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Tn LN ran — Embargo terhadap RRT. 

NUH DIRI BAGI INDONESIA 

    

AMERIKA DJADI MENGGENTJET 
3 —.. KARET KITA 
BURUH HARUS MENOLAKNJA 
ETERANGAN Duta Besar E. Gross wakil ketua 
Amerika dalam PBB kepada koresponden2 di 

PBB jang menjatakan bahwa ,,bila negara2 ang- 
gota PBB berusaha menghindarkan diri dari em- 
bargo kepada R.R.T., maka tindakan2 lebih keras 
axa.. diambil, maka kalangan parlemen di Dja- 
L rta manjutaka, bahwa keterangan Gross itu 
diutiapkan berhubung dengan adanja kabar2 
banwa India, Ceylon, Burma dan Indonesia tidak 
2... turut dalam blokkade ekonomi terhadap 

1 3 
Rentjana resolusi embargo ter- wasan jang teliti sekali, agar em- 

hadap RRT itu akan dikemuka- bargo tsb berdjalan effectief. 
kan pada sidang umum ketjil PBB Guna mendjalankan embargo 
pada hari ini. 

Rentjana tsb belum diumumkan, 
tetapi pokok2-nja mengandjurkan 
supaja semua negeri melakukan 
embargo dalam soal sendjata, 
amunisi, onderdil2 sendjata, ba- 
han2 kekuatan atom, minjak dan 
bahan2 lainnja jang berguna da- 
lam pasukan2 bersendjata terhadap 
semua daerah jg dikuasai peme- 
rintah Peking maupun Korea U- 
tara. 

Selain itu diandjurkan supaja 
semua negeri melakukan penga- 
  

Keterangan pemerintah 

  

4 n dal 
sidang kabinet untuk disahkan. 

Atas pertanjaan apakah masalah 
embargo telah dibitjarakan dalam 
kahinet, kalangan tsb menerangkan, 
bahwa hal itu belum dibitjarakan, 
tapi soal ini telah Gjadi perhatian 

' pemerintah. 
Mengenai pertanjaan apakah per- 

lu diadakan ,,feellng” lebih dulu de. 
ngan pehak parlemen sebelum pe- 
merintan menjatakan sikapnja thd. 
soal embargo itu, maka kalangan 
itu menerangkan, bahwa dalam se- 

-gala hal pemerintah akan selalu 

berusaha supaja antara pemerintah 
Gan parlemen saling dekat mende- 
kati. Ant. 

itu negeri2 tsb diandjurkan untuk 
mentjegah (menghalang-halangi) 
dilakukannja pengangkutan dan 
export melalui daerabnja dan se- 
nantiasa mewberi laporan tentang 
tindakan2 jg telah dilakukan. 

Sebagaimana diketahui resolusi 
itu pada tgl. 7 Mei telah disetu- 
djui oleh Additional Measures 
Committee, jaitu suatu panitia 
PBB jang dibentuk chusus utk 
keperluan itu, terdiri dari 12 
anggota, 11 diantaranja 
1 blanko—jaitu Mesir.— 

lapat, Bh er soal 
embargo djanganlah ditjari pada 

« an di Korea, tetapi se- 
rusnja pada usaha Amerika 

Serikat untuk menghadapi kesu- 
karan2 ekonomi dinegerinja, Utk 
menolong dirinja dari kesukaran2 
tsb, menurut mr. Luat Siregar, 
Amerika Serikat berusaha “keras 
untuk semakin 'membesar produk- 
si dgn keutungan berlipat ganda, 
dengan djalan mendjadi ,,single 
buger (pembeli satu2nja menge- 
nai bahan2 mentah). 

Sebagai djawaban. atas antja- 
man2 jg. diutjapkan oleh Gross 
Luat Siregar menerangkan : ,,Buat, 
Amerika Serikat masih harus ber- 

      

   
   

   

    

    

   

    

pikir sepuluh kali lebih dulu un- 
tuk mendjadikan Indonesia seba- 
gai lawanaja, karena Indonesia 
adalah negeri strategis kedua di 
Asia Tenggara. Lagi pula Indo 
nesia sudah membuktikan kepada 
dunia, bahwa dimasa j.l. ia dapat 
hidup bertahun2 berrevolusi dan 
diblokkir sama sekali dari dunia 
luaran”. 
Menurut pendapatnja, djustru 

sekali ini bagi Indonesia ada 
kesempatan untuk memperlihatkan 
ia adalah suatu negeri penting, 
karena bahan2 mentahnja dibu- 
tuhkan negeri2 lain. Djalan se- 
baik2nja menurut Luat Siregar 
ialah mempersilahkan negeri ma- 
na sadja jg. membutuhkan karet 
dan bahan mentah lainnja untuk 
datang membeli di Indonesia dan 
mengangkutnja sendiri pulang. 
Sebab dengan begitu Indonesia- 
pun dapat menetapkan sendiri 
harga bahan2nja. 

Ke'erangan 
Erningpradja 

Erningpradja wakil Sarbupri 
dalam parlemen, mengenai embar- 

annja lebih tertudju pa- 

"merupakan 75 pCt dari 
2 karet Indonesia. 

: esia turut dalam 
-menurut Erningpradja- 

PRESIDEN Di 
EBELUM meninggalkan Situbondo kemarin pagi Presiden Su- 

Ae an 
Dalam pertjakapan dengan warta 

wan ,,Antara” Sekretaris - Djende- 
ral Kementerian Penerangan Ruslan 

Abdulgani membenarkan bahwa di 
daerah Pasuruan diwaktu belakang- 
2 ini disiarkan pamtflet2 jang di- 
tensil jang tendensnja menurut 

“Ruslan menghasut rakjat menentang 
RI dengan tuduhan? jang dikatakan 
nja bukan? sekitar KMB. Ruslan 
selandjutnja menjatakan bahwa seti- 
ap orang berhak untuk tidak men 
tudjui KMB, seperti pula dapat d 1 
dengar dalam uraian? dalam sidang 
KNIP Pleno 1948 dan Parlemen se- 
karang. Tapi, tidak menjetudjui ha- 
luan politik itu tidak berarti bahwa 
orang berhak mengadakan terror 
sebagai pernjataan sikap tidak se- 
tudju itu. 

Maka, demikian Ruslan, Pemerin 
tah tidak membiarkan aksi? serupa 
itu diluar parlemen untuk robohkan 
pemerintah serta negara kita. 
  

berartilah itu bunuh diri. Sebab 
Amerika Serikat jg dengan begitu 
betul2 djadi single buyer “dapat 
menentukan harga semuanja bebas 
dari segala persaingan. 

Disamping itu produksi karet 
perkebunanpun akan turun harga- 
nja, sebab kehilangan pasarnja, 
sehingga mau tidak mau akan 
mempengaruhi tingkat upah. 

Oleh karena itu saja sebagai 
buruh cbusus m:upun sebagai 
orang berbitjara setjara nasional 
berpendapat bahwa embargo ha- 
nja akan merugikan Indonesia dan 
kaum buruh pasti tidak dapat 
menjetudjuinja. Demikian Erning- 
pradja — Ant. 

Akui Mntara 
$ Usul PNI Solo 
Baru? ini PNI tjabang Solo me- 

mutuskan a.l. mendesak pem. supaja 
kb Antara diskui 

| karet rakjat jang pada pers buro nasional Indonesia. 
sbg satuZnja 

Usul tsb. selandjutnja diusahakan 
supaia dapat diambil over oleh Kon- 
gres -2NI jang akan diadakan di 
Djakarta pam ti 20 sampai 24 
Mei jad. j 

BANJUWANGI 
“karno berserta rombongan mengundjungi pertemuan jg diadakau 

olah para pemuda dun pemudi 
djungi pertemuan jang diadakan 

Djam 13.30 kemarin siang, rom- 
bongan Presiden meneruskan per- 
Gjalanan ke Banjuwangi. Dalam 
perdjalanan itu di Asembagus, rom- 
bongan tsb dihentikan oleh rakjat 
dan Presiden memberikan wedjangan 
nja selama 45 menit. 

Djam 1645 rombongan tsb tiba di 
Banjuwangi, kemudian terus meng. 
hadiri rapat raksasa. Dalam rapat 
tsb Presiden mengutjapkan pedato 
tentang keamanan dan persatvan 

Dibanding dengan lain2 tempat, 
rapat di Banjawangi adalah jang 
paling benjak mendapat kundjungan. 

Pada malam harinja Presiden 

  

“Sidang D.P.R. Kotapradja 
  

Sewa kamar pasar, 
sewa menjewa 

padjak kendaraan & 
rumah diterima — 

IDANG ke-IV dari DPR Kotapradja Jogjakarta bulan Mei te- 
lah selesai dengan dapat memutuskan menerima Peraturan I me- 

ngenai sewa kamar pasar Beringhardjo dan Gajam, Peraturan II pa- 
djak kendaraan dan Peraturan III tentang sewa menjewa rumah dan 
gediing. Sidang ini diketuai ketua DPR dan walikota Mr. S. Pur- 
wokusumo dihadliri oleh 38 orang anggauta. 

Sesungguhnja Gjalan sidang itu 
amat rendet, karena soal2 itu sebe- 
jumnja sudah diserahkan kepada 
suatu Komisi diketuai oleh Notoku- 
sumo (wakil Katholiek), jang me- 

njelidiki dan mempeladjari dan me- 
njusun perubahan? dalam peraturan? 
jang diadjukan oleh Dewan Peme- 
rintah tersebut. Ternjata malam ity, 
jang sudah dirantjangkanhanja akan 
menjetem sadja, diadakan peman- 
dangan, jang dipergunakan oleh 8 
orang anggauta la 2 Sehingga ten. 
tang penjelesaian Peraturan2 terse- 
but. memakan waktu sampai31/2 
djam lagi. 

Perlu ditjatat disini, bahwa fraksi 
Murba sama sekali tidak mau mem- 
bitjarakan hal tarip padjag kenda- 
raan, hingga dalam steman djuga 
Hn mengluarkan suaranja. Dus 
nol. £ 

Peraturan 1— 

Dalam peraturan Ita 51 menge- 
nal sewa kamar dipasar diputuskan 
tarip uang sewa serendah2nja se 
bulan, Untuk pasar Beringhardjo 
dikenakan uang sewa bagi kamar 
1 sjd 14 dan kamar 16 masing2 F 110, 
kamar 15 s/d 30 masing2 F85, kamar 
32 sid 44 masing F70, dan kamar31 
F120. Untuk pasar Gajam dikenakan 
uang sewa bagi kamar2 1 sid 6, 

22 F Fr Ok 

  

Peraturan II. 

engenat peraturan II tentang 
jag kendaraan jang tidak ber- 

etapkan sbb: kreta (ter- 
x andong, dilman, drek, major, 

s bandy dgbnja) F18. gro. 
masuk tjikar) F25, keseran 

kletek jg tidak dirang- 
ada sepeda, dan grobag 

. dua) F8, betjak (ter- 

masuk sepeda grobag) F 12,50 dan 
sepeda (termasuk sijspan sepeda F3:) 

Peraturan III.- 

Tentang sewa -. menjewa rumah/ 
gedung dalam lingkungan Kotapra- 
dja Jogjakarta telah dapat diputus- 
kan, bahwa pemerintah akan dapat 
membentuk suatu Panitia terdiri 
daripada 7 orang, jang berkewadji- 
ban memberi putusan tentang besar- 
nja sewa rumah/gudang Galam da- 
erah kotapralja, atas permintaan 
pemilik / penjewa rumah/gudang dgn 
tertulis. Dalam Panitia ini akan du- 
duk wakil Djawatan PU Ko'apradja, 
wakil pemilik rumab, wakil penjewa, 
wakil gedung? R. I, wak! Peme- 
rintah Daerah dan waktl Gabungan 
RK Jogjakarta. 

# 

Mosi Nj. Sahid diterima 
Dalam sidang itu diteruskan mem- 

bitjarakan soai2 lain jang kiranja 
mendapat perhatian dari anggauta2- 
nja, Antara lain telah diterima mosi 
Nj. Sahid cs jang isinja menuntut 
dihapuskannja Peraturan Koordina- 
tor Keamanan th. '50 mengenai se. 
wa - menjewa rumah dalam daerah 
Joglakarta, jang masih bertentang. 
an dengan keadaan sekarang ini. 

Penggafaban Aniem !! 
Perkara pembatasan aliran listerik 

Aniem di Jogjakarta djuga menda. 
pat perhatian peniih dari anggauta2 
DPR. Usul ini Cladjukan oleh fraksi 
PNI jg diketur ' oleh A. Gani Surfo- 
kusumo, dan ' (bantu seluruh fraksi 
dalam DPR. 

    

    
    
9 Ingannja Gani menja 

| pembatasan aliran 
alah diadakan dikota 

takan, “g 
listerik Ini ht “| 

Jogjakarta sadja, selang dilain2 da. 
erah tidak. Maka dalam sidang itu 
telah dapat disetudjui oleh semua 
hadirin. 

1. supaja DPR Kotapradja atas 
nama Dewan Pemerintah men- 

lesak kepada pemerintah atasan 
untuk memberikan keterangan, me- 
ngapakah Aniem mengadakan peng 
gelapan dikota Jogjakarta, jg sangat 
gandjil dalam prakteknja. 

2. supaja ditanjakan apakah dengan 
adanja pengurangan aliran listerik 

“ ini konsumenten tidak mendapatkan 
reduksi. 

3, menuntut supaja kantor listerik 
memberikan reduksi pada para kon- 
sumenten berhubung dengan pengu- 
rangan itu, dan 

4. menanjakan apakah betul2 me- 
sin listerik di Wirobradjan itu diam 
bil oleh NV Aniem. 

Putusan ini djuga dikirimkan dgn 
tjara radiogram kepuda S. Mangun. 
puspito, jang kini sedang di Djakarta 
untuk menjampaikan kepada atasan. 

t 

DPR Kota tidak kompeten? 
Bilarakan buruh 
»Garuda" 

DALAM sidang DPR Kotapradja 
Jogjakarta jl Ini oleh pehak fraksi 
Murba telah kemukakan masalah 
perburuhan hotel Garuda, jg telah 
dipetjat'oleh NV Marba dengan ti- 
Gak hormat. Setelah dibentangkan 
oleh anggauta dari Murba 8dr.Abu: 
bakar peristiwa tersebut dari mulai 
sampai sekarang ini, maka kemudi- 
-an diusulkan kepada sidang untuk 
mengusulkan kepada direksi Marba 
supaja diadakan lagi perundingan 
untuk mentjapai suatu kompromi 
jang sekiranja dapat menjelesaikan 
masalah ini, , 
Diterangkan oleh pehak Murba 

seterusnja, bahwa sidang tidak perlu 
mendjatuhkan salah atau tidaknja 
kepada pehak baruh atau ,,Garuda” 
tapi hanja mentjarikan suatu modus 
bagaimana dapat membereskan soal 
tersebut. 
Dalam pemandangan umum jang 

diadakan dapat diambil kesimpulan, 
bahwa kebanjakan pembitjara masih 
ragu2 apakah sidang DPR Kotapra- 
dja kompeten membitjarakan soal 
tersebut. Maka dari itu sampai si- 
dang dlachiri sidang belum bisa 
memberikan gambaran apakah akan 
dirundingkan terus dalam sidang 
jad atau tidak. 

terpeladjar - Kemudian mengun- 
oleh para alim ulama. 

mepgundjung!i resepsi dengan para 
pembesar setempat, Demikian R.S. 
  

Vaksentra! turut Tana 
Panitia gadjih ! 

KEMARIN dulu telah berlangsung 
pertemuan diantara menteri urusan 

pegawai Sosroso dan wakil2 dari 
veksentral GS3I, BP3S, SOBSI, dan 
Sentral organisasi buruh di Djakar- 
ta untuk merundingkan maksad pe. 
merintah mengadakan panitia ga- 
G!ih bagi pegawai negeri. Demikian 
9 "mumkan oleh kementerian urusan 
pegawai. 
Pada pertemuan ita hadir djuga 
Mr. Marsoro dan Mr. Djatmika ke- 
pala dan wakil kepala kantor urusan 
pegawai. Setelah bertukar pikiran 
seperlunja, wakil2 dari vaksentral2 
tersebut oleh menteri Soeroso di- 

persilahakan ' mempertimbangkan 
kepada masing2 pengurus besarnja 
dan diminta pada achir bulan ini 
memberi kabar, dan djika mungkin 
dikirim djuga nama2 tjalon wakil 
vaksentral jang akan duduk dalam 
panitia gadjih. Djuga mengenai 
adanja vakorganisasi dan djumlah 
anggautanja jang tergabung pada 

masing2 vaksentral diminta pendje- 

lasan. Ant. 

Arudji ketua B.P.P. 
«. Bulan Mei! 

SEBSERTARIATBPP mengumum- 
kan, bahwe aaggauta?nja jang ter- 
diri dari pada PSII, PARINDRA, 
PKI, Partal Buruh. Partai Murba, 
Partai Perti, Permai, Pari, PIN, 
PRN, Partai Tani tg. 15 ini telah 
mengadakan rapat pleno utk mem- 
bicjarakan perkembangan BPP. 
Pun diterangkan kini telah meng- 

embangkan diri sebagai anggaita 
baru Partai Demokrasi Rakjat. Di: 
katakan menerima surat2 baru jg 
'menjatakan akan “menjokong se- 
penuhnja kepada BPP, dari 41 pel- 
bagai organisasi dari seluruh Indo- 
nesia . 

Selain itu rapat BPP tgl. 15 ter- 
sebut telah memilih sebagai ke. 
tua bulan Mei Arudji Kartawinata 

(PSII). Ant. 

  

  

  

| Insiden Israel — Syria | 
baru 

Dengan resmi dikabarkan dari 
Tel Aviv, bahwa pada hari Selasa jl. 
diperbatasan Israel — Syria terdjadi 

lagi suatu insiden. Beberapa nelajan 
Israel jg. sedang menangkap ikan 
ditembaki dgn. senapan mesin dari 
daerah Syrla. Berhubung dengan 
peristiwa tsb. pemerintah Israel 

telah mengadjukan protes kepada 
Panitya gendjatan sendjata PBB. 

Lain berita menjatakan, bahwa dari 
Damascus dikabarkan, bhw panitya 
politik Lembaga Arab djuga mem- 
bitjarakan persengketaan antara 

Syria dan Israel tetap! belum mem- 
bawa suatu hasil. Malam Rebo jl. 
Wakil Syria mendesak kepada sidang 
supaja Lembaga Arab menganggap 

Israel sebagai negara jg. berusaha 
memperluas dserahnja. RD. 

  

Usul perdamaian RRT 
Belum diterima USA 

Kementerian Luar Negeri Ameri- 
ka Serikat tidak menerima laporan 
mengensi usul perdamaian RRT se- 
bagaimana diberitakan, demikian di 

terangkan dengan resmi pada hari 
Selasa kemarin, 

Tapi ditambahkap, bahwa hal ini 
tidak mustahil melihat keadaan 
sekarang ini. Kalangan2 resmi A- 
merika mengatakan keadaan inter- 
nasional sekarang dan kerusakan 
besar jang /diderita oleh RRT dpt 
menimbulkan keadaan demikian ru. 
pa sehingga para pemimpin RRT 

berusaha untuk mengachirkan pe- 
rang Korea. 
Kalangan -kslangan2 jang berku- 

asa di Washington meoduga mung. 
kin para pemimpin RRT kini insi-f 
bahwa "perang Korea itu tidak 
menguntungkan baginja. Pendspat 
ini seripa dengan pendapat pemim. 

pin2 Amerika G zaman blokade Ber- 
lin. Blokade ini telah ditjabut oleh 
Rusia setelah ternjata tidak ber- 
manfa'at. Demikisn Ant. AFP. 

  

Inflasi ta' dapat ditjegah! 
Kata Johnson 

Kepala stabilisasi ekonomi Ame- 
rika Berikat, Eiric Johnson. mene- 
rangkan dimuka panitia keuangan 
Sesat, bhw bila inflasi tak dapat 
Gihentikan dan diadakan stabilisasi 
Galam ekonomi, Amerika akan tak 
sanggup mendjalankan usaha2nja 
ang pentipg untuk pertahanannja. 
Jobhnsoo minta kepada panitia tsb 

supaja memberikan kepadanja ke- 
kuasaan jang perlu utk mendjaga 
keselamatan dollar dan untuk men- 

tjegah Gdinaikannja harga2 setjara 
tak sjah. Dia terutama tekankan 
akan perlunja untuk memper- 
besar denda2 dan merobah undarg2, 
jang kini menetapkan denda maxi- 
mum sedjumlah- 10.000 doliar kpd 
barang siapa jg melanggar aturan- 

aturan akonomi. 
Jobnson katakan, bila Keuntungan 

Gari suatu industri tidak djatuh di 
bawah 85pCt dari keuntungan rata 
rata jang didapat dari industri itu 
selama 3 tahun jang terbaik antara 
th. 1946 hingga 1949, ia mempunjai 

niat untuk tak membolehkan bahwa 
kensikan harga harga dari produksi 
akan menaikkan pula harga-harga 
barang2 jang didjual. Ant. Afp. 

  

Duta besar Filipina baru 
Duta besar Filipina di Indonesia 

jang baru diangkat, Domingo Im- 
perial, ditunggu kedatangannja di 
Djakarta hari Kemis. Duta besar 
baru ini menumpang pesawat ter. 
bang K. L. M. dari Bangkok dengan 

isterinja. 

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

Sebulan R Y4— 
Etjeran R 9.80 

2 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R 0.16 

  

  

  

Masaalah 

TAHUN VI — NOMOR 391 

  

embargo 
  

Perdebatan Panitia Politik P. B. B. lain 

sifatnja dengan Panitia Sanctie 
Sovjet pasti menentang 

PER EBA TAN dalam Panitia Politik PBB mungkin akan ber. 
beda sifatnja, daripada dalam Paritia Sanctie, jang telah me- 

menerima baik resolusi embargo Amerika dengan hanja mengadakan 
perdebatan selama 40 menit, 

“ Panitia sanctie hanja terdiri dari 
12 anggauta. jang semuanja — ter- 
ketjuali. Mesir — telah menjetudjui 
resolusi2 jang telah diterima sebe- 

lumnja mengenai Korea. Tetapi Pa 
nitia Politik Sidang Umum mempu 
njal anggauta2, jang terdiri dari 60 
orang delegasi2 pada Perserikatan 
Bangsa2, termasuk anggauta2 blok 

Eovjet dan blok Arab—Asia, jang 

bersama2 dengan India telah mengu 
sulkan diadakannja perundingan? 
dengan RRT dan menentang diada 

kennja sanctie2 ekononi terhadap 
RRT, 
Bahwa Sovjet Uni akan menen 

tang resolusi embargo Amerika itu, 

adalah suatu hal jang pasti, tetapi 
alasan2' jang akan diladjukan oleh 
Jacob Malik dalam hal ini akan di 
perhatikan benar2 dan akan diang 
gep sebagai pernjataan sikap Sovjet 
terhadap masaalah Korea. 

Sikap India, Mesir dan negara2 
Arsb kurang Gjelas, dan diduga, 
bahwa negara2 ini akan tidak me 
pgeluarkan suaranja dalam pemu 
ngutan suara. Demikian AFP. Ant. 

  

Iwedia setudjui embargo 
Dari Kopenhagen dikabarkan, bah- 

wa pemerintah Zwedia hari Selasa 
jl. telah mengambil keputusan untuk 
menjetudjui usul Amerika tentang 
penghentian pangiriman bahan2 
strategis ke RRT. Instruksi2 peme- 
rintah dikirimkan kemarin kepada 
wakil Zwedia di PBB. Mengenai usul 
Amerika tsb. akan dibitjarakan da- 
lam Panitya politik PBB hari ini. 
KD. 

  

Komplotan membakar 
gedung Parlemen 

Lebih dari 40 orang ditangkap 
oleh fihak jang berwadjib karena 
dituduh mereka akan membakar 
gedung parlemen Israel jg ketika 
itu sedang bersidang untuk mem. 
bitjarakan persamsan hak wanita. 
Selandjutnja polisi telah menemu- 
kan bom pembakar jg akan dileda- 
kan oleh komplotan tsb. BBC. 

  

“Pasukan udara Irak di 
Damascus 

Pasukan? pemburu angkatan uda- 
ra Irak beberapa hari ini akan 
mendarat dilapang terbang Damas- 
cus, Gemikian keterangan lang di. 
peroleh dari lapang terbang Nicosia 
hari Senin. Pesawat2 ini akan di. 
tempatkan dilapang terbang Syria 
unatik waktu jang tidak ditentukan, 
Opsir2 angkatan udara Irak katanja 
sudah tiba di Damascus. Ant. Afp. 

Sikap PBB di Korea 
kurang tegas. 

Pemimpin delegasi Inggris di PBB 
kemarin dalam suatu pembitjaraan 
di New York menjatakan, bahwa 
Inggris akan membantu sepenuh te- 
naga dalam perdjoangannja melawan 
agresie kominis bersama2 dengan 
Amerika. Selanfjutnja diterangkan, 

bahwa PBB harus mengambil sik:p 
jang tegasdi Korea, dan berusaka 
untuk membawa penjelesaian me- 

nurut dasar2 piagam PBB. BBC. 

  

KAUM PEMBERONTAK BIRMA PER- 
SIAPKAN GERAKAN BERSAMA ? 

ENURUT keterangan pengungsi2 
jang sampai di Rangoon dari Bir- 

ma Tengah, maka kaum komunis 

jg. telah melawan pemerintah Birma 
semendjak 3 tahun Jang lampau ini 
sekarang katanja sedang menjusun 
kembali kekuatannja dikaki pegu- 
nungan? Pegu dan Roma lebih ku- 
rang 80 mil sebelah timur.laut Ra- 

ngoon. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

kaum komunis baru2 ini telah me- 
ngundang semua gerombolan2 jang 

melawan, termasuk suku2 bangsa 
Karen dan anggota2 dari organisasi 
sukarela rakjat, untuk suatu kon- 
perensi guna mengorganiseer suatu 
gesakan bersama menentang peme- 
rintah Birma. 
Sumber2 itu menambahkan, bah- 

wa kaum kamunis telah mengada- 
kan persiapan2 militer sepepuhnja 
dan telah mendirikan rumah2 sakit 

untuk merawat korban2nja. 

Sebagai pernah dikabarkan sum- 

ber2 resmi di Rangoon perna ini 

telah menjinggung2, bahwa kaum 
pemberontak” akan berusaha meng- 
gagsikan pemilihan2 umum jang 

akan diadakan nanti dengan djalan 

intimidasi. Ant. Reuter, 

  

Shepherd -- Kazami. 
Duta besar Inggeris di Tran, Sir 

Frarcis Shepherd, pada hari Selasa 
Jl. mengundjungi menteri luar negeri 
Iran, Bajher Kazami, dimana me- 
reka membitjarakan masa'alah na- 

sionalisasi minjak. 
Ini adalah kundjungan jg pertama 

kalioja dari Sir Francis sedjak 
K:7 “1 mendjabat menteri luar 

negeri, 
ws sontara Itu ,,Anglo Iranian oil 

Company” belum juga menerima 
Ajawaban dari pemerintah Iranatas 
keputusan maskapai tersebut utk 
mentjari penjelesalan - masa'alah 
nasionalisasi ini dengan Gjalan ar- 
bitrage. Ant. Reuter 

PA DP 

  

"Apa? Coca Cola 

berbahaja ?? 

Dalam kongres para dokter 
gigi di New York, dr. Clive 
MacSay, maha guru pada per- 
guruan tinggi Cornell pada 
Kemis malam menerangkan, 
bahwa menurut penjelidikan2 
jang dilakukan atas minuman2 
Coca-Cola, zat2 asam jg ter- 
dapat dalam minuman? itu, 
dapat menimbulkan kerusak- 
an2 besar pada gigi manusia. 
Karena itu la menjervukan su. 

paja terhadap pemakaian mi- 
human2 jang mengandung Cola 
ditjampur dengan gula jang 
banjak itu diadakan pemba- 
tasan. Ia mengusulkan, supaja 
terhadap minuman ini didja. 

tuhkan padjak jang berat dan 
seland ,utnja mengusulkan, su- 
paja otomat2 jang mendjual 
minuman Coca Cola pada se- 
kolah2 itu dilarang. (AFP).     
  

Soal Kertas. 
Mulai dibitjaradkan 

Ment. Penerangan Mononutu dan 
Ment. Perekonomian, Sujono Hadino. 
to. hari ini mengadakan pembitjara- 
an2 tentang usahajg perlu didjalan- 
kan oleh pem. untuk mengatasi 
kekurangan kertas dewasa kini. 

Selandjutnja dibitjarakan Gjuga 

soal pertjetakan di Indonesia. De- 
mikian Antara. 

  

Ke Konperensi Pener- 
bangan Internasional 
Kepala bagian penerbangan cipiel 

dari Kemt. Perhubungan Ir. Sugoto 
akan berangkat ke- Canada untuk 
menghadiri sidang tahunan dipe- 
nerbangan cipiel internasional PBB 
jang akan dilangsungkan disana. 

Selandjutnja sesudah itu Ir. Su 
goto selama 3 minggu, akan mengun 
Gjungi lapang2 penerbangah di 
Inggris, negeri Bli dan Amerika 
Serekat dania akan mempeladjari 
pendidikan penerbangan dinegara2 
tsb R.D. : 

  

Pemilihan umum awal 
Djuli ? 

Pagi ini mulai djam 10 Dewan 
Pemerintah DI Jogjakarta, 
bersidang untuk membitjarakan 

waktu permulaan pemilihan umum. 
Kementerian Dalam Negeri mengu- 
sulkan, supaja pemilihan umum itu 
dimulai pada pertengahan bulan 
Djuni, tetapi berhubung Gengan be- 
berapa soal jg masih harus diper- 
lengkapkan, maka beberapa arggau. 
ta Dewan Pemerintah menghendaki 
supaja pemilihan umum dimulai 
awal bulan Djuli. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
pada saat pemilihan dimulai, oleh 
Kementerian Dalam Negeri telah 

Glinstruksikan, supaja para Guper- 

aur dan fihak jg bersangkutan, da- 
jang di Jogjakarta untuk mengi- 

kutinja. 

  

DALAM sidang D.P,R. Kotapra- 
Gja Jogjakarta jang keempat ini 

Gan jang terachir untuk buran ini, 
masih ada anggauta D.P.R. jang 
belum mengerti, dimana letaknja 
Pasar Gajam. Pada hal soal sewa 
kamar2 Pasar Gajam tersebut, ter - 
masuk soal jang hangat ditjarakan 

Gidalam sidang2 D. P. R. 

“Hari peringatan Kebangunan Na- 
sional tanggal 20 Mel telah dekat, 

tetapi hingga sekarang, belam ter- 
dengar adanja suatu paniiya peri- 
ngatan hari jang bersedjarah itu. 
Hanja didepan gedung Seni Sono 
terdapat sebuah lukisan Garibar Dr, 
Wahidin jang ditempatkan oleh Dja- 
watan Penerangan, jang maksuinja 
uantuk memperingatkan rakjat kepa 

da hari Kebangunan Nasi6nal, 
& 

Dalam sidang DPR Kotapradja 

walikota sebigai ketua DPR sam- 
pai 3 kali menjebut wakil RSI 

mendjadi wakil PSSI, 

    

AMERIKA MUNGKIN BELI SEMUA PRODUKSI KARI 

ALANGAN2 jang mengetahui! di 

Paris menurut AFP hari Djum 

at mengatakan, bhw persetudjuan 

Benat Amerika Serikat untuk 

menghentikan bantuan ekonomi A- 

merika terhadap negeri2 jang ber- 

dagang dgn blok Sovjet akan me- 

maksa pemerintah Amerika Serikat 

mengambii tindakan? jg akibatnja 

  

Lembaga Kebudaman Indonesia 

Kon Boatavisasch Genootschap 

yan Kunsten en Wetense happen”   

INDONESIA ? 
rupa2nja tidak diinsjafi oleh para 

senator itu. 
#F#Sampai begitu djauh Amerika Se. 

rikat hanja minta kepada negeri2 

'sekutunja supaja menjelesaikan se- 

lekas mungkin soal perdagangannja 

dgn negara komunis, jaitu meng- 

hentikan eksport bahan2 strategis. 
Setelah bersangsi, Inggris mupakat, 

demikianpun dgn Perantjis. 

Tetapi sekarang Amerika Serikat 
bertindak lebih landjut dan menga 
djukan permintaan pula kpd negeri2 
jang tidak mempunjai sangkutan 
apa2 dgn pakt Atlantik, walaupun 

mereka berkepentingan dlm ekono 

mi Amerika. Hal ini mengenai ne 

gara2 Amerika selatan dan teruta 
ma India, Pakistan dan Indonesia. 

Tentang Indonesia, dengan premie 

  

pembelian atati fjara Ia 
kin Amerika bersedia 
seluruh' produksi kare 
oleh karena Indonesia 
njai armada kapal dagi 
paksa mendjalankan 
eksportnja dengan mt 
kongsi perkapalan jan 
besar dimiliki oleh 
Pakt Atlantik. —K,P 

akan 

La 4 

(oma dak olah REI Hakka Tae   

    

    

   

  

   

   
   

 



    

     

        

         
    

      

   

  

   

    

    
   

    

  

     
  

  

| djuga pegawai tinggi: 

  

Mera an Thang Mustari 
Kemarin “dulu. pagi (engan .ber 

   
   

teyopak Gi Gedung. b:oskoop Indra 

dan dilangsungk Tan coleh. 
San Ibnu Mus : ja 
dang dari Pral   

    selenggarakan okey pemda Pat : 
jati Surakarta. : 

kr pada itu Sa: 
Mann 1 

- Ourata kita itu padan 

Djurukuntji mnta bal spa Bybadig jang. 2 Kontan tag 

00. kan nasib 
Dalam rapat SBPU ra 

dung2 Balaikota Sur : 
ini, jang Na aju, 
gawai2/pekerd pur: 
Kerkhof, api Sa Phat 
wolojo, Daksinolojo dan Te 
jo, telah diputuskan 1 53 
pada Pemerintah: 2 

1. Bagi pekerdja2 Bibie Umum 
selain Kerkhof, diberikan 

  

(um: 

Pur 
  

   

  

    

  

   

    

  

   
   
     

diatasi peraturan eraja 
sehari. Selebihnja djam | 
ja diberi upah: lembur, 

. 2. Djurukuntji2 jang be 
kat mendjadi pegawai (kuburan 
Pratjimolojoy, supaja @isesuaik 21 
dengan djurukuntji2 dikuburan lain. 
nja, diangkat mendjadi mando 
pekerdja kepala. 
“8. Tiap2 bulan Ruwah (sa anan) 
minta diberi an istimewa dan hari 
Hbur supaja ras de: 1 peratur- 
an 40 djam: bekerdja Han n 5. 

Resolusi tsb. disokong oleh v 
daerah Surakarta. 

  

     

  

    

Aksi mendirikan rumah 
rakjat Karanganjar - 

Dari fihak B.TI: didapat “kabar, 
bahwa kaum tani didaerah onderne- 
mg Karanganjar jang tidak mem- 

punjai pekarangan (kuli ngindung, 
templek), dibawah pimpinan  B.TI. 
ta ah. mulai mendirikan rumah2 di- 
aras tanah2 erfpacht jang-tidak di- 
tanami tanaman baku. (Karet, kopi, 
teh). : 

Aksi sematjam ini. terdjadi didae- 
rah onderneming Munggur ana 
Ik..2800 tani &.2500.m2, 
mus Ik. 300 tani & 1.500 m2, kemu 
ning 374 tanpa 2.500 m2. Dikatakan 
aa aksi tsb. telah lama disiap- 

kan did jalakan dengan teratur. 
Lem" landjut KR mendapat Kete- 

rangan, bahwa  fihak . Pemerintah 
Kabupaten Karanganj: berkenaan 
dengan adanja aksi tsb. ida- 
kan penerangan2 'kepelosok pelosok 
mengenai peraturan2 agraria. 

  

  

   
   
   

Lima tahanan grajak lari. 
Lima oran : pan 3 | grajak jang 

bersda dalam ssiah satu Goorgangs- 
kamp didalam kota Solo Sabtu ma- 
lam sekira djam 0200 telsh berha- 
Bil melarikan diri Cari. tera , 

  

    

  

   

  

segera dil 
ora in ini ditulis us 

4 berhasil. An    
Kentheasi pegawai 

“Swapradja" tam- 
ah 'ac 

' Mergenai “OA son 'pegawal 
»Swapradja" sesuai dengan seruan 
dari Pemerintah, dapat diberi 
takan b.hwa| djumlah penda saran 
telah sempat 400 ora orang, termasuk 

  

    

   
  

pegawai2 tersebut telah mempu- 
njai status pegawai R.I. 19 Desem- 

| ber 1948, dan selekas mane akan 
dlinpas Gan Kite patkAn 3 didaerah- 
Lapan, Ba et Habhoa 

elan nja pendeftaran se era 
Pama pada aa 16 Mei 23 
ae Pa 2 

  

  

Ek AI 

.Matat karina Banj umas 
' Tanda? membuktikan, bahwa be 

berapa: Korgaktut bis di Kare 
nan Banfumas #chbir? Ini Huta       

   

   
pentjatutan kartjis bus dgn. djalan 

tidak: memberikan. kartjis Nang, 
penumpang2. SRS 

    

    
   

  

   

    

   

        

   
    

   
   

  

an 
is 

  

Jam hat: 

mi n! ka 

Ta 

'— » Mengenai adanja 
1 pe- Janda jang bertugas memberi latihan 

  

aerah 
nga Menga peopinang Andi 

ik semangat jang baik 

  

, | Dikatakannja bahwa sekarang jg 
harus mendjadi perhatian  pemerin- 

tahsialah: bagaimana itjara memupuk 
semangat mereka jang baik itu. Da- 

ini Subadio . menjatakan 

perhatian pemerintah terhadap pra- 
umunmmja 

In kurang, djika dibandingkan 
ian ketaatan mereka dalam men 

ija n usa 5 

ai He 'perang. Dengan babi 
pan sangat. sederhana pradjurit2 

Naa FAN Nee banjak 

Inang 

na Haa Seksi Sa UX. Nisan 
hewajananna dibeberapa 

1 peng. kenperensi kemarin dulu m4 

angsup mendjalankan tugas- 13 

  

jang baru kembali 

mpat. Gidacrah Djawa Barat da- 

atakan kesandnja, bahwa  dima- 
kita baik mereka 

  

    

pada pradjurit? 
HI Sh. Gikota2 maupun mereka jang sedang mendjalankan tagasnja 
| Migunung? guna mengadakan pemban sigan Ta Darul Islam. 

  

N.O. Mertojudan aktip 
“Atas Ioisiatief NO: @anksdar bs pg 

ketiamatan  Merlojudan db wah 
pin pren sdr. Bedjuri— Toib d ren: 
ting N,O. Pegedongan, d.ereb Mer 
tofidan pada hari Djuvast jl telsh 
@'adaken pert PURA spggants2 be 
serta pira pen 

mengatur, Dn pengadjisr2, 
| kursus2- den Isilatul-idjtima' pada 
tiap tg. 15 bulan Arobijah: 

  

Ta Tara bakar 
umah roulette 

harus. diperhatikan oleh pemerintah ert 
ialah mengenai perawa 

. Chani maupun djas sinani mereka. -, 
missi..militer Be 

pada pradjurit2., kita, Subadio me- 
2 |Ngrangkan adanja missi ini harus di 

au.sampai : dimana manfaatnja 

bagi angkatan perang kita.. 
» Atas pertanjaan apakah. dalam 
penindjauannja itu ia. melihat ada- 

(aja pengaruh dalam kalangan keten- 
bus taraan jang ditimbulkan adanja per 

gantian Kabinet, Subadio tidak 
bersedia memberi djawaban. 

Perlu diterangkan .bahwa seksi 
| pertahanan telah mengusulkan, su- 

paja pihak Kementerian. Pertahanan 
| mengadjak: para wartawan untuk 
menindjau beberapa Spnyahu — Ant. 

N   

Politik dan kekanan 
Pertemuan Parkindo dan 
Prot. H. Kraemer. 

Dari pihak jang bersangkutan di 
dapat kabar, bahwa Dewan Pimpi. 
nan Parkindo pads hari2 j.a.d. ini 

akan menga pertemuan, dgn 
Prof. Dr. H. Kraemer ketua Dewan 
Geredja Sedunia Yang berkedudukan 
di Geneva, dan kini ada di Djakarta. 

. Dalam pertemuan itu akan dirun. 
dingkan soal ,,Politik dan ke.Keris- 
tenan”. 

baik ro- ki a Saptu JL, dapat k 
rangan sebagai pembetulan, b 
dakwa no. 1 R. diputus hiku 
djara 6 bulan voorwaarde k 
tempo pertjobaan selama tahun 
(Gjaksa miatakan tempo pertiobaan 
3 tahun). Dakwa no.li M. tetap 

. bebas. Dakwa?2 romor 5 s/d nowor 
8 masing2 3 bulan voorwaardelijk 

den, tempo pertjobaan 1 tahun (se- 
swai dgn. permintaan djaksa). Se- 
mentara. itu 4 dakwa lainnja jang 
ketika hari Saptu belum dapat di. 
periksa, masih akan diperiksa pada | 
hari jang masih akan ditetapkan 
oleh aan 

  

Kongres pertama Buruh 
“Yehnik Ukur/Gambar 

Di Semarong tgl. 25 
sid 2715.51 

Oleh Persatuan Buruh Tehnik U- 
kur & Gambar pada t gal 24/25 
sid 27 Mei ini akan dilangsungkan 
-Y pgres jang pertama Kali digedung 

B.K. Brumburgan 24 Semarang. 
Maksud kongres adalah untuk mem- 
bitjarakan tjara memperdjoangkan 
tingkatan2 inpassing gsdji pegawai 
Negeri jang djuga mengenai golong- 
an buruh: tersebut. Djaga akan di- 

bitjarakan usaha untuk memper.ingi 
mutu keahlian masing2 anggauta 

an Sen jang Pena 
  

| Nasionalisasi Atas Listrik 
(Oleh : Mohamad Sunarman) 

| srRis adalah faktor penting: Kebutuhan rakjat tentang listrik 

sama halnja dengan kebutuhan rakjat tentang air. Listrik adalah 

ud jar tenaga penting jang mesti. dipergunakan untuk sebesar mungkin ke- 

makmuran rakjat, sekali-kali tidak boleh dipergunakan semata-mata 

untuk maksud COMMERCIEEL. Perusahaan 
| PERUSAHAAN KESEDJAHTERAAN RAKJAT. merupakan - 

listrik oleh karenanja 

Rakjat harus dapat mengenjam manfaat listrik itu dengan sebaik-baik 

njas dalam lapang produksi (elektrifikasi dalam 
(radio), penerangan (lampu) dan-lain2 sebagainja. 
faktor listrik adalah FAKTOR. KESEDJAHTERAAN 
nilai tidak terhingga besarnja. 

Nasionalisasi atas listrik perlu, 

bahkan suatu KEHARUSAN. Man 
faat atau tidaknja Nasionalisasi un 
tuk rakjat tergantung kepada sja 
rat2, jang mendjadi dasar Nasionali 
sasi itu. Nasionalisasi atas. listrik 

hanja akan memberi manfaat kepa 
da rakjat, apa -Nasionalisasi itu 

TIGA SJARAT 
JANG POKOK: 2 

ta Pembajaran untuk perusahaan 

listrik berdjalan berangsur-ang 
sur (dalam termjjn lama, umpa 
manja selesai dalam 25 sampai 

«- 58: tahun). 
2. Tidak boleh “turut-tjampurnja 

modal asing monopoli didalam 
—. nja, baik langsung maupun ti 

— dak langsung. 
8. Twut-sertanja.kaum buruh da 

lam menentukan. bedrijfspoli 
tiek, loonpolitiek,- personeel. po 
litiek dan lain2 sebagainja 

(medezeggingschap). 
Sjarat jang pertama): 
'Sjarat jang pertama ini tidak 

boleh diabaikan. Keuangan Negara. 

tidak Pe apaan untuk membe 
ap aan2 itu dengan harga jg 

harus dibajarnja dalam waktu jang 
pendek, umpamanja- dalam waktu 
dua atau tiga tahun. Tidak mendja 
lankan sjarat jang pertama itu ber 
arti forceren ter Dean keu 
rgan Negara. tnja: antara 
lain2 dapat Ten sa kita dalam 
peran Pe hutang-pindjam dengan 
sjarat2 perdjandjian jang berat. Ke 

 semuanja itu, akan lebih memberat: 
- kan beban rakjat. 
Sjarat jang kedua (2): 

7m Irut-tjampurnja. modal monopoli 
“asing, baik langsung, maupun tidak 
langsung, berarti mentjampuri dari 
dalam politik perusahaan itu. Dan 

$ ini berarti bahaja. 

Sjarat jang ketiga (3): 
n Perusahaan . listrik 

“ber djalan dengan : 
kaum buruh, sepenuhnja mempunjai 

| tanggung djawab atas. pekerdjaan 
nja masing2. Ini hanja bisa terdjadi, 

 djika kepada buruh diberikannja hak 

anja akan 
  

| untuk -turut-serta, dalam. bedrijfsoli 
Ba per nge aNN den Tan se 

jar, apabila 

Industri), pendidikan 
Dengan singkat, 

jang aan ag 

bagainja dari' perusahaan itu. Dgn 
singkat: buruh harus mempunjai 

medezeggingschap dalam perusa- 
haan. Tidak adanja medezegging- 

schap, djangan diharap. akan dapat 
lantjar djalannja perusahaan. Djadi: 
medezeggingschap adalah sjarat-mut 

lak jang mesti ada pada buruh. 
Selain itu, ada faktor lain jang 

mesti diperhatikan, jakni faktor 
tenaga-ahli. Indonesia tidak mempu 
njai tjukup tenaga-ahli bangsa sen 
diri, baik tenaga-ahli pendidikan- 

tinggi, maupun tenaga-ahli pendidi 
kan-menengah ataupun  tenaga-ahli 
pendidikan-rendah. . Djumiah . Insi- 

njur (Ir). elektro-technik 'bangsa 
kita kurang-lebih untuk seluruh In 
donesia hanja enam orang. Sungguh 
pun demikian, kekurangan ahli ini 
tidak boleh mendjadi alasan untuk 
tidak memulai  Nasionalisasi atas 
listrik. 

Untuk mengatasi kesulitan ten 
tang tenaga-ahii, -kita mesti membu 
ka pintu  selebar-lebarnja untuk 
menerima (mendatangkan) para ah 
li luar-negeri.. Dalam hal: ini kita 
harus berhati-hati. Untuk memegang 

teguh kebaikan maksud Nasionalisa 
si, sekedjap: matapun kita tidak bo 
leh lengah kepada sjarat kedua (2) 
Gari | tiga sjarat2-pokok tersebut 
diatas. Makin teguh sjarat ini dipe 
gangnja, makin akan selamatiah 
maksud Nasionalisasi jang baik itu.. 

Para ahli bangsa asing duduk seba 
gai penasehat atau kedudukan lain 
dimana perlu, dengan batas2 keten 

tuan tidak menduduki posisi jang ber 
tanggung djawab. Disamping itu ha 

rus mulai diusahakan sekarang ini 
djuga adanja kadervorming tenaga 
dalam lapang listrik, untuk melahir 
kan tenaga2 jang - baik serta ahli 

sebanjak-banjaknja.. Djika mulai 

sekarang hal ini telah diperhatikan, 
maka dalam waktu lima tahun jang 
akan datang masalah elektrifikasi 
di Indonesia dapat dibanggakan. 

Ada faktor lagi jang tidak kurang 

pentingnja, jakni faktor herwaarde- 
ring barang2. Dalam mendjalankan 

herwaardering ini harus selalu da 
pat diketahui, apakah sekiranja ti 

rarting2, perlu : 

  

   
   

2” Menteri2 Baru, 

   
   

  

PENGUSAHA2 INDONESIA DGN 
MENTERI 2 BARU 

  

Atas usahd Dewan Ekonomi Indonesia Pusat kemarin malam dia 
. dakgn perte mMuaN perkenalan antara para pengusaha Indonesia dengan 

  

dalam. pertemuan ini Menteri2 Djuanda dan Sujono 

"Hadi toto memberi beberapa nasehat2. 

' Ekonomi Indonesia Pusat: Suchjar 

“Dari kanan Menteri Pekerdjaan umum Ukar, 

Is, Tedjasukmana, Menteri Perhubungan: Djuanda, dan Menteri “Ekono 
mui Sujono Hadinoto sedang. mengutiapkan. pedato, dan Ketua Dewan 

Menteri Perburuhan 

Tedjasukmana, lain2 adalah jang 
pengurus harian D.E.I.P. — Antara). 
  

Ali. terbang ke Inc Indonesia 
  

  

   
Dean Acheson: sebelum ia bertelak 

Sebelumnja menemui Dean 
—.Acheson 

M4 r. ALI SASTROAMIDJOJO Duta Besar Indonesia di Amerika Seri 
kat kemarin dulu telah mengundjungi Menteri L.N. Amerika Serikat 

ke Indonesia, demiki ian. dikabarkan 

kemarin oleh USIS dari Washington. 

Mr. Ali Sastroamidjojo bertolak 

dari New York ke Djakarta dengan 
pesawat terbang hari Rebo tanggal 

16 Mei '51. Setelah bertemu dengan 
Acheson, Mr. Sastroamidjojo mene 
rangkan kepada pers ia telah satu 
setengah tahun lamanja meninggal 

kan negerinja dan-ia merasa perlu 
untuk - mengadakan perhubungan 
lagi dengan pemerintahnja. 

Kembhalinja ke Indonesia itu dika 
takan sebagai suatu kundjunganh jg 

biasa sadja. Mr. Ali-Sastroamidjojo 
menerangkan pula keinginan Peme 

rintah - Indonesia ' untuk" mendapat 
kan djaminan untuk harga jang baik 

bagi karet dan 'timah sebagaimana 
telah dinjatakan dalam konpererisi 
di Rome dan di Paris jang membitja 
rakan masalah ini. 
Mengenai Pemerintah jang baru 

di Indonesia Mr. Ali Sastroamidjojo 
menerangkan Pemerintah itu adalah 
suatu Pemerintah jang stable- dan 
dinjatakan Da politik jang ter 
penting diwakili ' Pemerintah 
itu. 

Mr. Ali akan deabesikan Wash 
ington selama tiga atau empat ming 

gu. — Ant. 

Kepala pengatjau Malik 
tertangkap. ' 

Pada tanggal 1215 djam 05.00 psgi 
dalam pertempuran ketjil didaerah 
Bangil Selatan, Imam Malik kepela 
gerombolan pengatjau bekas IVG 
jang we npunjai operasi terreinnja 
disekitar gunung Penanggungan te. 
lah tertangkap. »C net stafnjas dlm. 
pertempuran itu tertembak mati 
sedang Malik luka2. Diantara sena- 

jang dapat dibeslah terdapat 

senspan? jang dahulu ,,ditjuri“ dari 

Mariniers Gikamp. Tretes. 
Disamping itu Djawatan Penera- 

ngan Djawa Timur. dulam pengu- 
mumannja menerangkan b-ihwa 
Imam. Malik tersebut adalah kepala 
gerombolan pengatjau jang. dalam 

waktu belakangan ini mendjalankan 
terror serta penganiajaan terutama 
If jaerah Sidohardjo Geita dan Gae- 

Pasuruan Imam Mslik adalah 
Han seorang anggauta IVG jarg 

  

, rupanja tak dapat menjesuaikan diri 
pada suasana perubahan setelah 
penj ferahan kedaulatan. Dis bersama. 
sama pengikut2?nja telah memilih 
Gjalan . melakukan terror, pembunu 
han dan. Intimidasi terhadap alat2 
negara dan terhadap rakjat kita 
untuk. menentang penjerahan ke- 
Gauiatan. Ant. 

Lulus Ik. 10 pCt. kese- 
Kolah landjutan 

Dari kaisngan panitya pemeriksa 
udfian untuk masuk sekolah lan- 
Gjutan didapat kabar, bahwa pe- 
ngikut udjian dikota Magelang ada 
1236 anak dan di Muntilan 864 anak. 
Udjtan tersebut diadakan pada'tgi. 
23, 24 April dan pada tgl.7, 8 Mei. 
Jang lulus kurang dari 10 pCt, ter- 
masuk djuga murid? dari golongan 

Tionghoa, - hot. 

   

  

  

dak ada barang lama jang opmieuw 

gepolijst dan aangekocht: sebagai 
barang baru. Umur (levensduur) da 
ri sesuatu barang mendjadi faktor 
penting dalam menentukan harga 
barang itu, Panitya untuk ini (djika 
kelak telah dibentuk) harus beker 

dja dengan saksama. 

Oh dunia .. kedjam ! 
Kasturi tinggal di kp. Sarean Ka- 

Hwungu Kendal umur .40 th rupanja 
sudah djemu hidup Giates dunia jang 
fena ini, ia telah menjerahkan aji- 
wanja dibawah kereta api grebong 
jang sedang berdjalan di Gambilangu 
Gari djivrvusan Semarang beberapa 
bari jl, hingga badannja. mendjadi 
hantjur lebur. Menurut keterangan 
sudah 1 bulan Kaesturi menderita sa 
kitingatan, ia meninggalkan 2 orang 
apak. 

  

“ni Women International Club” 
dikota 

Anggautanja kurang 
Hari ini ditunggu kedatangannja di Jogjakarta, 

wanita anggauia The Women International Club dari 
ngan dea terbang spesial dari GIA. Kemarin sebagian dari rorabong 

ig terdiri dari 8 wanita, telah tiba di Jogjakarta. an Itu, ja 

Gudeg 
lebih 12 kebangsaan 

lebih 39 
Djakarta de- 

kurang 

Maksud 

kedatangannja. Ku, jala h untuk mo ngadak: an darmawisata di Kota Gu- 

    

de: 
djinan, 

Sementara itu, dalam suatu per- 
tjakapen dengan Nj.B. Waworuntu, 
anggauta organisasi itu, jang datang 
kemarin di Jogjakarta, menerang- 
kan, bahwa The Women Internatio- 
nai Club itu, sekarang telah mempu- 
njai keanggautaan dari kurang lebih 
12 bangsa jang ada di Indonesia, 
sedangkan menurut keadaan, seda- 
pat mungkin harus mempunjai sedi- 

kitnja 17 anggauta bangsa. 

Djumiah anggauta “orang telah 

meningkat 200 wanita, 
Dikatakan djuga, bahwa  organi- 

sasi itu didirikan dalam bulan Ma- 
ret tahun jang Jalu, tetapi hingga 
sekarang belum mempunjai 'tjabang2 
nja, hanja telah terdengar suara2, 
bahwa di Bandung tidak lama iagi 
akan dibentuk. i 

Ketua Umum The Women Interna- 
tional Club itu. Nj. J. Harahap, hari 
ini akan datang sebagai. pemimpin 
rombongan. Darma wisata ke Jo- 

gjakarta ini adalah untuk pertama 
kalinja sedangkan untuk penginap- 
annja, disewa 20 kamar dari Hotel 

Garuda. 
Dalam rentjana selama 

di Jogjakarta jalah sbb: 
Hari Kemis tgl, 17 Mei akan me- 

ngundjungi Kraton, Perusahaan Pe- 

rak Tjokrosuharto. 
Hari Djum'at tgl. 18 Mei menga- 

dakan kundjungan ' ke Borobudur 

dan Mendut. 
Hari Sabtu tg. “19 Mei ke Pergu- 

ruan Taman Siswa, Universiteit Ne- 
geri Gadjab Mada, Museum Sono 

Budojo, ke. Prambanan, 
Hari Minggu ke  Tedjokusuman 

untuk menjaksikan latihan menari, 
ke perusahaan batik Firma H. Bilal, 
malam harinja mengadakan perte- 
nuan. dengan organisasi2 wanita di 

Jogjakarta dilandjutkan dengan me 
lihat pertundjukan tari-tarian. 

Rombongan The Woman Interna- 
tional Ciub akan kembali ke. Dja- 

karta hari Senen tanggal 21 Mei jad. 

mereka 

  

PP No 39 MASIH BERLAKU 
Keterangan Menteri Dalam Negeri 

EMARIN dulu Menteri D. N. Mr. Iskak T jokrohadisurjo mengada- 
kan konperensi dinas dengan anggauta2 DPD, ketua dan wakil ke- 

tua DPRDS Propinsi Djawa . Barat 
Sekretariat Propinsi Djawa Tengah 

Dalam konperensi itu dibitjarakan 
soal2 jang . berhubungan dengan 
undang2 pokok no. 22 Gan hadir pu- 
la menteri pertahanan Sewaka. Se- 
achir konperensi diadakan timbang 
terima pekerdjaan Gubernur Djawa 
Barat dari Sewaka Kepada Sjafei 
jang mendjadi wakil ketua DPD 
Propinsi Djawa Barat. 

Sesudah konperensi itu diadakan 
lagi konperensi antara Menteri Da- 
lam Negeri dengan residen2 dan bu- 
pati2 seluruh Djawa Barat. dan 

anggauta Staf ,,K”. 

Dalam interview deng. an wartawan 
,Antara” menteri Iskek Tjokrohari 

surjo menerangkan “untuk semen- 
tara waktu jang sekarang akan 
djalankan pekerdjaan Gubernur ia- 
lah wakil ketua DPD: baik dalam 
hal pekerdjaan sebagai landsdienaar 
dengan dibantu oleh alat2 negara, 
maupun sebagai kepala daerah pro- 
pinsi dengan dibantu oleh alat2 Pro- 
pinsi. 

Tapi, demikian kata menteri sete- 
rusnja, dalam badan2 jang sudah 
ada wakil ketuanja seperti dalam 
staf ,,K” maka Gubernur itu diganti 
oleh wakil ketua tersebut. 

Sebagai diketahui penggantian Gu 
bernur oleh - wakil ketua DPD itu 
adalah menurut undang 2 pokok no. 
22 tahun '48 sampai ada pemilihan 
dan pengangkatan Gubernur. baru. 

2 Sampai 4 tjalon. 

Mengenai pentjalonan. pemilihan 
dan pengangkatan. Gubernur baru 
itu Mr. Iskak  menjatakan dalam 
undang2 tersebut sudah. agla richtlij- 
nen jang mengatakan sekurang2nja 
2 orang .atau sebanjak2nja 4 orang 
bisa ditjalonkan untuk  mendjadi 
Gubernur dan kemudian pengang- 
katannja akan diputuskan oleh Pe 
merintah pusat jang bisa menjim- 
pang dari penetapan tersebut. 

Diterangkannja pula karena  un- 

dang2 pokok masih belum sempurna 
mungkin akan dapat perobahan2. 

Tentang peraturan Pemerintah no. 
39 Mr. Iskak menjatakan lagi untuk 
sementara waktu masih berlaku sam 
pai ada penggantinja jang baru ma- 
ka dengan demikian djuga sidang 
pleno DPRDS: Djzwa Barat dilang- 

sungkan pada tanggal 17 jang akan 
datang. 

dan kepala2 bagian dari kantor 
untuk perkenalan dan orientasi. 

  

Sanusi Hardjadinata? 

Kemarin pagi Persatuan Pamong 
Desa Indonesia telah menilgram ke- 
pada Menteri Dalam Negeri untuk 
menjampaikan keputusan rapat pe- 
ngurus harian PPDI jang mengusul- 

kan supaja Sanusi Hardjadinata dja- 
di Gubernur Djawa Barat. Putusan 

itu djuga disampaikan kepada DPD 
Propinsi Djawa Barat. — Ant. 

  

Bataljon 315 kembali 
dari Maluku 

Kemarin dulu tiba kembali di Tg. 
Priok dengan kepal ,,Plancius” dari 
Maliku Selatan, anggota2 dari Ba- 
taljon 315 Brigade ,,D” divisi Sili- 
wangi sebanjak 960 orang, setelah 
mendjalankan tugas di. Maluku 8Se- 
latan selama Ik. 7 bulen. 

Menurut rentjana, pegiini mereka 
akan berangkat kekota Bogor guna 

menggabun kan diri kembali dgn 
Brigale ,,D” Divisi. Siliwangi, jang 
kini ditempatkan - didaerah Bogor 
dibawah Let. Kol. Sambas. 

Berhubung dengan kedstangan 
bataljon tersebut, dikota Bogor di- 
lakukan suatu penjambutan istime- 
wa, oleh kalangan ketentaraan, pa- 
mongpralja dan Rakjat. Ant. 3 

              
  

  

ADA Diya Bana" daan riasan pemakna umum hey. Mania jang 
pai kita muat kemarin sudah sam 

“D.P.R. daerah. Sekarang kita landju 
Pemilihan Pusat Prop. Jogja ini. 

AA dapat daerah pemilihan. 
ih Istimewa Jogjakarta/   

antor 
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Hiap2 
Istimewa Jogjakarta 

  

Gabungan Kulon Progo/Adikarto 
merupakan Daerah Tjabang Kantor 
“Pemilihan (T.K.P.) berkedudukan di 
ang, Kota Kanak diketuai 2 kaanpa maka dibentuk blok2 jg 150 Y 

5 aa) Ibu Kota 

di pada sodl ,sjarat2 bagi angggua 
an pendjelasan dari. sekr. Kantor 

Kepala Daerah Kabupaten. 
.€c. Untuk Kota Pradja Jogjakarta 
Mean Daerah Tjabang Kantor 
emilihan (T.K.P.) berkedudukan 

Jogjakarta, diketuai 
Pradja. 

Kapanewon/Kemantren 
oleh .Wali Kota 

d. Tiap2 
. merupakan suatu daerah pemungu- 

tan siara (KPS). 
.e. Lurah membantu K.P.S. dalam 

melakukan kewadjibannja. dalam ke 
lurahannja. 

£. Untuk dalam kota berhubung” 
tidak, ada Lurah, jang ada hanja 

terdiri dari berapa kampung dan di 

“kepalai, oleh seorang ketua disebut 

Kantor “Pembantu ' Pemungutan 
Suara” (K.P.P.S.). 

III. Djalannja “pemilihan Tan 

D.P.R. Daerah. 
Pemilihan umum aaaken. da- 

lam dua tingkatan. 
1: Pemilih Umum memilih pemilih. 

2. Pemilih memilih anggauta D.P. 
R. Daerah. 

1.,a. Pendaftaran. 
Terlebih dulu diadakan pendafta 

ran penduduk Warga Negara Indo 

nesia dalam daerahnja (Kapanewon) 

Kemantren diperintji “ Kalurahan2/ 
K.P.P.S.-2, dukuh (kring)  Kam- 

pung. 
Dan ditetapkan djumlah pemilih 

jang boleh dipilih oleh tiap2 Kalura 
han itu dengan dasar perhitungan, 

tiap: 250 orang penduduk Warga Ne 
gara Indonesia 1 orang pemilih (Sisa 

atau lebih dibulatkan 

keatas). 
Dua daftar dikirim kepada: sebu 

ah daftar ke K.P.P.P, dan jang satu 
dikirim ke T.K.P. Kepada Lurah/ 
K.P.P.S. diberitahukan djumlah pe 
milih dalam Kalurahannja wilajah 

nja. 
b. Tjabang Kantor Pemilihan mem 

buat daftar djumlah penduduk War 

ga Negara Indonesia dalam daerah 
nja (Kabupaten/Kota Pradja) sebu 

ah daftar dikirim kepada K.P.P.P. 
c. Kantor Pemilihan. Pusat Propin 

si membuat daftar. djumlah pendu 

duk Warga Negara Indonesia dalam 
daerahnja.  (Kabupaten/Kotapradja) 
sebuah daftar dikirim kepada K.P. 

Kupu 
d. Keperluan pendaftaran djumlah 

penduduk Warga Negara Indonesia 

jalah untuk menetapkan djumlah pe 
milih dan djumlah anggauta. D.P.R. 

e. Djumlah anggauta D.P.R. Dae 

rah Propinsi (Jogjakarta) ditetap 

“ 

kan ta orang (ajat 1 pasal 3 U.U. 
No. 3 th. 1950). 

2. Pentjalonan “Pemilih: 

Tiap2 tjalon untuk pemilih harus 
dikemukakan (didukung) oleh seku 

rang-kurangnja : 10 orang pemilih 

umum dengan tjara mengisi surat 

formulier jang disediakan pada Kan 
tor Kalurahan/K.P.P.S. dan surat itu 
harus disampaikan ' kepada Lurah/ 

Ketua K.P.P.S. pada waktunja. Tja 
lon untuk pemilih tidak perlu pen 
duduk Kelurahan/R. P.P.S.,' “tetapi 
harus penduduk dari Kapanewon/ 
Kemantren jang melingkungi Kalura 
han/K.P.P.S. itu. 

Lurah/Ketua K.PIP.S. mengirim 
kan surat2 formulier pengemukaan 

tjalon itu kepada K.P.S. Kantor ini 
menetapkan tjalon2f pemilih untuk 
tiap2  Kalurahan/K.!42.8. didalam 
daerahnja didalam 'Mebuah “daftar 
tjalon2 pemilih dalart 8 alurahannja/ 
wilajahnja,    

     

  

19 

Ini jang tolak te TOR: 11 namanja sebagai kota kebudajaan dan kera- 

  

17 th. 

381 Warung PA 
padjak pembangunan 
Tentang padjak pembangunan dari 

fihak jang bersangkutan didapat ke 
terangan, bahwa pada achir tahun 
'50 telah tertjatat warung, rumah- 
makan dan penginapan seluruh Jo 
gjakarta jang dikenakan padjak 
pembangunan ada Ik. 381 dengan 

djumlah uang padjak pembangunan 

selama itu Ik. R 161023,22, berarti 
Ik. R 13000 tiap bulan. 

Diterangkan djuga, bahwa wa 

rung2 jang dikenakan padjak terse 
but ialah warung2 jang. bertempat 
tetap. Mengenai kontrole pemasukan 
uang padjak itu diterangkan, bahwa 
buat yumah-makan jang mengada 
kan pembukuan, terdapat mudah di 
periksa, tetapi bagi warung? dan 
rumah-makan jang berdjalan begitu 

sadja, pemungutan  padjak dilaku 
kan setjara taksiran sadja. 

Tentang bagaimana memperguna 
kan uang padjak itu terserah atas 

kebidjaksanaan Pemerintah. Menge 
nai hasil padjak pembangunan dalam 
tahun ini, diterangkan, bahwa ber 
hubung dengan beberapa hal belum 

dapat dikabarkan dan sedang diker 
djakan. 

Pelaksanaan peladjaran 
pendidikan agama di 

Jogjakarta 
Kepala Kantor - Urusan Agama 

Daerah Jogjakarta Faried Ma'roof 
menerangkan kepada KR, bahwa 

pelaksanaan peraturan bersama Ke 
mentrian Agama dan Kementerian 

PP dan K tentang pendidikan Aga 
ma disekolah2 Ra'jat, bagi daerah 

Jogjakarta, berdjalan dengan baik. 
Hal ini disebabkan, karena kerdja 

sama didasarkan saling mengerti 
antara Djawatan Agama dan Djawa 
tan PP dan K daerah selalu baik. 
Peladjaran2 Agama itu diberikan di 
sekolah2 ra'jat. 

Penerangan dan demon- 
strasi pemilihan umum 
Menjambung:- berita . tentang akan 

diadakannja penerangan2 disekitar 
pemilihan umum oleh Kantor Tja- 
bang Pemungutan Suara Kotapradja 
dilingkungan kotapradja Jogjakarta, 
lebih landjut dari pihak Djawatan 
Penerangan Kotapradja didapat ke- 
terangan, bahwa disamping akan 
cliberi penerangan2 dan pendjelas- 
ah2, akan diberilran djugd “denrors 

strasi2 pemilihan umum. Seperti di 
ketahui, penerangan2 itu akan di- 
adakan di Rex, Indra, Soboharsono 
dan daerah Umbulhardjo, masing2 
untuk kemantren2 jang berdekatan 
dengan tempat2 pertemuan jang di 
maksud tsb. mulai 21 Mei jad, 

Dalam pada itu didapat keterang- 
an djuga, bahwa sekarang di bebe- 
rapa ke mantren, oleh beberapa par- 
ty telah dimulai djuga dengan pe- 
nerangan2 pemilihan umum kepada 
anggauta2?nja. 

Hasil pertanian Pathook 
kurang 65 pCt. 

HASIL pertanian dari, kapanewon 
Pathook Gunung Kidul menurut tak 
siran dalam tahun ini berkurang 
sampai 65”. Kerugian2 ini disebab 

kan, karena sebelum kaum tani ber 
sedia2 hudjan . sudah turun. Pula 

dalam masa itu djuga mendapat 
gang va dari ama odok dan ingser. 

Hasilnja dalam tahun . 4 Giperintji 
sebagai berikut: djagung 10, kete 
la kaspe 404, padi gogo 25X, padi 
sawah 50745 dan tanaman marengan 
5095. 

KITA TERIMA 
Telah, tiba dimedja redaksi 2 buku 

dari Balai Pustaka: »Beberapa fasal 
ekonomi” bagian II karangan Drs: 
Moh. Hatta. dan ,,Bukan Pasar Ma 
lam” oleh Pramoedya Ananta Toer. 
Harga masing2 R 9,— dan R 5,50 
dan sebuah buku karangan S. Ma- 
ngunsarkoro ,,Kebudajaan  Rakjat 
dikeluarkan oleh Usaha Penerbitan 
Indonesia di Jogja. 

SINGKAT JOGJA 
—. Djembatan jang terbesar anta 

ra Jogja — Wonosari bulan ini akan 
diperbaiki. Beaja sebesar R 60,000,— 
telah tersedia,  djuga pekerdjanja 
sebanjak 60 orang. 

—- Kongres Serekat Buruh Tam 
bang Indonesia ke III baru2 ini anta 
ra lain telah ' memutuskan untuk 
mendesak kepada Pemerintah agar 
menghapuskan S.O.B. dan pentjabu 
tan larangan mogok dengan segera. 

— Dibeberapa tempat dalam. dae 
rah Kabupaten Bantul telah berdiri 
organisasi2 Tani, antara lain: 
Org. Pembelian perkakas peralatan, 
Penolong Modal (Credit). dan lain2 
jang sifatnja Cooperatiet. 

ZNALAN al      

SENIBONO.: The Invisible. Man's 
Revenge, Jon Hall-John Carradine— 
Alan Curtig, 17 th. 
RBX:,,The Inspector General” Danr 
Kaye — Barbara Bates 13 th. 
INDRA : Superman IL. 13 th. 

LUXOR : Tepi Bengawan Solo. & 
tir Harro, Netty Herawati, A. 
mid Arlef.—13.th, 

SOBOHARSONO: My Fooltah1 
Dana Andrews, Susan Hay 

  

     
          

   
    

       

 



  

      

   

      

    

    

   
   

    

   

  

   
   

  

   

              

    
   
   
    
   

   

    
    

   
    
   

    

  

   

      

   

    

      

  

   

    

      
      
         

      

“3 

   
   
   

Ga akan  berdjangkit 

rendah daripada di - 

saja mengambil 

Na 
na tanah 

. memakai 
Tawang occupa 

  

aan | “menimbulkan 'pembi 
gan, ramai dalam kalangan peme 

n jang bersangkutan. : 
ul Pee ana aan apa 

akan diar diamki Aa Lega 

mesti 9 Naa 
aa en 
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Smenund, jikkam kepada 

. menit, bahwa @jika minjak Iran tidak 
. dikirimkan ke Eropa 

- setjar 

siapkan nota 

: dalam hal ini. 

1 Kalangan. itu mengemukakan, ' Hah 

wa 'kementerian ' pertahanan telah 
state. depart 

Barat dalam 
Gjumlah jang tjukup, maka itu akan 
sangat membahajakan pertahanan 

  

Barak : 

NGG RIS SED!A ADAKAN 
KOMPROMI 

Kementerian. luar negeri Inggeris 
“pada hari Selasa ini menjelesaikan 
penjusunan notanja kepada Iran jg 
akan mendesak lekas diadakannja 

| perundingan2 mengenai soal nasiona 
lisasi minjak di Iran untuk mentje 
gah timbulnja bahaja krisis -diselu 
ruh dunia. 

Menurut kalangan diplomatik di 
London nota tersebut tidak akan 
disampaikan kepada pemerintah 
Iran sebelum hari Kemis jang akan 
datang. "Dikatakan, bahwa isi.nota 

ut lebih " dulu . dibitjarakan 

dengan pemerintah Amerika Serikat 

  

' sebelum disampaikan kepada duta- 
besar Inggeris di Teheran, Sir Fran 
.Cis Shepherd, untuk diteruskan kepa 
Ga pemerintah Iran. 1 

Menurut Reuter nota ter Sabuk 
akan mengemukakan pendirian Ing 
geris, bahwa Iran tidak berhak .me 

  

Tn nasionalisir Anglo Iranian Oil Com 

'kemungkinan 
: besar, Pa aman masjarakat 
akan ,mempergunakannja djuga.. 
ata :toch pemerintah jakin bah 

annja itu — walaupun ke 
ng” djawab . 

   i 'pemeri 
Pangan di desakkan an 

Tan ,fait accompli” 
Jam, Bae Ta lebih berbahaja alah bahwa 

| penjakit ,onwettige occupa 
pula pada 

lain kota. Di Semarang umpamanja,     

   
   

     

   

  

    
   

     

    

   
      

   
     

    

  

   

        

   

      

   

- jang demikian itu telah terdjadi 
Hendaknja bagi kota? lain jg. 

Beta sterdjangkit”  penjakit itu, 
mendjadikan. suatu - perhatian jang 
istimewa. 

23 : Peseranan djiwa. 
6 mendjadi kebiasaan bahwa 

itu Pan Kanan 

pamanja. Dia kalau kita tin. 
djau standard penghidupannja. 

Oleh karena banjaknja -pengenda 
ra betjak maka upah Maa" lebih 

jokja. 

    kan “bahan makan: 

djauh lebih mahal. 

'Surabaja dengan toko2 . dan ge- 
dung2 bioskopnja jang besar2, seo 
lah2. menundjukkan kemegahan ko 
ta itu. Tetapi ini: semuanja hanja 
pulasan - belaka. Orang2 .. sjang berge 
landangan jang ta' mempunjai tem 
pat tinggal sangat banjak. Keadaan 
jang. demikian inilah jang ta' dapat 
memungkinkan Pn SEN “erimina 
liteit.:. 5 

sehari-hari, 

    

Orang menganggap - riskant apa 
bila ia masih sangat pag “menudju 
ke station manapun djuga: termasuk . 
Semut, Gubeng ataupun Pasar Turi. 
Mereka "jang sering melakukan pe 
rampasan itu uan Ma sangat | 
berani. 

: Penjerobotari jang siratitia besar sung 
tersusun dalam organisasi jang ra 
pih dan teratur. Siapa Pn mendjadi 
anggauta2 or En) perlu 

aa 

  

4 Penjerobotan. jang dilakukan oleh 
mereka jang tergabung. dalam 0rga 
nisasi itu bukaniah Ona rs rschillig, 
tetapi pilih2!! 

Pernah terdjadi paka mobil Wali 
Kota jang masih baru (diserobot, 
tetapi setelah mereka mengetahui 
siapa 'pemiliknja, lalu lain harinja 
dikembalikan lagi!! 

| Dari Pegagan 

  

mereka, dapat 

kesimpulan amarah 
jang terpendam eta hati mere 
ka, oleh karena keadaan jang telah 
mendjepit an mereka berbuat 
eta," f 

Hn en Ea 
P bunuh miskin Josodharmo “ Ba 
njumas 'dewasa ini sedang mendapat. 
perbaikan setjara Juas. Dari bebera 
pa rumah bekas pasar jang dibuat 
dari bilik, kini rumah2 tersebut di 
tombak mendjadi rumah2 tem 
jang diperlengkapi dengan ,,zemak- 
Le aafei an Kn sjarat2 kese 

  

   

        

    

   

    
    

  

   

  

   
   

     

     
   

   

1 djug, 
Masih Kn xe it 
ane 2 Ma      

      

   
      
     

          

    

      
      

4 

  

aa diti- 

Tin detnga sekar 
dja. Halilintarnja hi 
Ha ana 

    

» Sun, 

Hi Ta menteri 

s nya: hardaon, hari Senin telah berangikat pat 

pany, dimana pemerintah Mana 
mendjadi pemegang sero jang terbe 
sar. Tetapi pemerintah Inggeris da- 
lam pada itu bersedia mengadakan 
perundingan dengan pemerintah 
Iran mengenai soal tersebut. 
Sementara nota itu sedang disu 

kementerian angkatan darat 
Inggeris tidak mau memberikan ke 
terangan tentang maksud Inggeris 
untuk Jaten pasukan? ke Iran. 

Ant. - UP, 

Spion atom Dr. Fuchs Bean 
dibebaskan ? 

Surat kabar Inggeris “Peamils 

Citizen” mewartakan, bahwa Dr. 
Klaus Fuehs, jang telah mendjalan 
kan 'spionase alan untuk  Sovjet 

Rusia, diharap takan dikeluarkan 
dari pendjara di London ,,sebelum 
achir tahun in?” untuk memulai kem 
   

rian Lita, Fuchs jang 
ini 14 bulan dari huku 

tahun itu akan .me 
penjeliai anna ditapa 

wah pendjagaan2 jg 

botjornja sesuatu 

eris lainnja : Sunday 

Chvonicle” “dalam artikel jang sama 
menjatakan, bahwa baik Dr. Fuchs 
maupun Dr. Alan. N.. May, jang 
sedang. djalani hukuman pendja 

in karena disalahkan me 

njampaikan. rahasia2 atom kepada 
Sovjet Rusia, kedua- -duanja. ,,mung . 
kin ih dibebaskan untuk melan: 
djutkan  pekerdjaan2nja dibawah 
anna — Ant.- UP. 

   

  

   

    

      

   

ERANGAN" yang mengetahui 1 

'atara Hm tment akan bahaja Tun Manar ditimbulkan 
“parlemen Iran untuk menasionalisin Indus f 
hingga kini state depar tement : et 1 

  

    Eropa Barat dan bahaja ini hanja 
dapat diatasi dengan pengurangan 

ibesar-besaran dalam pemaka. 
.ian minja dan minjak gas dinegeri2 

- peroleh keterangan 

Aa! bahwa 
“telah memperingatkan 

'oleh tindakan 

   

  

4500 Orang pasukan pa- 

ang pasukan patung: ai" 

kinsu diturunkan ditran, 
hula Ajiwa orang orang Inggris dl 

  

sena dalam keidasn behaja berhu- 
bung. dan) masionalisasi atas mas. 
kapa! n ya Inggris/Iran. ' 

3 “Kementrian angkatan per”ng Ing 
gris membenarkan brigade pasukan 
pajope,iiu.toah hersjap, tetapi tak 
mau mengatakan kemana pasukan? 
itu @ieiricokan. 

Menurut kalangan jang mengeta- 
hu! Inggris tak merpunjai niat utk 
mengadakan intervensi militer be- 
sar besaran diiran. Tetapi ditam- 
babkannja, bila keadaan timbul di 
sena, Gimans djiwa orang2 Inggris 
berada aim kesdaan. haja, ten tu - 
akan #iambil tindakan u k TU 
ma ROA, mereka. Ant. UP. 

  

ninjak. Moh ae Tenaga : 

e lakssmana DNA 

Selasa telah bersiap utk r 

““Natatal 1 minjak Iran 
Diumumkan @aL badon pada hari 

Selasa, buhwa oduksi minjak ka. 

sar di Iran dalam bulan Maret ini 
berdjua lan 2 Sa ton. 

Dengan dom kian djumlah produksi 
seluruhnja dalam waktu 3 bulsn 
(kwartel pertaraa) tahun ini mon 
djadi Ta OI 3 An Reuter. 

     
     

     

   
   

  

Konperensl: bal ter kaguris, Peran 

tita dan Aweriki telah dimulsi nari 
Selasa djam 090 'setem put Ji ioga 
pors, dalam nana ikut serta komi- 
ssrii tinggi Perantiis dan panghwa 

besar Per ntjik di Ino China dien 
draf De Let 8 Tissigny jang 
memimps d Perratjis. dan 

Leway Struble jg 
Istimewa tecbaig dari pang kalan 
di California tuk mengundjungi: 
konperensi ts 
Did "ga tak 

    

    

  

   
   

   

  

1 bah. Anne ko- 

Berkenaar $ gn akan diadatanpja 
pemilihan? 1 u uu di Perantjis, Jac- 
gues Duclos, sekretaris Partai Ko 
wmunis Perantjis dalam artikel jang . 
spesigl ditulisnja utk harian ,,Prav 
da” meng: itakan, bahwa kaum buruh 
Perantjia ak akan meng'zinkan de 
Gavlle menggantikan kekussaan, 
Dikatakannje, bhw sedjarah masa 

kekuasaan Hitler tak stan terulang 
lagi, meskipun banjak tjontoh2, Pe. 
rantjis dapat dibandingkan dengan 
Djerman tahun 1933. Dikatakannja, 
bahwa de-Gaulle adalah seorang 
aeclat. Ant. UP, 

  

  

   

  

Walter Ora 

Perigiviman. pasukan? Inggeris ke Iran 
Dapat memantjing masuknja Sovjet 

UTA besar Amerika Serikat di Inggeris, W: asa Gifford, pada hari 
Selasa jl. mengundjungi kementerian luar. regeri Inggeris untuk 

iembitjarakan pertikaian Inggeris-Iran mengersi soal nasionalisasi mas 
kapai- minjak Inggeris ,,Anglo-Iranian Cu Company”. 

Kundjungan ini terdjadi bersama- 
an dengan tersiarnja berita2, bahwa 

Inggeris telah bersiap2 untuk . me- 
ngirimkan brigade.pasukan2 pajung 

jang ke-16. ke.Iran djika.  djiwa 
orang2 Inggeris di Iran sampai ter- 
antjam bahaja. 

Dalam pada itu beberapa kalangan 
Gi London meragukan, apakah dalam 
tingkat jang sekarang ini Inggeris 
sudah akan mengambil tindakan 
jang sekeras itu, lebih2. kalau dii- 
ngat, bahwa tindakan sematjam itu 
dapat membuka Hn “bagi 
Sorjet untuk bertindak di Iran. 
Dalam hubungan ini kalangan di- 

plomatik . di London ' meramalkan, 

bahwa dalam kundjungannja dike- 
menterian luar negeri Inggeris pada 
hari Selasa itu duta-besar Amerika 
Serikat tersebut mungkin mendesak 
kepada Inggeris supaja djangan me 

ngadakan intervensi militer di Iran. 
Kalangan itu menjatz 

bahwa. kundjungan Gifford itu mung 
kin sekali. dimaksudkan untuk mem 

“tentang  nlta 
baru Inggeris jang telah disiapkan 
untuk disampaikan kepada pemerin- 
tah Iran, mungkin pada hari Rabu 
ini 

Sementara itu sumber jang menge 
tahui di Washington - menjatakan 
pada hari Selasa itu, bahwa sampai 
saat ini Amerika Serikat belum me 
njatakan pendapatnja mengenai mak 
sud Inggeris untuk kirim pasukan2 
ke Iran djika Ojiwa orang2 Ingge- 
ris disana terant tjam. — Ant. tp 

  

  

asi persiapan Bayat Besar 
21- yata tingkat terachir 

'Delegasi2 Barat sudah diemu 
pn ke-52: dari ,konperensi 

persiapan Empat Besar jang berlang 
pada hari Selasa jl. ini hanja 

berdjalan selama 2 menit. Sidang di 
pimpin oleh utusan Amerika Serikat, 
“Philip Jessup. 

Setelah : idang dibuka, ketua ber 
tanja apakah  sekiranja diantara 

para delegasi ada jang hendak ber 
bitjara. Pertanjaan ini tidak ada 

jang mendjawabnja, sehingga sidang 
latu ditunda sampai hari Rabu ke 
-marin.. 

| Sementara itu AKP. mendapat 
keterangan dari kalangan jang de 
kat dengan delegasi2 negeri2 Barat, 
bahwa sebab-sebahnja delegasi2 Ba. 

rat tidak ada jang maw berbitjara 
dalam sidang pada hari Selasa ini 
ialah oleh karena pendirian negeri2” 
Barat mengenai penjusunan agenda 
bagi konperensi Empat Besar nanti 
adalah sudah tjukup terang dan su 
dah tjukup didjelaskan dalam wak 
tu 2 minggu jang terachir ini. 
Dikatakar— bahwa delegasi Sovjet 

'dalam hal ini “telah dipersilahkan 
untuk memilih satu diantara 3. ma 
tjam pokok agenda-dan: bahwa nege 
ri2 Barat dalam pada itu dapat me 
robah keputusannja itu lagi. Kata 
kalangan itu, delegasi2 “Barat telah 

. memberikan konsesi jang maximum. 
- Dalam pada itu negeri2 Barat terang 
menghendaki dilangsungk: ja kon 
perensi Empat Besar itu. sekarang 
apakah konperehsi itu akan mungkin 

| terserah kepada delegasi So “jet, 
| dilangsungkan atau tidak. Demikian 
- kalangan tersebut. — “Ant. - AFP. 

OP M. Norwegia ke 
Amerika 

orwegia, Ger 

  

  

   RA 

      

dari Oslo ke New York ats 
'oleh Njonja Verna Gerhardson 
“kepala djawatan pers kemente 
luar negeri Norwegia, Hans Olav 

tai 3 
n 

    

     

   

   
alam perkundjurga nja ini per 

dane menteri Gorhardson skan me) 
pembitjaraan dgn presi- 

en Truman dan djuga skan me- 
ngundjungi Persatuan Norwegia di 

merika, tni Pe 

& 

“taat Karl | Pa ji 
cantuk RRT 

Lisensi lama. 

Kapal pengangkut. Inggeris ,,Nan- 
cy Moller” kini dikabarkan sedang 
dalam. perajalanan mengangkut ka- 
ret dari Singapura ke Tiongkok dgn 
tidak-melatui Hongkong, demikian 
diterangkan padahari Sejssa ini oleh 
seorang pembesar Gari Moiler Com- 
pany.. 

Dikatakan, bahwa menurut ren- 
tjanacomula kapal. tersebut akan 
singgah Si Hongkong, akan tetapi 
menurut rertjana perdjalanan kemu- 
Gian dirobah. Dalam pada itu pem. 
besar itu tidak mau memberikan 

    

Keterangan tentang pelabuhan jang 
ak n Gitudfu oleh kapal itu. 

mentara itu berita2 dari London 
1g disiarkan di Hongkong menjata- 
kan, behwa ketua Dewan Perda. 
gangan Inggerie, Sir Hartley Shaw- 
cros3, telah mempeladjari pengang- 
kutan karet ini, jang katanja telsh 
mendapat UHseusi sebelum pemerin- 
tah Inggeris memutuskan untuk ti- 
dak lagi kirim karet ke Tiongkok. 
Dikatakan, babwa gubernur Hong- 
koig mempunjai kekuasgan untuk | 
menahan kapal itu djika singgah 
Gpnlaareg. Nan Ant. Afp. 

# » 

Markas bei rahasia | 
Kementerian pertahanan membe- 

ritakan bahwa. Amerika Serikat 
Kini sedang membuat markas2 be 
sar rahasia supafa Pentagon dan 
orgsnisasi2 pertahanan lainnja da. 

melindjutkan pekerdjaannja 
Gjika markas besarnja J2. sekarang 
int mendapat kerusakan sebagai 
ekibat pen'erangan udara. musuh. 
“Untuk maksud Ini telah dipilih 

20 buah tempat. buat mengsebui ma 
ta2 musuh tentang letak jg. benar 
dari markas besar itu. # 

| Pegawai kementerian pertahanan 
diduerah Washington — berdjumlah 
ne orang. Ant, Afp. 

    

ikan Guga,.—. Sa, 

BENTROKAN  PAKISTAN— 
AFGHANISTAN 

Pakistan hari Senin mengadjukan 
perotes jang ke4 dalam waktu 15 
hari kepada Afghanistan terhadap 
pelanggarantapsl batas. Perotes ter 
achir mengenai insiden Gi Balukhia- 
tan hari Kemis. malam sewaktu 400 
serdadu Ha Hi, 

   
      

   

  

Afghanistan 4 
batasan di Skat 
kembali dapat: Pi 
kistan . me 

, Atap mereka 
kul rgundur.. Pa- 

. telah. dapet 
serdadu Afgha- 

  

nistan. Ant—, 

Komplotan GA befitan 
“ap Opsir ditangkap 

“Tagi 
sek F istan baru2 ini we 

akan peaen kaan Iagi atas diri 
ig An Opsir angkatan Garst Gan 

udara P kistan dengan tuduhan ber 
sinen pahut dga komplotan bara? 
ini- g£ berftndjiuan mene Ikan 

negeri itu dibawah pemerintahan 
diktatorial. Diantaranja Tang ditang 
kap iaish commodore—udara M.K. 
Janiu, kepala bagian pegawai dari 
argkatan udara Pakistan, fang se- 

Gjak beberapa waktu ini sudah men 

(dapat ,,hulsarrest”. 
Ssbagai diketahui perdana mente- 

ri Liaguat All Khan telah mengu. 
mumkan tentang adanja komplotan 
itu pada bulan Maret jang lalu, ke 
tika penangkapan2 pertama molai 
Gidjalankan. " 

Sebuah mabkamah istimewa jang 
terdiri dari 3 orang anggota pada 
hari Senin telah dibentuk dengan di 
ketuai oleh Abdul Rosman dari Ke: 
Gjaksaan Pakistan untuk mengadili 

para terdakwa itu. Ant. Retuter. 

     

  

  

MacArthur . tau -kehor- 
matan Djepang” 

Djenderal MacArthur tidak lama 
lagi mungkin akan mendjadi »tamu 

kehormatan Djepang“ untuk selama 
hidupnja, 
Pemerintah Djepang pada hari Se- 
lasa membitjarakan suatu usul su- 
paja memberi gelaran ,,tamu kelor ' 
matan Djepang“ kepada “djenderal 
MscArtbur dan orang? asing lainnja 
jang telah memberi bantuannja dlm 

men demokratiseer dan Membangun 
kembali Djepang. 
“usu tsb -tidak lema lagi akan 

Giminta persetudjuannja dari parle- 
men. Ant—UP 

- 

  

Sikap Israel 
Menteri luar negeri Israel, Moshe 

Sharrett, jang kini (mewakili pola 
menteri pertahanan, hari Senin me. 
nerangkan dalum arlomen, bahwa 
Semua negara Jaug berkepentingan 
dalam sosl Palestina harus memper- 
hatikan sikap Tarsel delam sos ini. 
Israel tak ada niatan memperbesar 

(Saerahnja untuk. kerugian $yriw, 
“akan tetapi Tarael aksu memperta 
hantan” daerahnya sendiri dengan 
segala alat jang adi padunfa. 

Ia menjalahkan Syria untuk ter. 
ganggunja perdamrian Gan ke'er- 
tiban di Palestina. Ia tag “akan, 
bahwa pemsrintih Isrrel telah bar- 
usaha dengan keras untuk mwendia 
min keamanan peadudikan Panah 
Ant. ata 

PU T RA RADJ 4 

MENINGGA 

bagus sekali. 

  

AT gue 21          

    (Oleh : Red. Ekonomi ,,K:R.") IN 
H 

penyirinan  ecport karet. dari. Mak 

AMPIR2 Kita menganggap suatu hal jang diluar dugaan mengenai 

perkembangan? di. London jang telah. berakibat adanja larangan 

ya dan Kalimantan djadjahan - Ing g 

geris kedaerah. Republik Rakjat! Ticngkok. 

Hal itu terutama, karena belaka 
ngan ini sebelum ada tindakan Lon 

don, karet mendapat harga jang 
Bahkan sedjak pendu 

Gukan. Djepang harga ini adalah 
harga jang paling baik bagi karet 
di indonesia. nan NAN mene 

SAUDI ARABIA 
L DI-PARIR 

  

Pangeran Mansour, putra Radja 

nan Keradjaan tersebut, pada tgl 3 Mei jl. 
sakit Amerika di Neuilly, dekat Paris. dimana pangeran tersebut bero- kepada. Indonesia 

bat. Setelah disembahjangkan di Masdjid Paris 
dengan pesawat terbang ke Diiddah. 

Gambar: Didalam Masdjid.di Paris Duta Saudi dan 

Saudi Arabia dan Menteri Pertaha 
telah meninggal dirumah 

djenazahnja diangkut 

duta2 lainnja 
berkumpul disekitar djenazah pangeran tersebut. — (Antara — AFP). 
  

FRONT KOREA 
  

P.B.B. Hadapi serbuan Utara Bar 
ru 

- Penjerbuan terbesar difront tenga 
UDJAN terus turun di Korea'pada hari 
Utara jang telah diperkuat dan 

mengadakan gerakan? untuk mentj: 
belakang kesatuannja terdepan jang 
pasukan? Utara, 

    

  

  Selasa ji'diwaktu pisukan? 
Giper #Kapi kembali itu sedang 

ari suatu kedudukan penjerahan di- 
dengan kuat mendjaga penjusunan 

  

rima : berapa banjaknja karet. Dgn 
harga jang baik. Sebab jang utama 
dalam hal ini, karena sebelum ada 

perobahan di London, Malaya dapat 

dengan leluasa - mendjual karetnja 
ke RRT, jang tentu sadja dengan 
harga bagus. 

Tetapi sekarang,  dengan'sikap — 
London jang menghentikan export 
karet ke.RRT, berakibat djatuhnja 
harga. Didalam pekan jl. ini, harga2 

karet rata2' turun R 1,— daripada 
harga2 sebelum ada sikap London. 

Sudah barang tentu, akibatnja. me | 

rupakan pukulan jang hebat .terha 
dap pedagang2 dan pengusaha2.ka | 
ret — baik ondernemingen maupun 
karet rakjat. 

Dalam perdagangan karet: Indone 
sia, memang ada pengaruhnja dari 

Singapura. 
Bagaimana kedudukan karet Indo 

nesia sekarang? 

Orang tentu hanja dapat mengja 
wab: Indonesia merupakan satu dari 

kesulitan2 jang besar dalam situasi 

sekarang. 
Tentunja orang akan bertanja, 

untuk menolong harga karet, jang 

penting djuga artinja bagi pereko 
nomian Indonesia, apakah tiada 
kemungkinan Indonesia mengirim 
kan karetnja langsung ke RRT? 

Pertanjaan demikian adalah dili 
puti oleh awan gelap. Sebab, kalau 
Indonesia mengikuti djedjak Ingge 
ris (Amerika), maka -kesulitan2 
dalam negeri akan segera dapat 
Girasakan. 

Bagi Inggeris dan Amerika, tentu 
nja tidak semudah itu mendesak 

untuk mengikuti 

djedjaknja mengadakan sanksi2 ter 
hadap RRT. Sebab,: dengan. kesuli- 

tan2 ekonomi di Indonesia, pihak 
Inggeris dan Amerika menganggap 
komunisme akan lebih mudah ma 
suknja, akan memberi pintu jang 

lebar kepada propagandis2 komunis. 

Dan ini jang paling ditakuti Ameri 
ka cs. 

Sehingga soal Indonesia sekarang 
pun menjulitkan Amerika dan: Ing 5 
geris djuga. Mendesak Indonesia 

melakukan sanksi ekonomi terhadap 
RRT berarti memberi kesempatan 
meluasnja komunisme. Tidak mende 

sak, berarti . Indonesia menambah 
kekuatan RRT. Serta sulit! 

Kembali soal Karet. 

Peraturan2 export Indonesia seka 
rang ini masih memberi kemungki 
nan untuk meng-export. karet ke 
RRT, Asal soal harga didapat perse 
tudjuan, kenapa Indonesia tidak bisa 

export karet ke RRT? Dasar politik 

ri 
Te

u 
Den

g 
YE
AB
EN
 
na

 D
a
 Ap

 
ie 

    

      

Pasukan2 PBB kini siap uabikig Kerugian Utara pada tanggal 14 bebas, jang berarti djuga tiap2..ne 3 
menghadapi penjerbuan Utara jang! Mei ditaksir lebih kurang - 1650 geri membeli karet Pan 1 ii Oa 

tiap waktu dapat .diha rapkan akan 2 1 aa pe tawari hi sana 2 Pa Ta 

dimulai. Patroli2 Tentera ke-8 pada 1 pendjual. 
hari Selasa itu mendjumpai perla- 
wanan jang makin sengit, sedang-i! 

kan pesawat2 PBB kebanjakan tidaki 
dapat melakukan penerbangan  un-#! 
Ta membantu gerakan pasukan? da :| 

      

     

rat karena udara j aa buruk. Didu-i'Syaghman Rhee, dalam statement. 
za, bahwa pasukan2 Tionghoa danfinja jang dikeluarkan di Pusan pada 
Korea Utara kini telah selesai 'de-jfhari Selasa jl, menegaskan, bahwa 
ngan penjusunan tenaga untuk ting- 
kat wedua dari offensiinja. Para op-j 
sir PBB dimedan pertempuran ber-: 
pendanat bahwa pasukan2 Utara ki- 
ni sedang mentjari suatu titik lemahsi 
dajiam garis PBB atau mungkin. djus | 

ga sedang menunggu2 hingga hudjan 
mempersukar pasukan2: “PBB jang 
terus menerus itu akan. sangat 
mempersukar pasukan2 PBB jang: 
banjak tergantung dari kendaraan2-j: 
nja itu. 

Koresponden UP. Joe @uinn mewar 
takan dari medan pertempuran Ko- 
rea, bahwa penjusunan tenaga pasu- 
kan2 Utara jang paling berbahaja 
ialah disebelah utara sungai Pukhar 
antara Kapyong dan Chunchon Gis 
front tengah. 

Pasukan2 Utara nampaknja telah 
mengalihkan tekanannja jang kuat 
kearah timur, tetapi menurut kores- 
ponden2 perang UP dimedan pertems 

Diiront tengah. : 

    

iperseliaihan: dewasa ini 

ihentinja. wakil 
(menggantikan 4 menteri jg keluer RRT, apakah SA Amerika akan 

'dapst dan harus diseleasikan. 

lam, masa pergantian. dari 
pemerintshan keraljaan ke demo 

ikrasi. Ant. Afp. 

  

   

  

  

Pemerintah kontra 
Parlemen 

Presiden Republik Korea Selatan, 

antara pe 
mserintah dan parlemen tentang ber 

presiden Gan soal 

Diftambahkannja, bahwa kekatjau. 

  

Undang2 pemilihan utk 
pendaduk berwarna 

Afrika Selatan $ 
“disetudjui 

D.P.R. 
Dengan mendapat perhatian jang 

besar Dewan Perwakilan Rakjat 
“Afrika Selatan telah. menjetudjui 
'rentjana undang-undang. jang.akan 
'melarang penduduk Cape- propinsi 

puran, maka penjerbuan Utara jang Jang berwarna memilih. wakil2nja 
terbesar lebih banjak kemungkinan jaman parlemen. Rentjana undang2 
nja akan terdjadi antara Seoul dan 
Kapyong. 

itu diterima dgn 74 lawan 64 suara, 
Rentjana undarg2 itu, jang kini 

Komunike Tentera ke-3. #diteruskan kpd Senat, menetapkan 
Komunike Tentera ke-8 jang di- 

keluarkan malam Rebo jl: ini hanjai 
menjatakan tentang terdjadinja kon 
tak2 ringan dengan Kesatuan2 Uta- 
ra difront barat. Patroli2 PBB jangg 
mengadakan 'gerakan2 disebelah ti- 
mur Chunchon. mendjumpai termpak- 

   
   

bahwa pemilih2 Jang berwarna bo- 
leh memilih 4 orang anggota. kulit 

putih. dalam Dewan Perwakilan, 
Permimpin2 opposisi menuduh bhw 

pemerintah Danjel Malan kini se- 
“dang berusaha mentjsbut penduduk 
jang berwarna di Afrika Selatan 

an? seru oleh alat2 sendjata ringan #dari pada semua hak-hak politiknja, 
Utara. Pasukan? Korea Selatan se-#    

   
    

  

mentara itu bertempur dengan kesa-$ 

tuan2 Utara jang mempunjai keku-s 
atan hingga satu kompi difront 

timur. 

san menjatakan, 

“maksud 

bhw mereka ber. 

membawa soal itu ke Pe 
“ngadilan, Tertinggi Afrika Selatan 
apabila. Senat djuga menjetudjul 

Tundang2 itu. Ant. UP. 

    

" Diendial Omar Begdlaye 
  

Usul MacArthur bisa timbulkan perang dunia 
mengataka 

ETUA kepala? staf gdbungan Amerika, djenderal Omer. Bradiey, 
dalam pertemuan Panitia Pemeriksa. Senat pada hari 

Selasa jl. bahwa usul? djenderal MacArthur mengenai pn angan Korea 

akan menambah risiko timbulnja 

Ditambahkannja, bahwa | meski 

pun peperangan Korea menimbulkan 
banjak korban manusia, tetapi keru 
gian2 jang diderita. adalah kurang 

'dari pemusnahan jang diakibatkan 

oleh suatu peperangan umum. 

Dikatakannja, bahwa Amerika Se 

rikat tak akan ' mengambil risiko 
untuk mengadakan sengketa dunia, 

dengan djalan .menerima baik usui2 
jang diadjukan oleh djenderal Msc 
Arthur. 

. Bradley mengatakan, bahwa usul2 

MacArthur untuk mermbom pangka 
lan2. Tiongkok di Mansjuria dan 
mempegioaran pasukar pesukan 
Miorgkok...Naslom Ya At 2 Koran 
mempunjai nilai militer jang besar 

Peperangan UNYUNU”. 

.bagi kampanje di Korea, tetapi ke 
pala2 staf Amerika ' berpendapat, 

bahwa. tindakan2 itu akan memper 
luas risiko perang umum dan risiko 
sematjam itu tak akan diambil, dji 

ka tidak perlu. 

Dikatakannja, bahwa kita kini 

mempunjai sengketa jang dilokalisir 

di Korea”. Ditegaskannja, bahwa A 
merika Serikat hendaknja meman 

dang soal itu dari sudut jang luas 

dan. Ginjatakannja, - bahwa tugas 
missi militer, Amerika .jalah, untuk 

mentjegah djangan sampai Komuhis ” 

me dapat menguasai orang2, sum 

ber? kekdjaan, bahan2 mentah serta 
kekuatan2 industri jang dibutuhkan 

nja untuk menaklukkan dunia. 

Demikian Bradley. — Ant, « AFP,     
  

Akan tetapi, menempuh djalan 
inipun besar" sekali akibatnja. Ten 
dens jang kini nampak dipihak Ame 
rika Serikat, jang antaranja terbuk 

ti dari keputusan senat, ialah meno 
lak atau menghentikan bantuan 2 
ekonomi kepada negara2 '.jang 
memberikan bahan2 strategis kepada 
Sovjet dan atau kepada. negara2 
satelietnja. Timbul pertanjaan: Dji 
ka karet Indonesia didjual kepada 

dihentikan ? 

Ini rasanja tidak bisa tergesa-ge 

an politik tak dapat dinindarkan da Se diramalkan. Amerika — bagaima 
bentuk Napun djuga — akan menindjau kem 

ali, Adapun sebab-sebabnja ialah 
seperti .kita paparkan dimuka tadi. 
Jakni takut berkembangnja komunis 
me di Indonesia. 

Soal memberi kepastian mengenai 
perdagangan karet, bagi pemerintah 
Indonesia tidak bisa diharapkan ada 
putusan dalam sidang dewan mente 
ri pekan ini. Mungkin baru pada 
minggu depan soal itu bisa diharap 
kan. Karena soal itu berkisar pada 
soal politik jang menghendaki kebi 

djaksanaan. Apa lagi kalau mengi 
ngat program ' kabinet jang ,,re- 
mang2”. : 

Jang terang, djika pemerintah 
akan berpegang teguh pada politik . 
bebasnja, maka dalam hal ekonomi 

pun harus ada kerdjasama dengan 
negara2 Asia lainnja, karena ,,blok 

ketiga” inipun merupakan sebagian 
dari kekuatan dunia. 

Tanpa memikirkan kearah soal 
itu, Indonesia bisa terdjebak dalam 
salah- satu perangkap, hingga tidak 

ada faedahnja sekian lamanja meng 
gemborkan politik bebasnja itu. 
Perdagangan karet akan mendjadi 

"pelopor jang merupakan batu udjian 
terhadap,apa jang dikatakan politik 
bebas Indonesia. 

sit 

ik au Peinbetja |        
' Keadaan rakjat Na 

Klaten 
Sedjak dulu kala Tjawas (Masa- j 

ran), Pedan Klaten, terkenal dengan d 
luriknja. Lebih2 pada zaman pendja 

djahan Djepang, permulaan kemer 6 

dekaan, sampai pada waktu clash, al 
ke II kain lurik itu hingga dapat $ 
meluap kedaerah Djawa Timur, se 
perti: Madiun, Bodjonegoro,  Djom- 

bang, Kediri, . Tulungagung, Blitar“ 
dan. lain2. BASA 

Djadi sebagian. besar penduduk 
didaerah itu pentjahariannja dari 
pertenunan lurik, disamping Teen, 
djakan pertanian. 

Setelah. zaman mem tereaiten Peda 

latan, didaerah itu timbul banjak 

perusahaan tenun ketj-ketjilam. Hal 

ii menjebabkan matinja mata. pen 
tjarian rakjat. “Ini terasa, betul? 
bagi rakjat jang. selain: bertenum 
lurik tidak mempunjai mata pentja 

rian jang lain. Lebih2. bagi orahg 

jang tak mempunjai sawah. “ 

Dapatkah jang  berwadiib mengu 
sahakan. perbaikan nasib bagi mere 
kasitu? 

Dengan dijalan bagaimana? 

Hardjono — Tjawas — Klaten 

      

Ma
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 ,KEDAULATAN RAKJ 

Manan 

  

Penenang 

   

Na An Ka d B aNG | : sedjarah. Penitia Hadji, jg banjak. 
resolusi jang akan mengumumkan — Dim TN EN ENAM RN UNA, 2G 

2 wartawan jang menghasut Perusahaan Petani Nasional Indote- 9. donneta Ad: : berang dengan melulu pers” Sta) baruZ ini jg diketuai oleh RSu. Indonesia diundang ke konpe- dalam tiara Pusat P. H. 1, meng: 

  

ato Alan Mawmaen tapa Mpu oerajo, Kap. Lebay Yaa Made Tapak PB PPKI di Jogjakarta me- kan. Lebih aneh lagi Sdr, Rochmat 
“Gia — jang akan termasuk dantar terdiriatas beberapa Tjabang (kring), "Tangkan kepada KR, bahwa dim gia £ jang akan (pergauk Tenar Does ank am: pa TI 8 (kring), kundjungannja ke Jogjakarta baru? 

PN C. s & RK 3 2 23 PE ant - » 3 . B i “mBah Nur bilang: bahwa jang di 1. Penanaman tembaksu, padi dan lastituut dari The Worlds Council 

'2sut perang itu jang American min kepada beleid pimpinen pusat P.P.- Jogjakarta, telah menjatakan PPKI : 
ded. Sehingga wartawan jang suka P.NI.””—— Gelam koperensi pimpinan pemuda2 Mada baru 
dansa pun akan termasuk dalam ' 11 Tiap2 kring bertanggung aja- Sredja sedunia jang akan diadakan ,, : 2 daftar hitam itu djuga.  " wab penuhisendiri2 atas Kehutanan Galam bulan Mei 1952, supaja me- Tenan Sh Marah aan yng Kata ca dr 

Mendengar ini, rekan jang terkena pengeluaran beaja. Ketjuall soal PBirimkan wakilnja. Mada, Jogjakarta ea ekasig ada- mengatakan bahwa dia pro Amerika kredit dan pendjuslan? jang masih | Dslam pada itu, kalangan PPK an eren ian susunannja an “itu bukan pro bom atoomnja. Tjuma langsung dibawah pengawasan? Pu- Menjatakan, bahwa kemungkinan perg nja, 8 pro Dom: 1, ng ng berhasil sbb : ketua—Har!o Sudir- 3 Ja Ga Inen serba sat (Pp besar jan k | : : . 
Ba Won Tan PNP Pa Ta heditri konperenat itu lelah Barwoo 99 (Tehnik), wakil  kerua—Kuena- 
sangat menarik. Sa MI, Kring? mempunjai bentuk or“ Yyakti Ketua Umum PB PPKI. 91 (Hukum Sosial dan Politik), se- 1 : KA . ganisasi sama (cooperatief) dan » ai : kertaris 1 —Kartoro Kaifri (Hukum Ada djuga alasan buat memungki Sempunjat pama menurut pensna- Me Aa en TA Nan Fosiel & Politik) dan Serai ina Ji- 
ri kata mBah Nur 1... 'mannja masing-masing, mitsalnja: ppxr jad di Sema Ongren besar iki Sulastri (Kedokteran, Kedok- 
Dung Pariting Acin lagi Pendebat Org. tanaman Padi kring Pantjar, ' Md nga " teran Gigi dan Pharmasi). nja. Kalau Kura: POrAAn. Aa. : 5 . Sedang Badan Pekerdjanja disu. 

"atas kesukhan,: jang alng SIAK 1 Bemua tenaga ahli Gipusatken Mengapa Rochmat NUry sun sbb: Ketua Kuapadi wakil dalam hal ini  kawang wartawan di Pusat P.P.P.N.I., dan dibiajaiber- Wakil Komissaris P.H.I.! ketua-Busono (Kedokteran He perempuan. Mereka berpakaian mi Pama oleh kring-kring. wan), sekertaris I—8Surjadi (Ke rip orang Amerika, lantas ditjap » Didapat keterangan. bahwa Sdr dokteran, Kedokteran Ggi & Phar- penghasut perang. Tapi sudah, ada Hadlir dalam rapat inisemua ins- R. Rochmat Nury dari Jogjakarta masi), sekertaris 1I— Titi Sulastri kabar2 mau berpakaian jang mirip tansi2 Pemerintah jg bersangkutan, oleh Pusat P, H.I, Djakerta telah dan Bendahari— Andrini (Tehnik). pakaian buruh perempuan Sovjet. di antarsnja kantor Gerakan Tani dlangkat medijadi Wakil Komis- : 5 : Ketjuali wartawan perempuan jg Daerah Jogjakarta jg. turut ectief saris P. H, I. dan diperbolehkan : 1 : American minded. Ne mergikutinja. Dim kata sambutan- mengangkat 3 Nana aa sebagai Tuntut mendjadi pegawai Ada lagi kawari Berabe jang tiddk nja, Djawt. Koperasi Daerah Jogia- anggauta stefnja. Perbubung ogn negeri : suka disebut namanja. Katanja, biar karta dan Iostansi2 lainnja, mera. pengangkatan tsb. diatas Panitia Kemarin pagi delegasi Persatuan 
ditjap penghasut perang dan ditulis ruh minat sepenuhnja terhadap ke- $ t 

bagai pembantunja, dalam waktu menemui Dewan Pemerintah Daerah 

YIY DD/4 UAN f sya $ p gan : naa “1 "5 PH. I. Jogjakarta Ig diketuai oleh Pamong Desa Indonesia Jogjakarta Ka uga Menu . 1 AUT A IVIT 1 PETANI 8dr. H. Wasool Djakfar dan bebe. terdiri dari saudara2 Sugiopratomo, 3 
Ren ta 3 8. : He : 23 “.raps orang terkemuka lainnja se- S. Brotorahardio dan Sutiosudarmo | 

"3 1 . sesingkat?nja akan dibubarkan, minta supaja selekas mungkin “di- 
Ana 33 A Ti au Li . - k $ MAN kg : : R4 |. Beberapa orang jgmengerti akan perhatikan: soal2 tsb dibawah: PERSATUAN Wartawan Interna $ , E | 8 8 

| Gjasanja terhadap P. H.I dan Dja- Jogjakarta diangkat mendjadi Pega- 
.ma'ah Hadji menerangkan, bahwa wai Negeri. Jogjakarta tgl. 14 Mei 51. 

Pa 2 5 , an . . rensi pi i i kat Wakil Komlaesaris dengan telah berdjalan, supaja mereka diatas Berita itu bisa disambut dengan rosetomo (bekas Sinder onderne- rensi pimp. geredja sedunia ang 
gembira. Tetapi djuga dengan rasa ming di Bunder) dan berkantor/ di Geneva tahun 1952 tiada pertiwbargan, serta menjam- diangkat mendjadi Pegawai Peme 

2 $ : Aa K TT " pingkan Painitiaitu sangat disesal. riniahan otonoom. 7 

Nury sendiri merasa belum pernah ialah di Ginungkidul dan Kulon- 
mengalakan hubungan segala se- Progo, seupaja lekas Giperhatikan ' 

ini Prof. Dr. Kraemer dari O cumenis Suatu jg mengenai P. H.I. penghidupannja. 

, maksud dengan wartawan2 pengha tebu oleh beberapa kring tunduk of Churches di Geneva baruZ in! di Dewan Mahasiswa Gadjah utusan2 itu akan mendesak juga 
s kepada Pemerintah atas tindakan 

AT”       
    
   
     

  

   

    

  

TERIMA KASIH 
Pada saudara2 jang telah menjumbangkan tenaga / harta hen- 
Ganja pada waktu meninggal dunia Anak kami jg ke—4 nama: 

TITi' HERANY Umur 5 bulan. 
Begitu pula kepada saudara? dan Dr. Ismongun jang telah 

merawat bersama di klinik kanak2 »Universiteit Gadjah Mada 
1. Pamong Desa seluruh daerah 

2. Djika Pemerintahan otonoom Semoga arwahnja mendapat tempat jang lajak. 

Keluarga 

SOEBADI POESPOWINOTO 
3. Pamong Dewan didaerah minus Tora 

      
157-5 

jg tegas terhadap anasir jg merugi Kami sampaikan terima kasih kepada semua saudara? 

kan dan mengatjaukan masjarakat dan handsi taulan di Kendal dan Klaten jang telah mem- 
jg sekararg nampak mulai timbul r 
Aldancah Kelurahan Bantur Salatan Sd Pa Gan berduka tjita waktu meninggalnja 

SINGKAT JOGJA 'Nj. NGADINI PRODJOSUSISWO 
8 Oleh T.E.P. Gunungkidul tgl. 19 

  

Selandjutnja diterangkan, bahwa    
tore akan diadakan demonstrasi pemi di Kendal pada hari Sabtu tg. 12 Mei 1951 dan imakam-. 

lihan umum jang Gikerdtakan oleh kan di Djetis, Gondangwinangun (Kisten) pada hari Ming. 
para petvgas TKP, KPS, Djapen, gu tg. 13 Mei 1951, 
beberapa pegawsi negeri lainnja dan Jang berduka tjita 
Orang2 partikelir. 

SUMANTRI FRODJOSUSISWO. 
# Chitanan Gotong Rojong di Jogja 

karta dlm tahun ini djstuh pada tgl. Pang 
3 Djuni '51 (22 Sja'ban 1370). Ada. 1. H:rdfosantosa Kr. Anom 
pun pengurus Chitan itu terdiri) 2. Sudjadoo Pemalang 

H. W:zirnur, H. Abdulrechman, 
H. Rochwat, H. Hadun, H. Djonet 
dan Moh. Bagjar. 

" Laporan Mingguan, ke—18 dari 
aGanja penjakit menular mensnda 
kan nihil d dalam dan diluar Kota 
Jogjakarta. 

   

   

3. Surswsn Delanggu. 

33 KNELIN HER IEEE KUE AT 5 PA KA 

DENGAN BERDUKA TJITA 
  namanja tidak apa. Kalau Amerika bangkitan-activiteit P.P.P.NI. 

bisa menang, kan dia bisa diangkat : setia deni Masi Kahurang diverindah.”—” ROMBONGAN .PEMAIN2 SEPAKBOLA 
5 Dasar Renaaia Baen benak, ' SEDJAK beberapa bulan jang lalu IN DONESIA ' TIBA KEMBALI aa 52 Sa Pa Kaliurang telah mendjadi daerah ter 

5 : . ». Sekajem. 155 huka. Umum diperkenankan kesana. : ” 23 2 : urung pergi. ke Parijs buat hadliri Tak kurang 30 a 40 mobiel datang Dea tidak boleh ontevreden", demikian djawab Mr.Ko- 
sidang Panitia Tindakan PBB. Kare di Kaliurang tiap harinja. Tapi sa sasih pemimpin rombongan pemain2 sepakbola Indo 

. na sakit gigi. jang hingga dewasa ini tak ada tem nesia ke Singapura, atas pertanjaan ,,Antara” kemarin ' Berabe betulkan djuga urungnja at pemberhentian kendaraan jan : i £g- 5 Tenan: Kar tu Hebi ato ONBe Kal p jang dulu dilapangan. terbang Kemajoran, apakah ia merasa 

       

   

  

Ba sebanjax itu. Hingga menjukarkan aa aa 1 . 
KE 1g setang panitia | tindakan. Kan jaju wa 88 J puas dengan hasil2 jang ditjapai rombongannja. 
Te kalau bertindak itu mestinja dengan — Pula, bagi anak2 agak kurang se 5 : f 3 : 2 , Sebagaimana diketohui, rombo Pasang sebagai kanan luar, begitu 2 tampar, gigit atau keprek. Padahal nang djuga kalau datang kekota: ngan 2 nalan sepakbola Insonesia PUN Saderan penjerang tengah di 

giginja sakit, kan enggak bisa gigit. tersebut. Tempat bermain tak ada. tempatkan sebagai kiri- luar Lain lagi bung Kriting. Kolau dia Kanak? ini kal Dae Pe RA NN ana RAN Tan 2 £ ( Teng: jan au telah datang diko dangan Singapore Arsatevr Football ' Dalam pertandingan melawan kes. ' diserang sakit gigi, meski a ta tersebut, pekerdjaannja hanja Lea Sa tiba kembali di Singapore Chinese jang berkesudsh 2 am rumah tangga ada prevolusi » berlari-lari sadja dengan tidak ber Djakarta. an 1. i, pemain2 kes. Indonesia su- .dia terus mengalah. Tidak berani me tudjuan. j 
CIawan zus Kriting. “Orang agak susah mentjari wa- teran 2 dinran sehrri sebel ja ketik 2 - 25 5 Ler gkan, bbhwa permainan jang mnja ketika .ymBah Nur sudah tidak kenal pa rung makan, Warung makan di Ka terbsik jg. dansina kes. Indonesia melewan kes. SAFA. 
gg lagi, Karena sudah......ompong! liurang dapat kita hitung dengan -selewa 5 pertandingan di Singapura  Sebsgai penutup diterangkannje, 

. MEN EN Gjari sadja. | adslah pertandingan Minggu sore Pahwa verhatian penduduk Singapu 
L- TN MI Melihat kekurangan? itu dari Dja melawan kes. SA WA Tiaee seperti Ta atas kundjungan team Indonesia 

12 

Oleh Mr. Kosasih selandjutnja di. Gah sengat letih disebabkan pertan 
   

watan Pekerdjaan Umum K.R. mem diumumkan terlebih dehulu melawan Sangat besar, bahkan banjak pendu- : peroleh keterangan, tak lama lagi Singapore C vilians jg.dimenangkan Juk bangsa Indonesia di Singapura . Maman mm —— bjawatan tersebut di Kaliurang dengan 4—1 Dengan rasa bangga Jang datang dari berpuluh- puluh TH 2 Boi li akan diadakan pembangunan. dikutakunnja, bahwa kes. SAK A. Kilometer djauhnja. Tentang peneri : Bupati baru ojola -Misalnja tempat2 pemberhentian jg. selama beberapa tabun belum pir ma Ang islan? "Aan f En TN aa : kendaraan bermotor" akan dibuat. pernah dikalahkan ,,dikandangnia”, Sea erangkan, bahwa oleh SANg AD KPR CONaN naa Dua buah tempat pemandian jang kal! ini harus mengakui tamewulari Ikatan Bangsa Indonesia di Singa- Dalam Negeri, M- Handal AMIN ada dikota itu akan diperbaiki pula, kes. Indonesia. 5 pura kepada rombongan Indonesia kabupaten Bi Dai an 3 Selain dari pada itu pada tempat2 Atas pertanjaan, bagsimana ke- Giterimakan satu piala kenang?an. 
menajadi Bupa ap Pagar aa jang terluang, park misalnja akan sannja tentang permainan kesebe- Ant. Ta 5 5 n Ortermtpalian bermatjam-matjam aju.lasin2 Singapura,  dikatakannja. 

  

   

  

ke Si as : 
Gubernur Djawa Tengah. 

  

  

L, untuk kanak2. Beberapa buah resto Wwergutamakan permainan bersama 13 : Ng - ran akan ditambah. Los2 pasar (teamwork), tspi banjak memper- Ma Iu z : H 5 x - akan lebih disempurnakan lagi. libatkan individueelspel. Sudah lama Tg. 14/5 sore Gi Sibolga dilang- : Tuntutan djaga malam Disamping itu pula Djawatan Pe Iiketsahui, bahwa headplsy moreka sungkan pertandingan sepakbola an- 2 tertjapai i kerdjaan Umum merentjanakan pem &delah lebih baik. Pun pemain2 Si- tara kes2 Sumitera Timur dan £ Atak z it bolab DE buatan sebuah pesanggrahan jang “pgspaira tjukup gesit. “Tapi dalam Tapanuli Jang berachir 3.1 untuk Es : Dari ne ." Nan Pa 2 akan dipakai oleh pegawai Pem. Dae hal suslaver pemain? Indonesia djauh kemenangan kes. Sumatera Timur, P- pertjaja ha Mba Naa - 5 rah kalau beristirahat. tapa an: : Pertandingan tsb. berdjslan seru, £ 5 PAD #HADaLIk Se /Oipatgat Oaph 2 Selandjutnja kita memperoleh endjawab pertanjaar, bagaimana walaupun tehnik permainankes. Ta- 

nan dan bangunan ketiil, melulu bahwa umumnja mereka kureng Tapanuli-Sumatera Timur 

4 Kami member! tahukan, bahwa pada -hari “Senen tgl. 14 Mei 1951 
2 sore dism 6.10, kami punja Suami, ajah dan ajah besar jang 

tertjinta: 

TA N BIE PANG 
dalam usia 65 tahun, 

S telah menutup mata dengan damai dan tenteram. Adapun kuburnja 
# telah ditetapkan psde hari Minggu tgl 20 Mei 1951, berangkat 

dari rumah Djl. Mataram ?13 (Awbengan) Semarang djam 8 pagi 
lan sampainja di Djokia djam 1 siang, tempat pemberentihan di 
batas ko'a Kritjak, dsn brangkat menudju kekuburan Pingit 
dtam 1.30 siang. 5 i 
Harap sekalian familie dan sobat handat mendapat tahu adanja. 

    

    

    

  

    

   

   
    

            

   

dan Surabaja. Pertandingan itu ber 
kesudahan dengan Solo — Surabaja 

5 — 0, Semarang — Surabaja 3 — 3 
dan Solo — Semarang 1 — 0. 

Pertandingan angkat 
besi Si 

Kemarin dimulai djam 6,39 di Dja 
karta diadakan pertandingan angkat 
besi untuk merebut djuara Indonesia 

th. "51. Pertandingan itu diselengga 
rakan oleh. Perserikatan amateur 

angkat besi Indonesia jang berpusat 
di Bandung. Perserikatan ini adalah 

satu-satunja federatie angkat besi 
di Indonesia jang terdiri dari bebe 
rapa perkumpulan angkat besi di 
Indonesia. — RD. 

Hormat kami, 

N'!, TAN BIE PANG 

terlahir: TJAN HING NIO 

    

    | anak2 Gan mantu2: L , 

Sebagai utusan kami di Djokja 

untuk menjambut para tetamu: 
1 Tan Thiam Sioe 

N Tan Tbism Hie 

& Ocsi Gwan Wie 
Ra Tie Siauw We 

zr The Kiem Koel 
Si Lie Kiem Kwan 
4 Ni. Tan Thiam Hoe 
1 Can Thiam Tjo 

Si Tan Thiam Bok 
HI Tan Tbiam Djie 

Pertandingan tjatur 
THE KIEM KOHI 

Pertandingan tjatur Chung Hua : Lempujangan 15 
Tien Nien Hui untuk kelas I d 
kelas II sudah berachir tg. 13 Mei 
kemarin. 

Kampiun untuk kelas I ialah Ha- 
nan. Kampiun untuk - kelas II Go 
Siang Gean. ? 

Hadiah no. 2 dan no. 8 untuk ke- 
las I djatuh pada Mustafa Gan Tan 
Som Dji. Untuk kelas II hanja 
ada 1 hadiah. 

Pertandingan untuk kelas utama 
masih harus dimainkan 3 kali lagi. 5 

Sementara ita bidji jang diperoter 1 
oleh pemain2 kelas ini seperti beri- f| 
kut: 

A Crabbendam 315, Oei Kong 

Hoen 314, Tjio Tjwan Beng 2, Par- : 
sono 2, Mudigdo 2, -.Van Tongerloo || coco... | 
115,.D. Hutagalung 1 dan Djabar 1 

Perebutan. masih ramai dan ma- 

sing2 pemain masih ada harapan Untuk pakaian MATARAM HADININGRAT merebut djuara, ' walaupun 

LIE KIEM KWAN 

Sindoro 18 

159-5 

BE BE 
            

    

“
—
—
 

#4 
de

ng
an

 
est

eri
 

da
n 

an
ak
-a
na
k 

Y, Ai
 

  
| 

4 

Ja. zarKasi & son 
Men Menanam sa Sam, 

SENTUL 27 JOGJAKARTA 1 

PHONE 617. Te 

    

B pekerdjaannja telah memadjukan 
: tuntutan untuk mendapatkan wang 

pesangon. Dengar perantara SAR- 

  

eterangan, tak lama lagi Jajasan Sikap penonton2 Singapura, Gikata- paneli belum boleh dikatakan tinggi. Srabbendam dan Oei Kong Hun se: Pembangunan Jogja bersama-sama Kannje, bahwaumumnjamerekaber- Perlu diterangkan, bahwa pertan- lama ini belum pernah menderita 
dengan Djawatan Pekerdjaan Umum SIKFP Sportief. Mereka dapat appre. dingan tsb. dilangsungkan dilapang Kekalahan, dan sampai kemarin ma 

  

  

mintalah pesanan matjam-matjam   
  

f akan segera membeli rumah2 kepu Siffren permainan baik dari pihak an jang baru dibangunkan oleh Sih memegang pimpinan. Ter j p aa be Nanga ST Panen 2 njaan pemilik asing jang aa aa kaya Pena lawan. Kotapradja Sibolga dengan Haa Tak tiap ag 
2 5 dapat Na 5 "Gi Kaliurang baik jang telah agak Mengensi kedua pertandingan jg 110.000 rupiah. Ant p d h 2 | Dit tid k LUNTUR k 

Ka : 3 Kg - “rusak apa pula jang masih utuh penata sert Gikatakannjs, bshwa i engartaran Kursus tanggung tida y wante 
« 2 - 3 : 2 Bai aa EN siam pertandingan melawan kes. : 
A SBT ,,Yoe Ngi" petjah ra isian Soni Pn La Combined Bervices jg berachir 0 .0, SEPAK BOLA & Na Da Banao : | d kuat 
£ 5 « ra disewakan untuk umum kes. Indonesia disebabkan beberapa. Tiga hari berturut-turut - sedjak Te TS 5 an Tan Di perusahaan textiel,, Yoeng Ngi blessure diantara pemain?nja, teleh tanggal 12 hingga 14-5-'51 di Stadi- |& ditutup pada tanggal: 175-651. H | 17—5 dibawah pengawesan Direksi Tuan k 2 memadjukan pasargan jang tidak on Sriwedari telah dilangsungkan aa 55. Ea Tagana 

Tan Soe Lien, Djakarte, kaum bu. Keterangan perburuhan Kama pada tempatnja, misainja Aten se- pertandingan sepak bola diantara 3 Man Nu Kusna — mengenai ,, Garuda" orang pemain belakang, terpaksa di kesebelasan ialah Semarang, Solo 
kat Buruh Textiel jang tergabung   Berhubung dengan pengumuman 

      

  

  

   
     

    

    

  Djika soja melihat anak 
anakmu bersendau-gurau 

&   
fanja Palmbcomiah Y 
jang dapat memberi 

      
jang mereka kekura- 

'Ingan vitamine dan 

  

5 Gnlaan. KO Aa orang), apenan pehak Panitia Aksi Solider terha- 2. Par aeaRanN mann mL » ena manage saja mengjadi Ii Retepanann 
t ketjil (80 orang) Ma s5 Gap SBHI tentarg pendiriarnja ter- ? MALAM PENGHABISAN - diam 5—7—9 Na senantiasa ae 

: aa aa aa bor: Dadap hotel Garuda, meka Ojawatan | FILM BERWARNA tahun. tetapi mereka bukannja sakit. - mum) jang tergsbung dalam POB. sosial beg.. Perburvhen DI Jogja- - ea : beta 5 : 

I ” Tanggal 14 Mei 80 orang anggau. 53 ! : 5 

ta SERBU mengadakan pemogosan 
dan demonstrasi.. : 

—8Bifat tuntutan: Ka 
. —Apakah pemogokan itu dipan- 
Gang perlu (noodzskelijk) atau ti- 
Gak, Gipandang dari sudut strategie 
dan textiel perdjoangan buruh da- 
lam revolusi nasional, apabila meng 
hadapi modal nasional. pan 
Anggauta2 Sirekat Buruh Textiel 

Sobsi masih pertimbangkan tentang 
dapat dan tidarnja mengadakan ak 

      

    

    

   
        

  

ea | 

Perta petia mow berikan keterangwa. —. THE INSPECTOR GENERAL | 
S.B.H.i. dan Direksi Hotel ber. DANNY KAYE - BARBAKA BATAS 
pegang teguh kepaaa pend riannia, Bakul diamu djadi Inspektur Djerdral? Parpy Kaye diego da: t maka sukar untuk ditjapsi suatu gelan film, selalu bikin grr-2 karena pergketnja jarpg kebetulan | 

  

  

persetudjuan. 5 OK PAN ga 2 Dergan demikian komyetensi Dja- man NO S1 0 P KE TA MB Te AA watan Sosial Bz. Perburuhan seba- : fe Ta TA gai ,pendamai“ sudah bebas. £So- : : - 3 Yak MANA 9 alnja beralih mendj#di' kompetensi UXORB : HANJA 2 MALAM LAGI: MEA gia »hakirow, tetapi S.B HI sebsgai fi- » FILM INDONESIA   

hsk jang menuntuf, tidak suka me- 
njerahkan kepadanja. 

   
Pi —— SN 3 Ta 

(f Dokter selalu berkata r 

e pertolongan dalam 
soal ini. Margarine| € 
Ini mengandung 'ba- (58 

      
   

    

         menasehatkan maka- 
nan jang sehat bagi 
mereka, tetapi mereka | 4 njak vitaminen. dan 
mekan selalu sedikit disamping itu sung-| $ 

LAN GLK istimewa nikmat, B 

      
      

      

       

  

  
       

Do Sat Gan tiaaia mengutikanan “TEPI BENGAWAN SOLO” Ii. Sampai kini ststus Djawaten 

     

   
  

          

  

       
      

   
       
   
    

Brad karta. : |. Soslai Bg. Perburuhan tidak dibp. CHATIR HARRO — NETIY HERAWATI — ABD. HAMID ARIF DLL. 
5 k - wah Kantor Penjuluh Perburubsn Melukiskan selianja suatu isteri terhadap suaminja jg. lupa daratan. 

Emas di Djakarta Djawa Tengah, maka tidak patg MP 13 tb. Diam: 1700-1900 dan 21:00 
« m Bj -a tempatnja ,setjara organisatorisehX : : : 19 00 Ga 

Harga emas tertjatat 15/5 djam Instansi jang pertama Pengakuan “Nenen & Na ren NA NO NAME. Pak 
j PJ ai pasar Djakarta. soal itu kepada instansi jang kedua. Aa RA bi g: " Si ARD Wi A n. 

a. Emas No TA ny RA 3330 g Ai 

| SERA we BEN ANA » 3250 da 
SAE ban Aa ne real OA eU el 

1 2 : SSPKI6S:8 

— Kemarin pagi digedung Mahkamah 
Agung di Djakarta telah dibuka , 
kursus untuk djaksa oleh Djaksa 

2 Agung Suprapto. Untuk kursus te, 
et sebut telah didaftarkan, 40 orang 

: tjalon djaksa. — R.D. . (Ne 

  

Sabun biasa mengasarkan tangan. Sabun Tjap 

Tangan halus bagi tangan dan tidak merusak 

tjuijian. s 

     Sabun jang terkenal 
buatan UNILEVER 

— Siaran RADIO |" 
Ik Gelombahg: 592 dan 122.4 m. 

02. KEMIS,17 MEI 1951.” 
09.00 Ujon2 dari Puro Pakualaman. - - 
12.30 Hidangan Siang oleh Corps ' 
“- musik Brigade 0”. 

  

    

   

  

17.00 Hari Gembira oleh G.S.R.M. hemat dipakai 
18.: Tu - Guran oleh "3 besar chasiatnja': 

| Saufjan Hamza aer Anya jutjian terpelihara 
18.30 Matan, 1 janji Pemuda Oleh hajus bagi tangan 
(Pak Muradji. 5 hnia banjak 

19:15 Tindjawan Tanah Air... Marta Tn 
- 19.40 Lagu2 Terkenal oleh ORJ. 

20.15 Permainan piano. 
20.30 Sarang Garuda RRI. 
21.15 Mimbar Islam oleh Djawatan 

"Agama. Na 
21.30, Lagwu2 « Arab - oleh. Almunir 

.. pimp. Moh. Saleh. 
2215 Rumba dan Tanggo oleh Se 

  TI RE 
( Fiaruken dirotinja dan pergunakanlah itu 

untuk memasak makanannja. Mereka akan 
tergila-gila akan makanan tadi itu. TT 

1 : : Anget | 

  

       
  

    

         

  

         

    
   

    

    

   

"Terima kasih dtas nasehatmu se- 
bulan jang Jalu. Lihatlah anak- 
anakku sekarang .... Palmboom 
membikin mereka makannja gem- 
bul benar.      

  

      

  

  

  

    

     

  

   

    

    

       

    

     

        

  

     

EA 
nee 2      

Palmboom senantiasa menijiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine: tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangari Petak ok 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan 'D,       
  

At 

  

     
gar Djelita, « ta Pai 

   
18   

ka -a - SA MI KE BEM PAN  Mn eS 

Typ. ,KEDAULATAN RAKJAT” 108 IN A/102, 
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