut telah 
diputuskan: 

1. Kaum buruh (pegawai dan pe 
kerdja harian tetap) jang 
bekerdja dalam perusahaan 

,Mento Tulakan” jang dipetjat 
dari pekerdjaannja mulai tgl. 
31 Maret '51 diberikan uang 
pesangon berdasarkan peratu- 
ran Pemerintah dengan ditam 
bah uang  exstra sebesar. satu 

bulan gadji. : 

2. Kaum buruh jang diperhentikan 
diberi hak membeli bahan tex 

tiel (drille putih) sebanjak 6 
(enam) meter tiap orang dgn. 

harga 504 harga pasar di Solo. 

3. Kaum buruh ,,Mento Tulakan” 
(djuga para pegawai) jang “su 

' dah. tjukup waktunja bekerdja, 
diusahakan oleh vertegenwdordi 
ger Firma H.G. Th, Crone ke 
pada direksi Cultuur My ,,Men 

"2 to Tulakan” di Negeri Belanda, 
(agar mereka mendapat pensiun. 

(4, Penjelesaian selandjutnja diurus 
S0 langsung oleh Komm. P.P: SAR 

BUPRI daerah SURAKARTA, 

DJOKJAKARTA dan KEDU 

dengan vertegenwoordiger Fir 

ma H.G. Th. Crone di 
rang. 

5. Surat pemetjatan (jang berlaku 
tgl. 31 Maret 1951), uang pe 
sangon dan uang exstra dan 

bahan2 textiel diberikan sekali 
gus kepada kaum buruh pada 

Sema 

# 

“tgl. 10 Mei 1951 di ,,Mento Tula 

kan”, 

. - . 

- Meninggal diwaktu main 
perahu 

Kemarin dengan plane djam 11.30 
telah tiba di Jogjakarta dari Djakar 
ta djisim seorang Kapten Udara 

bernama Sudjono,Basuki. 
Ia meninggal dunia diwaktu ber 

main perahu dengan kawan-kawan 
nja di Puntjak Djakarta, kemudian 

perahu mereka terbalik. 
Upatjara pemakamannja akan di 

langsungkan nanti sore djam- 15.00 
berangkat dari rumahnja di Timuran 

dan dikuburkan di Kuntjen- dengan 

upatjara kemiliteran. 

Kongres PPDI di Solo 
Kongres PPDI (Persatuan Pa 

mong Desa Indonesia) ke III akan 
dilangsungkan di Solo mulai tgl. 25 

hingga 28 Mei jang akan datang. 

Kini di Solo telah dibentuk Panitya 

Kongres bertempat di hotel ,,Ten- 

trem” untiik secretariatnja. 
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Presiden Sukarno banjak sedikitnja 
turut serta. Sebab, pada waktu arak- 

arakan 1 Mei di Djakarta, Presiden 
tidak menampakkan giri, tidak me- 
mindjamkan ruangan gedungnja un- 
tuk perajaan, apalagi memberikan 
amanat. Malah gedung istana didja- 
ga kuat oleh pasukan bersendjata. 

Lain sekali dengan sikap Presi- 
den R.I. ketika di Jogjakarta. 

Gimana tentera, polisi dan  rakjat 

berkumpul dengan Presiden  dite- 
ngah?nja. Malah pada- 1 Mei 1946 
Presiden a.l. berpidato ,,hanja didua 
negaralah hari 1 mei dirajakan 
oleh kepala negara dan rakjatnja.” 

“ Presiden R.I. bukan Presiden R.I. 
— KMB, kata K. Werdojo. Dan 
Bung Karno:1926 lain dengan- Pre- 
siden sekarang. 2 

Saja sangat sesalkan!  Katanja 
Presiden mengatasi segala golongan. 
Mau netral. Mengapa Presiden ber- 
pidato - dan memberika tempat 
pada perajaan Mi'radj, tetapi terha- 
dap perajaan 1 Mei tilak bersikap 
demikian djuga. Ini saja sesalkan, 
walaupun saja sendiri orang Islam! 

Demikian Werdojo. 
3 

  

— Djam malam dika- — 
bupaten Klaten!!! 
MULAI Senin tanggal 14/5 

kemarin dalam daerah kabupa 
ten Klaten telah dilakukan 
djam malam atas perintah 
Staf Distrik Militer Klaten 
Territorium “IV. Untuk ibu 

kota Klaten dan ibu kota kawe 
danan djam malam dimulai 
djam 23 sampai 4 pagi. Diluar, 

k kota tersebut dimulai djam 20 

sampai 3.30 pagi. 
Djalan Raya Jogja — Solo 

djuga didjalankan djam malam 

seperti diibu kota-ibu kota ka   

    

  

  
     

Tn 3 
RPP 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

4. Sebulan . R 9g— 
Ktjeran R 0.650 

- 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R 0.70 

TAHUN VI — NOMOR 389. 

  

KOREA : 

  

PBB MUNDU 
12 Lapangan 

  

Utara diserang 
dalam 24 djam 

ASUKAN2 PBB kemarin mengundurkan dirinja karena desakan ke- 
ras dari fihak Komunis. Dilain medan perang perlawanan Komunis 

berkurang dan pertempuran? didarat hanja dilakukan oleh pasukan? pa- 

trolie.   bupaten dan kawedanan. 
  

Perdjalanan Presiden 
Sukarno 

Rombongan Presiden telah sampai 

di Bangil. Sepandjang djalan antara 
Gempol dan Bangil berdjedjal-dje 

djal rakjat untuk menjambut kedata 
ngan presiden. Hingga sebelum dan 

akan masuk ke aloon2 hampir mobil 

Presiden tidak dapat masuk, karena 
rakjat jang beribu-ribu itu semuanja 
ingin melihat wadjah presidennja. 

Di aloon2.itu rombongan Presiden 

mengundjungi rapat umum. 
Tgl: 17 Mei djam 8 pagi meninggal 

kan Banjuwangi menudju ke Bali 
dengan menumpang .corvet ,,Ban 

teng”. Tgl: 18 Mei, 19 Mei dan 20 
Mei presiden dengan rombongan isti 

rahat di Bali. 
Tgl: 21 Mei dengan pesawat ter 

bang dari Den Passar menudju Ma 

lang dan djam: 9.30 pagi datang 
dikota itu. Djam: 10 sampai 12.30 

presiden menghadliiri konferensi para 
residen, bupati, komandan2 tentara 

dan kepolisian wilajah Djaw-Timur 

di Malang. Djam: 20 hingga 22.00 
malam ramah tamah dengan para 

terkemuka di Malang. , 

Tel: 22 Mei djam:. 9 hingga 11 
mengadakan pertemuan dengan para 

pemuda. — RS. 

  

GEDOR 'A LA ALCAPONE DI JOGJA 
AT djam bersembunji diatap untuk gulung 

toko ,,Kim Sin” 
: (Oleh: Wartawan ,,K.R."). 
ADA malam Senen jl antara djam 10.00 di Malioboro, Jogjakarta 

terdengar tembakan jang mengedjutkan. Kemudian ternjata, diatas 

atap toko Kim Sin” sedang terdjadi pengedjaran terhadap seorang peng 

: it Sevani dan mendjalankan penggedoran jang orisinil. 

Meskipun penggedor itu dengan leluasa lari? diatas atap, ackirnja da- 

pat ditangkap djuga oleh penduduk kampung disekitar toko tsb. 

“Lebih Inadjut, menurut keterang- 

an jang kita dapat, penggedor tsb. 
mulai menjembunjikan diri diatas 
langit2 (pjan, Djw.) - sedjak hari 
Minggu djam 5 pagi. Rupanja me- 
reka memang menanti saat jang 

baik. 
Selaruh isi toko digulung. 

Demikianlah, seperti biasanja to- 
ko ,,Kim Sin” tiap hari Minggu tu- 
tup mulai djam 2 siang. Pada waktu 
ini oleh penggedor jang ulung itu 

dipergunakan sebaik2nja, dia mulai 
keluar dari sarang persembunjiannja 
dan menggulung sebagian besar ba- 
rang2 dagangan toko tsb., Arlodji- 
nja sadja kira2 seharga R 12.600,—, 
sedang barang lain2nja dipilih jang 
baik2 dan semua sebanjak 3 kopor 
jang terbesar ditoko tsb. » 

Pada djam 9 malam, pendjaga to- 
ko tsb kembali. Ia terkedjut melihat 
pintu depan dibuka dan barang2 

berantakan. 3 Kopor telah tersedia 
untuk diangkut. Setelah berteriak, 

penduduk kampung Sosrokusuman 
membantu mengepung. Ditjari tidak 
ada orang jang mentjurigakan. Ke- 
mudian baru ternjata, bahwa se- 
orang bersemburji. diatas langit2 
rumah. Kemudian dikedjar, dan peng 

gedor itu lari diatas atap. Pada 
waktu turun dibelakang rumah, ma 
ka oleh penduduk kampung dapat 
ditangkap. Pada saat dekat penang- 

  

. Pertjobaan pemberon- — 
takan dim pendjara. 
Pertjobaan pemberontakan 

jang direntjanakan malam 
minggu jl. di pendjara Bondo 
woso telah gagal. Menurut beri 

ta2 pertjobaan ini diusahakan 
oleh seorang Tionghoa Bo San 
Min. Dalam usahanja ini Bo 
San Min kabarnja telah meng 
hasut orang2 tahanan jang 
tidak sedikit djumlahnja. Teta 
pi sebelum rentjana itu dapat 
dilakukan, telah di ketahui 

lebih dulu, sehingga gagal. ' 
: R.D.       

kapan itu seorang polisi datang dan 
melepaskan tembakan, sehingga pen 

djahat tsb. tidak berani melarikan 

diri. 
Demikianlah, achirnja pendjahat 

itu dapat ditangkap dan kini masih 

menunggu peperiksaan lebih landjut. 
Menurut pengakuannja, dia bernama 
Robinson dari Tandjongpriok. (Dja-' 
karta) dan mengaku bekas sersan 

APRI. 

4 Besar ngotot 
Walaupun terus deadlock 

Para Wk. Menteri L.N. dari Ing 
gris, Rusia, Perantjis dan Amerika 

akan bersidang lagi hari Senin walau 

pun terus-menerus deadlock. Menge 
nai andjuran2 buat sebuah agenda 

untuk suatu kemungkinan persida 

ngan antara para Menteri itu. Tidak 
ada usul2 baru jg “dipertimbangkan 

wakil2 itu hari Sabtu jl. Kedua fihak 
berpendirian teguh sebagai kedudu 

kannja mula2 tentang soal2 agenda. 
Wakil Rusia Andrey - Gromyko 

menindjau tuntutan Rusia bahwa 

pertahanan militer Djerman musti 
didasarkan pada soal2 jang te 

disetudjui akan dibitjarakan oleh 
Menteri itu. — V.O.A. £ 

  

Konperensi militer 
3 Besar 

Di Singapura. 
Pemimpin Tentera Inggeris, Ame- 

rika dan Perantjis akan mengadakan 
pertemuan di Singapura dalam ming 
gu ini untuk merundingkan  perta- 
hanan bersama di Asia tenggara. Ko 

miraris tinggi Perantjis akan tiba 
hari Achaa ji. di Singapura, dan 
Panglima tertinggi armada ke I 
Amerika Serikat diduga akan tiba 
pada hari Selasa ini, Panglima ter- 

tinggi angkatan darat Inggeris me- 
ngurungkan kepergiannja ke Djer- 
man untuk menghadiri pertemuan 
di Singapura. Sedang penindjau2 la- 
innja dari New Zealand dan Austra- 
lia akan turut hadir. — BBC. 

  

Nasionalisasi minjak : 

PEMERINTAH 
BERHUBUNG dengan niat mente 

ri Perekonomian “ Mr. S. Hadinoto 

ntuk menasionalisir minjak di Su 
matra Utara, dalam. pertjakapannja 
dengan wartawan kita K. Werdojo 

anggota parlemen jang kimi berada 
Wi Jogja menjatakan, bahwa hendak 

nja pemerintah — belul2 melakukan 
tindakan itu. 

Dikemukakan, bahwa hasil minjak 

di Sumatra Utara, jang pada bagian 
rafinaderijnja sudah rusak dapat di 

bangun kembali dengan mengambil 

BISA - MENGGUNTING DALAM LIPATAN 
(Oleh : Wartawan .K.R.” sendiri) 

dari sebagian keuwntungannja. Seka 
rang jang suka membeli hasil mi- 

njaknja sudah ada. 
Dengan dinasionalisasinja gumber 

minjak Atu, pemerintah akan menda 

pat "tambahan keuangan jang tidak 

sedikit djumlahnja, sehingga untuk 

menutup tekort. begrooting tidak 

usah mesti menarik padjak pereda 

ran. 

Keuntungan lain ialah, buruh di 
Tijepu jang non acttef, jang djumlah 

nja 8.000 orang itu telah mei Un 
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sehing 

MeENGU 
kesediaannja mengerdjakan, 
ga dengan demikian -akan 

rangi djumlah pengangguran, 

Werdojo menjatakan, saja kenal 

menteri Sujono Hadinoto.. Dia pasti 

akan mengerdjakan soal ini dengan 

sebaik-baiknja. Tinggal menunggu 

bagaimana putusan kabinet jang 

programnja remang-remang” itu. 

Demikian djuga Ir. Suwarto, dulu 
pernah menjatakan Persetudjuannja. 

Malahan Mr. Manu menteri perdaga 

ngan R.I, pun setudju sekali dengan 

. Pasukan2 patrolie PBB mengada- 
kan penjelidikan djauh masuk keda- 
lam kedudukan Komunis dibeberapa 
tempat. Dibagian barat segerombol- 
an Komunis sebanjak 1 kompi di- 
pukul mundur sebelah utara Uijong- 
bu. Dibagian timur pasukan2  pa- 
trolie PBB bergerak keuatara dekat 
Kapjong tidak menemui perlawanan. 
Akan tetapi sedikit djauh ketimur 

kelompok2. PBB lainnja menemui be 

berapa perlawanan dekat Chung- 
chon. Pesawat2 terbang melandjut- 

kan serangan2nja terhadap pemusat 
an2 Komunis pusat persediaan dan 
lapangan2 terbang. 

Walaupun gerakan? pasukan PBB 
tetapi Utara masih tetap sadja me- 
hgemukakan tambahan2 tentara ke- 

daerah pertempuran untuk persedia- 
an penjerangan jang baru lagi ka- 
rena serangan2nja jang sudah2 da- 
pat dihentikan. 

Di Tokio detasemen Belanda dari 

tentera PBB di Korea telah dianu- 
gerahi surat pudjian istimewa dari 

Amerika karena keberaniannja jang 
luar biasa dalam melakukan kuwa- 
djibannja. Surat itu diberikan ber- 
kenaan dengan pertempuran jang 
terdjadi 3 hari dimedan perang se- 
belah timur di Korea - tengah dan 
PBB lainnja mengundurkan diri dan 
bersatu kembali. 

Utara makin giat. 

Didekat pantai timur pertempuran 

lainnja terdjadi didekat Jangjong. 
Djenderal Ridgway hari Achad jl. 
mengabarkan bahwa kegiatan? Uta-- 
ra semakin bertambah disepandjong 
medan perang Korea. M.B. tentera 
ke-8 menafsir kerugian? Utara da- 
lam gerakannja didarat hari ' Sabtu 

adalah 1725 - mati dan luka-luka. 
Angka. udara ke-5 mengabarkan 

bahwa pesawat2. terbang jang me- 
ngadakan kerugian2 besar kepada 
tentera tambahan Utara jang ber- 
kumpul disepandjang medan perang 
tengah. — V.O. A. 

12 Lapangan diserang. - 

' Pesawat2 terbang PBB hari Sabtu 
jl. melemparkan banjak bom dila- 
pangan2 terbang Komunis di Korea 
utara. Dalam 24 djam lamanja 12 
buah lapangan terbang komunis di 
hantam oleh pesawat2 terbang PBB. 

Penerbang2 PBB menjerbu dida- 
erah pemusatan Komunis didekat 

Kapjong diantara djalan Seoul — 
€hungchon. Markas Besar di timur 
djauh mengabarkan bahwa 9 tem- 
pat persembunjian dari pasukan2 

dan perbekalan2 Komunis diserang 
dengan berhasil. Dikabarkan bahwa 
hari ini boleh dikatakan pertahanan 
darat tidak berarti. : 

  

RRT hentikan kiriman ke 
Hongkong - 

Menurut sumber dari Tiongkok 
Nasionalis, kini RRT telah menghen 

tikan segala kiriman ke Hongkong. 
Tindakan ini, demikian berita itu 

selandjutnja, diambil karena Ingge 
ris telah melarang mengirimkan ka 

ret dan barang strategis lainnja ke 

RRT. — RD. 
  

Lembaga Arab bersidang 

Kemarin dulu wakil Perdana Men 

teri Iran telah bertolak ke Damas 

cus. Ia datang di Damascus untuk 

menghadiri sidang dewan politik 

lembaga2 Arab jang langsung pada 

hari Senin kemarin. 

Soal2 jang dibitjarakan dalam si 

dang itu antara lain mengenai seng 

keta Syria-Israel pada belakangan 

ini. — RD. 

4 KALI JAaNG GELAP 
Menurut berita dari Djerman Ba 

rat, dalam tahun 1950 djumlah 

barang penting jang diexport oleh 

Djerman-Barat ke Soviet dan nega 

ra2 blok Sovjet lainnja sebanjak 

103.748.000 ton. 
Menurut kalangan pihak Serikat, 

djumlah barang2 jang di export dgn 

menjelundup 4 kali lebih besar dari 

pada pengiriman jang terang2an. 

RD. 

nasionalisasi minjak di Sumatra Uta 

ra tersebut. : 

Werdojo mendjelaskan bahwa keti 

ka pemerintah Halim dulu, daerah 

Sumatra Utara itu termasuk wila 

jah R.I. dan rentjana “kearah itu 

sudah ada. Demikian Werdojo. 
Dalam pada 'itw wartawan kita 

mentjatat, bahwa selama agressie 

militer Belanda dua kali, sumber? 
minjak itu dapat. dipertahankan oleh 

buruh minjak Sumatra Utara seba 

gai usaha Nasional, usaha pem, R.I. 

sendiri, 

  

Sajembara PB B 
Kementerian Penerangan mengu- 

mumkan sbb.: Markas besar PBB 
kini menjediadakan 10 hadiah untuk 

karangan? jang terbaik mengenai: 
Perserikatan Bangsa-bangsa dan 
evolusi (kemadjuan) pendapat ten- 
tang solidariteit. internasional”. Un- 
tuk pertimbangannja BB telah 
membentuk badan juri internasional. . 
Siapa jang menang akan diberi keti- 
ka untuk menindjau markas besar. 
PBB dan untuk 1 bulan lamanja da- 
pat mempeladjari pekerdjaan2 PBB. 

Jang dapat mengambil bagian da- 
lam sajembara ini ialah orang2 par- 
tikelir (members of non - governe- 
mental organisations jang sudah 
mentjapai usia antara20 sampai 35 
tahun. Karangan itu tidak boleh me- 
lebihi 2000 parkataan dan dapat di- 
susun dalam bahasa Indonesia, Ing- 
geris, Perantjis atau Sepanjol. Indo- 
nesia akan mengirim 2 buah karang 
an kepada juri internasional itu. 
Karangan2 harus diketik dengan 

menggunakan 2 spatie dan harus di- 
gunakan 1 halaman sadja dari seha- 
lai kertas. 

Paling lambat pada tanggal 25 
Mei karangan2 itu sudah harus ber 

ada di Kementerian penerangan, ba 
gian penerangan luar negeri, djalan 
Merdeka Barat 9 Djakarta. 

  

Undang2 pembatasan 
hak kebebasan 

Diandjurkan Nehru, 
PM Sri Nehru telah mengemuka- 

kan dimuka parlemen sebuah an- 
djuran perobahan UU jang ditudju- 
kan untuk mentjegah/ salah pemakai 
an hak kebebasan mengeluarkan pe 
rasaan di India. Perobahan itu akan 
memungkinkan pemerintah  menun- 

. tut penulis2 karangan2 jang menjing 
gung  ditudjukan kepada bangsa2 
jang mana India. mengadakan .per- 
hubungan persahabatan. 

Nehru mengatakan bahwa -diba- 
wah UU jang sekarang ini kebebas- 
an berbitjara dan mengeluarkan pe 
rasaan adalah begitu umum sehing- 

ga adalah berhak untuk menghasut 
dan pelanggaran dan . kerusuhan. 
Nehru berkata bahwa perbaikan de- 
ngan diusahakannja itu untuk ke- 

amanan dan untuk kepentingan per- 
hubungan Luar Negeri dengan nege- 

  

   

ri2 jang bebas dan mentjegah ke- 
beranian2 untuk melakukan kedja 
hatan2. — V.O.A. 

  

Syngman Rhee hendak un- 
durkan diri 

Syngman Rhee hendak mengun- 
durkan diri sebagai presiden Korea 
Selstan ditahun depan waktunja ha 
b's. Dalam pertjakapan dengan war- 
t: wan U,P, ia menjatakan kejakinan 
nja bahwa huru-hara dalam sidang 
parlemen belum lama ini dimaksud 
kan: supaja la tidak turut pula dim 
pemilihan. ,,/Memang saja tidak mau 
mendjadi presiden.” Syngman Rhee 
menambahkan. Dikatakannja, bahwa 
pekerdjaan itu ialah untuk orang jg 
lebih muda. Ia sendiri sekarang su- 

Gah berumur 76 tahun. 
Sidang Nasional (parlemen) Korea 

memilih presiden Korea setiap am-. 

pat tahun. Ant. U.P. 

Malaya Rekor. 
Melarang madjalah 

Pemerintah Federal Malsya telah 
melarang 33 buah publikasi diantara- 

nja 20 madjsllah jang terbit di Ke- 

radjaan Inggris dan beberapa ma- 

Gjalah India untuk daerah federasi 

Malaya. 
Diantara madjaiah2 Inggris jang 

Gilarang islah ,, Action“ Challenge" 

Die Welt«, Mocow News and Rusia 

To Day”. ,,Forward Bloc”, sebuah 

mingguan jang terbit di Calcutta, 

djuga dilarang. 

Pada bulan jang lalu pemerintah 

federal Malaya telah melarang 411 

surat kabar dan madjalah untuk 

daerah Malaya dibawah undang2 

keadaan bahaja. Ant. 

  

SUNCGUH2 TERDJADI 
Dalam ,,Malam Peringatan. Perpi 

sahan” SMPI( undangan) kemarin 

malam di gedung CHTH antara lain 
bapak guru dari keluarga sekolahen 

tersebut berkata: ,,Saja tidak dapat 

mendjawab apa maksud saudara2 

datang kemari, tetapi saudara sen 

diri jang harus mengerti apa mak 

sud saudara2 datang kemari”. 
2 

    

DJUM'AT jl. mobil Fiat AB 1079 
dengan ketjepatan 30 km. keluar 
dari halaman INDRA, membelok 
kanan terus, naik. trottoir dan mena 
tap toko Damai. Slijkbord muka 
sebelah kanan rusak sedikit, Mobil 
bisa diundurRkan lagi dan kembali 

kehalaman INDRA. Apa sebahnja, 
tidak ada seorang jang tahu. Jang 
terang njata, waktu keluarnja diken 

darai oleh seorang Tionghwa, se- 

dang mundurnja oleh sopirnja sens 
diri, 

  

 



    

    

    

ipusatkan pada soel peluks, 
    

    

   

   

   
   

ada Waktu? tertenta menge- 
“madjallah-ekomi ag 

£ agai . sudut 
lambatnja pemben ap in 

: Ini bergan ng pada 

  

   

  

      

      

   
   
   

    

    

& nti aa ser- 
. tifike gan sen... 
akan tentang pendapatnja 

al. untung rugi dihiiangkan- 
tim sertifikat devisen seperti 
| ukakan oleh Prof. Kraal 

-pelantikannja . sebagai 
yr baru? ini, dan digantinja 

dgn. suatu Gevaluasti ru- 
i “Ipenjatakan,. bahwa 

ar betut .men hpeladjari, Ada banjak 
dan semua itu harus Gipe- 

satu per satu. 5 3 
“Kraal sendiri belum tmmopat 
ungkan apa jg ia maksudkan 

tim baru 
sertifikat Gevisen itu, demi- 
Tono, 2 

  

  

        

  

aa 3 Kita PA tegas, 
an Ann ap segala ' Ega 
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    Pena “bala” “Sipisah-pisahkan dalam I 
| perdjuangannja menuntut. tertja Haluan benteng 

painja pendidikan jang demokra is -Importur. «He 
tis”, dimana ada Pan penuh Na ci usul Gapindo utk ada- 
“untuk para guru dalam memenuhi kan sistim free fight dikalangan 
kebutuhan hidupnja, .dan djuga “benteng importur, Sujono menjata- 
untuk para peladjar na TS ikan, bahwa soal itu amat sulit. Se- 

g nuntut BA nh Se karang Ini masalah? susul menjusul, 
Eh «pat imatan Pe ika Pe- | dan harus dipilih mana jg-.terpen- 

Jndjar: Indonesia. 

  

         

  

     
    

    
   

   
     

      

    
    

  

    

  

“ 

| banja diingat pada satu soal, mi- 
Sunardi. Iainja- soal pedagang, tapi Olingat 

NOOT. RED: Berita itu sudah di Gjuga pada kaum industri, koperasi, 
“bantah “oleh Kementerian P.P.K. Di pank “kredit, Ganlain2 lagi. 

- katakan, bahwa menteri P.P.K..ataw 
kepala2 djawalan dari kementerian Tentang padjak2. 

tidak memberikan: ketera   Menteri Keuangan, kata Sujono, ta- 

KA . 
   

   
   

    

    

     

    

  

  

.resepsi-ditempat kediamannja jg 
. korps diplomatik jg ada di Djakarta.    
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EN 3 : 

Pasar. in BKPN: 
Pt Banjumas . 

aan panai oleh Badan Koordi 

| pasar malam 
amal-nanti tanggal 12 Mei'jang akan 

datang. Lamanja -pasar malam 15 

  

  

pakaian rakjat. Kunijung annja ke Handun? hari Sabtu 
dalah merupakan sebagian dara pada re tang Meme arabanga 

Ajak Maka dantah Ant. 

  

   

  

   

   

   

  

ke'akinan. t 
banjak kekurangannja. Didapat: ika. 

sebagai gantinja - 

ting: Dalam melihat sesuatu djangan 

: BoaP padjak termasuk urusan 

Luar: eri. Mr Korebaa Subarajo- telah? #mingadakan. 
»g baru di Merdeka-Baratbagi para 

Hadir pula (dim resepsi tsb para- 
Menteri 1gb baru 2. Wong dari sidang Kabinet jg diadakan malam itu 

   

  

me Naaah Nana pekerdjaan hemes teriannja kini Tea : 

      

   

  

    

pi ia sendiri pada pokoknja: menje 
| tudjui penghapusan: padjak untung 

lebih (overwinstbelasting) gan. La 

"angan “erat 3 
Nam Djawatan 

ajanja. sebesar" R,: 45: 000,— Dan 
ja bahan2 untuk pembangunan: j 

jata djumlah, “itu, masih akan 

bar, bahwa pernah diadjukan' tam 
bahan begroting sebesar R. 17.000,— 
guna menjelesaikan . pembangunan 
tadi, tetapi uang itu hingga kini 
masih »Seret”, sehingga pembangu 

nan lebih landjut terpaksa sman- 
deg”. $ 

Tambahan bring tadi: al. seba. 
gian uhtuk - menjelesaikan . suatu 
'Jeugd-herberg”, guna memberi ke 
sempatan kepada peminat2 sport 
.dan penggemar natuurschoon (kein 
:dahan alam), jang “dengan ongkos 
murah dapat mengundjung dan ber 
malam. di Tawangmangu. 

— Besuk pada tanggal 23 Juni hing 
ga 8 Djuli di Sriwedari akan diada : 
kan. Malaman. Malaman ini 10076” 

diusahakan oleh Femerintah Balai 
Kota Surakarta. 

Dalam malaman itu akan dipertun - 
Gdjukkan krontjong Priangan, pen- 
tjak wanita, lodruk  Djw. Timur, 

rejok Ponorogo, ketoprak, wajang 
“orang dan bioscope. . 

Djuga akan - diadakan beberapa 
perlombaan seperti karangan bunga, 

basketball, Dean ton (dan sepak 
bola. 

- Perlu diketahui Palsy ketua pani 
tya itu adalah sdr. Prodjotani kepala “ 

dari. Djw. Penggautan. BK. Ska. 

Klaten: 4500: “keluarga 
—. dapat pekarangan 

“Didesa Sumokaton didaerah Kla- 

  te 

ten, 
diduduki Belanda dalam clash ke- 
Gua, kini 

serta pekarangan rakjat. 

“JuSi nasional 

berwadjib. - sementara 

keputusan dari Kementerian Dalam 

“Negeri, telah diberikan/dibagikan ke 
pada rakjat. 

“Djumlah tanah2 itu ada ki. 1400 

Kisa Tanah . 
“Tawangmangu, menerangkanr bahwa 
pembangunan kota - tersebut menu . 
ut. rentjana tahun 1950 ditaksir be 

-.tempat strategis jang pernah 

terdapat rumah2 baru. 

Wedono Gondangwinangun mene- 
rangkan kepada pembantu KR, bah 
wa pekarangan2 baru itu. dulunja 

adalah tanah D.C., jaitu tanah jang 
ditanami droge cultures oleh modal lah njata tidak 
asing selama 75 tahun. Karena revo MN 

jang mengakibatkan 
.@juga.perobahan dalam soal? sosial Setjara O 

| maka tanah2 dibagi-bagi 
mereka jang belum punja oleh jang 

menunggu 

kepada 3 
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: HI DI MOSKOW. 

Perajaan 1 Mei di Moskow dilangsungkan dilapangan Merah dengan 

parade. dari angkatan perang Rusia setjara besar-besaran. Pada gambar 

diatas nampak para pembesar militer dan sipil 

  

Pemutusan alitan: disterik “kembali 
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AX Seminggu? 
EDJAK mulai diadakan pemutusan “aliran Iistorik sampai kali 

seminggu dalam tinp2-kompleks dalam kota Jogjakarta, maka kini 
didapat kabar, bahwa selama itu kriminaliteit meningkat. Sangat dika- 
W. atirkan, kalau tindakan  Aniem ini dibiarkan sadja, mungkin akan 

malahan mengatjau dan tidak mengamankan kota: Jogjakarta, meskipun 
pehak polisi sudah selalu siap sedia De segala kemungkinan. 

Dalam pada itu Sdr. Banuarli DPR « 
Kota 2 dan anggauta Panitia | Tawaran DK. A. terha- 
Protes Aniem Jogjakarta dalam D- 
PR telah mengadjukan soal ini kes , tuntutan 5. B.K.A. 
pada sidang supaja hal tersebut di- Ii” 
bitjarakan. Karena soal pemutusan” Dalam: perundingan antara utusan 
aliran listerik oleh pehak NV Aniem PB.. SBKA dan Sekretaris Kantor 
di Semarang itu tidak boleh begitu D.K,Acatas nama D.K.A, tgl. 5/5-51 
sadja didiamkan. Penjelidikan dan di Ban p 
pengusutan soal dimana letaknja dan A- mengehai djam bekerdja. buruh 
sampai dimana kemungkinan pemu- K.A., oleh fihak djawatan telah di 
tusan itu, harus diadakan. Apakah madjukan tawaran baru ja'ni 12.574 » 
hanja soal2 tehnis belaka, apakah bagi: pegawai golongan B dan 1596 : 
djuga terkandung soal2 politis: bagi pegawai golongan €. 1 

Menurut keterangan dari pehak Seperti pernah diumumkan tuntu 
jang bersangkutan, “maka setelah tan minimum dari PB. SBKA., jalah 
pehak jang berwadjib mengadjukan uang penghargaan sebesar 154 ga 

“IkeberatanZnja mengenai pemutusan djih pokok bagi pegawai golongan 
sampai 2 kali seminggu ini, mulai B (golongan ' bengkel) atas dasar 
minggu ini aliran histerik untuk. Jo-. djam bekerdja.. 45 djam seminggu 

gjakarta dikembalikan seperti dulu, dan.25Y7 bagi pegawai golongan C. 
jaitu sekali seminggu dalam  tiap2 dasar djam bekerdja 51 djam Ng 
kompleks dalam kota Jogjakarta. gu, 

  

sedang menjaksikan 

nampak Marsekal 

  

  

parade tersebut “dari Mausoleum Lenmin. Diantara PENGURUS BESAR SBKA sam 

Statin, — ANP. Sarekat Buruh Pekerdja- pai sekarang masih tetap HE pen 
U k d diriannja. Maka dengan ,sendirinja 

an mum. akan ada- mereka menolak  tawai Kantor 

SOLIDARITEIT S.B.H.J. 
GAMPAI kini Panitia Aksi Solider S.B.HI. telah menerima 

bantuan dari: 1. S.B.K.B. 
Malaman di Ke ' 2.5S.B.P.U. Tjabang Jogjakarta R-300,—, 3. GERWIS Tib: 

Jogjakarta 75 kg. beras, 4. 
| Dalam pada itu Panitya Aksi di- 

kundjungi oleh SOBSI . Pusat, orga 
nisasi: massa, anggauta?2 D.P.R. Ko 
ta Jogja, anggeduta2 Parlemen d.lJ. 

tanggal.1 Juni 1951. 
Wakil Gari Gubernur Djawa Te. 

ngah dalam kundjungannja utk men 
| dapat keterangan2 sekeliling poristi 
wa Hotel Garuda menanjakan djuga, 
aksi apa jang aan Giambil oleh Pa 
nitya Aksi Solider SBHI dgn adanja 
peristiwa ini Keterangan diberikan 
oleh Panitya Aksi. Tentu Buruh dan 
kawan2nja seperdjuangan akan me- 
ngambil aksi jang sesuai dengan si- 
kap Gari Djreksi N.V. Grand Hotel 
de Djocja itu. 

    
   

    
   

“Jang mengetjewakan jalah, bahwa 
dengan N.V. Grand 

1 Djawatan Soci- 
in Jogja jang te 
mengatasi per 

sebagai arbiter 
asnja disampaikan . 

ch. kepada Pe. 
ian Djawa Tengah, 

jang. mana berarti memberi kesem- 
patan jang merugikan S.B.H.I. ke- 
pada N.V. Grand Hotel de Djocja se 
hingga massalah Hotel Garuda ber- 
tambah keruh. Demikian berita dari 

  
  

tidak ak 3-l 

njuluh. Perbun 

pihak PAS- SBHI. 
  

Wakil dari Djawatan Penjuluh Per 
buruban Djawa Tengah menjajang- 
kan. benar2, bahwa berita ini terlam 
-bat benar diperolehnja.. Berhubung 
dengan itu Pemerintah Pusat di Dja- 
'karta memerintahkan supaja di Jo- 
-gjakarta lekas dipersiapkan kantor 
Penjuluh Perburuhan jang menurut 
rentjana akan diresmikan berdirinja 

kan Konperensi Djawatan Kereta Api tersebut. Dja 
Tanggal. 9 Mei- 1951. diadakan waban pemerintah mengenai pokok 

» 
ditunggu. Demi apat Konsulat S.B.P.U. Daerah Jo tuntutannja. masih zg 

Ne arta, dihadiri “5 tjabangnja. kian didapat kabar dari pehak P.B. 

Rapat dipimpin oleh Ketua Hadisu- Pembukaan los Beringhardjo 
KAN. Oleh Panitya Los Beringhardjo, Rapat Memuta sbb. 7 

besok tanggal 17 jang akan datang 
Akan. mengadenan Ban aeentina akan dilakukan pembukaan los dipa besuk tanggal 20 Mei 1951 di Jogja 5 dar : 

karta, mengundang" seluruh tjabang- Bao BerNenaR A0 jang Max 3 k 
tjabangnja lingkungan Consulaat | Upatjara pengguntingan pita akan 
Daerah Jogjakarta, “Jang akan dibi dilakukan oleh Wali Kota Jogjakar 

ta Mr. Sudarisman . Purwokusumo tjarakan soal Konsulidasi, Aan MN soon aka 5 alekulkan 

Kn pidato sambutan dari Kepala Dae- 

Tjabana Jogjakarta R 244, 50, 

Lain2 Organisatie R 100,—. 

| KOMUNI PERTAMA | 
Dengan didahului oleh njanjian 

»Veni Creator Spiritus” (Turunlah 

Roch jang Menguasai) hari Pantekos 

  

ta kemarin digeredja Ma Pan anna K. D. N. dan Kafiki Pami- rah. 25 : 5 

Padua (Kotabaru) Jogjakarta dilang lihan Pusak Di rta Konp. Serikat Sekerdja 
penerimaan. Ko 3 sungkan upatjara 

muni Pertama bagi 40 orang anak2. 

Upatjara itu dilakukan pada 

Missa Sutji jang ke II dan dihun- 

djukkan oleh Pastoer Widjojosupar 

to. Sesudah itu diadakan sekedar 
pertemuan untuk  meramaikannja 

dengan dikundjungi oleh orang tua 
anak2 tersebut. Hadlir pula dalam 
pertemuan itu pastoor Parochi Kota 

baru. 

koperasi 
menindjau Dewan Pimpinan Pusat Serikat 

Untuk mengetahui sampai dima Sekerdja Djawatan Koperasi akan 
na persiapan pemilihan Umum jang mengadakan  Konperensi dengan 
akan datang, maka baru2 ini Kan Commissariaat2 di Seluruh Indone- 
tor Pemilihan Pusat P ropinsi Jogja sia dan Pengurus Madjelis Pertimba 
karta telah mengadakan penindjauan ngan Urusan Pegawai tg. 2 s/d 4 
Tjabang Kantor Pemilihan (T.K.P.) Djuni 1951 di Pati. 
Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Adapun jang akan dibitjarakan 
Dalam penindjauan ini ikut serta antaranja: 

wakil Kementerian Dalam Negeri Tjara penglaksanaan  putusan2 

dan Kantor Pusat Pemilihan Djakar Konggres, usaha selandjutnja untuk 
ta. memperdjoangkan mosi jang telah 

Maksud peninjauan ini pertama diambil dalam Konggres jang per 
untuk mengetahui sampai dimana tama di Jogjakarta, dan menjempur 
penger ra rakjat tentang pemilihan nakan urusan rumah-tangga. 
umum, bagaimana campagne jan 
diadakan oleh partai2 dan ae KEB ERSIHAN UMUM 
bagaimana kesulitan2 jang dihadapi Untuk mentjegah timbulnja penja 

t pes maka Djawatan Pemberanta 
T.K.P., dan kesanggupan TKP. ie 
untuk dimulainja pemilihan umum. san Penjakit Pes mengirim orang- 

f Corangija masuk : kampung keluar 

kampung untuk memberi penera- 
ngan kepada penduduk hal kebersi- 
han Penerangan ini sudah dimulai" 
minggu jl. 

R 300.000 Guna pembi- 
kinan filem Pemilihan 

Umum 

KMK Kediri hapus 

Mulai bulan ini Komando Militer 
Kota Kediri telah dihapuskan. dan 
urusannja selandjutnja termasuk da 
lam tugas Perwira Distrik Militer 
jang telah dibentuk sebelumnja. 

Aa 

    

Perkara pembakaran rumah roulette 
1 hari, dimana selain-pertundjukan2 ha. sedang jang telah dibagi kepada 

Dalam penghibur. akan “diselenggarakan rakjat kl. 1200 ha. dan tiap2 kepa 
Sean djuga pertundjukan2 hatsil keradji Ja keluarga menerima (rata2 4 ha. 

: ngan 5 rt na “—— berarti tidak kurang dari 4500 oran 5 
I keluarga mendapat pekarangan dan 

x L | telah ee an rumah-rumahnja 1110 Temsibngi intan 
Baru 1/10 dari djumlah anggauta |Lebih djauh diterangkan, bahwa 

orang S.B.G. -(nonactievers) jang mendaf menurut rentjana dari Djawatan 
| merrkela tarkan diri pada Kantor Penempatan Pertanian, rakjat akan mendirikan 

“Utara. Tenaga di Purwokerto dapat terto djuga satu Kebun Bibit untuk Tana 
Pe- long dipekerdjakan kembali. Mereka man Kering, dan tanaman? jang 
es. itu sekarang bekerdja di Djawatan kini terdapat disitu, adalah semuanja 

$ kok ku- Penerangan, Pamong  Pradja dan menurut pend juka dari DN 
matan. Siapa Kantor, “Gerakan “Tani. : tadi. 5 & z 

   
    
    

        

   
   

   

      

   

   
    
   

  

   

  

     

   
   
     

   

  

   

  

   
   

  

   

    

    
      
   

      

    

    

   

    

      

    

     

    
    
       

  

   

    

    

  

    

    

   
   

   

   
     

   

  

    

  

    
   
   

  

     
   
      

  

   
      

kdnngres besar PPKI di 
Semarang 

Konggres . Besar P.P.K.I. ke V 
akan dilangsungkan pada tg. 2 sjd 

& Djuli 1951-di Semarang. 
iKonggres tersebut al akan membi 

-tjarakan soal kemerdekaan beraga 
ma dalam negara, preadvies mana 
akan diberikan oleh Mr. A.M. Tam 
bunan. 

Selain itu diadakan uraian2 dian 
taranja mengenai pemilihan umum 

oleh anggauta Kantor Pemilihan 
Pusa tSoemarto dan tentang Sisteem 
Pemberantasan Buta Huruf oleh Dr. 
Laubach dari Amerika. 

Selandjutnja konggres akan me- 
milih Pengurus Besar baru. 

Untuk melaksanakan putusan ra 
pat Madjelis Pemuda Keristen Oiko 
mems (M.P.K.O.) jang ke II di Dja 
karta jl. mengenai diterimanja baik 
perumusan kesatuan organisasi Pe- 

muda 'Keristen. seluruh Indonesia, 
maka pada waktu itu djuga akan 
dilangsungkan Permusjawaratan Be 
muda 'Keristen Seluruh Indonesia. 
-Konggres dan permusjawaratan 

ini akan dikundjungi oleh 110 tja- 
bang2 PPKI diseluruh Indonesia, 

organisasi2 Pemuda Keristen jang 

belum tergabung dalam PPKI, wa-. 
kil2 Geredja2,  redactie2 madjallah 
Keristen dan wakil2 organisasi2. Pe 
muda, Kn Inter nasional, 

Maa 

  

  

“8 bah tar Rea PF IU 

Fs KA Ta 5 Tere 5 ga AF “ t. 

TULISAN TRIMURTI TA" MENGHINA 
pa Keterangan S mantoro 

:NTANG deket Hain Massa? di Surabaja “seperti kita Te TA 
a- antara kemarin lebih landjut Sumantero pemimpin redaksi harian tersebut 

Kn Karena itu, jang kini berada di Djakarta antaralaim- menerangkan, bahwa isi tulisan 
4 : . “Trimurti tentang. »t Mei” dian gzap na jang berwadjib : : 

. Menghina atau setidak?nja men- — 
“tjemarkan nama bat Presiden 

    

an beberapa kali keatas banana ke- 
mudian achirnja mereka menjerah. 

Seorang diantara tahanan itu ada 
lah bekas pedjuang Muidjan, jang 
kurang Iebih 5 bulan jang lampau 
telah menembak mati seorang ang- 
gota CPM diluars kota Kediri dan 
jang perkaranja sampai sekarang 
Inna diputuskan. 

  

  

2. .Menghina. dan domlatiar kebentji 
| an terhadap Pemerintah Repu- 
-cbhik Indonesia. » 
“Dalam pemeriksaan ' Sumantoro 

. menegaskan, bahwa dalam tulisan- 
i nja itu Trimurti hanja sekedar me- 

sekali dari kaum wang, Pn xriwajatkan 'sedjarah -perajaan “1 
sean 7" dan'8 Mei jl. telah Mei sedjak proklamasi kemerdekaan 

1 € Pur hingga sekarang. Dalam menulis Sex 
5 engan suatu sedjarah seorang wartawan . 

tjam-matjam hous atau penulis jang djudjur pasti ha-. 
eng rus mentjatat kedjadian2 jang be- 

: “sar, benar. dan penting, sekalipun 
3 uang art masuk “ mungkin menjangkut' nama  seseo- 
serahkan RAN an ta mag |. rang ataw pemerintah, mengenakkan 

    

  

1 

“perasaan. seseorang atau (pemerintah. 

ngenakkan hati Bung Karno sebagai 
“Presiden, akan tetapi djelas bahwa 
“maksud menghina tidak: adan Bila 

P ERNURUNG “dengan keterangan Mr. Sujono Hadinoto Menteri Per 
ekonomian pada pers jang al. menjatakan, halnya sudah tjukup 

diborilan, facilitciten pada firma? Indonesia, dam kini sudah 280 firma 
ada seseorang atau pihak merasa. ter Indonesia Gianggap bonafide, maka kalangan politik di Djakarta menja- 

Pa maa karenanja, itu bukan: takan ipenjesalannja Keterangan itu sebenarnja terlaiu tjepat diberikan, 
.salahan wartawan atau penulis jang hingga hakekatnja. membunuh para Penaa inisiatif Indonesia  da- 

Gr menga. bersangkutan, melainkan kesalahan lam Tapangan pembangunan. 

sendiri. Demikian Sumantoro. 
terletak pada adanja kedjadian2 itu Kalangan politik itu seland utnja 

“Belum diketahui bagaimana sikap 
mengatkaan bahwa Pera kabi- 

D bihak Pengawas Keselamatan Ne- 
net baru Itu masih sadja Tran melan- 
djutkan segal kerdj k NO gara (dulu PAM) selandjutnja me- ' SA en at Ta 

ngenai soal, Papa UP PENA aa 

    

litite kei menjatakan pada warta- 
wan kita, bahwa andjuran Mr. Ju- 
suf Wibisono jang diantara lain hen- 
dak, menasionalisir ..Javasche Bank 
adalah sangat bidjaksana. 
(Kalahgan itu menambahkan, bah- 

wa Javasche Bank di Indonesia se- 

Kementerian jang dulu dimulai oleh 
kabinet Natsir. Program. jang “lebih 
progesif ternjata tak didjadikan pe- 

   

ai e so : na eri £ Mena “last dari- wa baru oleh kabinet. Sukiman, “karang adalah urat nadi jang me- 
Kr al sedia Awerik Sa Be bnn On 01 meskipun tampaknja dalam kabinet mimpin perekonomian di Indonesia, 

, Ta pendapat-Pemerin- Na M1 Sukiman itu kurang banjaknja “bahkan Pemerintah sendiri tak dise-         1 Haa tsb, KabananNa 
jarakan dalam kabinet g 

: aa - pagi apa Kan 
ujono. Haa ban orang tahanan jang 1 

enerang berhasil keluar dari cel dengan. dja 

orang9 jang dianggap “sebagai bem- 
bantu. politik Amerika dan Belanda. jang sangat diperlukan oleh -Peme- 
Seperti diketahui dalam. kabinet “rintah, meskipun alasan2” Javasche 
Natsir lebih banjak orang2 jang 'di- Bank sepintas lalu benar, katanja 

1 anggap membantu USA dan Belan- untuk mentjegah inflasi, "Tapi hake- 
hanja.me- lan membuka kuntji pintunja. ..da, tapi meskipun demikian kabinet katnja, Javasche Barik jang sebenar- 

. .Beg awai tersebut disergap : an Sukiman itu masih sadja terlalu ba- nja kepunjaan Big Five, jang prak- 
dilutjuti, ketika a sekira rs Aa mementingkan kebutuhan USA . tis menguasai “import export “dan 

a pagi datang. mengontrol, tetapi “ia dan ga Ta onderneming 2 jang mendatangkan 
n masih dap “mempertahankan : “diri db. 'sesunguhnja tentukan deviezer jang sama pentingnja bagi 

dan sam | berteriak lau lari minta. keuangan, B. Pemerintah  Tudonesia dan kaum 
| bantuan, Dengan antjaman asalan Dalam hubungan ini kalangan po- modal itu, adalah badan jang sebe- 

tudjumja untuk mentjetak wang 

     

    

  

Mangga Menteri S.Hadinoto tidak bidj-ksana 
. Pemerintah tidak progresif, meskipun lebih baik dari kabinet Natsir 

“Dalam: hal ini) mungkin tidak . me- Kg 2 ui (Oleh. koresponden KR Djakarta) 

kan di 'Lapingan B 
Kementerian tsb. 

beti2 ahak batu tulis 
menterian tsb.. banjak 
sehingga tak 

dan dibagikan. bada sekolah2. 

Priok, berarti 

dagangan 

rang2. mereka 

Peperiksaan dapat perhatian luar biasa 
(Oteh: korespenden K.R. Semarang) 5 & 

ENGAN dapat perhatian sangat 
pemimpin? partai di Semarang, 

Semarang dibawah pimpinan hakim 
kara" pembakaran rumah roulette di 
turut 11 orang pemuda?, jang 3 

   

sebut habis mendjadi abu. 

Peperiksaan 

djak waktu pagi, selesai antara djam 
13.30 siang.- Jang diperiksa semua- 
nja ada 6 terdakwa, jang lain 2nja 
belum dapat diperiksa karena tidak 
kedapatan lagi dimana mereka ber- 
ada ini waktu. Mereka dimuka ha- 
kim dibela oleh Mr. Ahdulmadjid 
Diajadiningrat. 

Hampir semua menerangkan  de- 
ngan tabah, bahwa berbuatan “itu 
memang betul dilakukan karena 
mereka memang anti - roulette. Dan 
ketika perbuatan itu dilakukan pe- 
muda2 jang tersangkut mempunjai 
kejakinan, bahwa dengan adanja 
permainan roulette suasana penghi- 
dupan masjarakat sangat ter ganggu. 

Setelah hakim mengadakan pembi 
tjaraan2 tertutup, dan dibuka kem 
bali Djaksa, membatjakan pendapat, 
bahwa Pengadilan pada. pokoknja 
dapat menjeludjui dasar jang dike 

mukakam. keran tjara: mentjapar 

narnja menentukan politik dan eko- 
nomi rakjat Indonesia. 

Congesie di TP. rugikan! 

      

    

  

Ditambahkan oleh. kalangan “itu 
bahwa djusa, soal congestie di Tg. 

Priok adalah atas desakan dan ke- 
hendak Big Five dan Pemerintah ki- 
ta terperangkap, s barang2 
Pemerintah sendiri se kepunja- 
an Komenterian PPK. kini sudah 

terbelangkai « di Lapangdan Bgn: 
teng." Kita sendiri telah . menjaksi- 

    

uteng barang2 
ntaranja sadja 
Kepunjaan Ke- 

di 

mungkin dipakai lagi 

Ketjuali itu menurut kalangan pe mempengaruhi 
dagang siasat 

terujata berhasil, 

untuk mengangkat 

merupakan grombolan ketika itu dengan 
»Obor?”-nja telah membakar rumah roulette tadi, sehingga rumah ter- 

jang dilakukan se- 

objektif mengenai congestie itu me- 
njatakan bahwa backgroundnja 
benarnja ialah siasat modal 
di Indonesia, (Big Five) 

ngadakan kekatjauan di Indonesia, 
Hang patah jang biasganja mereka lakukan pada 

pertukaran kabinet, atau permulaan 
kabinet baru dibentuk. Dengan  de- 

congestie Big Five) net, jang ternjata berhasil lagi. 
jaitu dengan di: perti diketahui 

angkatnja barang2 dari gudangg di Sartono jang boleh dikata ber 
Big Five "mendapat dari anasir? 

hetudatah gudangg jang mereka guna tak dapat terbentuk. 

kam. Dan disamping itu sambil pura2 djuran Duta Besar Cochran, sedang- 
mentaati perintah Kementerian Per kan kabinet 

ba- Coehran, 
di gudanyg Priok, ceptabel buat USA, 

SABTU . jl. rombongan ' Panitia 
Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakar 

ta dengan PFN telah mengadakan 
pembikinan pilem '. disekitar pemili 

han umum dikapanewon Minggir di 

daerah kabupaten Sleman. Djauhnja 
kapanewon itu ada Ik. 25 km. Pem 
bikinan pilem ini dimaksudkan untuk 
didjadikan pilem dokumenter. Dari 

pendaftaran penduduk oleh lurah 
sampai terpilihnja orang dari desa 

tudjuan jang telah ditempuhnja, tersebut mendjadi wakil dalam DPR, 
jaitu membakar rumah roulette? akan nanti dapat dilihat NUaU lajar 
sehingga hak kebebasan|keselamatan putih. 
lain2 orang jang djuga perlu mem 
peroleh perlindungan" hukum, tidak ruh Indonesia untuk mempermudah 
lah dapat dibenarkan, sehingga hu penerangan tentang pemilihan umum 
kuman atas . perbuatan membakar disana. Pula untuk . memberikan 
itu perlu didjatuhkan. gambaran bagaimana tjaranja me- 

Dalam soal mendjatuhkan hukum ngadakan pemilihan umum nanti, 
an, hakim djuga mempergunakan Gjika seluruh Indonesia telah berha 
pertimbangan2 psychologis, sehing- dapan dengan pemilihan umum. Me 
ga pada achirnja: kepada terdakwa nurut keterangan jang bersangkutan 
"Rochimin jang: mendjadi. pemimpin beaja guna pembikinan. : pilem ini 
arak2an gerombolan membakar ru- disediakan R 300:000,—. 
mah roulette 'itu didjatuhkan hukum SIN GK AT j OG J A 
an € bulan pendjara dengan sifat 
voorwaardelijk (tidak perlu mendja- Rapat Serekat Buruh. Sabun Jo- 
lani hukumannja) dengan tempo per gjakarta tgl./10-V-1951 setelah men 
tjobaan selama 3 tahun, terdakwa dengarkan laporan pemberhen- 
Muhari karena dianggap kurang te- tian anggautanja Bok Kromowidjo 
rang kesalahannja dibebaskan. Se- jo,.. buruh“ Paberik Sabun Ton, 
mentara itu terdakwa2 jang lain, menuntut pimpinan. Perusahaan, 
masing2 dihukum pendjara 3 bulan supaja mBok Kromowidjojo dipeker 
voorwaardelijk, dengan tempo per- djakan kembali. 
tjobaan selama 1 tahun. 

besar dari berbagai golongan dan 
hari Saptu jl. Pengadilan Negeri 
Mr. Sutikno telah memeriksa “per- 

Depok. satu. tahun berselang, Jang 

Rapat Serikat Buruh Batik “nja- 
bang Jogjakarta mendesak kepada 
Pemerintah supaja lekas menjelesai 
kan massalah penutupan dan pem- 
berhentian 113 orang ' buruh, oleh 
Directie N.V. Grand Hotel di Jogja 

wakil? Big Five dengan tangan peda 
gang2 lainnja mereka membeli ba- 
rang2 jang diangkut dan. ditumpuk 
di Lapangan Banteng. Dengan demi- 
kian ada kegontjangan dalam pasar, (Hotel Garuda di -Jogja), agar dja- 
jang dikehendaki oleh Big Five, ngan terdjadi kesukaran hidup 
sehingga orang takut untuk membeli (kelaparan) kepada buruh tersebut, 
ataw mendjual. Dan akibatnja harga beserta keluarga-keluarganja. 
tetap tinggi. Memang benar bebera 
pa barang textiel kasar dan barang Sidang DPR Kotapradja jang ke” 
lainnja turun sebentar tapi kini se 4 dalam bulan ini, tidak djadi di 
gala barang itu mulai naik lagi, langsungkan tgl. 15: tetapi tanggal 
muisatnja beras naik, terxtiel kalau 16 djam 19.30 dengan atjara mende 
tidak naik sama dengan harga sebe ngarkan dan mengesjahkan hasil 
lum diadakan ' congestie. Konsumen pekerdjaan Panitya  Chusus. soal 
rakjat Indonesia boleh gigit djari. sewa menjewa rumah, tarip pasar 

dan sena kendargan.    | Kalangan politik jang kita anggap 

se. 

besar 
untuk me- 

SOBOHARSONO: My Foollah Haart, jan diadakan kegontjangan jang Dana Andrews 
pembentukan “kabi- 17 th: N Dear Se- REX:,The Inabeni or Gonerat” Susunan kabinet Mr. Ke ye — Rarbara Bates 13 th. TA Mn SEN ON »The Plenderers” RoA Italis, Cameron — Ilona 

Ini adalah an- umtr, "11 LN 
INDRA : Superman It. 
LUXOR : Tepi Bengawan Solo. Ch 3 
tir Harro, Netty Herawati, A. 
mid Arief.—13 th. 

miki 

Danny 

dan agen2 

Sukiman diterima oleh 
jang dipandang lebih ac- 

  

Pilem 'ini akan diputarkan diselu , 
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— Inggeris Ta kirim karet 
“Ke RRT 

“Menurut kalangan jang mengeta 
| hui Inggeris untuk sementara waktu 
akan tetap mengirimkan karet ke 
RRT walaupun ada larangan mutlak 
terhadap eksport bahan tadi ke Ti- 

— Ongkok. 
Menurut kalangan tadi eksport 

ke RRT akan, dibatasi . djadi kira2 
7000 .ton dalam satu bulannja jang 
pantas untuk menjukupi kebutuhan 
Sovjet Unie dimasa damai. 
Kalangan tadi mengatakan Ingge: 

ris mungkin akan  menindjau L 
politik eksport karetnja terhadap 
Sovjet dan negara2 sahabatnja da- 

lam waktu dekat ini tapi saat ini 
tak ada rentjana untuk mengadakan 
embergo total terhadap Sovjet. — 
Ant. UP.' 

  

Kabinet haru Panama ! 
Presiden baru Panama Alcibiades 

Arosemena.telah mengumumkan di 
bentuknja. suatu kabinet koalisi 
nasional jang terdiri 

jl. dinjatakan 
sebagai hari berkabung untuk mem 
peringati korban2 dari krisis konsti 
tusionil jang baru lalu ini. Seperti 
diketahui “presiden jang. 

dengan kekerasan setelah terdjadi 
pertempuran antara polisi nasional 

jang hendak menangkap Arias dan 
pengawal-pengawalnja. Pemetjatan 

Arias tadi telah disetudjui oleh par 
lemen. — Ant. - AFP. 

Eoaloigai ke RRT 
Akan dibitjarakan PBB 

Usul untuk mengadakan embargo 
strategis terhadap RRT diduga akan 
dikemukakan - Mapan Panitia Poli 
tiki PBB 

“Usul itu diduga akan diadjukan 
oleh Panitia Sanctie PBB, jang telah 

mengadakan pertemuannja Rebo 

  

kemarin dan kabarnja telah menje ' 
tudjui resolusi Amerika. 

Menurut resolusi 
anggota PBB akan diminta supaja 
melarang eksport: barang2 strategis, 
alat2 sendjata Gan mesiu ke RRT. 

Inggris dan Perantjis telah menja 

takan akan menjokong resolusi itu. 
— Ant. -Reuter. 

  

Mao Paha. 
Presiden Mao Tse Tung dari RRT 

telah mendjamu duta besar baru 
Republik Demokrasi Rakjat Vietnam 
Hoang Van Hoang kata Radio Pe 
king pada hari Minggu hi Menurut 
"para penindjau Presiden Mao telah 
“baik kembali setelah sakit tiga bulan 
lamanja. Ant. - UP. .Hongkong. 

  

  

« SEKARANG tertjatat. Calcutta 
mengalami hawa udara jang panas. 
Keraarin dulu “samapai meningkat 
1072 KF. Akibatnja banjak orang ti- 
dak tahan dan ada djuga jang me- 
ninggal karena Aina panas. 

| Fa GEDU NG sasak PBB. Ting- 
gai 544 Kaki, Bertingkat 39. Pan- 

| ajang cnja 289 kaki dan lebarnja 92 

kaki. Djumlah seluruh pegawainja 
4000 jorang. at 

Pn 

G. “AokovsKx pentjipta opera 
' »Dari hati sanubariku” jang rentja- 

a akan mendapat hadiah ,,Sta- 
sebagai hadiah tjiptaannja, te- 

NN dicrungkan mendapat hadiah. 
Malah direktur gedung sandiwara 

di Moskow. eng den 

  

SME E 1951 

ban .Formosa 5 TG 

n,. 
us didap | sebelum dapat membitjas: st 

  

Rak Peag. ianlaknia ditagah mes 
an Neaaa, Djepang. 

aa “aa “politik luar negeri 
“mengatakan, bahwa tanggal 14 De: 

lalu perdana menteri 

menjatakan # 
bahwa. soal Formosa adalah “salah 

2 satu sgal jang paling sulit di Tirm 
“ Djauh dan soal tsb. dewasa ini ma- 

: “sember jang 

kekatnja soal. Formosa 

dari partai2 

waktu jang 

semula - 
Arias telah dipetjat hari Kemis j. 

“itu 12 negeri 

  

bahwa pahaman 

    

   

   
   
   
   

   

  

   

     

  

Soal Formosa tetap: 

La dalam statementnja 
Ingger 

  

Clement. Attlee telah: 

sih Kanan pula. 

Per setudj juan kana Ea 

Notan seland jutnja mengingat- 
kan, dalam konperensi Kairo tahun 
1943 Amerika, Inggeris dan Tiong- 
kok telah menjetudjui bahwa pada PO kurang dari 
achir perang dunia ke-2 “Formosa 

   

      

      

   
   
   
8 

$ 
KEADAAN FRONT KOREA. 

    

alaerah pertempuran Korea mengung 
akan diser Ska an kembali kepada LSI ke selatan dengan harta bendanja. 

Oongkok dan malam. konperensi 
telah disetudjui pula akan perlunja 
.entuk membentuk Korea jang bebas 
.dan merdeka dan pula akan menen- 
tang aggresi “dar keinginan2 untuk 
menduduki daerah2. Selama 'Tiong- 
kok dengan perbuatan2?nja tak akan 
melihatkan, bahwa. ia tak menentang 
Persetudjuan Kairo berkenaan de- 
ngan Korea dan bahwa ia harus me- 
njetudjui dasar2 pokok dari persetu- 
djuan tsb., akan sukar untuk menje-: 

lesaikan masaalah KFormosa dengan 
tjara jang memuaskan, kata Morris 
son. 

Dan pemerintah Inggeris berpen- 
dapat, bahwa tudjuan dari Persetu- 
djuan Kairo itu hanja dapat dilakw 

sanakan “dalam bentuk, dimana ter- 
dapat penjelesaian" masaalah2 Timur 
Djauh setjara djudjur dan memuas- 
kan, dan langkah pertama kearah 
itu harus 'penjelesaian masaalah 
Korea. 2 

“3 Formosa telah djadi soal 
internasional ? 

| 'Morrison tambahkan, dalam ha- 
kini telah 

mendjadi soal internasional, dalam 
mana 'ketjuali negeri2 penanda ta- 
ngan Persetudjuan Kairo dan Pots- 
dam terdapat beberapa negeri lain 
jang pula berkepentingan. 
Menurut pandangan pemerintah 

Inggris itu “adalah soal jang dapat 
diperbintjangkan oleh PBB pada 

“tepat. Tetapi. bukan 
soal itulah jang mendesak. Soal jang 
paling mendesak jang dihadapi ole 
Inggeris di Timur Djauh jalah ai 
Korea dan menurut pendapat  Ing- 
“geris adalah prematuur untuk mem- 
bitjarakan hari kemudian Formosa 
.selama operasi2 di Korea masih te- 
rus berlangsung, 

Tetapi soal Formosa akan terda-- 
pat pula dalam perdjandjian perda 
maian Djepang. Dan tudjuan Ingge- 
ris jalah untuk mendapatkan per- 

djandjian perdamaian Djepang se- 
lekas mungkin dengan tak usah - 

kata Morrisor. 

cada usaha2 dalam perdjandjian tsb. 
untuk mendapatkan penjelesaian 
terachir dari suatu soal jang harus 
(dengan saksama dipertimbangkan 
kemudian berkenaan dengan keada- 

an Timur Djauh pada Tenda — 
Ant. AFP. 

Situ Jang masih ada padanja. Disamping Aka nt 

itu, mendjadi Norv egil penderitaan rakjat 

korban pula tanah jang subur jang 
kini mendjadi terlantar. Diatas nan 
pak. penduduk jang lapar, lelah dam 
“kotor itu sedang mentjari makanan 

dibawah runtuhan2 rumah2 jang 
hantjur. — ANP. 

7 

Dari front Korea p 

  

Korea Utara menggempur lagi 
PBB terdesak kembali. 

Frank Tremaine Iibmbk bala, bahwa tentera ORESPONDEN U.P. 

Korea Utara, 
pemusatannja . 

pandjang front Korea jang luasnja 
dakan tekanan di sektor tengah, dimana diberita an mereka meliwat- 

kan barat, utara dan timur TANY Ah 

Dibilangan - Kopyong, 12 mil di- 
bawah garis lintang 38 deradjat, ten- 
tera Korea Utara melepaskan tem- 
bakan2 hebat dengan meriam2 pe- 
nangkis serangan udara menjambut 
datangnja pesawat2 PBB jang hen- 
dak menghantam mereka dengan 
roket? den senapan? mesin. kaliber 
50. Selainnja itu Utara terus. me- 
nembaki pesawat2 penjielidik. PBB, 
agaknja hendak  mentjegah pesa- 
wat2 itu terbang rendah dan dapat 
melihat kedudukannja jang dica- 
mouflage. . 

Pemusatan2 pasukan2 Utara  di- 
kabarkan sepandjang dua lembah 
djalan penjerbuan ke Seoul dari 
Munsan dan Uyongbu di djalan lem- 
bah sungai Pukhan jang lebar jang 
mendjurus ke tengah semenandjung 
Inje, dimana djalan jang utama me- 
motong kearah tenggara  menudju 
Chunchon dan Danina timur. 

PBB diusir mundur. 

“Tidak seperti dua minggu terachir, 

dimana pasukan2 PBB dapat herge- 
rak dengan mudah, kini pasukan? 
patroli PBB menemukan tembakan2 
dahsjat dari tempat pemusatan, ke- 
tjuali di Munsan. Dalam pertempur- 
an2 itu mereka dipaksa mundur, 

  

    Produksi Gula 1 
ini ditaksir 31.148.250 kwintal 

23 “(Oleh Warta 

H 
dilakukan penggilingan tebu. 

| Upatjara tsb. sedjak sehari: sebe 
untuk ,,temanien tebu” 

untuk dilakukan penggilingan jang 

Djam 9.00 pagi telah hadir sertua 
tamu2 didalam pabrik untuk menan- 
“ti kedatangan ,,temanten tebu”, jang 
dari suatu.tempat. menurut neptunja 

hari itu dengan di-iringi oleh ,,rejog” 
dan beribu-ribu rakjat didaerah itu. 
pn diadakan ,,selamat- 

', jang maksudnja minta barkah 
kerada jang Maha Kuasa supaja 
dalam waktu giling tidak mendapat 
halangan suatu 'apa, 

' Smeer - olie Kakotis: sosial ja- 

lah perikemanusiaan dan ke- 
tjintaan. 

Dalam kata,sambutan jang diutiap 
kan oleh Kepala Perkebunan dari 
Kementerian, 1. Kasimo al dinja- 

takan bahwa ia merasa bangga. 
bahwa p.g'. ini selama '10 tahun me- 
lulu dibawah pimpinan bangsa Indo- 
nesia. . Tetapi belum merasa “puas 
selama tjita2 persatuan tidak mem- 
berikan manfaat PAN dan man- 
faat sebesar2nja. 1 

    

ARI ikemis: tg. 10/5 jl. pabrik gula ,,Tasikmadu” 
sikmadu (Kab. “Karanganjar) telah mengadakan upatjara ,,selamat- 

an” (tjembengan), suatu upatjara tradisioni! jang dilakukan 

ini ditaksir, 

   Sanknahi thn 
/ 

n KR Solo) 
dari PPRI di Ta- 

sebelum 

lumnja,telah diadakan ,,midodsreni” 
jang pada esok harinja di-iring kedalam pabrik 

pertama kali. 

Gan tenaga2 (hobi) semua mempu- 
njai functie sosial, dan haris. me- 

ngerti hak2 dan tempat “ masing2. 
Pabrik tak dapat djalan 

Ssmeer-olie. Smeer-olie functie nasio- 
nal ialah perikemanusiaan dan ke- 
tjintaan, demikian Kasimo. 

. Djuga sambutan2 lainnja, dapat di 
simpulkan untuk  mengandjurkan 

persatuan jang bulat untuk - men- 
tjapai tjita2 negara. 

Tebu jang akan digiling dan 
produksi gula jg. akan ditja- 
pai th. ini. 

Dalam suatu pertjakapan pers, fi- 
hak p.g. ,,/Tasikmadu” menerangkan, 
bahwa areal tanaman tebu jang akan 
digiling adalah seluas  2:076,55ha, 
terdiri dari Tasikmadu 1.858,68. dan 
Meteseh 217,27 ha. Tiap ha. tanah 
dapat menghasilkan 1.500 kwintal te- 
hu. dan seudah digiling  mendjadi 
150 kwintal gula S.H.S. (gula putih). 

Djadi berarti dalam tahun giling 
akan “menghasilkan 831. 

ISRAEL tumpuk PADA DK. 

  

    

        

Untuk ketiga kalinja dalam. tem 
setahun penduduk 

berbalik menggempur . 
sepandjang lima. buah djalan ke Korea Selatan. Djum- 

tah mereka makin besar, demikianpun pasukan tank dan meriamnja, 

hal mana menundjuk bahwa Korea Utara hendak memulai offensif mu- 

sim semi ronde kedua. Pasukan? Utara bertempur tambah sengit dise-- 

-? lalui 

z0nder . 

  

   

  

Kian Tubuh 

TN ngga 
& kata Moshe Sharett Aw » u 

An luar negeri Israel Moshe muni Pilipina" di. 
SAharett ber indji pada hari Djum- | 

hwa Israel »aikan bekerdja- | 

Horanma sepenuh?nja dalam melak- | 
sanakan sjarat2 resolusi penghea- 
tian tembak menembak Dewan Ke 
amanan, tertanggal 8 Moi." : 
Sharett berharep bahwa “djuga | 

  

   2 Seumur "kidun 2. Ta 
gi kbulan & 17 tohun: 

6 Anggota Partai - Komunis 
Filiping telah didjatuhi huku- 

   
   

    

. pemerint: h Syria berbuat demikian. | man mati, “dengan tuduhan 
'Utjapan Sharett tadi merupakam | pura mereka bermaksud 
dtawaban st-a surat dari Kolonel de | peropohkan “pemerintah dgn. 

tjera. pembunuhan, menimbul- 

kan kebakaran dan. Pena na 
lan, 2 
3G. Orang @nydonp bokburo 

Partai Komunis didjatuhi hu- 
kuman pendjara seumur hidup 
dan. 9 orang lainnja' didjatuhi 
hukuman pendjara antara p 
bulan dan 17 tahun, 5 5 

1 Seorang “anak perempuan 
dan seorang laki2, jang. kedua 

“duanja berumur dibawah 16 
|. tahun, dikir inka kerumah 
“pendidikan... 

Hakim Oscar Gesido: jan: 9. 
mendjatuhkan hukuman? tadi, 
menerangkan  baluwwa ,,Partai 
Komunis dan pasukan? Huk- 
nja, melakukan pemberonta- 
kan. untuk mendirikan. suatu 

Ride ing kepsla staf PBR, ig. 
TA 9 Mei. jang muat .reso: , 
-lusi Jarg telah disetudjui . Dewan 
Tang ! 14 AFP, 

  

    

  

Pan jang Na 
rgenoladet« kantot- 

Joi wegia wenjatakan, bih: 
Ang ada alasav2 untuk ber- 

hwa Norwegia mung- 
'menjokong usul Amerika 

Ser ipsja sanksi? ekoromi a 
Sintankan terhadap RRT. 

ut surat kanar tersebut, si- 
kap Mena lan itu tidak perlu harus 
Men diputuskannja, hu- ' 
hupgan?: tik dengan RRT, 
Na pererintah | 

     
   

  

   

  

erpendapat, bahwa ada : 
(kemungi kan RRT akan memutus: 1 peni er anaN jang ber tjorak 

“kan | hubungan? diplo ratik dengan Soviet, di Filipina”. 
Dituduhnja — bahwa orang2 

tadi. @.l. telah, melakukan pem 
bunuhan atas diri djanda. Presi 
den Manuel @uezon, anaknja 

Aurora @uezon, dan sedjum- 

lah orang terkemuka lainnja, 

ketika terdjadi serangan terha 
dap rombongan Njonja Guezon 

ketika bulan April 1949, didae 
rah pegunungan. 

Ketjuali itu, mereka dipersa 
lahkan pula telah membunuh 

orang2 jang dirawat didalam 

.rTumah-sakit, dokter2 dan dju. 

ruraWwat2, ketika terdjadi sera 
ngan terhadap sebuah kamp 

tentara di Luzon tengah, keti 

semua LAN jang Ikut. mengambil 
bagian dalam blokafe ekonomi ter- 
hadap RRT itu. Demikian kantor 
berita tersebut. Ant. —AFP. 

2 5 

dari . pemusatan   

   

Partai 1 

| pengaruh2 soal dalam negeri, 

  

    

  

“1 Oleh: Red. 

# 

  

menundjukkan tanda? kenaikan. 

'Andaikata harian” kita ini "terbit 
| sehari tiga kali, tidak mustahil akan 
Sukali “itu -pula perehahan harga ' 
emas. 

Perdagangan cmas (jang hakekat- 

nja tergantung dari,situasi interna- 
sional.dan djuga seringkali tersintuh 

dapat 
setiap waktu berobah har ganja. | 

  

Mossadegh terantjam. 
PM. Iran Dr. Mohammad Mossa- 

“degh pada. hari Minggu Jl, mengata 

ikan Galam Parlemen bahwa ia telah 
mengambil keputusan untuk “berlin 

Kdung dalam gedung Parlemen ,,ka 
rena terantjam bahaja”. Demikian 
Ant, AF Ba dari Teheran. . 

578 ORANG 'DiHUkum 
“MATI 

578 Orang ig dituduh, telah me- 
ngadakan gerakan? ,,contra. revolu- 
kloner"” telah mendjataai hukuman 
mati selava 2 hari dalam pember- 
sihan jang kini sedang Gipergiat 
di RRT, demikian diumumkan di 
Hongkorg pada hari Kemis. 

Berita? resmi dari Shanghai jang 
sampai di Hongkong menjatakan, 
bahwa 293 orang, diantaranja ma. 

hagurn2 dan pegawai2 Tionghoa da 

Ti maskapai2 asing, telah ditembak 
mati pada tanggal 30 April. Ini ia. 

lah hukuman mati besar2an jang 
hingga kini pernah dikabarkan.   ka tahun jang lalu. Ant.- UP. 

  

Ant—UP, 

  

100 mil. Terutama mereka menga- 

dan Chunchoa. 

: Walaupun "pertempuran2 tidak di-: 
lakukan setjara besar?an, tentera ke- 
8 terus menghantjurkan musuh kira- 
kira 2000 or ang Seharinja. 

Olah raga : 

Kejasrsan basketball untuk Eropah 
EAM2 basketball dari Sovjet Rusia, Perantjis, Bulgaria dan Tjeko- 
slowakia pada hari Djum'at dapat mentjapai finale untuk merebut 

  

“Utara kembali ke koridor. Y tempat jang pertama dalam kedjuaraan basketball Eropah jang sedjak 
Untuk jang 'sekian kalinja ternja- beberapa hari ini sedang dipertandingkan di Paris. 

ta pasuk ang Utara berpusat di kori- Turki, Belgia, Itali dan Junani ki- 
“dor Korea Tengah, dimana dalam ni sedang bertanding untuk tempat2 250 , — 

tahun.ini dua kali mereka tjobah be ke-5 hingga ke-9. 
lah pasukan2 PBB dan usir mereka Daiam ronde per tannenan semi- 
dari semenandjung itu. : finale. pada -malam. .Djum'at, team 

Koresponden U.P. Robert Vermilli- Sovjet berhasil mengalahkan Itali 
on memberitakan dari front, bahwa dengan 69 — 42. Pertandingan? Ila- 
opsir2 angkatan perang PBB pertja- innja peda malam itu dan kesudah- 
ja, bahwa RRT berhasil memindah- annja ialah -sbb.: Peranfjis —— Bul- 
kan tenteranja dari Seoul Utara ke- garia 56 — 49, Turki — Belgia 38 — 

front tengah - Walaupun digempur 32 dan Tjekoslowakia — Junani 54 — 
dengan hebat selama 10 hari jang 40. — Ant. UP. 
terachir oleh pasukan meriam dan 2 
udara PBB. Untuk menetapkan teori Botvinnik tetap djuara 

  

  
ini dikatakan, bahwa Korea Utara dunia. 
masih sadja melakukan pertempuran i : 
defensif di Seoul Utara dan mereka Main Tjatur. 

    

memasang yandjau setjara besar2an. Menurut siaran Radio 
didaerah" jang ereka sendiri akan djuara main tjatur sedunia Mikhail 

“djika ” “hendak menggempur Botvinnik, hari Djum'at ini berhasil 
kembali Seoul. mempertahankan kedjuaraannja, ke 
Pertarungan terhebat pada hari. tika id dalami babak ke-24 melawan 

Kemis agaknja terdjadi disektor David Bronstein, mengachiri pertan- 
Inje difront timur kira-kira 5 mil dingan tadi Gengan remise. 
disebelah utara garis lintang 38”. Pertandingan “tadi diadakan dalam 
Menurut berita jang disensor dari gedung konsert , Tchaikevsky jang 

iront, perlawanan pasukan2 Utara penuh-sesak dengan penonton. Ke- 
mendjadi Pa hebat. — Ant. UP. pada perkumpulan2 tjatur diseluruh 

Sovjet Uni, dikirimkan siaran2 isti- 
mewa Gan laporan2 melalui telepon 

Gempa bikesi di Chili terus-menerus mengumumkan kea- 
Suatu gempa bumi jg keras pada daan pertandingan dalam bapak ter- 

hari Djun'at jl djam 21.35 GMT achir tadi. 
terasa di santiago, Chili, Diduga Ketika babak ke-24 tadi dimulai, 
bahwa pusit getaran bumi itu ter- keadaan masing2 ialah 11,5. — Ant. 
letak Ik 120 mil sebelah selatan UP. 

Valparaiso. 2 
Ayatan adik korban manusia atau Hasil2 sepakbola interna- 

kerusakarn2 belum diketahul. Ant. sional di London 

Hasil2 pertandingan sepakbola 
Reuter. 

bertalian dengan ,,Festival of Bri- 

148.250 kwintal gula. Tebu jg akan tain” adalah sebagai berikut: 
digiling ini termasuk areal blok ,,H”. 'Chesterfield — Anderlecht (Bel- 

Menurut perhitungan penggiling- gia) 0—1, @ueens Park Rangers — 

an akan selesai dalam waktu 4 bu- La Gantoise (Belgia) 4—4: Water- 
ian, karena tiap -hari rata2 dapat ford — National (Luxemburg) 5—1: 
digiling 17 ha. tebu dengan mem- Doncaster Rovers — Floriana (Mal 

pergunakan tenaga jang. ada. ta) 5—0: Fulham — Dinamo .(Jugo 

slawia) 3—1, Notts County — F.c. 
Persewaan tanah untuk tanam (Austria) Ns Southend United — 
an tebu, th. 1951/1952. Malines (Belgia) 6—1, Waltham 

Persewaan tanah untuk menanam Avenue — Blauw Wit (Belanda) 

tebu menurut harga sewa tertjan- 1—1, Lancashire Football Combin. 
tum dalam UU Persewaan -. Tanah — Nijmegen (Belanda) 3—3: 

dari Pemerintah, jaitu R, 1.500.- per ' Kesehelasan2 jang tidak disebut 
ha. dengan dasar hasil tebu 750 kwin nama negerinja, ialah kesebelasan? 
tal per ha. Kelebihannja, penjewa Inggris. — Ant. - Reuter. 
tanah mendapat tambahan uang R. 

Moskow, 

  

        

2 dari hasil per. kwintal. 
Seluruh Tasikmadu dapat disewa 

seluas 1.957,69 ha, jaitu 1.807,69 ha 
dari petani dan 150 ha dari.lungguh2 
lurah (sawah jang diberikan peme- 
an kepada Lurah2). Dari Me- 
cseh dapat disewa seluas 30,98 ha. 
heel 

'Djumlah semua jang akan dita- 
nami tebu seluas 2.138,67 ha. Sedang 
kan djumlah uang jang dikeluarkan 
untuk menjewa tanah ada. R. 2.492. 
260,- (dua djuta empat ratus sembi- 
lan pukih dua ribu, dua ratus enam- 
puluh rupiah) untuk “ tanah : luas 
I.0B8,0T ha. dalam tahun ini. 

REGU tennis Australia - 
singgah di Kemajoran. 

' Kemarin siang telah singgah dila 

pangan Kemajoran dalam perdjala- 

nan ke Eropa, regu tennis Australia 
jang terdiri dari pemain2 Frank 

Sedgman, Ken Mc. Gregor dan Med 
vyn Rose dibawah pempaan mana- 
ger E.R. Stephens. 
Kepada ,,Antara” manager Steph- 

ens menerangkan, bahwa rombongan 
nja akan pergi kepertandingan2 in- 

ternasional di Eropa dan Inggeris 
serta akan turut dalam pertandingan 

  
  

   
Ten kak etaa "3. ini di Pana 
m4 melu danja arus revolusi 

te dibendung. Mengge 

meliputi sebagian dari dunia. 
h ja Panama djika 

“diuk unia. jang bundar ini. 
Naa NN 2 Gan Dena 

: — SA pkbhisan Panin 
“telah: “bertindak. melampaui batas. 
Ia memba Ikan. konstitutie  Repu 

Dean dirinja 

n memang djabatan presiden 
at tahun 

i 'ang 

1941. Dalam. 
nabalyn NN meng 

  

  

itu, Adaloni untuk Pe ak repu- 
blik dan terusan Panama dari baha- 
ja Komunis, sehingga dia membubar 
kan parlemen dan menghentikan 

pekerdjaan - N Menpan 
Panama. Zi 

Sudah Tien Hata tindakan?! 
Arias itu tidak berakibat kebaikan. 
Reaksinja besar sekali. Semua kan 
tor2, bank2, toko2, tempat2 pendju 

alan bensin dan semua lalu lintas 
mogok. Mereka An Tn 
Arias. 

Jang mendjadi- soal 
apakah maksud  sebenarnja dari 
Arias itu, jang  setjara mendadak 
menempatkan dirinja sebagai dikta 

tor. Senjampang dengan kegenti 
ngan dunia pada masa ini, jang 
langsung atau tidak soal Terusan 

aktor," 

Panama memegang peranan jang 
. penting djuga. Bukan mustahil ka 
lau angka2 itu akan bertambah. 

6 Konstitutie republik Panama, un 

“.dang2 jang berlaku adalah jang dibi 

kin pada tahun 1946. Oleh Arias, 
undang2 itu ditjabut, digantinja jang . 
tahun 1941, sehingga. mudah kita 
mengerti betapa kemarahan parle 
.men terhadap tindakan Arias ity. 

- Ekor daripada revolusi Panama 
hingga hari ini belum ada warta-be 
ritanja. Tetapi kita boleh mengha 4 
rapkan, dalam pekan datang ini 
akan ada berita2 jang membuka 
tabir kegelapan di Panama. 5 

4 Besar terus 

mlempem. 
. LAIN soal lagi diantara benua 
dewasa ini, adalah konperensi persia 
pan 4 besar di Paris. Hingga sidang 
jang ke-51 belum djuga memberi 
kan. gambaran , jang memuaskan, 
Padahal, baik blok Amerika maupun 

  

blok Soviet selalu menundjukkan 
gelagat jang tidak enak. 
Dalam sidangnja wakil menteri 

luar negeri 4 besar jang belakangan 

ini, Andrei Gromyko menjatakan 
bahwa ja menerima perumusan jang 
baru asal 2: amandementnja itu ia 
lah: 1. Soal demiliterisasi Djerman 
diletakkan dibaris pertama dari daf 
tar soal2 jang “akan dibitjarakan, 
termasuk soal ,,menjelidiki sebab2 

dan pengaruh2 kegentingan interna 
sional”. 2. Soal perdjandjian Atlantik 
dan pangkalan2 Amerika di Eropa 

dimasukkan dalam atjara. 

| Dalam pada itu wakil2 Barat me 
ngusulkan 3 perumusan. Dalam peru 

.musan pertama mereka menerima, 
bahwa soal demiliterisasi Djerman 
itu diletakkan pada baris pertama. 
Akan tetapi dengan sjarat, saluran 
naskahnja sebagaimana jang  tertu 
lis sekarang. 1 

  

   

J Suasana jang meliputi sidang 4 
besar benar2 tidak memberikan ha 
rapan baik, 

Malahan sudah ada tanda2, teru 

tama mendasarkan keadaan bahwa 
blok Barat “akan bertjutji muka 
djika terdjadi djalan buntu, demikian 
djuga blok Sovjet. sudah terang2 

menjatakan' bahwa akibat daripada 

kegagalan itu ' adalah bukan tang 

gung djawab Sovjet. 5 
Langsung atau tidak, konperensi 

4 besar adalah menundjukkan nasib 
dunia jang akan datang. Malah 

orang jang terlalu tjemas menjata 

kan, bahwa dalam konperensi Parijs 
itu terletak petjah perang dunia atau 
tidak. ' Ketjemasan mana adalah 

masuk akal. Althans kalau kita hu 

bungkan mendesingnja peluru dima 
na sadja sekarang, 

Hari Christmas jang oleh Ummat 
Kristen umumnja dibesarkan seba 

gai hari jang memberi harapan baik, 
namun. sekali ini seluruh dunia dili 

puti oleh awan jang sangat mentje 
maskan. Adakah manusia2 pengha 
sut perang itu 
Tuhan? , Mudah-mudahan 
lekas sadar akan hal itu, 

      

mereka 

    

sudah lupa akan, 

  

tennis merebut kedjuaraan Peran- 
tjis dan Wimbleden. : 

Atas pertanjaan, ia menjatakan 
penuh harapan akan kembali dengan 

membawa hasil2 jang memuaskan. 
Diterangkan selandjutnja,. bahwa 

regu jang dipimpinnja sekarang 'ini 
adalah regu jang tjukup kuat. Pema 

in2 Frank Sedgman dan Ken Mc. 
Gregor adalah bersama-sama pemain 

John Bromwich ditahun jl. memper- 

oleh . kedjuaraan . Daviscup ' bagi 
Australia. Sajang dalam turne ini 

Bromwich tak dapat turut serta, de 
mikian manager Stephens. 

Mendjawab  pertanjaan 
sekembalinja.. dari perdjalanan ke 

Eropa. regunja - bermaksud djuga 
untuk memberikan tennis-exhibition 
di Indonesia, dikatakan oleh -Steph- 
ens, bahwa dengan menjesal sekali 

ia dan kawan-kawannja harus kem 

bali ke Australia dengan melalui 
Amerika... Sambil tersenjum ia me- 
nambahkan keterangannja,. bahwa 

pemain2 Australia tentu akan gem 

bira dan bersedia bermain di Indo- 
nesia bila “ diminta oleh Federasi 
Tennis Indonesia. 

apakah 

  

»Banteng Loreng” Tjila- 
tjap djuara. 

Dalam. pertandingan sepakbola 
jang diadakan dilapangan Purwoker 
to dan . diusahakan oleh Gerakan 
Banteng telah berachir sebagai 
berikut: 

Kes. Banteng Loreng — Kes. Si- 
nga Wareng 10—8. 

Kes. Banteng Loreng — Kes. Gar 
nizoen Purwokerto 3—0. 
Dengan demikian maka Kes. Ban 

teng Loreng mendjadi djuara. 
  

Kelandjutan pertandingan 
: Tjatur 

Merebut djuara Su- 
rakarta 

“ Kelandjutan pertandirgan tjatur 
untuk merebut djuara Surakarta jg 
Ciselenggarakan oleh ,,Pertjasi' pz- 
da minggu ketiga jl. adalah sbb: 

Kelas Utama: 

Hariandja—Hadji Maksum —1/2 -1/2 
Hariandja—Dr. Suprapto- »1 — 0 
Harliandja—Abd, Sattar s1 — 0 
Abd, Sattar—Hadji Rechmada » 1-0 
Dengan main remise terhadap Ha 

dji Maksum dan menang dari Apd. 
Sattar maka Hariandja menambah 
ramainja perebutan kedjvarsan, mes 
kipun Hariandja sendiri sudah tidak 
mempuajal harapan untuk ikut me 
rebutnja. 

Tjalon Kelas Utama groep A: 

Dibagian “Tislon Kelas ' Utama 
groep A, pertandingan sudah hampir 
velessi, ketjuall satu pertandingan 
antara. Rasjid dgn Tjia Kien Koh, 
jg. penting sekali untuk menetapkan 
siapa jang akan mendapat kehor- 
matan mendjadi bantut. 

Tjalon Kelas Utama groep B: 

| Di bagian Tjslon Kelas Utama 
grobp B pun sudah hampir selesai. 
ketjuali satu pertandingan 1g sama 
sifatnja seportigroep A, jaknl antara 
Saptogiri dengan Tjan Ing Ro. 
“Adapun kKesudshon? dari pertan- 
Gdingan2 pada minggu jl itu jalah » 
Tan Khiem Tiong — Saptogiri — 1—0 
Brotowid'o'o — Sjarani — 1/2—1/2 
Brotowidjoo — Baswedan &1—0 

Jang mask fjoale dibagian Tia 
lon Kelas Utama Jjalah: Sjafruddin 
Sepp», Madjesi, Tan Khiem 'Tiong 
dan Sjarani. Ant. 

Djakarta-Medan 6-0 
Pertandingan persahabatan bad- 

minton Jang berlangsung dibaan Sin 
Min Hui Djakarta Kota, antara Dja- 
kerta koatra Medan Jang dilam 
perdlalanan pulang dari pertanding- 
2n2 seluruh Indonesia baru? ini di 
Bandung, telah berachir 6—0 untuk 
kemenangan Djakarta. 

R., 2.149 806.581.50, 2 Bu 

  

     

  

IGAN EMAS 
Ekonomi K.R.) 

PETA perdagangan emas jang al. kita muat dalam KR. pada 
“belakinan ini sangat menarik perhatian. Harganja 

Naik, hingga mendekati R. 40,-, kemudian merosot sampai R. 24,-. Ke- 
# nudian naik Jagi sedikit dan turun pula. Dan pada penutup pekan jl. 

berlontjat2. 

Dengan demikian tidak mustahil, 
kalau pendjual emas jang baru tjo- 
ba2 dalam “perdagangan ' atjapkali 
terdjebak "harga. Demikian djuga 
atjapkali terdjadi pedagang emas 
jang duduk termenung menunggu 
neratja emasnja seringkali Tana 
pat laba jang besar. 

Lembeknja pasar karet. pada pe- 
kan jl. dan adanja tanda2 bahwa 
Inggeris akan tunduk pada andjur- 
an' Amerika Serikat untuk 'memba- 
tasi perdagangannja' dengan R.R.T., 
dan malahan export karet dan timah 
Inggeris ke RRT mungkin sekali 
akan dihentikan (karena 'ini terma- 
Suk barang strategis, - Red.) itu se- 
mua besar sekali pengaruhnja dalam 
dunia perdagangan. 

Desakan embargo ekonomi dari 
Amerika jang sudah bisa kita ha- 
jangkan sedjak sekarang, tidak mus 
tahil itupun merupakan tekanan per 
dagangan emas dalam negeri. 

Berlakunja embargo itu nanti, per 
sediaan barang2, di Timur Djauh, 
antaranja termasuk djuga Hong- 
kong, Singapura dan Indonesia akan 
terpengaruh. 

Siang2 kitapun sudah berani me- 
ramalkan, bahwa peristiwa itu akan 
mempengaruhi. levering barang? da- 
ri luar negeri buat Indonesia jang 
sudah dipesan langsung kepada pro 
dusen2 Eropa Barat dan Amerika 
Serikat. 

Singkatnja. Pengaruh? pasar inter 
nasional itu... menjebabkan orang 
mulai berani membeli straits dollar 
(ini bagi kita jang berdekatan de- 
ngan pasar straits dollar), hingga 
menjebabkan harga 'straits dollar 
itu memuntjak dan berakibat tinggi 
nja harga emas semua kwaliteit. 

Pasar emas di Djakarta menun- 
djukkan taraf jang tinggi. Kwal. I 
R. 34,50, kwal. II R. 33,50 dan kwal. 
Tan An tiap gramnja.. Harga2 
emas dipedalaman pada penutup pe- 
kan jl. ini lebih rendah R-1,- tiap 
gramnja daripada harga Djakarta. 
Bagaimana harga emas pada pe- 

kan datang, itupun kita akan dapat 
mengikuti akan akibat2 dibitjarakan 
nja usul Amerika kepada PBB me- 
ngenai embargo ekonomi terhadap 
RRT. 

HARGA KEBUTUHAN 
| SEHARI2 DI JOGJA 

HARGA KEMARIN. 
BERAS: 
Tumbuk Kwal. I R. 1,50. Gilingan 
kwal. I R. 1,55. 
DAGING: 
Sapi kwal. I tiap kg. R. 6,- (her- 
arti naik hampir 10x dari harga 
pekan jl.). 

- 

BUMBU2: 
Lombok basah R. 6,- s bawang me- 

“rah R. 4,-, bawang putih R. 12,- 
tiap  kg-nja. Minjak kelapa 1 
gajung R. 0, 60. 

BUAH: 
Pisang ambon 10 batang R. 2.- 
Gjeruk keprok jang tjukup besar- 
nja R. 4,- tiap 10 buah. 

  

    

Neratja ringkas De Ja- 
vasche Bank. 

“Keadaan pada tanggal 9/5-1951. 
Debet. Uang mas dan bahan u- 

ang mas. R, 870.553.257.13:  Sertipi- 
kat devisen karena pembelian mas 
R, 188 651.821,80: Dana devisen, re- 
kening valuta R. 506. 937.444.40: Pe- 
nsagihan jg dapat dibajar dgn uang 
asing R, 279.044645.63.... 
Kas uang logam perak (zilveren 

tekenmunt) R-— uang logam (pas- 
munt) R. 136. 675.21 R. 136675.21: Di-, 
skonto Gan uang muka'dgn djaminan 
ig dapat dibajar iga uang . sendiri 
R. 330726. 811: Uang muka kepa- 
da Pemerintah Republik. Indonesia 
R, 2.009 196.746.28: Uang muka kepa 

.da Pemerintah Republik Indonesia, 
rekening chas, sertipikat? tentang 
bantuan ECA R. 165.553 551 64: Per- 
bungaan modal, dana tjadargan, 
dana tjadangan cbas' dan dana uang 
Glasa R. 30513 69427: Gedung2 kan- 
tor, rumah2 dan perabot R. 4050.- 
£06 2?, Rekening rupa2 R. 178.813... 
184.55: . : 

| Djumlah R. 4. 564,778.555.24. 
Credit, Modal R. 9.000.000,-: Dana 

tjadangan R. 17 379.165.24: Dana 
tjadangan chas R. 12.011.566. 08 Da- 
na uang djasa dan tundjangan 
"R. 8.364964.90, Dana devisen, passi- 
Ya luar negeri R. 294.325.789 22, U- 

kertas 'bank “jang “beredar 
RB. 2.756.886 076.50 X), , 

Sisa2 reseaing koran, dari Peme- 
rintah Republik Indonesia R. ——$ 
dari Pemerintah Republik Indonesia, 
rekening chas tentangbantian FCA 
R. —— dari lain? R. 858.491.456 99 
R. 858 49145699: Pengeluaran (af- 
tifteny pada kantor“ sendiri2 
R. 7.085.887.775: Rekening - .Tupa2. 
R .606 ' 33.648. 54. 
Djuwlah 'R 4.564.778.555.24. 
Uang kertas negeri jg diperedar. 

kan atas nama Pemerintah Republik 
Indonesia R. 359 874.740, : diantara 
nja, uang kertas negeri : slama 
R. 140837635. uang kertas negeri 
baru R. 219 036. 605..: X) diantaranja 
uang kertas Bank lama R.7.079.495.- 
uang kertas »Bank .baru 

- Ant. 

Pertandingan tersebut dilakukan 
dilam 6 set, masing2 3 singie dan 3 
double. 

Djalan pertandingan tjukup seru: 
walaupun belum boleh dikatakan 
Medan mempunjai teknik permainan 
jang tinggi. Medan dangan dusunan 
tenaga2 mudanja, walaupun dalam 
pertandingan tadi malam terpaksa 

menelan ,,pil pahit” 6 0, tapi harapan 
bagi mereka adalah besar, dan dari 
pertandingannja melewan Djakarta 
tadi malam itu, dapat kiranja diam- 
bil peladjaran dan, sebagai penga- 
laman berharga untuk mereka, 
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- POLISI Surabaja giat menangkapi 
entjulik2. Seorang perempuan Ti- 

onghoa jang telah 'mentjulik anak 
rga G menjatakan, bahwa ia 

mentjulik anak perempuan itu kare 
"4 kepingin punja anak perempuan 
isamping 5 anaknja lelaki jang 

sudah ada. Sedangkan pesanan ke- 
paan pedagang anak2 sudah lama 

dipenuhi. 
Yah, itu dia. Karena pesanan tidak 

dasa" datang2, tjulik. sendiri. Dari 
kepinginnja to! 
Bung Kriting “ masih heran, Iha 

kok jang banjak  ditjulik itu anak 
perempuan. Apa rahasianja? 
“Berabe tidak- mengerti soal ini. 

Jang diketahui, tentunja pentjulik 
hanja "mengharap uang tebusan”. 
Djadi soal perempuan atau lelaki 
itu nomor dua. 
Lain lagi pendapat Bung. Djang 

kung. “Dia katakan, mentjulik anak 
perempuan, lebih “untung. Kalau 
tidak ada 'jang  tjari, besok kalau 
sudah. djadi gadis dan ada jang me 
Menang kan ,uang tukonnja” luma 

  

"Lain "kawan Berabe jang terdekat 
tetapi tidak mau disebut namanja, 
kalau dengar atau batja ,pentjuli 
kan” terus putjat dan merah mata 
nja. Katanja terkenang pada waktu 
dia ditjulik. Dia ditjulik sesudah 
dewasa, tidak ketika masih kanak2. 
Siapa jang” mentjulik, dia tidak 
mau bilang. Tjuma . senjum2. Kan 
aneh! 

£ 3 

K 'BERABE punja rekan, njonja 
Fuhri, pem. red. ,,Nieuwe Courant” 
karena dalam orannja menghina 

Ir. Laoh ketika djadi menteri, oleh 
pengadilan di Surabaja didjatuhi hu 
kuman denda R 100,— 

Nah, itu murah! Kata Bung Kri- 

ting. 
« Berabe pikir itu memang sangat 
rendah taripnja. Menghina jang 
tidak bisa menundjukkan bukti2, 
hanja didenda R 100,— 
Bung Djangkung djuga mau tulis 
bongkar semua korupsi, soal2 idzin 
penempatan rumah jang enggak be 
res. Urusan uang kuntji enz. enz. 
sPumpung dendanja murah! 

Uwah, terus terang sadja kalau 
Berabe sudah menghadapi Bung 
Djangkung agak repot. Dia terlalu 
gampang panas hati. Bukannja Be 
rabe setudju dengan korupsi atau 
uang kuntji. Tetapi masih kasihan 
pada kawan sebangsa jang masih 
sada harapan diperbaiki. 

— Bung Kriting bilang: Tidak dju- 

djur — karena keadaan terpaksa 
misalnja — sedikit sadja, ja boleh! 
Djangan keterlaluan. mBok keta- 

huan! 
Kalau ketahuan, den aju2 koruptor 

jang resmi dan jang disembunjikan 
itu bisa minta tjerai semua Iho! 

nia mas? Besok mulai djudjur, 

ja! ” 

  

      GIpE Era 
B3 

Tjabang BRN di Jogja- 
0 karta bila? 

| Kalangan jang mengetahui mene 
#angkan, bahwa hingga kini di. Jo 
gjakarta belum dibentuk tjabang 
Biro Rekonstruksi Nasional, seperti 
jang diputuskan dalam sidang Staf 
K Pusat bulan jang lalu. Pihak Pe 
merintah Daerah baru menerima 
instruksi disekitar maksud Biro 
Rekonstruksi Nasional dan mengada 
kan pembitjaraan2 hingga kini be- 
lum didapat hasilnja. 

Sebenarnja, pembentukan Biro Re 
“konstruksi Nasional itu diharapkan 
segera terwudjudnja, agar soal2 
bantuan pendidikan bagi tenaga2 
bekas pedjuang, demobilisanten dan 
rasionalisasi untuk  didjadikan ba- 
han.hidup di tengah2 masjarakat, 

Tea dapat dimulai. 
Di Jogjakarta baru terdapat suatu 

dari Djawatan Pembangunan 
Masjarakat jang baru dapat mem- 
beri pendidikan setjara terbatas 
kepada tenaga2 bekas pedjuang, 
dan KUDP jang chusus mengurusi 
tenaga2 bekas peladjar jang 'ber- 
djuang. 
Djika BRN itu di Jogjakarta telah 

dibentuk -serta usaha-usahanja ter 

wudjud, maka soal2 pengangguran 
berasal dari kalangan bekas pedju 
ang agak kurang. Demikian kala- 
ngan itu. 

  

RaALaAT 
. Koran ,,K.R.” kemarin tidak terbit 
-adalah karena Hari Raja PANTE- 
Boga bukan karena PASKAH. 

. 

Omron   

' Menikah pada 13-5- 1951: 
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NEW ARRIVALS .. 
COTTON, 
.SILK, 

- WOOLENS & | 
LOT OF OTHER 

“KINDS!!! 
CALL AT 

II. Toko NEW INDIA 
We... (Bombay Silk Palace) 
Bea MALIOSORO 95 

JOGJAKARTA 
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. Sekarang | 

Udjian Ka am 
Mengenai udjian penghabisan S.M. 

A bg. B tentang ilmu alam jang 
telah dibatalkan hari Djumaat jl. 
karena 'ketledoran P.P. dan K itu, 
kini dapat dikabarkan, bahwa udjian 
tersebut akan “dilangsungkan hari 
ini. Perlu dikabarkan, bahwa kebo 
tjoran itu hanja terdjadi di Jogja 

karta sadja. 

  

  

PERSIS — P.S.LS. 
i.0 

Senin kemaren dilapangan sepak 
bola Sriwedari Solo dilangsungkan 
pertandingan sepak bola antara kese 

“belasan Persis Sdlo melawan PSIS 
Semarang, jang berachir 1—0 untuk 
PERSIS. Pertandingan berlangsung 
dengan ramainja. Lebih kurang 5 
menit sebelum istirahat benteng Se 
marang “didjebolkan oleh Persis 
dengan 1 goal. Goal tersebut ditjetak 
oleh Centrefarward Solo Marmo. 

Mengenai tehnik dan taktik dari 
pada pemain2 kedua kesebelasan 
boleh di katakan tjukup, sekalipun 

belum dapat dikatakan baik sekali. 
Barisan muka Persis dapat mengu 

asai bola hampir terus menerus. 
Akan tetapi barisan belakang dari 

PSIS ulet, sehingga sampai istirahat 
Persis baru dapat mentjetak dengan 

stand 1—0 untuk Persis. 

Hawa baik, hudjan tidak turun 

agi. e 
Sekalipun sudah setengah mainan, 

pon
d 

penonton masih banjak jang mengun: 

djunginja. 

    

' 

PSIS-PEKSIBAJA 3 3 
Minggu sore  distadion Sriwedari 

Solo 
sepak-bola antara kesebelasan2 PSIS 
Semarang melawan Persibaja dgn 
berkesudahan 3—3. . 3 

Hingga istirahat stand 2—0 untuk 

kemenangan PSIS. h 
Sesudah mengaso tempat tidak 

berobah, 10 menit dari istirahat, ter 

Gjadi pirkik oleh pemain belakang 
S.baia sehingga 12 pas. Bola masuk 

kedjala S.haia, sehingga stand 3—0 
untuk Semarang, ditjetak oleh kiri 

luar Semarang Sahri. 
Permainan agak ' 

suasana agak panas. 
S. baia berganti 
achir permainan stand 3—3. 

Kes Indonesia terus menang! 
MINGGU sore dilapangan Singa- 

pora dilangsungkan pertandingan 

antara kesebelasan2 Indonesia mela 

wan gabungan kantor2 dari Singa 
pora 
4—1 untuk kemenangan Indonesia. 

seru sehingga 
Kemudian 

jang “berkesudahan dengan ' 

REX 
dilangsungkan - pertandingan aa 

     

     

    

     

    

mendesak, hingga 5 

»KEDAULATAN RAKJAT” SELASA 5MET 1981” 

  

malam ini dan berikutnja. djam: 5—7-9. 
FILM BERWARNA. 13 TAHUN. 

THE INSPECTOR GENERAL 
Danny KAYE Barbara BATES. 

Tahukah penpatap seorang La besar jang menjatakan kedju- 
@juraonja ? 

Hingga Kania bukan hukiman jang didapat, tetapi malahan 
kebahagiaan den kedudukan jang baik sebagai hadlahnja. 
Ingin tahu ? Saksikanlah fiim ini ! 
Lutin—luttu—alias non atap ketawa. 3 ! 140—5 

Giaa   

| 

  "INDRA" ini maLau DAN BREIKUTNJA | 
|. Main 3 kali: 

8 
djam 5 —7—dan9 

untuk 13 tahun keatas 

"SUPERMAN" Bag. Ke II. 
Tidak dapat menjaksikan serie teb. tentu merasa meresal: 
rena lebih hebat, lebih ramai dari pada bag. I. 

Tgl. 17 tidak main, karena ta' ada aliran listrik. 

ka- 

Direksi   
  

siaran KRADIO 
Gelombang: 42,25 59,2 dan 122,4m. 

SELASA 15 MEI 1951. 
Irama Rumba dan Tango. 
Disekitar Sungai Gangga. 

Pembukaan. 1 
Pengumuman dan. Berita Kota. 

Dari Lajar Putih. 
Ruangan P.M.I. 
Lagu2 Tionghoa 
Chung”. 
So'al Peternakan oleh Djawa- 

tan Kechewanan. D.I. Jogja- 
karta. 
Taptu diteruskan lagu2 Aneka 

Warna. 
Puspa Suara oleh Orkes »M. 

AS” 
Obrolan Pak Besut. 
Concert Classiek oleh ORJ 
Suwandi. 

12.45 
13.15 
17.00 
17.30 
17.495 
18.15 
18.30 oleh ,,Ta 

19.15 

19.40 

20.15 

21.15 
22.15 
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TIME - dealer 
The Weekly Newsmagazine 

Tiap Saptu menindjau dunia hangat 

Harga R. 2.10 

: | GANECA 
Dil. Margomuljo 10 A, Jogjakarta. 
  

eri Sementara Udjian Penghabisan S. M.P 
tahun 1949/1950 jang diberikan oleh Inspeksi S. M.P. 
Daerah Djawa Barat mulsi tanggal 
tidak berlaku lagi. 

$ Pase 5 ,,Gereke  V 

1 april 1950 

KEM. P.P. & K. 
INSPEKTUR S.M P. KEPALA 

« DAERAH DJAWA BARAT. 

  

FP ENGU 
I. WAKTU: 

II. TEMPAT: 

rah utk. daerahnja mesing2. 
In 

TJATATAN: 

IV. 

| 
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UDJIAN PERSAMAAN SEKOLAH GURU B. 

3. UDJIAN TULIS: tgl. 13, 14, 15 dan 16 Agustus 1951. 
b. UDJIAN LISAN: akan Jitentukan lebih landjut oleh Inep. 

Sek. Guru Kep. Daerah utk. Gaerahnja 
masing2. 

Akan ditetapkan lebih landjut oleh Inep. Sek. Guru Tn Dae- 

JANG DIPERKENANKAN MENGIKUTI: 
1. Para pengikut Kursus Persamaan Sek. Guru B (8. G. B.) 
2. Para pengikut Kursus Normal 2 ta 

Para pengikut Kursus tsb. ana No. 1 dan 2 adalah jg. telah 
tamat afau menamatkan peladjarannja pada Kursus tsb. diatas 
sebelum Udjian tulis diadakan. 
Keterangan? tentang pendaftaran, uang udjian dll. dapat dita- 
njakan kepada Insp. Sek. Guru Daerah jang bersangkutan 

melalui Penilik Sekolah dalam Wilajahnja masing2. 

Djakarta, 7—5—1951 

DJAWA. PENGADJARAN. 
Bag. Kursus2. S 

| 

MUMAN ) 

“|     

  

UND 

  

    
Djumlah hadtah2 besarnja 

1 hadiah dari 
2 ” ” 

2 ” ” 

5 2 ” 

15 ” ” 

55 ” ” 

220 ” ” 

600 ” ” 

Djumlah 1500 | hadiah 

AN UANG | £- 
SEBESAR ! 1.500.000.— 

terbagi atas 150.000 surat onlian & f 10.— jang bernomor 10.001 

sampai Gengan 1600000 dan selembar surat undian terbagi lagi atas 
surst2 undian seperempat A f 2,50 guna 

$ PENGURUS JAJASAN 

DANA BANTUAN (8.. FE) Di DJAKARTA" 
£ 750. 000. 2g jaitu : 
£ 160 000.— £ 100 600.-— 
». 50.000:— » 100.000. — 
3 2000 » 50.000. — 
». 10.000.— » 50.000.— 
». 5.000 — » 19.000. — 
pp. 11000. — » 55 600.— 

0 500.— » 110 000.— 
F5 150. — » 150.000.— 
53 100.— »  60.000.— 

f 750.000. — 
  

. surat2 undian dapat diperoleh: 

E83COMPTOBANK N.V. 

Tjirebon. 

strasi dan pengiriman. 

dah itu dapat ditahan untuk 

N.V. | 
PENARIKAN di DJAKARTA 

menurut perimbangan,   
1. pada kas? dan bank2 jang tersebut dibawah ini, 

contant dengan uang jang sah: : 
»Djakarta, Noordwijk 25 (di Djakarta. 

kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Medan, 
Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Tegal, Telok Betong dan Tjirebon, 
DE JAVASCHE BANK di Bandjermasin, Malang, Pontianak. 

2. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 
surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengi- 
riman poswesel kepada Escomptobank N.V Djakarta, (Posttrom- 

mel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, Palem. 
bang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, 

Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu 
surat undian penuh harus dibubuhi f 1.— guna bea admini- 

Djika djumleh surat udian Jang disediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim sesu- 

2 pi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan Escomptobank 

dihadapan Kantor Notaris Mr. 
Gjika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surst2 
undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan Se mmk dstoatan 

MULAI PENDJUALAN PADA ? “an 1951. 

pembajaran 

Sibolga, Surabaja, 

Telok Betong dan 

udian uang jang berikutnja, teta- 

PADA 29 dan 30JUNI '51 
N.A.M, van Alitena, ketjuali 

129 —5 
  

   
    

    

  

AKAN DATANG “ 
“EDP II pa 138 —5 

— BARU TERBIT: — 
KITA BERLAJAR SEPANDJANG MASA. 
oleh W. VLEGHERT. 

Dalam buku ini tertulis: perlajaran dari masa dahulu dan sekarang, 

riwajat dari Columbus, sedangkan ,,Kapal Hadji” dan djuga Kapal 
»Willem Ruys” tertulis di dalamnja. Harga dengan illustrasi R. 10.— 

UNDANG UNDANG NEGARA REPUBLIK ae 
Disusun oleh Mr. H. AA. Djiid I. . . . Bi 0 ON AO 

Globaalheesmethode: /K WIL LEREN LEZEN. 
oleh F. v.d. Meer dan E. Broeders. 
Salah satu methode.batjaan jang modern untk anak2: 
tjara bagaimana beladjar mean bahasa Belanda. 
Metkode ini terdiri atas: 

1. Leeskaart dan an sok Pe ANA Gen ak AN Aa un Pkn 

2. Zes leesboekles, satu djild a . . . . Sa Pa 5 

Seloruhnja penuh dihiasi dengan gambar2 an jang 
indah dengan gambaran dari Tilly Dalton. 

(Kirim poswesel, kami kirim prangko dengan pos ditambah 
5pCt. ongkos kirim dll.) 2 

Pengiriman dan Penerbitan Buku2 

nPERSATUAN TENAGA" 
GOOD BCOx8 CLUB FOR INDONEJIA. 

Djalan Pekalongan 7 sn DJAKARTA, 139 —5 

        

  

  

  

  

    

Abaladiar He Ne jang o TEPAT, MUDAH 2 
BEPAT kalau mempunjai : 

DANSA MODERN" 
R4 — 

(belum terhitung 10 ?1, Bandung) 

DAN JANG SEDIA | 

SMARTACO” 2 

Tuan Ia 

ongkos kirim luar 

  

    

1g. 5 Djl Raja Timur 87—Tel. S 1599, Bandung 

BA | peranan 
P E N Ti N G! KANTOR. PENGUMPULAN 

  

Untuk mwenbuka fo'ostudio 
sederhana dengan uang R.750,— 

dapat alat?nja: 

1 TOESTEL 
1 VERGROOT-TOESTEL 

“1 AFDRUKRAAM 
1 TOESIRRAAM 

Gengan diberi petundjuk theori 
' & praktijs, atau Gidjusl satu 

ALAMAT2 

ul. N. P. A." 
Kotakpos 25 - Malang. 

PBENAN!IASA EBER- 

SEDIA 'MENTJATAT 

NAMA2 PARA PEDA 

her satu. GANG & FENGUSA 
"” 

»TIONG HA sERTA FEMINAT 
Tugu kidul 45 (depan Rex) 

13255 JOGIA. BI 
  

mu PERHAT 
BUKU2, MADJALLA H2, 

SSK. HARIAN DAN 

RECLAME —I ROSPEK- 

TUS 0S3 N NJA. 

H| 
FENDAFTARAN GRATIS. 

LAN! —« 
Barang siapa jeng mendapat 

dompet merah berisi surat2 

ig. berharga barap Olserahkan 

kepada administratie surat 

kabar ini. Hilang malam Mirg- 

gu djam 19,60 di Sobohar:ono. 

Diberi hadiab. 140—5 
KIRIMEANLAH ALAMAT2 

SDR. PADA KAMI.   130- 5     
  

    

  
    

speda' motor 

kini lebih banjak 

diperlengkapi 

dengan 

BAN' GOODYEAR 

dari pada 

dengan lain merek 

  

Untuk DJOK JAKARTA 
dan SURAKARTA: 

nRIS TRADING COY.” 
Toko A.B.C. di: DIOKJA 
dan Toke ONG di SOLO. 

Selandjutnja Agen agen 
diseluruh Indonesia. 

51GY11-2 

    

    

  

    
   

  

  

    

  

BANK NEGARA INDONESIA dan BANK INDUSTRI 
NEGARA dan jang sebenarnja ditudjukan kepada 
Direksi Bank2 tersebut, djangan dikirimkan kepada 
alamat "rumah saja Taman Matraman 10, tetapi kepa- 
da alamat2 berikut : 

Direksi BANK NEGARA INDONESIA 
Dj. Pintu Besar 7 
Djakarta. 

Direksi BANK INDUSTRI NEGARA. 
Dj. Gondangdia Lama 2 

| Diberi bantuan dari umum, para langganan 
dan Djawatan2 agar surat-surat mengenai urusan 

' Djakarta, 5 Mei 1951. 

BANK NEGARA INDONESIA. 

R.M. Margono Djojohadikusumo 

Pres. Direktur. 
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Djakarta. 

13125 

J U A L: 2 2 b buah tnereliatio menaruh Hstrik a R. 3.500,—. 
Ka 2 MF (homelight — 

ERA 
freisbank dslam kesdaan kurang lengkap sedikit R 15.000.— 
Vernikkelinstallatie (self wade) lengkap dengan polijstmachine 
Hstrik, soper- nikkel- chroombad R. 5000, — 

ALPANGGUNG ?4 — JOGJA. 
ai Pa ASN Er Ma 

b
a
 

Irform—atie pads : TEG 
  

Jogjakarta, 12 Mei 1951, 

PENGUMUMAN No. ..10. 
  

Mengenai Pata kami No. 19 tertang- 
gal 8 Mei 1951, termuat pada warta harian ,,NA- ' 
SIONAL“ dan . KEDAULATAN RAKJAT" tanggal 9 
dan 10 Mei '51, #4 

dan berkenaan dengan telah baiknja kembali 
Pembantu Pusat Tenaga Listrik Diesel Kalisari, se- 
per'i termaktub pada Pengumuman kami No. 19 
tersebut diatas, 

makadengan ini kini dapat kamiterangkan, bahwa: 

a. Pengumuman No. 19 tersebut diatas di- 
tjabut, 

'b. Pengumuman No. 18 masih tetap ber- 
laku. 

Harap umum mendjadi maklum hendaknja. 

KANTOR LISTRIK  JOGJAKARTA 

Kepala: 

(Ir. R. SOEDORO MANGOENKOESOEMO). 
134—5 

  

generator) 15 Volt/20 amperes 

  

PERANG ? 
Perang atau Damai ? 

Lekas kirim postwissel f 25.— 

DIAWAB SENDIRI ! 11 
AKAN TERIMA BUKU: 

SAPTA : 

PUDJANGGA. 
(Ramalan dari 7 Pudjangga dan kenjataannja) 

  

! WA 

# ARTI TANDA2 untuk mengetshui spa ig. sudah dan jang. ter- 
Gjadi, baik mengenakan DIRI ORANG (Microcosm) maupun 5 
RA dan DUNIA umumnja (Macrocosm). y P NN 

“ RAMALAN. DJOJOBOJO, mengenakan DZAMAN, - 
TIEK, EVOLUTIE dan REVOLUTIE. In 

KUPASAN DJOJOBOJO, mengupas apa JG. SUDA a 
AKAN TERDJADI, mulai dsri DZAMANNJA NN PAN PAKUS, 
Da Ta ran KOLOBENDU (Dzaman penuh perampokan). 

zaman MULIA dan seterusnja sa ti 
KIAMAT KUBERA. ? Me ena 
" RAMALAN RONGGOWARSITO, at 
KISA, isinjs GULA KELAPA." siapakah ig diertiken  BOK DJANDA? 
Dipikir seben'ar tentu ketemu. ,KISA” diartikan INDONESIA 
sedang Gula Kelsps” adalah Bendera SANG MERAH PUTIH ! 

" SJAIR RONGGOWARSITO, a.l. ,,Keong lurik separan-paran, Pak 
Tjilik golek dalan, Pak Gede bakal teka ” dan Iwin-lainnja 
jang kesemuanja diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia pula. . 

“ PERLAMBANG dan SINDIRAN DZAMAN DJOJOBOJO : al hehat, 
telak galak! 

“RAMALAN LAUW PHIK OEN. a.I. Mengapa Tiongkok mendjadi R.R.T.? 
Mengspa Mao berkuasa? ? Benarkah nanti tinggal TIONG, TIK 
dan GIE??? 

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

" ASTROLOGIE dan HOROSCOPE, kuntji rahasia supaja orang BER- 
UNTUNG dalam PENGHIDUPAN, PERTJINTAAN dan KESEHATAN, 
menurut kelahiran masing2. 

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

" PUTUSAN KONFERENSI GAIB, rapat dari para .1ELEMBUT" jang 
hendak menghukum kepada mereka jang djahat dan Jupa ekan 
perikemanusiaan, hinggsa penduduk tinggal separo 50 pon 

Semuanja ig tsb. diatas itu dikumpulkan dan didjadikan sebaah 
buku ,SAPTA-PUDJANGGA”, jang harus dibatja: an dipunjai 
tiap2 Penduduk di Indonesia, dan diwariskan snak tjutju jang ta' 
akan mendjadi BASI untuk selama-lamanja !! ! 1 

1 25.— 
(Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku 
sadja). $ 

Luar kota tjukup kirim Pak 

Badan Penerbit: KWA GIOK DJ 
- DJALAN NGANTENAN 2b KUDUS. 

.BOK DJANDA. kehilangan 

1 Buku: ukuran besar harga... 

    

     Typ. »KEDA ULATAN RAKJAT 

ca
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