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Menteri Pertanian 
Ir. SUWARTO. 

Sisa minjak terbesar di 
Indonesia 

Hasilnja 1 miljard 
barrel 

a dari San Fransisco  me- 
Lan menurut pembesar? Caltex 

L-. “Ta Petroleum Company (dulu- 
nja Nederlandse Pacifie- Petroleum 
Mij) diketemukan sumber minjak 
jang kaja di - Sumatera. Pembesar2 
ini menjatakan pula bahwa sumber2 
Ini akan dapat menghasilkan kira2 
satu miljard barrel minjak tanah 
mentah dan akan merupakan sumber 
jang terbesar di Indonesia, dapat pu 
la disamakan dengan daerah minjak 
jang terkaja di California (hasil 
minjak .di Califonia tahun '48 ada 
343471636 barrels) 

Caltex kini sedang mebuat salur- 
an untuk mengangkut - minjak tadi 
dipantai dimana minjak itu akan 
dipompa kedalam kapal Tanker. 

Maskapai ini akan memperbunga- 
kan 20 djuta doliar utnuk pembesar 
produksi minjak tanah di Sumatera 
itu jang mungkin akan dapat me 
njediakan “ minjak bagi pasar Asia 
Tenggara terutama Djepang 'dan Pi 
lipina, an 8 

Lebih Jandjut Djawatan Pertam- 
bangan R.I. .,,Antara” memperoleh 
kabar bahwa memang Caltex Pe- 
troleum Coy itu di Sumatera Ti- 
mur (Pakanbaru) mempunjai dua 
daerah minjak.. . .. 

Kini sesudah diselidiki beberapa 
kali baru akan dimulai pengambilan: 
minjak dari daerah. jang dinamakan 
»Terrein Minas”. Mungkin “sumber 
itu masih disangsikan apakah me: 

mang..betul produksinja-akan : .se- 
banjak” jang “ dikemukakan oleh 
pembesar2 Caltex itu. — Ant.. 

Panitya Negara Ehiisuk 
Masih perlu. 

Atas pertanjaan ,,Antara” masih 
perlu atau tidaknja ada Panitya Ne- 
gara Chusus jang dibentuk pada 
waktu Kabinet Natsir, kalangan Pe 
merintah menerangkan bahwa Pani 
tya Chusus itu masih dibutuhkan 
oleh Kabinet sekarang ini guna 
memberikan pertimbangan2 menge- 
nai sekitar penindjauan kembali per 
setudjuan KMB. : 5 

Kalangan Pemerintah tersebut me 
nambahkan bahan2 pertimbangan 
dari Panitya Chusus itu waktu ini 
sangat diperlukan djustru waktu Ka 

# 

    

  

. binet sekarang menghadapi pelaksa pererat hubungan 
naan programnja mengenai sekitar 
penindjauan persetudjuan KMB. 

Dikatakannja sekarang Pemerin- 
tah sedang menunggu laporan hasil2 

pekerdjaan-pekerdjaan Panitya selu 
ruhnja. Demikian kalangan Peme- 
rintah tersebut. Seperti diketahui 
Panitya Chusus Negara tersebut di- 
ketuai oleh Prof. Supomo. - 

  

(Oleh: Wartawan 

S menteri atau dipandang sebagai 

  

AJA tidak bisa menjatakan pendirian 

   

   
Menteri Pertanian Ir. Suwarto: 

— EMBARGO MENJULITKAN 
“Plan Kasimo & Wisaksono diteruskan Suwarto” 

|RAKJAT 1 

KR sendiri.) 

saja sendiri baik sebagai 
perseorangan. mengenai embarga 

terhadap RRT, hal mana disebabkan soal itu akan “segera dibitjarakan 

oleh Dewan Menteri”, demikian Menteri Pertanian Ir. Suwarto dalam 

pertjakapannja dengan wartawan kita di Magwuwo kemarin. 

Akan tetapi — demikian menteri 

selandjutnja — soal embargo itu 
adalah soal internasional, bukan soal 
Indonesia sendiri. Djadi untuk me 

nentukan sikap mengenai soal itu 
harus melihat perkembangan2 jang 
terdjadi dan “akan terdjadi pada 

beberapa hari ini. 

Ditanja kesukaran2nja djika Indo 
nesia turut dalam embargo itu, Ir. 
Suwarto menjatakan bahwa export 
karet tahun 1950 sadja ada sebanjak 
1750:000 ton. Kalau djumlah sekian 
ini djuga harus didjual dengan harga 
30 sen doliar (karena kalau turut 
embargo harganja akan turun, 

Red.),- maka 'sendirinja kita akan 
mengalami kerugian jang djumlah- 

nja djutaan rupiah. 

Dan kerugian2 
sung dirasakan oleh rakjat. Sehah, 
dari djumlah export karet. itu 7064 

karet rakjat. Djadi kalau turut em 
bargo, rakjat akan langsung mende 

rita. C 

Harganja belum 

Mengenai harga karet dikatakan, 
bahwa sebelum ada perobahan baru 

di London sadja, harga karet jang 
.umumnja dikatakan baik itu, sebe- 
tulnja masih belum sesuai dengan 
kebutuhan rakjat akan barang2 jg 
didatangkan dari luar negeri. Djadi 
Galam hal ini imbangan harganja 
jang belum sesuai. Apalagi kalau 
harga itu turun. 

Plan Kasimo di ,,kawinkan” 
dengan pian Wisaksono. 

“Mengenai -rentjana kementerian 

nja, Ir. Suwarto menjatakan, bahwa 

program kementerian pertanian jg 
merupakan melandjutkan program 

jang lama. Artinja, rentjana Kasi 
mo di ,kawinkan” dengan program 
Wisaksono. 

Akan tetapi, bagaimana nanti ha 
sil penindjauan saja kebeberapa dae 
rah, mungkin akan memberikan ba 
han untuk  menjempurnakan lagi. 

Demikian Ir. Suwartt. . 

ini setjara lang--: 

imbang. 

  

HARIAN UMUM 
“Diterbitkan oleh Badan Penerbit Kedaulatan 

  

.. Situbondo" 
Kemarin “dulu: Presiden telah 

sampai di Situbondo. dalam perdja- 
lanannja menindjau ke Djawa Timur. 

Dalam pidatonja dihadapan rakjat 
banjak di Aloon2 Situbondo Presi- 
den mengupas arti Pantjasila..Djuga 
didepan para peladjar Presiden anta 
"& lain mengatakan agar supaja pa 
ra peladjar bekerdja dengana giat 
guna pembangunan Negarax,. »Sesu- 
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Parlemen akan kirim utus 
an ke Minahasa 
Untuk melihat djalan pemi 
lihan umum. 

BERHUBUNG dengan akan didja 
lankannja pemilihan umum di Mina 

hasa tgl. 14 Djuni jang akan datang 
ini maka mungkin parlemen akan 
mengirimkan penindjau2nja kesana. 

bahwas pemilihan, 
anggauta DPR Minahasa ini akan! 
Perlu diketahui, 

dilakukan setjara langsung dan 

memakai sistim daftar (Jijstenstel- 
sel). — Ant. 

PNI dan soal embargo 
Dari pihak jang mengetahui ,,An- 

tara” mendapat keterangan bahwa 
D.P. PNI besok tangal'19 jang akan 
datang ini akan mengadakan . :-si- 
Gangnja antara lain guna menindjau 
politik luar negeri dan soal embargo. 

Didapat kabar djuga bahwa - de- 
wan pimpinan PSII dan Masjumi 
akan menindjau soal embargo ini 
dan sejandjutnja akan memberikan 
inStruksi kepada masing2 fraksinja 

untuk menghadapi soal embargo dji 
ka soal ini oleh Pemerintah dibawa. 

. kewartawaan. ke Pariemen. 

Sumber minjak baru 
di Kenya 

Maskapai? minjak Inggeris dan 
Amerika jang terbesar kini sedang 
mengirimkan ahli2 untuk menjelidiki 
daerah2 perbatasan Kenya Utara 
(Afrika Timur), dimana terdapat 
tanda2 jang menundjukkan adanja 
sumber minjak didaerah tersebut. 

Sedjumlah ahli kulit bumi (geolo 
gist) jang telah berpengalaman dari 
maskapai minjak Shell 

"Sberada di Nairobi. 
kini telah 

dah itu Presiden mengadakan .per- 
temuan dengan para. Alim-lama. 
"Dalam pertempam: 'itus menguraikan 
dengan luas tentang. keagamaan. 

Selandjutnja atas pertanjaan ,,An- 
tara” Presiden mererangkan bahwa 
ia bermaksud hendak sholad Ied di 
Bandung dan dari sana akan terus 
ke Padang. — RD. 

  

   
Rakjat" (Anggauta S.P.S) 

TA TA Sela ai ab 

no ke Minahasa 
KETUA parlemen Mr. Sartono da 

lam: perskonperensi di Djakarta se 
kembalinja dari Minahasa memberi 
kan kesan-kesannja selama 7 hari 
lamanja, al. bahwa dipandang poli 

tis rakjat Minahasa jang sesung 
guhnja '- baru merasakan alam 

-kemerdekaan,” kini sudah dapat 
menjesuaikan diri dengan keadaan 

dan pandai mengikuti djedjak dan 

menuruti-perintah pemerintah pusat, 
Dipandang setjara psychologis mes 

kipun dulu daerah jang berupakan 
tempat zending dan missie, rakjat 
tidak melupakan djiwa nasionalnja. 

Hingga dengan demikian adat istia 
dat asli tidak hilang lenjap oleh pe 
ngaruh barat. Dipandang dari sudut. 

ekonomis penghidupan disana pada 
umumnja baik. — Ant. $ 

  

Lembaga Pers Internasional 
Tugas utama : membela kemerdekaan pers. 

UATU Lembaga Pers Internasional telah dibentuk di Paris hari Rebo 
jl. Anggaran ,dasar organisasi baru ini telah diterima dalam suatu 

pertemuan wakil? pers internasional jang diketuai oleh Lester Markel, 

redaktur ,New York Times”. Markel dipilih mendjadi Presiden pertama 
dari dewan penjclenggara lembaga itu. 

S 

Lembaga itu bermaksud mengada 
kan sahng mengerti diantara bang 
sa dengan djalan surat kabar, me 

ngadakan penjelidikKan penting bagi 
surat kabar seluruh dunia dan akan 

mengumpulkan para wartawan. un- 

tuk pertukaran fikiran. Tudjuan uta 

ma jalah membela kemerdekaan me 
njatakan . fikiran 'memperkembang- 
kan penjiaran perkaubaran merdeka 
dan . menjempurnakan pekerdjaan 

Markas besar lembaga itu untuk 
3 tahun pertama ditetapkan di Paris 

sebelum Maret tahun depan. Sekre 

tariat jang merupakan badan tetap 
akan menindjau seal2 sebagai kemer 
dekaan pers dipelbagai bagian dunia, 

kemungkinan memperoleh ketera 
ngan2 jang objektip mengenai So- 

vjet Unie dan negara2 Eropa Timur 
dan keadaan pers dewasa ini di Ar 
gentinia. - 3. 
Anggota2 harus. mempunjai tang 

gung: djawab djurnalistik dalam 
suatu harian dan mesti mewakili 
harian jang mengkormati kemerde 
kaan pers. Limabelas wartawan jg 
mewakili -harian jarg menghormati 

  Mu   Da   

Dominao Imperial : 
  

API NASIONALISME TA' DAPAT DIPADAMKAN 
Kemerdekaan Asia Tenggara faktor perdamaian dunia 

Ne pertjakapan dengan wartawan Antara di Bangkok, duta- 
besar Pilipina untuk Indonesia, Dominge Imperial, jang kemarin 

bertolak dari sana ke Djakarta menjatakan kejakinannja, bahwa hu- 
bungan Indonesia-— Pilipina akan bertambah rapat karena antara 
dua bangsa itu banjak persamaanrja teristimewa keturunan jang ke- 
duanja dari suku bangsa Melaju. 

Langkah2 selandjutnja untuk mem 
itu jalah menga- 

dakan hubungan dagang jang lebih 
juas, demikian Domingo selandjut- 
nja. : t 

Betapa besar perhatian Filipina 
kepada Indonesia Domingo menam- 
bahkan sebagai bukti dibukanja ke- 

“dutaan Filipina di Indonesia seba- 
gai kedutaan jang ketiga sesudah 

  

3 VAKCENTRALE 
perlu di 

HINGGA kini djumlah vakcentrale 
di Indonesia ada 3 buah. Jakni SOB 
SI, Vakcentrale jang baru dan B.P. 
S.S. Dengan 3 vakcentrale baru itu, 
belum ada tanda2 bisa dipersatukan, 
walaupiin kalangan « buruh sendiri 
sesungguhnja menghendaki adanja 
satu vakcentrale sadja. 

Mengenai itu terutama karena di 
dunia ini ada dua aliran, jakni jang 
dikenal dengan nama aliran komunis 
dan demokrasi. Sehingga bagaimana 
pun djuga, aliran2 ini mempunjai 
pengaruh dan belum memungkinkan 
untuk mempersatukan. . 

Tentang berdirinja vakcentrale 
baru, sesunguhnja disamping itu ada 
serekat buruh ada soal2 jang meru 
pakan keretakan. Walaupun kereta 

ukan “ disebabkan adanja 
tanda2 bahwa didalam kalangan 
pendirian vakcentrale baru. 

S.B.P.U. misalnja, jang pada mula 
bung di nja tergabung didalam G.S.B.L, pa 

da belakangan ini telah melepaskan - 

  

    

   
    

diri dan kabarnja memasuki SOBSI. 
Soal itu terutama karena diberhenti 

1 dari G.S.B.I. 
K : “ menjatakan, bahwa 

pada mulanja Gashri, G.S.B.L., B.P. 
S.S. dan lain2 organisasi buruh lagi 
akan “bergabung dalam vakcentrale 
baru. Teta beberapa sebab 
jang prirn ka hanja seba 
gian sad em bentuk 
vakcentrs 

Lebih2 
wa belal 
gabung 

      
   

     
   

  

   
   

  

   
   

  

   
Mengenai BPSS 

rikat2 Sekerdja) itu beber | 

ngan. memberihan keterangan kep 
eanan Ana j id 

Ha MA 

  

   

DI INDONESIA 
Dewan vakcenirale untuk usaha kedalam 

adakan 
2 (Oleh: Wartawan K.R.) , 

da kita, bahwa dalam beberapa hal 

sangat berlainan pendiriannja dgn 

lain2 serekat sekerdja. Karena BP 

SS pro larangan mogok, pro S.O.B. 
dan menjetudjui djam bekerdja lebih 
dari 40 djam seminggunja, bahkan 
sanggup  menjiapkan - anggotanja 

untuk bekerdja 60 djam. 
Mr. Kusna ketua BPSS kabarnja 

terang-terangan wmenjatakan setu 

dju memasuki ICFTI. 
Dalam GSBI gontjang? 

Berhubung dengan adanja kehen 
dak GSBI bergabung dengan BPSS 
itu, maka serekat2 sekerdja jang 
tergabung dalam GSBI pada belaka 
ngan ini tampak gontjang, Sebagai 
mana diketahui, jang mendjadi ang 
gauta GSBI antara lain s.s. Kempen, 
s.s. Kem. Sosial, s.s. Radio, s.s. Kese 
hatan dan lain2 lagi. Jang kita se 
but namanja ini kabarnja akan me 
ngundurkan diri dari GSBI djika 

mereka bergabung dengan BPSS. 
Mereka akan mengundurkan diri 

itu terutama karena tidak setudju 

dengan aliran BPSS. 
Mungkinkah Dewan Vak- 

centrale? 
Berhubung dengan belum adanja - 

kemungkinan menggabungkan 3 vak 
centrale jang ada di Indonesia itu, 
maka beberapa kalangan akan me- 
ngusahakan adanja Dewan Vakcen 

trale, jang akan membatasi usaha2 

nja kedalam. Misalnja mengenai 
ikap. terhadap larangan mogok dan 

Sedangkan jang  me- 
dewan vakcen 

jampur 
            

   

   

jang pertama digNew York dan 
jang kedua di Madrid. 

Tentang faktor2 untuk keamanan 
dan kemakmuran di Pasifik dika- 
takan: ,,Pendirian Filipina ialah bah- 
wa. kesentosaan harus diadakan un- 
tuk mendapatkan perdamaian de- 
ngan pengertian bahwa kesentosaan 
itu senantiasa mengandung arti per 
damaian. -. Tidak ada perdamaian 
zonder kesentosaan”. 

Domingo mengatakan selandjut- 
nja bahwa masalah Indo-China me- 
rupakan probleem jang menarik per 
hatiannja. Kebebasan dan kemerde- 
kaan di Asia Tenggara adalah fak- 
tor2& utama untuk pertahankan per- 

amaian Gunia, demikian Domingo 
tentang soal itu dan menegaskan ke- 

jakinannja, bahwa, bagaimanapun 
djuga, api nasionalisme tidak dapat 
dipadamkan sebelum tudjuannja ter- 
wudjud, Ant.   

  

—- Noda matahari — 
luar biasa 

Dr. A. Hynek, direktur Mc 
Millin Observatory pada Balai 

Perguruan Tinggi Ohio, me- ' 
nerangkan yada hari Rabu, 

bahwa di ,, muka“ matahari 
kini terlihat adanja noda ma- 
tahari (zonnevlek) jang besar. 

Menurut Dr. Hynek noda 
tersebut  pandjangnja ada 
100.000 mil dan kbarnja 25.000 
mil. . - 

Dikatakan, bahwa noda ter. 

sebut adalah sedemikian be- 
sarnja hingga dapat dilihat 

dengan mempergunakan ne- 
gatif fo'o jang agak tebal 
sedikit ataupun dengan katja 
jang dihitamkan, “ 

Ditambahkan, bahwa terdja- 
Ginja nola matahari jang se- 
besar ini adalah sustu hal jg, 
luar biasa buat waktu seka- 
rang, karena puntjak pereda- 
ran noda matahari baru ter. 
lampaui 2 tahun jang lalu. 

Diterangkan, bahwa noda? 
mmatabari itu disebabkan oleh 
pusat taufan besar diatmosfir 
rnatahari, jang biasanja ber- 
Gjalan menurut lingkaran per- 
Gjalanan 11 tahun. Ant. UP.     

'nix Parx” itu membitjarakan 

  

IRAO BANTU SYRIA 
Perdana menteri Ireg Nouri as- 

Said menerangkan dalam parlemen 
pada hari Rebo jl, bahwa Irsg telah 
x ergirimkan beberapa buah pesawat 
pemburu Gan meriam2 penangkis se- 
rangan udara ke Syria, untuk mem 
bantu negeri tadi menangkis serang- 
ap2 udara Israel, terhadap wilajahnja. 

Nouri as Said mengatakan, bhw 
Syria ketika tanggal 8 Met telah 
mengadjukan permintaan kpd Irsag, 
sipaja membantu menangkis sera 
ngan2 dari pihak Israel. Pala ketika 

. Nouri mengutjapkan kata”nja tadi, 
alat2 sendjata Irsg tadi sud:sh mwe- 
lintasi tapal batas, utk ditempatkan 
Gdikedudukan2 jang telah disetudjui 
oleh pembesar2 Syria. 
Keputusan utk memberi bantuan 

tsdi, telah diputuskan dalam perun- 
Gingan selaria 3 hari, antara pemim 
pin? militer kedua negaratadi, jang 
diselenggarakan di Damaskus. Ant. 
Ia £ 

kemerdekaan pers India, Djepang, 
Amerika, Australia, Finlandia, Bra- 

zilia, Austria, Swis,  Dhili, Belgia, 

Inggeris, Turki, Djerman Barat. — 
Ant. - AFP. : 

Junani dan Turki 
Pakt Atla 

aa aan anaNanG 

3 “Drosidin d i-—Kesan2 perdjalanan Sia 

  

    

32 Perempuan dari 12 | 

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota 

Sebulan R g.— 
Etjeran “BR 0.60 

. 

ADPERTENSI : 

"1 milimeter, 1 kolom R 0.70 

TAHUN VI — NOMOR 392. 

  

kebangsaan di Jogja 
Karena revolusi nama Jogja sangat menarik 

(Oleh : Wartawan »KR”) 

  

DENGAN pesawat convair kema- 
rin pagi telah tiba di Jogja rombong 
an 

datangan pesawat ini 
tengah djam lebih, karena mereka 
sengadja melihat Borobudur dari 
udara. Rombongan ini seturuhnja se- 
djumlah 3? orang, dibawah pimpinan 
njonja J. Harahap. Diantara mereka 

di Jogja 
menjiap- 

telah datang lebih. dulu 
njonja Waworuntu untuk 
kan tempat? penginapan dsb-nja. 

Sedatang mereka di Jogja, terus 
mengundjungi kraton dan sorenja 
mengundjungi perusahaan perak 
Tjokrosuharto. 

Daripada 32 orang jang terdiri dari 
12 bangsa itu ada jang sudah per- 

anggota 
ntik Utara 

Amerika usul,  Inggeris peladjari, 
Perantiis 

ESUDAH mengadakan perundin 
rika Serikat telah memutuskan 

terkedjut - 
gan? selama beberapa minggu Ame- 
untuk dengan resmi mengusulkan supaja Turki dan Junani diterima sebagai anggota? Pakt Atlantik, demi- 

kian AFP memperoleh kabar di 

Sebelum mengambil keputusan itu 
pemerintah Amerika telah '- menga- 
dakan tukar pikiran mengenai soal 
itu dengan pemerintah2 Inggeris dan 
Perantjis. 

Dalam sebuah komunike jang di- 
keluarkan semalam kementerian lu- 
ar negeri Amerika menjatakan, bah 
wa kini terdapat alasan2 baik untuk: 
mempeladjari peraturan2 baru untuk 
mendjamin keamanan Junani dan 
Turki. Walaupun Komunike itu ti- 
dak menjebutkan dengan formil, 
namun kalangan2 Pemerintah -di- 
Yashington berpendapat, bahwa A- 
merika Serikat bermaksud ' mema- 
sukkan Junani dan Turki dalam Pakt 
Atlantik atas tingkat jang sama de 
ngan negara2 anggota Pakt Atlan- 
tik lainnja. — Ant. AFP. 

Inggeris peladjari. 
Soal supaja Junani dan Turki di 

bolehkan mendjadi anggota  Pakt 
Atlantik Utara hari Rebo ji. dipela- 
djari oleh Kementerian L.N. Inggris. 
Bila kedua negeri itu mendjadi ang 

gota Pakt tsb., maka  anggotanja 
akan mendjadi 14 negeri. 

Duta Amerika di Inggeris Waiter 
Gifford. telah membitjarakan “ soal 
tsb. dengan Sir William  Strang, 
menteri muda tetap dalam kemen- 
terian L.N. .Inggeris, mengatakan, 
bahwa para pembesar kini sedang 
mempeladjari semua kemungkinan 
termasuk soal2 militer Junani: dan 
Turki untuk mendjadi anggota pe- 
nuh dari Pakt Atlantik Utara. Se- 
bagai diketahui, keamanan Turki 
telah didjamin dengan adanja per- 
djandjian saling membantu. selama 
15 tahun dengan Inggeris dan Pe- 

rantjis jang ditanda-tangani di Ang- 
gora bulan Oktober th. 1939. : 

Djurubitjara itu selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa kabar2 baru2 ini 

Konperensi militer Singapura : 

New York pada malam Rebo. 

(bukan berita Reuter) jang mengata 
kan, bahwa Inggeris dan Perantjis 
dan Amerika Serikat telah menjetu- 
djui untuk masukkan Junani dan 
Turki dalm Pak Atlantik Utara ada 
lah prematur. Diterangkannja bahwa 
putusan terachir untuk membeleh- 
kan Junani dan 'Turki mendjadi ang: 
gota Pakt Atlantik. Utara harus di- 
ambil oleh dewan menteri dari or- 
ganisasi perdjandjian Atlantik Uta- 
ra. Dan semua 12 negara anggota 
organisasi tsb. harus dengan suara 
bulat setudju. — Ant. Reuter. 

Perantjis terkedjut. 
Pembesar2 kementerian luar nege 

ri Perantjis menjatakan rasa heran 
dan terkedjut berkenaan dengan ada 
nja usul dari Amerika Serikat un- 
tuk memasukkan Junani dan Turki 
dalam organisasi Pakt Atlantik. 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 
Perantjis dapat menjetudjui pengga 
bungan Junani dan Turki dalam 
organisasi tersebut dengan djalan 
perdjandjian dan tidak sebagai ang 
gota penuh. — Ant. UP. 

  

IRAN SEDIA BER- 
KOMPROMI 

Duta Besar Iran di Washington 
Nasrollah Entezam kemarin menjata 
kan bahwa setidak-tidaknja pemerin 
tah Iran akan memberikan suatu 
rentjana untuk mentjapai kompromi 
mengenai perselisihan Inggris — I 
ran, djika Inggris djuga mengusul 
kan jang demikian. Dilain fihak-ia 
tidak menjatakan sesuatu kemung 
kinan berhasil atau tidaknja usul 
kompromi jang demikian itu R.D. 

seta 

  

Pertahanan Indo-China, Birma, Mueno Thai 

W 
ngan sangat dirahasiakan. 

Menurut rentjana, sidang jang 

direntjanakan 

terachir dilangsungkan pada hari 
Rabu sore jl, tetapi kalangan di Singapura berpendapat, bahwa pembi- 
tjaraan2 untuk menjelesaikan detail? mungkin akan dilandjutkan pada 
hari Kemis ini, antara masing? kepala staf dari delegasi? 
itu. 

Pokok perundingan. 
Meskipun tak dapat diperoleh ke- 

terangan2 resmi, tak dapat disangsi- 
'kan lagi, bahwa konperensi di ,,Phu- 

ke- 
mungkinan2 mempertahankan djdzi: 
rah Indochina seluruhnja, Birma, 
Muang Thai, negara2 bagian Indo- 
china dan Malaja terhadap kemung- 
kinan penjerbuan Republik “Rakjat 
Tiongkok setjara jang dilakukan di 
Korea. 

Hadlirnja wakil laksamana Dewey 
Struble,, komandan angkatan laut 

Amerika Serikat di Pasifik, dan se- 
orang laksamana Amerika jang 
mempunjai kedudukan jang penting, 

selaku ketua delegasi2 Amerika dan 
  rasa y ” 

  

Lembaga K budansan Indonesia 
»Kon. Batras aasch ( encotscehap 
van Kunsten nh Wet ssehanpen”       

3 negara 

perutusan 2 angkatan laut jang kuat 
dari delegasi2 Jlainnja dalam konpe- 
rensi di Singapura itu menjatakan, 
bahwa dalam perundingan2 itu tekan 

an diberikan kepada soal2 angkatan 

laut. 

Pembagian peker- 
djaan. 

Kalangan di Singapura berpenda- 
pat, bahwa Perantjis akan mempu- 
njai tugas dilaut, untuk memperlin- 

dungi pantai sebelah Timur dan mu 
ara2 sungai sedangkan soal mentje- 
gah penjelundup2 dan  memper- 
lindungi konvooi di laut Tiongkok 

akan diserahkan kepada angkatan2 

$ 

Untuk hadapi serbuan Komunis. 
ARTAWAN AFP, Max Olivier, mewartakan dari Singapura, bahwa 
konperensi 3 negara melandjutkan sidangnja pada hari Rabu de- 

laut Amerika dan Inggeris, jang 
mempunjai banjak kapal2 induk. 

Maksud kundjung- 
an Newin. 

Meskipun kundjungan djenderal 
Newin dari Birma dan seorang djen 
deral dari Thai baru2 ini dinjatakan 
dengan resmi sebagai suatu ,,kun- 
djungan kehormatan semata2”, teta- 

“pi kalangan di Singapura tak sang 

si lagi, bahwa kundjungan mereka 
itu ada hubungannja dengan soal 
pertahanan djazirah Indochina serta 
Sikap negara2 itu masing2, bilama- 
na terdjadi suatu pemberontakan ko 
munis setjara besar2an dalam nega- 
ra2 mereka 

Para ahli militer dalam konperen 

Si itu pasti membitjarakan soal 
bantuan jang akan diberikan kepada 
Birma dan Thai dalam menghadapi 
kemungkinan2 itu, baik dengan dja- 
lan memberikan alat2 sendjata, ma 
upun dengan bantuan militer, jang 

dapat disesuaikan dengan  kedau- 
latan negara2 itu, 

1 » Women International Club” da- 
ri Djakarta antara djam 09,50. Ke- 

terlambat se- 

nah mengundjungi Jogja, tetapi ada 
djuga jang sama sekali belum per- 
nah melihat Jogjakarta. 

Seorang diantara mereka dalam 
pertjakapan kilat menjatakan, bah- 
wa sedjak ia dinegerinja, Sangat ter 
tarik nama Jogjakarta. Karena na- 
ma itu seringkali disebut2, hingga 
merupakan sumber jang penting se- 
lama Indonesia mengalami revolusi. 

Mengenai kundjungan mereka ke 
Jogjakarta, mereka ingin melihat 
perkembangan kebudajaan dan lain? 
kemadjuan. 

Kundjungan selandjutnja, sebagai- 
mana jang kita beritakan kemarin, 
ialah akan ke Borobudur, Sonobudo- 
jo, Taman Siswa, Gadjahmadha dll. 
tempat lagi. 

Amerika abu” lih KET 
masuk PBB 

Menteri L.N. Amerika Serikat,. 
Dean Acheson, ' dalam konperensi 
pers hari Rebo jl. menerangkan, 
bahwa Amerika Serikat akan meno 
lak pemasukan Tiongitok Kominis 
mendjadi anggauta PBB. Ketika di 
tanja, apakah dalam hal ini kiranja 
nanti Amerika Serikat akan mem 
pergunakan hak vetonja, Dean Ache 
Son tidak mau memberikan djawa- 
ban, hanja dikatakan, bahwa hal itu 
dapat dilihat dari Sikap negara? 
anggauta PBB, lainnja jang sebagi 
an besar menjetudjui tindakan? Ame 
rika Serikat. — V.O.A. 3 

  

Djerman Barat tolak tun- 
tutan Timur 

Presiden Djerman Barat Prof. 
Theodor Heuss hari Rebo jl. meno 
lak tuntutan presiden Djerman Ti 
mur Wilhelm Pick, bahwa ia harus 
membatalkan larangan mengadakan 
referendum di Djerman Barat menge 
nai soal demiliterisasi Djerman. Re 
ferendum itu di selenggarakan oleh 
kaum Komunis dan tuntutan itu dia 
djukan Selasa jl. Dalam djawaban- 
nja presiden Heuss mengatakan bah 
wa larangan terhadap referendum 
jang dikeluarkan oleh pemerintah 
federal itu telah disetudjui oleh par 
lemen dengan suara terbanjak dan 
oleh rakjat. — Ant. -Afp. 

    SUNGGUH? TERDJADI, 
“ PESAWAT convair jang memba 

wa rombongan Woman International 
Club mengalami bawa penumpang 
Seorang lelaki sadja, diantara 32 
Orang wanita. Selainnja pilot2, seo- 
rang lelaki itu tuan Sunarjo Mangun 
puspito. 

E 

Dalam gerak djalan kemarin, di 
ikuti oleh seluruh SR VI Jogjakarta, 
banjak regu2 pengikut sama dahulu 
— mendahului, hingga dengan demi 
kian mereka melanggar tata tertib, 

Rentjana invasi di- 
peladjari. 

Achirnja kalangan di Singapura 
menduga, bahwa rentjana2 untuk 
mengadakan intervensi umum telah 
dipeladjari dan disempurnakan, un- 
tuk menghadapi kemungkinan ter- 
djadinja penjerbuan kaum komunis 
setjara besar2an, jang dibantu oleh 
pemberontakan2 didalam negeri, di 
tudjukan kepada negara2 bagian In 
dochina, Muang Thai, Birmes dan 
Malaya. 

Putusan2 jang diambil dalam kon 
perensi di ,,Phoenix Park” itu mung 
kin akan diadjukan kepada peme- 
rintahnja masing2 untuk mendapat- 
kan andjuran2 dan hadlirnja para 
penindjau dari Australia dan New 
Zealand menegaskan kepentingan da 
ri seluruh Commonwealth, dan pen- 
tingnja mereka ikut serta guna mem 
perlingdungi garis2 perhubungan di 
daerah itu. 
Bagaimanapun djuga hatsil dari 

konperensi itu nanti, dan sambil me 
nunggu komunike jang akan dike- 
luarkan pada malam Kemis, sudah 
dapat dipastikan, bahwa seluruh 
situasi militer didjazirah Indochina 
telah dipeladjari dengan Sebaik2nja 
dan bahwa para delegasi Inggeris, 
Perantjis dan Amerika Serikat di 
Singapura kini jakin akan sangat 
perlunja mempertahankan ' negara? 
bagian Indochina, Birma, Muang 
Thai dan Malaya terhadap  tjap2 
pendudukan komunis, betapapun du 
ga besar beaja jang harus diberikan, 
— Ant. AFP. 
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uru! nja jang berdjumlah 
terus engharap akan tertjapai- 

(el siaran P.B. — S.B.M. Se- 

Siiakoreinan dikalangan mita 
Pistim Heban wa ng 

$ si: rusahkan “Yi 
“njak tara jang menu- 

t PB SBM bisa memberi sugesti 
1 " lebih baik perusahaan 

ya Utara cikem haris 

  

pihak resmi tersebut tidak 
“Keterangan sebab dan 2ki-- 

ja dan bagaimana penjatnian 
ehingga tidak bisa member 

area Suatu plamnirg." 

    

    
   
   

     

  

   

   
     

    
    
   

  

    
    

  

   

  

      
   
   
   

    

      

    
     

k ada jalanin? 2 

“kata PB) /SBM, 
NN tersebut se- 
2 1 “Gjudjur dan 

f aa uityoerder) 

  

in, 

apkan memberi penambahan pa 

ep £ keagenan kenikna dan .kemu- 

Naba pengembali- 
an minjak Sumatera 

lam hal ini adalah memetjah- 
ikan perusahaan minjak tersebut 

ua daerah jaitu Sumate- 
(Keb. Langkat) dan dae- 

Atjeh dengan menundjuk pim- 
pinan baru untuk mudah diperalat- 

».. Kan. 
Potensi jang sebenarnja dari Su- 

matera Utara jang bisa memberi. 
Keuntungan jang ber atus-ratus dju- 
ta pada kas negara, sesuai. dengan 
apa jang oleh Ketua Seksi Perda- 

£ gangan/Perindustrian dari Parle- 
men, MK Tengku Moh. Hassan te- 
lah disiarkan bisa segera ' dipetik, 
apabila pemerintah lekas bisa mem- 
beri status pada perusahaan minjak 
Sumatera Utara jang memungkin 
kan expert dan pendjualan minjak 

              1” aleh Walikota “sendiri. 
gini diadakan, en: 
-ep berapa kelui kesah 
ae dengan adanja pemba 

jang @iakukat Oleh fihak SE-M- 
, Keterangan S.E. mM. 

5 “mengenai pembatasan 
i er : 

     
  

   
   

  

   

  

   
   

     
    
    

    

    
   

  

    

  

: ana nang "tetapi karena pusat 
- tenaga listrik di Djelog sangat ku- 
Kanan mendapat pembagian air, 

dalan en Tea: Solo 

        

    

  

     

    
    
    

  

     

  

    
   

   
    

    

   
     
    

    

tsb. oleh- 

2 EP ini para kan). 

Ant. 

jang. ha- 

    

  

    
   
   
    

     

    
      

    

      

   

    
    

    

   

     
   

    
   
   

       

     
    
   
   

   
    

  

   
     

      
   
    

Pa aa "1 
lap antara . Tugu jaan Pantuluhan, 

  

: Aa Kawat listrik jang 
3 Sering GIAkUuKam$ as 

“3g c. Kesulitan2 mengenai pemasangan 
2 tugu2 disawah- :dan berat- . 

H nja' tuntutan beberapa fihak un- 
“tuk meminta kerugian edan 
mma tah nol) 

   

  

    
     langsangkan emuan dengan 

  

   Ss Pertemuan. ts . dihadiri ajuga 
SD “oleh utusan dar na Pusat Pe- 

“nempatan Tenaga dan 
SPA pemulihan jabatan. 

    

    
    

dengan soal? en daan Begitu Aa Maksud dan t juaunja, dan 
: “z6nder, .siadion, 2 tugas pertama jang dita 

militer, ramah sakit, “Yuimah DARA kakan. SRI 

S5 Bin sekolahan. PENA Ha ERA Adapun. m 'aksud dan tudjuan dari 
£ 0. “penjuluhan pemilihan djabatan ia- 

Ka koncrei lah, agar. supaja: a. tiap tenaga pe: 
12 kerdja (buruh) memperoleh kasa 

! : puas dan Sapa dalam peterdja- 

Haa kata “Nanga rentjaina annjax : 
beaja untuk kongres: an seluruh b. tiap fnatjam sumber penghat- 

"Indonesia UE na an Solo silap dapat dipergunakan” seman- 
ap oK (3. . 25/28 Rea a a. Ka Ttano- feat-manjaatnja “untuk. Kepentingan 

direntjanakan Pa sebe masjarakat umamnja. 
2 Ka Sebagai langkah: pertama 

    

  

jalah 

  

    

   

aa Pepe Keag dalam pangan pekerdjaan) jang 'ada dise- 
tersebut ialah: status. P,P. Yuruh Indonesia, 

e wah supaja. diakui “nganalseer sjzrat dari @jabatan ba-” 
— negeri). Kongres IK dari sudut rodhani maupun djas- 

  

2 “sebagai pegawai 

il 1 D Inaga? jang membutuhkan lapang- 
1 BIN ng ai 2 an pekerdjaan jang dimarsudkar. 

Berapa diamter “pengang- 

gur seluruh: Indonesia? 

Dalam suatu Ppendjelasan tentang 
   : menurut Mana 8 | urusan: 

“agama. Gserah: Na PP “Bolatan. 
| Giemaah h untuk. tahun 1951.Ini. 

AANG Parasooa Belatan ber umleh 500 patan tenaga seluruh Indonesia da- 

“orang, Jaitu 150: orang 1 afdeling pat disimpulkan, Sbb.: 
5 Makessar, 1 GEN, afdeling Pare2, Pendaftaran achir 1949 ( sisa) dan. 

2. 100 Oa, afdeling Bone, 75 orang tahun 1950 ada: 142,053 laga dan 
0. sfdeling M Snake La ciu aaNae 17.304 - wanita, jumlah 
0 Luwu (Palopo), 25 orang afdeling orang. 

Na MEN Gutawa 1 y: 
ik per 4.166 wanita, djumlah 18.595. 

sa San orang itu  Dihapuskan (karena lama tidak 
“berdjumlah sama sekali lebih wurang memberi kabar) 63.642 laki2 dan 

Tana R.900.000-— atau R. 
(0. dari Maki 

    

           

:— seorang 7.188 wanita, djumlah 70.880  djadi 
TA “Ant. sisa penganggur th. 1950 "3 Pen an       

    

  

   

  

   

  

    
    

  

    
   

  

    

    
   

  

   

    

  

PARE PER LS ena SR Ne 5 , aa 23 Tlah 2 

: Besudah waktu. abarn 'adisua 
jamlab suara jang dikeluarkan oleh 

ilih umum 1g turut mendjalankan 
pemilihan pemilih, ditetapkan, mit- 
salnja dalam salah.satu. Kalurshan 

  

2 pemilih tertjantutn, tsalnja 
$ | orang 

utidair datang, maka jg boleh 
slah 14 orang. tjalon jang 

gutare, Dalan hal ini tiap? tjalon 
aa 1750. | 14 5 54 suara 

dapat dinjatakanterpilih men. 

| Pe Ja terpilih int ana 
:J Man pemilih 2 

  

       
    
   

  

   
       

          

   
    
    

      

    

      
   

    

  

  

.dimuti GKKa tingkatan kedua, 
       

Jini memang ti 
Partai ebangsaan Indonesia (PAR- 

, jang njata, lebih2 wae 2 

Ikan A nj Tahi « 

  

eno asi PuAS DAN GEMBIRA" : 
(Oleh Kore sponden KR Solo). 

ARU2 ini oleh Kantor Penempatan Tenaga di Bei telah di- 
per wakil? ) 

ganisssja: Badan? dan instansi?. Pemerini 
| pendjelasan tugas jang dilakukan oleh 
patan Tenaga, ian -penjuluhan pemilih djabatap (perup-keuze). 

nting mengumpulkan daftar djabatan (la-. 

setandjutnja me- 

ya (akan APU Wae oleh Ik: 1700. orang. Mani untuk disesuaikan dengan ta & 

Gubernur. Dawn 

dari pada Sanusi ng? 
.ditjalookan oleh peraa- 

ig desa Indonesia maka 

   
             

      
  

KI) dalam pengumumaanja men- 
tjalonkan Mr. Dr. 'Kusumaatmzdja na 
untuk mendjadi Giberaur Djawa- 
Barat: Dengan petjalou PARKI isi, 
maka telah sda. 4 tjalon untuk Gu- 

nur-Djawa-8arat jakni Mr. Mak.    

Sanusi Hardjadinata dan Mr. Dr. 
Kasumsatmadja. Disamping itu ter 
Gapat pula keterangan2 jg nenja- 
takan bahwa, djuga Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara dan Hamdani .d 

| but. sebut sebagai tjalon Guberr ur. 
Sebagai diketahui tg. 17 ini DPR- 

DS akan Pa Ka 
lonan itu. Ant. 

   

n Sumadipradja, Ardiwinanguh, 

Konperensi Ba? SR 
. se- Ing esia 

  

spektur Sekolah Rakyat Naa 1n- 
Gonesia akan diadakan pada tg. 22/5 
ampsi 255 ini di Bogor. Jg hendak 
Irundingkan a.l falah koasolidasi 

lah2 rakiat ANA hal menge- 

80:12 tehaik. 

Natan tsb. akan | didahului 
dengan resepsi puda tg. 2115 di Ge 
Gala Nastonsl.— Ant, 

Ta 

—Pada tanggsl il ikan 3ejad. 

Serikat Buruh Bea dan Tjukat (98 
BT) akan » engadakan konperensi 
Kilt di'Burabajs. Konuperensi ini 
aksen Gihadtiri oleh wakil? tiabang | 

  

“Gan ranting SBBT sel nh indonesia 
|dan diantara eatjare2 laio, Yung 

terpenting ialah soal masaluh in- 
papetag: aa, Pt Ant. 

  

(Oleh. kah 

15 
Kebanjakan dari aan 20n 9, Sebar 
'keluarganja. 33 

Maksud pjonkkn itu “ndah aje 
“Tas, jaitu untuk meminta uang tebu 
san. Dah menurut 

mellioner Surabaja ' jang terkenal 

gedung bioskoop »Sampurna”. 
Demikian pula jang terdjadi atas 

diri pelbagai saudagar Tionghoa 
lainnja, biasanja kaum  pentjulik 

disebutkan diatas. 

Biasanja orang jang telah mendja 
di kurban pentjulikan itu kemudian. 
tidak berani berikan keterangan. 

    

" terbongkar 
KR di Surabaja). 

EDJAK bulan jang lalu, kota Surabaja digemparkan dengan ada 
nja pelbagai tjulikan jang dilakukan atas diri beberapa orang. 

itu ialah hartawan2 atau salah satu 

guruan boasak kisijah di Peneleh. 
Setelah dia beberapa hari lamanja 

sepandjang tidak kembali kerumahnja dan ditja 

“KMB tidak dapat pendengaran, uang tebusan itu dian ri oleh pulisi, ternjata bahwa dia di 
an ketjuali pengem tara R 50.000.— seperti jang pernah ketemukan ditempat pelatjuran. Si 

tan satu2nja jang bisa di. diminta YAI anak Liem Sing Thee, pentjulik dan si ,mbok-nrbokannja, 
telah ditangkap. Ternjata dia telah, 

da kas negara Ik. .R. 30.000.000 tiap jang mempunjai pabrik rokok dan mendjadi korban nafsu binatang dari 
seorang jang 'menghadjatkan diri 
nja. £ 

Lain motief lagi ialah adanja pen 
tjulikan jang dilakukan atas anak 

“Utara pada pemilik, bantuan Guber- meminta uang tebusan sebanjak jg jang baru berumur 3 tahun, dan ke 
mudian ternjata ditjuik oleh seo 
rang wanita Tiong Hoa. Dalam pe 
meriksaan dia terangkan, karena dia 
tidak. mempunjai anak perempuan, 

kepada pulisi, siapa jang mentjulik maka dia ingin memungut anak itu. 

nja, dimana dia dibawa, kapan dia 
dikeluarkan dan keterangan? lain 
nja. Mungkin sekali mereka sekelu 
arga diantjam oleh gerombolan pen. 
tjulik itu, apabila mereka sampai 

suka berikan keterangan kepada 
pihak pulisi. , 

“ Apakah dibelakang segala 'pentju 

likan itu ada mempunjai background 

politik atau tidak, belum Tapa dipas 
'tikan. 

Tetapi, disamping. pentjulikan jg 
memang menghadjatkan uang itu, 

  

an Disbatan: : 
ag Pa Hmm Da 

  

     

2 Djawatin, Perusahaan?, or- 
“ Jainnja, untuk — memberi 

1 baru dari Kantor Penem- 

  

dan 6:010 wanita, djumlah 69,932. 
“Pada th. 1959 permintaan tenaga 

“ada 18.932 laki, 3.304 wanita, djum- 
lah 22.236. 

Dari djumlah Sekian dapat dipe- 
-nuhi 6814 laki2, 312 wanita, djumlah 
8126. Penhapusan ada 6.327. laki2, 
391 wanita, djumtah 718 Orang. 

| Djadi' 'sisanja masih ada 575i laki2, 
601 anta, diinla6.292. 
Diyar pendaftaran antar-kerdja 

Gidapat dari djumlah2 jang men- 
daftarkan diri untuK dikirim keluar 
Djawa/Madura sebagai pekerdja per- 
u Ae kebunan: - 3696 wanita, 
2552 anek2, djumlah 101610. : 

bari sumbe r2 lain: pegawai Kele- 
bihan ada 220. 900, demebilisanten 
80.009, buruh ,,N7 menurut 5 Sean 
semula ada 5830066. 

Lowongan jang tidak 
“laporkan banjak. 

Disamping itu banjak- djuga la- 
pangan? pekerdjaan jang mah 'o- 
“yong tidak dilaporkan pada Kantor 
Penempatan - Tenaga... Lowongan? 

tsb. ditaksir ada: Ik. 7.500” Polisi 
Parmong-Prodjo, 15.000 guru: 50.090 
pada perkebunan Sumatera Timur: 

dli- 

ta bib. 

Naa keadaan di Solo? 

Menurut tjatatan dari Kantor Pe- 
159.357 nempatan Tenaga di Solos djumlah Kerdja. Menurut 

pendaftaran sampai achir April 1951 

6.009 orang. Djumlah penempatan 
ada 2473 laki2, 147 wanita, djumlah 
2.620: orang. Sisa masih ada 2.998 
laki2, 312 wanita, djumlah 3.310 

png: 

Pe Pentiatonan anggauta KAA Kenlinhar membuat dkrtar masak Ohlam | dalter timlom teta”. Kannja dari penahanan:2 orang fame. Mahi sakit Bethesda" 
Nan untuk anggeuta D.P.R. da PUrat pengemukakan djago dikirim- langsungkan dalarn tep 2 daerah pau dianggap sebagai ,,biang keladi 

pat dikemukaksn: 
“8. sebag al perseorangan oleh pa- 

“Yng sedikit 10 orang, pemilih (pen. 
“dukung). atau 

b. sebagai gerombolan dalam sua- 
ta deftar oleh sekurang?2pja borang 
pemilih bua | wesinp2 Ojaga--ditarm- 

  

, “bah Gengati 5 z erdapat 750 suara. Dalam dsfrar Gengati 5 orang pemilih lagi un tentang dsfiar itu kepada K.P.P.P, suare ialah dengan mengisi sura dari Semar ang, tuk suatu Gaf:ar. 

' Tjaranja dengan mengisi surat: 
formulier jang harus Gdwampuikan 
oleh sslsh seorang pemilih jang tu-.. 
rut mergemukakan Ajago' itu kepa- 
Ad Ke'ua Tjabang Kantor Pemilihan 
stau wakil Surat pengemukaan tja. 

lon anggauta D.P.R.itu harus dilam 
piri dengan surat? keterangan dari 
tjalon.jang dikemukakan dan dari 
par g pemilih jang mengemukakan 1g 
diperoleh dari KP. 8. nja mas 

  

Tjabang 

3 ing2. 
@ Semua ini untuk. memudahkan con. 

2 Dgn. trote. . “Eh 

g emilia- Djago? untuk anggauta D.P.R.. ta 
gauta D.P.R) selesai dan dpt Daerah Propinsi meliputi penduduk daorat pemilihan ito, 

dari daerah Pemilibannja, 

Apakah keterangan jang diberikan 
itu keterangan. jang sebenarnja, be 
lumlah dapat diketahui. Hanja da 

pat dituturkan disini, bahwa sewaktu 

dia ditanja pulisr mengenai perbua 
tannja itu, dia dan  pembantunja 
(perempuan Indonesia), tidak keli 

hatan gugup atau menesal atas per 
buatannja. Sementara itu kepada 
pembantu kitavdi- Surabaja disam 
paikan keterangan, bahwa.kini telah 

ditangkap sedjumlah orang dari pel 
bagai golongan' bangsa Indonesia, 

dimana sadja langsung untuk ke- “ada pula jang hanja sekedar meme Tiong Hoa dan Belanda, jang semua 
pentingan Negara (tidak dikembali- nuhi nafsu binatangnja sadja. Seper nja didakwa tersangkut dalam uru 

Demikian. Siaran kB S:BM. - ti jang telah pernah .terdjadi atas san pentjulikan itu. 

diri ng Nala peladjar. dari per Menurut. pemeriksaan, ternjata 
bahwa organisasr mereka itu disusun 
setjara rapi dan-:tidak sadja berge 
rak dalam kota Surabaja, tetapi di 

lain? tempat pula. 

Sumber tadi: seterusnja njatakan, 

bahwa untuk mendjaga pemeriksaan 
seterusnja, maka agar dapat bisa lan 
tjar, nama mereka jang tersangkut 

dalam soal pent ini kini masih 
belum tag, | Sea ikan, 

ina , kapal di Su- 
“Tawes 
n Kapal? lajar oleh 

Angkatan Muds Pelaut R.I, (AMPRI) 

akan dilandjutkan buat menutup 
kekurangan perkapslan nasional ki 
ta. Minggu jbl AMPRI telah wmenu- 
runkan kapal- lajarnja pertama dia- 
ir. Kapal itu besarnja 80 ton Gan di- 
buat dari kaju. 

Untuk pertama keli AMPRI akan 
adakan pelajaran ke Surabaja dan 

  

    

  

dari bagian melalui Kantor Perempatan Tenaga Seterusnja kapal lajar tersebut akan 
dipergunakan giat perhubungan an- 
tara Selawesi Selatan dan Maluku 
Selatan. Ant 

| bahwa tidak semestinja tundja 

    

ii Gadjah Mada—U.I. 
harap samakan! 

. Dalam rapatnja baru2 ini 
para Mahasiswa Ikatan Dinas 

(Tundjangan 'Beladjar telah 
memutuskan a.l. 5 
Berhubung dengan adanja 

perbedaan uang ikatan dinas/ 
tundjangan beladjar antara 

Universiteit Indonesia. dan 
Universiteit Gadjah Mada dan 
dengan apa jang diterimanja 

sekarang ini mereka tidak da 
pat mentjukupi kebutuhannja 
sebagai mahasiswa, maka di 

bentuk suatu panitya jang di 

ngan K.U.D.P. dan Ikatan Di 
nas dihubung-hubungkan, kare 

.na masing2 soal tersebut seba 

gai pendjelmaan “dari hak dan 
kewadjiban sendiri2. N       

Dam (pengairan) Pu'at 

selesai 

Belum lama ini kelurahan Putat 
kapanewon Pathook (Gunung Kidul) 

elah mengadakan panitia “untuk 
membuat suatu dam (pengairan), 
jang. terdiri daripada rakjat disitu 

sendiri. Panitia tersebut ' terdiri: 
Ketua. — panewu Pathook, wakil 
ketua wakil dari Djawatan Pertanian 

kapanewon Pathook, urusan umum 

oleh lurah Putat sendiri, sedang uru 
san perlengkapan oleh DPR kelura 

han Putat. 

Menurut keterangan. beaja. jang 

diperlukan sebanjak R 100,060. Dari 
pemerintah daerah baru mendapat 

sokongan sebanjak -. R 1500 sadja. 
Dam terletak disungai Bendomuljo 
dukuh Sendangsari, lebar 31 meter, 

tinggi 2”, meter. Dan mempunjai 

urung2 (djalan air) sepandjang 2 

km. 

Dam tersebut akan dapat memberi 
air sawah dan ladang. disekitarnja 
seluas 120 HA. Dengan demikian 

rakjat Putat akan dapat memadju 

kan perekonomian dengan pesat lagi. 

| borong oleh Anemer Kasno untuk 

    

' PASAR BERINGHARDIO URAT NADI EKO. 
NOMI KOTAPRADJA 

Upatjara pengguatingan pita 5. los baru. 
L IMA LOS tambahan dalam pasar Beringhardjo, jang dibuat sedjak 

aehir tahun 1949, sebagai perluasan pasar itu, kemarin, dibuka dgn 
resmi dengan mengadakan upatjara peng: watingan. pita. oleh Wali Kota 
Mr. Sudarisman Purwokusumo dihadiri oleh anggauta2 Dewan Pemerin 

tah Kotapradja, pembesar2 dari Pemerintah ANA Istimewa dan Ketua 
beri tugas untuk menuntut DPR Daerah H.A. Hamid. 
agar perbedaan tersebut sele 
kas mungkin dihilangkan. “. Perluasan itu terletak di “sebelah : Lebih lendjut. pihak. Djawatan Pe 

Rapat  djuga berpendapat Timur pasar dibekas kuburan bang kerdjaan Mum. menerangkan, bah 

  

sa asing, tanah seluas 80 kali 120 wa kemu kinan. besar, djika mengi 
M dengan pendirian 6 los, gudang ngat: begitu banjaknja pendjual dan 

untuk barang2, tempat speda, ' pem pengundjung pasar akan ditambah 
'berhentian gerobak, WC dan Uri- 3 los lagi Me! T Tan 1os2 
meir. Rentjana 'beaja sebesar R baru Mat UR NE 
543,300,— tetapi. pekerdjaan itu di Ad Aa 

PRE Sidang Dew 2Pemierin- 
: tah Daerah” 

nja. geldsanering tahun jang lalu, Er Una 
maka rentjana beaja itu meningkat Kemarin Dewan. Pemer 
mendjadi R 816,000,—, tetapi hingga rah: Istimewa, Jogjakarta 
sekarang oleh Pemerintah Daerah Kan. sidang untuk. . mem 
baru dapat dikeluarkan R 345,100,—. seal permintaan: dari piha Hara GL 

Hingga sekarang jang selesai baru VLV jang hendak menahan temba 
5 Ios itu, jang karena keadaan men Kau didaerah tanah Sorogedug lagi, 

sin tg) a 
“ 

  

R 527,000,—. Pn dengan ada 

    

   

  

  

desak terpaksa harus segera dibuka, Setelah untuk sekian lamanja tidak 
ukuran $ kali 25 meter. ditanami. Lain dari itu dibitjarakan 

ena . soal pemilihan umum 'jang “akan 
Urat nadi Kotapradja. tu 1 Jang 

Dalam pada itu, walikota Mr. 

Purwokusumo dalam “pidato sam pemerintah daerah Istimewa dida 
butannja antara “lain menjatakan, pat keterangan, bahwa soal permin 
bahwa disampingnja Malioboro men taan itu harus  dibitjarakan djuga 
djadi urat nadi keramaian djalan oleh Panitya Pengembalian Hak Mi 
bagi Jogjakarta, maka Pasar Bering lik Asing daerah. 
hardjo adalah urat nadi bagi pere  Kabarnja tanggal 19 Mei jang 
konomian baik: untuk kotapradja akan datang, Dewan Pemerintah 
maupun penduduk Jogjakarta. Dgn akan mengadakan sidangnja lagi. 
adanja perluasan : itu, diharapkan 

Memelihara bandeng perekonomian ra'jat mendjadi ber 

kembang, lebih" pesat. Guna memenuhi keinginan para 
Pemasukan wang tiap bulannja. peminat ikan Djawastan Kemakmur - 

Sementara itu dari pihak Kepala an bahagian Perikanan Jogjakarta 
Urusan Pasar 'Beringhardjo kita beberapa. bulan jang: lalu telah 
memperoleh keterangan, bahwa tiap membuat sebuah kolam pertjobaan 

bulannja Beringhardjo rata2 menda ikan bandeng dim air tawar, jang 
pat uang masuk R 35,000,— dan dgn terletak. diKrapjak. 
adanja tambahan “ 5 los baru itu, Pada mulanja bibit: bandeng jang 
maka pemasukan diharapkan sedi Ketika diambil dari Rembang. baru 
kitnja tiap bulam R 42 1000,—. sebesar. djarum pentul, tapi dewasa 

Lebih landjut. menurut kalangan 

  

PEMANDANGAN SIDANG DPR GUDEG 
(Oleh wartawan 

JIKA dibandingkan dengan lai 

memang Kotepradja Jogjakarta 
malahan Daerah Pusat sendiri belum 

kilan Rakjat, jang aktip. Meskipun 
sebagai representatief lichaam. dalam 

banjak djasanja untuk menerompetkan: suara rakjat kota: Den diketu 
di oleh walikota sendiri Mr. S. Pur 
kotapradja telah berkali-kali menga 

apa jang mendjadi kepentingan dan 
dja Jogjakarta. 

Dalam bulan Mei ini telah diada 

kan sampai 4.kali bersidang. Suatu 
rekord dalam satu bulan jang belum 
pernah  kotapradja mengadakan. 
Tapi kalau melihat hasil-hasilnja, 

tidak boleh dikatakan tidak beker 
dja. Dan pengluaran uang oleh De 
wan Pemerintah Kotapradja selama 

4 kali sidang itu tidak berarti meng 

hambur-hamurkan uang negara dan 

rakjat. Memang hasil-hasilnja dapat 
kita lihat. Peraturan tata tertib 
selama tahun ini, pelaporan Panitia 

5 jang akan dan sedang menjelesai 

kan penjerahan kekuasaan pemerin 
tahan daerah kepada kotapradja, 
tertjapainja peraturan 1 (Sewa Ka 

mar dipasar Beringhardjo & Ga 
jam), Peraturan II (padjak kenda 
raan) dan peraturan IL (padjak 

  

  

BURUH ROKOK ,,NUTU” BEKERDIA 
— KEMBALI 

Tentang: penghentian pekerdjaan 
serentak. jang ketika. hari Selasa 
tgl. 15/5 telah dilakukan oleh sedjum 
lah 1400 -san “buruh borongan lin- 

ting dan pembatil-psda-pabrak rokak 
,»Nutu” di Semarang, | lebih: djauh 

Korri “ kifa mengabarkan, | bahwa 
penghentian pekerdjaan itu menurut 
faham .fihak buruh bukanlah mem 
'punjai sifat" pemogokan, melainkan 

sebagai pernjataan protes dari fihak 

adanja pengangguran dan penem- 301000 perkebunan Atjeh dam 6.509 Puruh terhadap tindakan? madjikan 
jang dikatakan ,,sewenang-wenang”. 

Antara lain adalah mengenai bebe 
rapa kali penglepasan buruh jang di 

anggapnja menjalahi  perdjandjian 

keterangan fihak 
pengurus SB.R.TL, pabrik ,,Nutu” 

Penenipatan th: '50! 14489 laki2, ada 5524 laki2, 460 » wanita, djumlah telah 12 kali mengadakan penglepa 
san pegawai-pegawainja. 

Mengenai kedjadian orang2 jang 

sama meninggalkan pekerdjaan sete 
lah masing2 dapat  melinting seba 
njak 500 batang pada hari Selasa 

Gjago2 itu jang bersama sama dgn 

ken kepada Kantor Pemilihan Pu- 
sat Propinsi, 
Kantor” Pemilihan Pusat Propinsi 

menetapkan daftar djago sementa- 
ra jang selandjutnja diumumkan di- harus datang sendiri untuk mena rang minta supaja kedu 

Kepada setiap djalanksn Pemilihan. Pemilih hanj- dianggap mendjadi “@serah2 pemilihen. 
Werga Negara diberi kesempatan 
untuk mergemukakan keberatan2 

Apabila. kesempatan sudah habis 
Wahtunja, maka K.AP.P. membuat 
“anftar djago ap dalam daerah pe 

ihannja, 
Daftar. Ini dikirimkan kepada 

TK. P. dan K.P. Sl utk diumum- 
Ken seperlunja sebelum diadakan K..P. #. menetapkan hatsil pemu- Djomblang, 
pat Sebap $ 

5. Djalann!a pemilihan : 
Dalam suatu daerah pemelihan 

tidak d'adakan pemilihan. 
a, Djika djumlah djago jg masuk 

dalam daftar tjalon tetap sama atau, dalam daftar. 
kurang dari pada djumlah enggau- 

D. P. Rijang boleh dipilh dalam masing-2 daftar, 

JL itu, menurut keterangan ketika 

hari itu djuga sengketa telah dapat 

Gibereskan, jaitu a.l. dengan tjara 
bahwa. fihak Direksi telah memenuhi 

permintaan fihak buruh memberikan 

uang sangu sebesar 6 minggu upah 
kepada dua orang jang telah dile 
pasnja. : 

Mulai hari Rebo kemarin dulu, me 
reka sudah kembali bekerdja sebagai 
mana biasa. 

ini telah mendjadi 21 cm. pandjapg. 

Pertjobaan pemeliharaan ikan 
bandeng dalam air tawar itu baru. 
lah jang pertama kalinja didaerah 
Jogjakarta. 

.R 800.000 Untuk djalan2 
.. Dergan akan datangnja musim 

"Kemarau Djawatan Peserdjaan U- 
mum.akan segera meneruskan per- 

“baikan djalan.djalan dalam kota. 
Guna keperluan perbaikan djalan- 

Gjslan ini Djawatan jang berke- 
pentingan akan menjediukan uang 
R 809.060. 

« Mesdjid rakjat di Plajen 
sewa menjewa| rumah dalam lingku . £ 
ngan Kotapradja Jogjakarta). Dari pehak jang bersangkutan di 

Demikian pwa dapat dibitjarakan kapanewon Plajen Wonosari Gunung 

perkara Anieni, jang telah dapat Kidul akan didirikan sebuah mesdjid 

meneiorkan sudetak resolusi, jang nanij untuk umum. Beaja dan .pemeliha 
ti kalau diterima. oleh pemerintah |raannja akan dipikul sendiri oleh rak 
akan menggembirakan sungguh2 ba jat jang berigama Islam. Kemung 

gi rakjat Jogjakarta. Perkara buruhgkinan besar dalam bulan ini mes 
Garuda jang meskipun belum adaWid akan dapat selesai. 
kepastian akan hasilnja, tapi sudah, Beaja jang diperlukan ada R 
mendapat perhatian dari DPR. Dus, ae " 
djumlah rata2, hasilnja sudah dan & , 

akan dapat dirasakan oleh rakjat laman - da kem 

arti nja. 

UNTUK tahun pengadjaran 1951/ 

nKR" sendiri), 

12 daerah dalam propinsi Jogjakarta, 

agak lebih madju. Lain2 kabupaten, 
ada terbentuk suatu, Dewan Perwa. 
susunannja “belum dapat diterima ' 

arti kata jg sebenarnja, toch sudah 

wokusumo, maka selama ini DPR 

dakan sidangnja guna memenuhi 

kehendak daripada rakjat kotapra 

Tapi dalam hal ini. jang perlu per 
hatian dari para anggauta DPR, ia 1952 Perguruan TAMAN IBU akan 
lah djalan persidangan itu. Karena dibuka kembali. M4ska sekarang su 
sering2 pembitjara2 agak mengelan dah dimulai pendaftaran murid2 
tur dalam waktu berpidato. Kadang2 baru. Perguruan Taman Ibu jang se 
majahan sengadja akan membentak2 djak permulaan clash kedua tahun 
sadja dan mengobral2 kata2, supaja '48 jL telah ditutup, kini mulai diba 
dapat diperhatikan sedikit oleh ngun lagi dan dipimpin . untuk 
pemerintah. . Sebaliknja ada. jang sementara oleh Njonjah  S. Sutio, 
mempergunakan waktu guna bikin dan diwakili Nj. M.S. Gani. , 
dagelan, ataupun tjari senda gurau. 4 

Sekretaris Djernideral Ke- bD jadi pokoknja sidang2 DPR Kota 
pradja kurang zakelijk. Kurang mem menterias Pertanian di 

Jogjakarta 
perhatikan waktunja guna menjele 
saikan soal2 rakjatnja. Jah, mereka 

Setelah mengundjungi konperensi 
ertanian Djawa. Tengah, maka ke 

boleh dikatakan selalu memperhati- . 
kan waktu dan apa jg dikatakan itu p 

marin Sekretaris Djenderaal Kemen 
terian Pertanian Gunung Iskandar 

adalah untuk kepentingan rakjat, 
tapi kalau njatanja kurang korektip 
dan berguna bagi soal2- -nja, apakah mengadakan kundjungan di Jogja 
itu djuga untuk kepentingan rakjat? karta, Diantar oleh Kepala Djawa 
Sekali lagi, zaKelijkheid kurang!! tan Pertanian daerah, mengadakan 

Pun 'dari pehak Dewan Pemerin kundjungan ke daerah? Rentjana 
tah Kotapradja, jang diwaktu sidang Kesedjahteraan Istimewa Pertanian keluar sebagai” wakil pemerintah, seperti di Pendowohardjo, Sewon, 
tidak semustinja'  djika bertindak Dongkelan dan sebagainja. 3 
dan  berbitjara. tidak zakelij au 

ti AN bor SINGKAT JOGJA boleh saja tjeritakan, salah seorang 
anggauta Dewan Pemerintah Kota Kemarin digedung wilis Kepati 

«(Bersambung hal 4) han Jogjakar ta, dilangsungkan kon 
" perensi Kepala2  Djawatan Daerah   

. SOBSI Semarang. protes 3 

PERKARA. PEMBUI 
RANTING LT... 

ye: Sri Widjaja. atas nama Panitera SOBSI tjabang Semarang telah 
mengirunkan surat protes kepala Kelua DiP.D. Kota Besar Sema 

rang” dan Tega Pena setempat. 

Pemilihan anggauta D. P, R. di- 

Pemungutan Siara (Ketjamatan |: 
Kepsuewon/ Kemanfren). 

Pada waiktu jang sudah ditentu- 
kan (djangka waktu .) Pemilih 

boleh memiiih satu orang tjalon. 
Tjara mevilih atax ' memberikan 

pemilihan (stem b'ljet) 

Jang memuat netma 2:tjalon dan 
dafisr2 tjalon 2. Tjalon. tidak diha- 
raskan datang sendiri. Setelah wak. 
tu.pemungatan suara lampau ma. 

kadga tjara. terbuka untuk umum, 

: ngutan suara dalam daerahnya ie, 
Kantor ini menetapkan, 

1. Djumleh suara jang diperoleh 
masing 2 tjalon baik jg dimadjukan 
perseorangan maupun jg. dimadju- 

2, Dfumlah suara Jang diperoleh 

Hatsil' Ini disampaikan kepada 2986, pertjeraian 1052 dan rudjuk 
b, Djika tidak ada djago jg ter- B. P. P. P. melalui T Pa Of 

Istimewa. Jogjakarta untuk membi 
tjarakan. soal2' pekerdjaan. Pertemu 

tan itu dipimpin oleh Kepala Djawa 
tan Pradja  Honggowongso. 

  

JHAN KETUA Telah lulus udjian Pakulteit Hu- 
kurs, Sosial dan. Politik Universiteit 
Negeri GadjahMada tanggal 16 Mei 
1951: Sdr. Susmarkisah Susmojo. 
Kand. Ilmu Sosial dan' Politik Ok 
san Pubhciteit, 

# 

“ Besok.sor€e djam 19.00 oleh SIB, 
Protes ini didasarkan atas dilepas Kesehatan dengan NN diru 

akan: diada 
kira2 satu setengah bulan jang lam Pa en Mena Ta 

usaha nja” pembunihan “atas dirinja Ka Kesehatan dan nasib buruh keseha 
min, Ketua B.T.I. ranting Tawanga tan di luar TE PAN 

lik Semaran 8 Man 8. Djembatan Kali Progo dalam hu elandjutnja SOBSI tjahang Sema lan ini akan diperbaiki dengan bexja a Orans jang 

biang keladi” R 200: 000. 

pembunuhan tadi diadili dengan se 
gera Demikian tulis Korr, kita 

NIKAH & HERAI 
Selama bulan jl. didalam kota Se 

marang jang terdiri dari 4 kenaiban: 

Tjabean, ' Djatingaleh umur. 

dan Peterongan,  djumlahnja perni INDRA: Superman II. 13 th. 
kahan ada 441, pertjeraian 108 dan LUXOR? Tepi Bengawan Solo. Oh» - 

  

REX: Karl Carroli Vanities, Dennis O'Keefe, Constance Moore, “— segala 

rudjuk 7. — Dalam bulan April 1950 Meta: ag Nak Mg 
djumlah pernikahan ada 458, pertje SOBOHARSONO! All the King's raian 144 dan rudjuk 12, — Djumlah Men, Broderick Graftord, Joanne Dru. 
pernikahau didalam tahun 1950 ada S17 th. SENISONO : The Invisible Kana 

Revenge: Jon Fall: “John Carrkding— 
Alan Curtis. 17 1 Mag po 

r 

Hata 
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| masi dulu. Tahu dgn mata-kepala" 
pepgiki. 

sendiri. Tabunja hanja dari dengar? | masuk dari latit2 Hitam, Azov, 
sadja. Dengar para kenalan jglebih | Skaspia, Baltic dan Putih. Kota 

. tua.Diantara mereka itu, sekarang | tersebut diberi nama Piati- 
| sudah banjak jg tingga' dialam baka. | 'norsk, jang berarti kota-lima- 

| Kalau ada pasa ,isin dulu | lautan” 
Jain sekarang”, itu memang benar. Disamping itu kini sedang 
Ig Sodrono lihat dulu, dgn jg So- |j'fdirentjanakan “pula pemba- 
. @rono lihat , memang ba- pgunan kota2 dan bangunan2 . 

. injak berlainan. Ada jg bedanja se- lainnja disepandjang terusan 
'perti bumi dgnlangit. YiTurkmenia di Asia Tengah. 

2. Dulu djaman kolot. Sekarang dja- || fAnt. Reuter. 
mam modern. Madjunja. banjak se- |' p 

—.niak pemimpin. Bedanja banjak 

|. tetap kaum Sodrono. Nasibnja dan 

| kan? takdirnja sudah demikian itu. 

| Lantas djaman Hindja Djepang. Ke js, 

“hunnja jg ke 43. Mestinja akan di- 

| Mestinja akan ditjeriterakan sedja- 

| Hadji.Misbach, pak Hadji Dahlan, .   
' kemerdekaan jg belakang ini. Djuga 

| reka itu sek 

| perti istana. Segala sesuatunjaj leng- 
' kap, berlebih2. 213 

— teralu lama h 

| tangga itu | 

    

  

    

    

   

5 # 
lan “berani. Berani disdjak msuk $ — KOTA LIMA-LAUTAN — 

|. Kantor berita Sovjet ,, ass” 
| mengabarkan pada hari Rabu, 
bahwa didekat setssiun2 hy- 

oelektris kini sedang diba- 
uin kota-kota baru berdasar-- 

dlamasi Kemerdekaan tahun    

  

t 

(kan rentjana-sesudah-perang 
| (Djadi, Bodrono tahu kenjataan2 | sovjet. 
Giwaktu 20 tahua sebelum Prokla- | pikatakan, bahwa sebuah 

gn | : | Kota baru telah dibangun di- 
Dan merasakan'dgn kulit | tepi sungai Wolgs dsn akan 
“sendiri. Kalaw kenjataan?2 | Mmerupakan sebuah pelabuhan 

jang akan merupakan Gjalan 

      

   

    

   

  

    

  

    
  

.kali. Dulu Gjarang?2, sekarang ba- 

“ Embargo memperluas pe- 3 
: Tap 1g msaju Gan jg berbeda, Gs 
Itu dala Kamen Belkohin Kuan Kan rang (Korea namamu 
um Sodrono, nampaknji kok seperti Pendapat beberapa 
sama sadja. Sekalf kaum Sodrono harian India 

: Na AN anna TU ng, Penliaa. harian India jang terbit 

Bea aa Serie Dekan menan” pals hari Selasa jang lalu memper: 
ant tag dibikin : antjik2 1N ingatkan, bahwa sanksi? ekonomi 

Na “antjik2. Sea- terhadap Republik Rakjat Tiongkok 
Dalhir sandiwara Gua ia int sudah Stan Mapan Yan peperangan Ko- 

ada Dana an Jakan. Kaum: Sodro-, “Harian pro Partai Kongres,,,Htn- 
«No kebagian lakon ,,menderita" itu. -dustani Times mengatakan, bahwa 

Dari djaman Hindia Belanda dulu. sanksi? itu merupakan akibat2 jang 
: SN @. logis dari pernjataan mentjap RRT 

Lengan Sekapur merdeka:ini: Lakon sepz PEN Pa neOi di Korea, tetapi 
1g Uipegang oleh kaum Sodruno, te- satu hal jang hendaknja Sinorhati- 
Hen Kl kKemad s1nem Geri tak Ta." eni bahwa tindakan Perserikatan 

dak, 292 kemadjuannja. 2 Bangsa? terhadap RRT itu djangan 

Ig ada kemadjuannja:'lakon PATA Jah mengakiba 
pemimpin! cai 0. # 

kibatkan peperangar. Di 

LEAN en 8 ai aa ““——katakannja, bahwa semua fihak 
s "Pt dua Ka lagi, 20 Mel. ai Dnpne Na aN: Ba Pan 
ye dua an Dasiookl, “D - perang Korea dan menjelesaikan 

bangunan nasional. "Ulang ta sengketa itu dengan djalan Gamal. 

rajakan dimana?. Jg perlu meraja- | “Indian News Chronicie« menga 
men beriaeati S3 aa . takan, bahwa embargo seperti di 

kan (memperingati) perapemimpin. eulken oleh Amerika itu akan ti. 
rah perdjfoangan Kemerdekaan se- 
Gjak-19068 dulu. Difjeriterakan para ag : 
pemimpin-nja: Ditjeriterakan usa. Perundingan. Ant. UP. Pe 
had-nja: Ditjeriterakan pula pende- —— - 

ACHESON : 
  

| SKEDAULATAN RARJAT” 

EPALA DINGIN" PERLU ! 
Untuk selesaikan pertikaianffinggeris-Ir - 

KAENTERI luar negeri Amerika Serikat, Dean Acheson, dalam 

NI konperensi 'pers pada hari Rabu jl mengulangi lagi harapannja 
supaja Inggeris dan Iran' mentjoba. menjelesaikan pertikaian menge- 

nai soal nasionalisasi minjak dgm',skepala jang dingin”. 

|. Dalam pada itu Acheson menjang, tul, ba 
“kal berita2.jang mengatakan, 
' Amerika Serikat sedang bersiap siap 
untuk mengirimkan ahli? tehnik ke 
“Iran dgn maksud untuk membantu 

Kiran dalam usakanja melaksanakan 
“rentjana nasionalisasi itu. Acheson 

menegaskan pula dalam keterangan. 
nja itu, bahwa ia tidak tahu menahu 

| tentang adanja suatu tawaran dari 

| salah satu maskapai minjak partike 
Ur Amerika kepada Iran utk mem. 

bantu mengemudikan industri minjak 
| tanah ' disana (setelah  nesionalisasi 
dilaksanakan, seperti jg telah dika- 
barkan oleh beberapa -surat Kabar 

'baru2 int, 3: 

Diangan bersikap 
ekstrim . 

Ksatika diminta utk mendjelaskan 

sikap. Amerika Serikat” terhadap 

pertikatan Inggeris'Iran ini Ache- 

son menjatakan, bahwa Amerika 

Serikat terus menerus berhubungan 

dengan kedua belah pihak dan da- 

lam pada itu telah mendesak kepa. 

da mereka. supaja mengambil sikap: 

jang moderat dan djangan mengam- 
- bil tindakan2 jang terlalu ekstrim. 

Dikatakan, bahwa Amerika Seri- 
kat. masih tetap berpendirian, bah- 
wa oleh karena kepentingan? ber- 

sama Inggeris-Iran dalam. hal ini 

sangat era" sangkut pautnja, maka 

mereka tentu dapat saling mende- 

kati dalam usahanja mentjapai pe- 
njelesaian jang memuaskan. 

Tidak akan berhenti. 

Ketika ditanja apakah la mempu- 

njai maksud untuk berhenti dari 

Gjabatannja berkenaan lengan ada- 

nja tuntuatan2 jang demikian dari 
kaum Republik. Acheson  menjata- 

kan: ,/Tidak tuan?, saja tidak mem- 
punjai maksud untuk meletakkan: 

Gjabatan saja. Saja akan tetap me- 
megang djabatan itu selama presi- 
den masih menghendakinjas. 

Selandjutnja Acheson menerang- 

dak memungkinkan diadakannja pezkan, bahwa ia tidak mendengar ten. 

njelessian masaalah Korea setjars grang adanja kehendak perdamaian 

jipihak RRT, meskipun ia tahu be-. 

  

ritasa2"para pemimpin ita jg berla- . 
Inan.dga para pemimpin sekarang. && ! 
"Ada-pak dokter Wahtdta, pakdokter To sa 
Sutomo, pak dokter Tjipto,-pak Su- 2 
wardi Suryaningrat, pak Dauwes 
Dekker, pak Tjokroaminoto, pak 

        
2 

En 

  

—- 

Alimin, dlinja lagi, Sesudah itu mes    

3 tinja ditjeriterakan lebih pandjang “ 5 
'agi: perdjuangan bung Karno, bung 
Hatta, bung Sukiman dll pula. Lan- 
tas tjeritanja para pefjuang jgile- Ni 
bih muda lagi. Barangkali sampai 
tjeritanja pemuda Buprijadi. Kemu-- 
cian tjeritera sesudah Proklamasi. 

   

  

£ 

Jalin Foster Dulles: 255 Sama 

| Pemetjatan Mac Arthur bikin 

“3s takut Djepang 
(| Perdjandjian' perdamaian harus segera diadakan 

      

xx Hn NEEA, 

METJATAN djenderal Douglas Mac Arthur akan mempunjai 

, pengaruh jang djelek terhadap rakjat Djepang, kata john Foster 

Memperingati Hari Kebangunan Dulles dalam suatu interview di Washington pada malam Rabu j. 
Nasional memang sangat perlu. Sa- 
L aa ae bagi para pemimpin sen 
ciri su bagi kaum Sofirono, tidak . 
legitu. Perlu djuga, tapi tidak ter- maian jang tepat serta tjepat dan 

jalu sangat. Perlu biasa sedia )”-”)jOPerlambang ini telah dihantjurkan 

Sangat perlu bagi para pemimpin. $ ser : : 5 
Terutama para pemimpin jang baru : : Ta 
t mbul sesidah djaman Kemerdekaan 
iri. Supaja tahu, bhw ,,kemerdekaan” 
jg ada ini, bukan hanja hasil djerih 
pajah para pemimpin sekarang sadja. 

Nelainkan djuga hasil djerih pajab ' 
par& pemimpin jg dulu2, jg sekarang 
stdah pulang ke alam baka, atau jg 
sekarang sudah tidak terpakai. Dja- 
dnja, lantas tidak anggak2an, tidak 
Lesar-kepala. Adapunbantuan kaum 
Sorono, boleh tidak usah Gihitung J 

Sodrono banjak kenal pemimpin 
jeng dulu2. Pemimpin benar2. Ber- 
1 uang utk kemerdekaan. Berkorban 
s gala gaianja. Tenaganja, kekajaan- - 
na, dan djuga djiwanja. Tidak kalah 
besar pengorbanannja, daripada pa:a 
pemuda jg gugur Jalar peperangaa 

Dikatdkannja, bahwa Mac Arthur 
merupakan perlambang bagi perda- 

banjak kensi pedjuang2 kemerdekaar 
sesudah Proklamasi ini, jang benari 
mengorbankan segala sesuatx jguda 
padanja. Tapi, kebanjakan (lari ma- Ma 

itu sekarang: sudah tNak ada. PAN at 
Tidak turut merasaKan hawa kemer Pn Sae 
Gekaan. Sedang jang masih hidup, Yengan dibertentikannja Mac Arthur" 

banjak Ma, tidak terpakai, Selangjynja Dulles mengatakan, 

Kerena kalah desak dgn pemimpin2 bahw-— rakjat Djepang kini merasa 

baru. Atau, Kalau menurut istilah takut dan kalsu mereka tak tjepat2 

bing Asssat waktu masih memang- mendapatkan perdjandjian perdamai- 

ku djabatan Presiden Rilams, kalah 2 mereka akan tetap merasa ge- 

   
sinr dgn para ,patriot baru!” — Hsah. PT Tea Ph PON MDERROT PARUR |  Dinjatakennja, bahwa Pjepang me 

ULU dan sekarang memang ber- Tupakan tugjuan Bovjet ig pertama 

D lemari, Duta masih terbelakang. at Mimur Djauh dan Amerika Serikat 
Sekarang sudah madju. Tjontoh2 memandang dengan persaaan takut, 

perbedaannja-sbb: —. kepontingan2 RRT dalam merentja- 

.. Dulu banjak pemimpin jg. diburu2 nakan perdjandjian perdamaian Dje- 

dan Sikedjar?2 oleh polist untuk di- Pang. aa Pa 
k tangkap. Baik dinegeri sendiri, mau Amerikatelah mengusulkan, supaja 

pun diluar-negeri. Bekarang, para diadakan pakt keamanan bersama 

pemimpin kita setjare resmi men- Ggn Djepang, sebagai suatu bagian 

ai at penghormatan dimine2, baik dari perdjandjian perdamaian, kata 

sidelam negeri maupun diluar-nege- Dulles. 2 5 
    
  La Ada lagi jg. mendapat bin- - 3 

1 ba aa sauna ak | SBO NAN can 
Lulu banjak pemimpin jg.rumah- Sekarang ada pemimpin. Kawin-nja 

nia seperti kandang djam. Atau ti- ke Mesir. Honeymoon nja ke Italia! 
dak punja rumah samaseksli. Atau 

bavjak pemimpin jg. rumahnja se- merupakan suatu kemadjuan besar. 

. Tapi, wenurut katfjamata Sodrono 

0 sah dang sebenarnja masih pertjaja kpd 
bulu benjukipemimpin jg. kehi- bapak2 pemimapin,. ada lain. Jang 

leygan 'rumah tangga, Tak Gapat duluZ, jang sudah gugur atau jeng 
4 

   | memelilararumahtanggs. Terpaksa sekarang lantas tidak terpakai, ftti 
he 'ap budjangan. menumpang2. Ka- 'benar2 pemimpin pedjuang kemer- 
dm g2 ditin 'galkan isterinja, Karena Gekaan. Jang sekarang ini, banjak: 
eralu Ia: hilang atau meringkuk pemitapin penemu kemerdekaan, Ke- 
dalem pendjara. Sekarang banjak merdekaan seperti ditemu snaja. 
penimpis jg. ribmah-tangga-nja dua Djadi boleh buat rojal rojalan sadja! 
atau lebih. Misalnja di Jogja ada Para pemimpin mestinja akan ada 
ruwah-tangge, di Djakarta-pun ada Jang marah sama Sodrono. Kalau 
ruwah-tangga. Rumah.tangga dan mereka marah, Sodrono malah sex 
tsinja jg. baru! Entah legal entah nang. Sebab, iuarah artinja kritikan 
Niegal. Karena memang : Bodrono itu terasa, Dan s#esudah ua memang ada wang $ tik memelihara dua.tiga rumah 3 

  
  

  

  

erasa, lantas diperbaiki. Mudah2' an 
bari 20 Mei ini akan membawa per- 

— baikan bagi para pemimpin penemu 

  

x 

Lulu sering terdjadi. Seseorang komerdok 1 
pewitpin kawin-dtpendjara Lada ea han ENI 
honc ymoonnja ke-tanah pembuangan, Djakarta 165-151, 

Diatas itu hanja beberapationtob2i- 

| pala rumahnja di.pendjara. Sekarang, Lainnja masih banjar. Katanje, itu 

Achirnja ia mengatakan, bahwa 
presiden Truman dan Ajenderai Mac 
Arthur telah mentjapsi kata'sepakat 
mengenai kebutuhan bagi perdjan- 
Gjian perdamaian Djepang dantjara2 

melaksanakannja. . 

Dari London diwsrtakan, bahwa 

. kementerian. luar negeri Inggeria 
pada hari Rabu sore membenarkan 
berita2 jg menjataKan, bahwa duta 
istimewa Truman, Johan. Foster Dul- 

| les akan tiba di London pada tg.2 
' Djuni, untuk mengadakan pertemu- 
| an dgn menteri luar negeri Herbert 

Morrison, guna membitjarakan ma- 
saalah2 jang bertaliandongan penje 

lesaian perdjandtian perdamaian dgn 
Djepa:z. Ant.AFP. 

  

Angin pujuh menimpa 
' Pakistan Timur 

200 Orang tewas, 
1000 orang luka2 

Sedikit2nja 200 orang tewas dan 
1000 orang lainnja mendapat luka2 
ketika angin pujuh mengamuk didis 
trik Faridpur, Pakistan Timur, de- 
mikian menurut berita2 pers diCal- 
catta pada hari Rebo. Ini ialah utk 
kedua kalinja dalam 2 minggu ini 
bahwa angin pujuh menimpa distrik 
Faridpur, Sedikit2nja 25 orang tewas 
dan 65 orang mendapat luka2 dalam 
angin pujuh tang terdjadi pada tang 
gal 29 April jl? : eka 
Menurut pe.ita2 itu “tornado" jg 

kedua. terdjadi pada hari Saptu jl, 
dan katanja telah menjapu: bersih 
berpuluh desa: Banjak orang masih 
terdapat hilang dan sedikit2nja 8000 
penduduk tiada berumah lagi. Ta- 
naman2 padi dan kapas diduga ba- 
njak jang rusak. Kerugian ditaksir 

lebih kurang 8 @djuta rupee atau 

1.680.000 doilar. Ant. UP, 

  

WAN 

Pembesar kadutaan Tje- 
» koslowakia ditangkap 

: DifBelgrado. 

Polisi keamansa Jugosiavis baruZ 
ini telah menangkap seorang pem. 
besar kedutaan Tjekoslowakla dan 
dus orang pula di Belgrado atas 
tuduhan melakukan pekerdjaan ma- 
ta2 untuk Tjekoslowakla, demikian 
diberitakan dengan resmi di Bel-' 
grado, , 3 
Liam sebuah komunike pemerin- 

tah dikatakan, bahwa pembesar itu, 
Japoslav Noemec, telah ditangkap 
malam Senin setelah dua orang ma- 
ta2 Tjekoslowakia menjerahkan ke- 
padanja dokumen2 jang berisi ke- 
terangan tentang keadaan militer, 
ekonomi dan politik Yugoslavia. 

Dikatakan, Noemec sudah menga- 
ku dan memberikan djuga ketera- 
ngan2 lain tentang kegiatannja, 
Namanja dua orang pala jang 

ditangkap tidak diberitahukan. 
Ant, Atp. 

bhw bari m 

| lagi pasukan? 

   a di Tiongkok Barat makin 
nakin katjau keadaannja. Di- 

katakan, bahwa adanja kekatjauan 
itu dapat dibuktikan dengan makin 
banjak orang2 jang ditembak mati. 
Ant. UP, he 

# ORSON WELLES dalam pembu- 
atan film ,/,The magnificient Amber- 
stons”, ia diharuskan lebih menu 
perdalam peladjarannja, karena si- 

fat kanak?nja selalu belum bisa di 
lupakan. Padahal dalam film itu 
dia harus bermain seperti. orang 
jang sudah tjukup dewasa. “Tetapi 
beladjar ,,apa” atau bagaimana” 
tidak didjelaskan. 

2 

8 13 Orang tewas 
ketika terdjadi ketjelakaan kereta 
api didekat Caleutta. Berita itu di- 
siarkan oleh pers dan radio setem- 
pat pada tg. 13 Mei. Serba tiga-be- 
las, Djuga buku ,,apa siapa” tjipta- 
an Tjiptoning “membitjarakan 13 
orang terkemuka. : 

  

FRONT KOREA : 
  

Serangan2 pertjobaan Utara 
diseluruh front 

aan Korem Selatan mundur 
EITR pertama kalinja semendjak berachirnja offensif 

. aan Utara, pasukan2 Tionghoa pada hari Reboj! 
melakukan serangannja diwaktu siang hari terhadap pa- 
sukan2 Korea Selatan jang mengambil kedudukan2 dise- 
belah selatan sungai Soyang kira2 ditengah2 antara 

. Chunchon dan Inje, demikian koresponden AFP mewarta- 
kan dari front tengah. 
Beberapa opsir staf PBB pada malam Kemis mengemu- 

kakan, bahwa serangan diwaktu siang hari sematjam itu 
biasanja merupakan pendahuluan daripada offensif pasuk- 
an2 Utara. 
Sementara itu 3 kompi pasukan? 

Tionghoa. pada Rebo pagi terlihat 
sedang bergerak dalam susunan 
menjerang kearah lembah sungai 

Pukhban disektor barat front tengah. 
Pasukan.pasukan Tionghoa jg lebih 
besar GjumJahnja pada Rebo siang 
ini tlh terlihat pula oleh pesawat2 
PBB sedang bergerak disektor tsb 

Selatan dipukul mun-' 
dur 

UP mewartakan 'dari Tokio, bhw 
pasukan2 Tionghoa pada hari Rebo 
itutelah melakukan serangan2 per- 
tjobaan terhadap garis2 PBB dari 
sebelah utara Seoul hiugga kepan- 
taf timur. Kedudukan - kedudukan 
Korea Selatan jang letaknja diseki- 
tar Inje Gan disebelah timur Chbun- 
chon diserang oleh pasukan2 Utara 
jang kuat dengan bantuan artilleri. 

- Pasukan2 Utara berhasil menduduki 
Kota Inje jang telah hantjur itu dan 
memukul mindur pasukan? Korea 
Selatan dari 2 buah kedudukannja 
jang terdepan. 
Pasukan-pasukan Utara pada hari 

Revo itu sebelum fadjar melakukan 
serangan pula terhadap pertahanan2 
PBB disebelah timur-laut- Seoul, 
tetapi serangan itu dapat dihalaukan 
oleh pasukan PBB. Lebih kebarat 

ra jang tidak di 
Ketahui kekuataannja menjerbu dim 
garis-garis PBB disebelah utara 
Beoul tetapi kemudian mengundur- 
kan Giri lagi setelah adenja perla- 
wanan jang seru-oleh meriam? dan 
mortir- mortir P. Sebuah serang. 
an lainnja jang dilakuksu pada te- 
ngah malam disebelaki.barat - laut 
Seoui dapat dihalsukan pula oleh 
pasukan- pasukan PBB. 3 

Serangan? udara PBB. 
Angkatan udara ke—5 mengu- 

mumkan pada har? Rebo, bahwa 
pesawat2 pemburu dan pembom jg 
berada dibawah komandonja telah 
menembaki dan menjerang sasaran2 
Utara dengan bom2 napalm damnroc 
ket didekat Chorwon. Pesawat2 B-29 
dari angkatan udara Timur Djauh 
pada hari Selasa telah mendjatuh- 
kan 80 ton bom atas Sariwon di Ko- 
rea Barat. dan Hambung dipantai 

timur. $ 

Komunike Tentara ke-8. 

Komunike Tentara ke-8 jang di- 
keluarkan pada Rebo malam jl me- 
njatakan, bahwa kontak2 ringan de. 
ngan satuan? Utara terdjadi difront 
barat ketika patroli2 PBB menga- 
Gakan gerakan? djaih kedaerah 
Utara. Pemusatan pasukan2 Utara 
dikabarkan berada didaerah sebelah 
utara dan sebelah timir Uijongbu. 
Serangan oleh satuan2 -ketjil Uta- 
terus terdjadi disebelah utara Chun- 

chon, sedangkan pasukan2 Korea 
ra Selatan jang berada disekitar 
Inje telah mengalami 6 serangan 

pada malam Rebo: 

  

Felix Robert: Mendel-.. 
sohn meninggal 

Felix Robert Mendelsohn, pe. 
main cello jang terkenal dan 
keturunan mendiang komponis 
Mendelaohn jang tersohor itu, 
malam Rebo ini telah mening- 
gal dunia, ketikala sedang ma- 
in digedung concert Baltimore, 
USA. Dalam tengah2 permain- 
an, Mendeisohn mendafak dja. 
tuh pingsan, lalu meninggal. 
Ia mentjapai usia 60 tahun.     Ant. OPS 5 | 
  

Kerugian Utara pada tanggal 15 
Mei ditaksir lebih kurang 2890.0orang. 
Demikian komunike tersebut. Ant. 

Atp, 

dan 21 luka? 

    

   

Peraturan alokasi gula 

HAL 
AAA 

AMAN 8 
mad ntenas tagar 2. Pe GEN AR    

pasir sementara 
dihapuskan 

|JASIL menggiling” tebu tahun ini, ditambah dengan persediaan 

| lima menjebabkan keadaan persediaan gula pasir kini mendjadi 

demikian baiknja sehingga pemerintah mengambil ketetapan untuk 

menghapuskan sementara waktu 

1r Djuni 1951. 

. Walaupun demikian, setiap pengi- 
riman keluar Djawa (ketjuall kebe- 
berapa daerah penjelundupan) tetap 
harus disertai surat izin dari Kan- 
tor Urussn Export, demikian berita 
jang diperoleh ,,Antara« dari sum- 
ber jang lajak mengetahuinja. 

Untuk memungkinkan pengiriman 
gula pasir sebanjak-banjaknja keda 
erah2 diluar Djawa, maka surat izin 
akan diberikan kepada setiap orang 

Jang memadjukan permintaan. Dju- 
ga sjarat, bahwa pengirim harus se 
orang pedagang jang sjah dan ter- 
tjatat ditempat pengiriman itu, utk 
sementara waktu dihapuskan. Mak- 
sud penghapusan. sjarat ini adalah 
untuk memberikan kesempatan ke- 
pada pedagang2 jang berkedudukan 

diluar Djawa untuk mengangkut sen 

Giri gula pasir itu dari Djawa. 

Setiap pedagang atau firma Jang 
ingin mendapat izin pengeluaran gu 
la pasir itu, lebih dulu harus men. 
Gapat ruangan kapal dan tanda pen- 
tjatatan atau regu dari maskapai 
kapal. Recu ini harus ditundjukkan 

kepada wakil Kantor Urusan Export 
Gipelabuhan pengiriman. Surat izin 
ini tidak akan diberikan, apabila ti: 
Gak dengan pasti diketahui bahwa 
ruang-kapal sudah tersedia untuk 

mengangkutnja. 
Sebagai peraturan peralihan, ma. 

ka surat2 izin jang dikeluarkan da. 
lam bulan2 April dan Mei 1951: se- 

susi dengan peraturan istimewa gu 
na menambah pengirimangula pasir 
Galam Gjangka waktu jang pendek 

  

gerak - cerik serdadu2 dan-kendaraan2 jang menudju ke front ANP. 

peraturan alokasi gula pasir. mulai 

kedaerah2 diluar Djawa, dianggap 
berlaku untuk: bulan Djuni 1951. 

2 Ant: 

Jajasan gabungan pe- 
njelenggara beras A 

-— De eamUaNg mn 

Menjambung berita tentang. di- 
bentuknja kemarin pagi (16/5) sa. 
atu gabungan pendjualan beras di 
Djakarta, lebih landjut dapat dika. 

: barkan, bahwa badan jang dibentuk 
kemarin itu akan merupakan pusat 
organisasi jang berbentuk jajasan 
Gan jang dinamakan Gabungan Pe- 
ntelenggara Beras Indonesia (GPBI). 

Untuk gementara GPBI dipimpin 
olem Lapian dari Persabi (Persa- 
tuan Saudagar Beras Indonesia) 
selaku aktif direktur. 

Ditiap daerah, a.I. di Medan, Pa- 
Gang, Palembang, Bangka, Rengat, 
Pontianak, Bandjarmasin. Bandung, 
Semararg, Makasar, Menado, Sama- 
rinda, Balikpapan dan Ambon, akad 
Giberdirikan GPBI daerah, jg ter- 
diri pedagang? beras Indonesia, dan 
jang berbentuk koperatif. Pemben- 
tukan GPBI daerah ini akan dilak- 
sanakan bersama sama oleh Dewan 
Ekonomi Daerah dan Kepala Da- 
erah jang bersangkutan. 

Jejasanini bermaksud" memberi 
bimbingan : kepada-para pedagang 
beras Indonesia. 
Bersama dgn agen2 Jajasan Ba- 

han Makanan (Bama). jg umumnja 
terdiri dari perusahaan? asing, akan 
diwudjutkan satu keagenan: Se-/ 
mentara, menurut kemampuan 
GPBI, perbandingan modal ditetap- 
kan 50:50 Ant. 

Karet di Djakarta 
Harga karet tertjatat' tg. 16/5 

Gjam 17.00 dipasar Djakarta, 
Sheet No.1 R. 855 pembeli 

2, 8.40 - 
” ” 3 ” 8.15 ” 

5 » Lready ek: Tg. Priok 
R. 7.30 djadi, Crepe No. 1. R: 8:85 
Gjadi. Pasarnja tetap. Ant. f 

Emas di Djakarta 
Harga emas tertjatat tg 16/5 djm. 

17.00 di pasar Djakarta. 

” ” 

Hmnas No. 1 R, 32.30 per gr. 

” ” 2 ” 32.25 ” ” 

» Ma Bon n 
Ant. 

  

Iran mempunjai 
backing” Sovjet 

Surat2 kabar Iran padahariRabu 
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mengemukakan, bahwa Rusia ber- 
sedia menggerakkan pasiukan2nja 
masuk Iran apabila Inggris tetap 
.berkeras kepala” untuk metjoba 
menduduki. daerah minjak Abadan. 

Surat. kabar ,,Shahed” menjata- 
kan, bahwa staf umum angkatan 
perang Sovjet telah mengadakan 
persiapan2 untuk menggerakkan 
pasukan2nja sesuai dengan perdjan- 
Gjian Sovjet-Iran, ja'ni apsbila ada 
pihak ketika jang berani mentjoba 
mengadakan Intervensi bersendjata 
Gidaerah Iran, ataupun ada suatu 

Dengan tidak menghiraukan peperangan jg- kini sedang menimpa negerinia, negeri jang ingin mempergunakan 

2 orang Korea iang sudah landjut umurrja meniaksikan dengan tenang daerah Iran sebagai pangkalan bagi 
operasi melawaa Sovjet. 

  

PEMBERONTAKAN DI ALBANIA 
PM Hoxha dipanggil ke Moskow ? 

. Ge BER2 Italia menjatakan peda hari Rebo jl, bahwa pemberon- Seorang pemimpin ' ,fi- 

Ditegaskan, bahwa. jika peme- 
rintah Iran tidak dapat menghen- 
tikan gerakan intervensi sematjam 
itu, maka Sovjet akan berhak meng- 
gerakkan pasukan2nja masuk dae- 
rah Iran. Ant, Reuter. 

  

taban tsrhadap pemerintahan komunis di Albania kini telah meluas dayan Islam" ditangkap 

dan kaum pembela anti komunis telah melakukan serangan2 terhadap » 

pasukan2 pemerintah dalam djarak 50 mil dari ibukota Tirana, 

Menurut sumber2 itu, maka kaum 

pengungsi jang datarg Gari Albania 

menjatakan, bahwa kaum pembela 

anti-komunis jang d'pimpin oleh 

Gdjendoral Baraktharas telah turun 

dari kedudukan2nja dipegunungan2 

dan beberapa kail bertempur dengan 

pasukan2 Albania didaerah antara 

Tirana dan EHlbassan. 

Para pengungsi itu menjatakan 

pula, bahwa perdana menteri Alba- 

nia, Eaver Hoxba, dan menteri da- 

lam negeri Mehmet Suevhu sedjak 

beberapa minggu ini tidak melihat- 

kan diri dimuka amum dan telah 

tidak badlir pula' dalam, perajaanZ 

tanggal.1 Mei. Diduga: bahwa me- 
reka mungkin telah dipanggil ke 

Moskow untuk memberi pendjelasan 

tentang terdjadinja pemberontakan2 

dan kekeruhan2 diseluruh Albania 

baru? ini. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 

barisan2 polisi istimewa dan bebe- 

rapa kesatuan tentara Albenia tih 

ditempatkan dipos2 tetap disepan- 

Gjang djalan2 besar jang penting 

untuk mendjaga terhadap sabotage. 

Polisi Iran telah menangkap seo- 
rang pemimpin dari organisasi aga- 

Baru? Ini telah dilakukan banjak ma ,,Fideayan Islam“ pada hariRabu 
penargkapan 20 mil disebelah teng- 1! setelah terdjadi: tembak-menem- 
gara Tirana setelah diketemukan bak. 
suatu komplotan melawan peme- Jang ditangkap oleh polisi terse- 
rintah.' Demikian menurut sumber2 but ialah Abol Ghasim, Rafli, ta. 
tersebut. Ant. UP. ngan kanan Nawab Safawi, pemim- 

KN / pin tertinggi organisasi ,/Fidayan 
Islam“ tersebut. 

Polisi menjatakan, bahwa Rafii 
membawa senapan dan mentjoba 

« 2 melarikan diri Ketika hendak di. 
1 Iran! & tangkap dirumahnja, akan tetapi 

j setelah terdjadi sedikit pergulatan 
Pemerintah Inggeris akan menin- penangkapan itu dapat djuga dilak- 

Gjau pengiriman suatu missi pen- sanakan dengan baik. 

ting ke Iran. djika Teheran bersedia  ,,Fidayan Islam” achir2 Ini telah 
mengadakan perundingan dengan banjak menjiarkan pamflet2 jg be- 
Inggeris tentang mmasaalah minjak. risi antjaman terhadap pemerintah 
Demikian kalangan jg mengetshui danpemimpin2 ,,Front Nasional" Iran 

mengumumkan di London padahari jang dipimpin oleh perdana menteri 
Rabu ji. ! Mossadegh. : £ 

Diduga, bbw putusan mengenai ,Fidayan Islam” adalah organi- 
soal ini mungkin akan tertjapai Ja- sasi agama jg bertanggung djawab 
lam sidang2 kabinet jg akan datang. terhadap perabunuhan2 atas almar- 

Selandjotnja | dikabarkan, bahwa hum perdana menteri Ali Rezmara 
missi itu akan /diketuaioleh seorang dan bekas menteri pendidikan Dr. 
menteri. Dim hibungan ini mana men Abdul Hamid: Zaganeh. ,,Fidayan 
teri negara Kenneth Younger telah Islam” berarti',,mereka jg bersedia 
Gisebut2, Ant Atfp: berkorban utk Islam”. Ant, UP. 
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Missi Inggeris ke 

  
ai 
  

  

“COUP DETAT Di BOLIVIA ? 
Presiden meletakkan djabatan, kekuasaan dipegang 

“rlolagoitia telah berangkat ke Chili 

gai presiden dari menteri pertahanan. pemilihan presiden ketika tanggal 
Sementara itu bekas presiden Ur- 6 Mel jbl. 

keadaan 

dan keadaan /diseluruh negeri ka- tak seorangpun diantara & orang 
barnja tenteram. tjalon presiden mendapat suara ter- 

Ballivian, presiden baru, menga- banjak jg tjukup, hingga pemilihan 
takan kepada/ wartawan U.P. Luis tadi diserahkan ketangan parlemen. 

MEMTI Mmamesagaan 

tadi memuntjak, ketika” 

| Dewan pemerintah militer 

“PRESIDEN Mamerto Urriolagoitia dari Bolivia pada hari Rebo 

“telah meletakkan djabatannja, 

Angkatan darat Bolivia telah membentuk sebuah Dewan Pemerin- 

tah Militer jang diketuai oleh djenderal Hugo Balivian. Presiden 

Urriolagoitia kabarnja sudah berangkat ke Chili. Keadaan bahaja 

sementara itu diumumkan di Bolivia. 

Lebih Gjauh tentang perletakan 

@jibatan Mamerto Urriolagsitia se- 

bagai presiden Bolivia dan dikuasai- 

nja pemerintahan negeri tadi oleh 

dewan militer, dapat dikabarkan, 

bahwa pemerintahan militer tadi 

  bhnias Alor, Jaita 31 ea Baju Jah 

pada hari Rebo ini telah menjatakan 
berlakunja undang? Jalar bahaja 

untuk seluruh Bolivia. 
Pemerintahaa militer ini terdiri 

dari 10 orang menteri, Jang dipimpin 

oleh Djenderal Hugo Ballivian seba- 

    SEE NA Bed 

Zavala, bahwa penggantian peme Menurut rantjangan, parlemen 
x 

rintah sipil dengan pemerintah mili akan bersilang dim bulan Angustus 
ter tadi ,,tida bisa diartikan seba- j.a.d., untuk memilih presiden dian- 
gai suatu pergbutan kekuasasn oles tara 3 orang tjalon, jang mendapat: 

tentara, dan | 

karela.« 

tindakan pertama dari pemerintahan geri mendjadi aman dan 
militer Ini 
konstitusi tahun 1947. 

1 
' 

Di Bolivia ada 6 tjalon 

Pp residen 

Bolivia telth. mengalami krisls2 

rriolegoitia pun telah suara terbanjak. 
meletakkan djabatannja setjara su- | Kata Djend:rel Ballivian, dewan 

militer (junta) akan memegang 
Ban Beam selandjutaja, bhw, tampuk pemerintahan, sampai ne. 

tenang 
Ialah mengembalikan kembali, dan sesudah itu ,akan 

serahkan kepada siapapun djug 
jang, berhak Menaaa Saad ml 

Ketika Urriolagoitia meletakkan 
Gjabatannja, Ia katakan bahwa ia 
tak mampu menenteramkan negeri- 
nja hingga terpaksa menjerahkan 

politik berturjut-turat, bertalian dgn pimpinan kepada tentara,” Ant.UP, 
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»kepata panas”. 

ji Seperti bang Dul, 
" mBah Nur. 

alu. 
Ba 

5 'Kan bisa tidur dikolong jan 
tan! 

Fa # 

Sara. Solo 
udjian “pengabisan. 
lisan - kabarnja 

2 » gua diantaranja: 
»Suara Merdeka” 

| Sea 2 
ta Sebutkanlah 5 orang wartawan 

.jang ternama? 
3. Berapa djumlah Harian dan Ma 

djallah jang diterbitkan di Indone 

Sia? 

SN 

latan Ra'jat”? 

: dah dikenal pa' guru. Padahal 
B Uma, Berabe sendiri nggak tahu 

bahwa  suaminja jang  tertjinta 

bergelar ,,Berabe”. 

. kepala -di 
$. ja Neha ar ai Tai dun Nu 

'saikan -minjak dengan 
Na .dan djan gan bertindak terlalu 

"gettani orang ngarti seihatnah itu 
“hanja ditudjukan kepada Iran. 5 

Itu -namanja kata diplomat. 

“Dilain fihak Rusia ngarap supaja 
Iran selesaikan soal minjak itu dgn 

Kalau tidak punja pendirian sen 
diri, Iran kan bisa djadi .panas di 
pg Kesimi susah "kesana susah. 

“Oa keras 

“Pergi pada jang Lor dipalang pin 
8 t Pada jang Ban diterima dengan 

udjian, 
djuga 

djelmaan dari 

33 15 "Siapa nama sebenarnja dari ,Be. 

srabe” Denah penak sie. »Kedau 

a — Pertanjaan nomor ata rodo be 
«rat. Berat buat Berabe. Karena diri 

nja, jang selalu dirahasiakan itu su 

tahu bahwa suaminja jang tertjinia 
Apalagi mBah 

Vur dan bung Keriting. Kalau keta 

huan siapa “orangnja, bisa berabe. 

  

DJUMAT 18 MEI 1951. 

Gelombang: 59,2 dan 122,4 m. 

12.15 Siaran dari Masdjid Besar Jo 

E 4 gjakarta. 

3 ta. 15 Ruangan Rumah Tangga oleh 

“Nj. Suparto. 

1 gan 

0 ja, £ 
- 19.15 Hiasan Malam. 

- 19.45 Aneka Ragam 
B: 4 . Warna. 

5. 21.15 Obrolan Pak Besut. 

Kuping Hitam. 

113, 45 Merajukan meng oleh Dwi Sua 

18 10 Mendjelang Malam “oleh $ Hero 

oleh Mustika 

21.30 Dagelan Mataram oleh Barisan 

Ma nan 

Pedoman sementara pokok peraturan 
- sewa menjewa rumah 

ARU3 ini sidang DPR Kotapradja telah dapat menerima Pera- 
turan Sewa menjewa rumah dan gedung dalam lingkungannja. 

Dalam peraturan2itu banjak soal2 jang jerlu diketahui oleh penduduk 

Jogjakarta umumnja,- maka perlu 
pasal jang diperlukan oleh umum. 

Dasar2 harga sewa rumah? atau 
gedung2 mulai berlakunja per: 
aturan inl ditetapkan seperti beri- 

kut: , 
.a. Untuk rumeh?2atau gedung2 jg 

selaras dengan keadaan pada tang- 
gal 1 Januari 1942: sebanjak- banjak- 
nja sama Gengan harga sewa- 
pada itu waktu, berdasarkan atas 

uang Jang beriaku pada saat itu. 
b. Untuk rumah? atau gedung? 

jang berubah dari tanggal 1-1 1942, 
dan jang didirikan sesudah tanggal 

tersebut: sebanjak?nja sama (gn 
rumah? stau gedurg2 tang sifat dan 

: klas tanahnja sama (seimbang) de- 
sedang Sibaokilanan 5 

Dalam 
ditanjakan 

hal2 jang berhubungan dengan djur 

ngan tersebut diatas. 

Buat sementara waktu meximum 
kenaikan harga sewa bagi: 

a, rumah/gedung buat didismi di 
tetapkan ditambah 75 pCt, b. rumah 
Igedung buat kantor sosial Gitetap- 
kan ditambah 100 pCt, e. rumeh/ 
gedung buat kantor pemerintah di- 
tetapkan ditambah 150pCt, di ru- 
mahfgzedung buat perusabaan? par. 
tikelir dan toko ditetapkan ditam- 

bah 250pCt. 

Pelanggaran? 

Djika penjewa tidak memenuhi 
kuadjiban membajar usprg sewa 
sampai tiga bulan, maka pemilik 

rumah atau gedung berhak memu- 
tuskan segala perdjandjian jdng di- 
buatnja. Semua hutang harus di- 
lunasi dulu. Pemilik harus menerima 
uang sewa. 

Pemberhentisn sewa 

. Djika penjowa akan memberhen- 
tikan persewaannja, mska ia harus 

| Siaran RADIO 

memberi tahukan kepada pemilik 
rumah atau gelung sedikitnja satu 
bulan sebelumnja, ketjvali kalau 
ada keadaan jang memsksa. 

Djika pemilik rumah atau gedung 
skan memberhentikan persewaan, 
maka ia harus memberi tahukan 

kepada peujewa sidikitnja tiga bu. 
lan sebelumnja, (bulan kalender), 

Kedua "belah pehak harus menjetu- 
Gjui. 

Hal larangan. 

Fenjewa rumah atau gedung di- 

larang: 
a. mengadakan perubahan? tidek 

semupakat dgn. pemilik rumah atau 
gedurg. - : 

b. mendjual, mengambil, memin. 
Gah segala barang jang merupskan 
perlengkapan rumah atau gedung 

itu. 
c. memindah hak sewa kepada 

orang lain, ketjuali dgn. idzin dari 

pemilik rumah. .atau gedung. 
3. menerima uapg kuntji. 

ikan (berangsur-angsur) 
laimnja masih didalam pemeriksaan. 

kiranja kita petikkan satu dua 

.Medebewoners'' 

' Terhadap orapg2 jg. turut menem- 
pati sesuatu rumah atau gedung 
Ggn. menjewa rumah atau geding 
itu, maks bagian uang sewa untuk 
mereka ditetapkan: sebanjak2 se- 
Imbang dgn. ruangan? jang dipa- 
kainja, dari rumah atau gedung jg. 
Gjadi pokok sewanja. 

Lagi 83 tawanan A.UL. 
dibebaskan 

Baru2 ini telah dikeluarkan lagi 
83 orang tawanan A.U. TI dari rumah 
pendjara. Kebumen. 

Sebelum mereka dikeluarkan, ter 
lebih dahuhi oleh Djapen diberikan 

penerangan, agar mereka insjaf, bah 
wa Negara kita adalah Mesara hu 

kum. 
Perlu diketahui, bahwa djumlah 

tawanan A.U.I. jang berada didalam 

pendjara Kebumen “ada 1421 orang 

dari djumlah tersebut telah dikeluar 
952 orang 

  

Pengurus Lembaga ' Pendidikan In 
donesia Jogjakarta telah memutus 

kan mengadakan tjeramah pendidi- 
kan sebulan sekali untuk para ang 

gauta2nja, mengadakan ,Pekan Pen 
didikan” pada achir - bulan Puasa. 
Usaha ini diselenggarakan bersama 
dengan Balai Penjelidikan Pendidi 

kan/Pengadjaran R.I. 

  

TO Alah      
Semua - Djawatan tentu tjukup 

negawainja! Malah ada Djawatan 
jany- kelebihan pegawai! Tetapi" se 
baliknja di Pegadaian Negeri Karta 

Sura laii hatnja. Pegawainja kurang, 

sehingga ta' dapat melajani publiek 
jang datang menggadaikan. Padahal 

mereka dari daerah Klaten, Bojolali, 

Karanganjer, jang djauhnja ada ig 
15 km, mulai diam 1 malam sudah 

mulai antri tjari tempat, sedang lo 
ket Pegadaian ditutup djam 2 siang. 

Akibatnja banjak publiek jang pu 
lang dengan tangar hampa dan me 
ngeluh! 

Di Pegadaian Negeri di Kartasura 

kini hanja ada tukang nilai (schat- 
ter)/nja seorang. Maka baiklah kira 

nja pihak jang berwadjib segera me 
nambah Pegawai Pegadaian Negeri 

Kartasura, untuk dapat melajani 

Den ps 
2 Pak Somomerdiko 

' Kastosuro. 
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sSKEDAULATAN RAKJAT” » 

    

DJUMA'AT 18 MEI 1951, 

Olah Raga : 

Sialan Rusayai 20 Mei Hasil SSA tennis-tournooi jang lengkap 
Guna menjambut hari ,,NASIO- 

NAL”, Djawatan Penerangan Kota- 
. pradja Jogjakarta, akan mengadakan 

siaran RAZOGEL. di 
dalam Kota. 

Kemantren2 
Rentjana siarannja 

adalah sbb: 
Kotagede @i Pasar, Mergapgsan 

di Prawirotaman, Mantridjeron di 

Gading, Keraton di Pasar Ngasem, 

Wirobradjan di Patangpuluhan. Ge . 
dongtengen di D'ogonegaran, Djetis 
di Kranggan, Gond»kusuman, di Pa- 
sar Sonegaran dan Pakualaman di 
.Kemantren. 

Pertjobaan padi Be- 
ngawan 

Kalurahan Sidokarto Kabupaten 

Sleman telah dapat berhasil mena 

nam padi Bengawan. Menurut kete 

rangan usaha2 penanaman tersebut 
lebih memuaskan, karena daerah ini 
memang tempat jang sering digena 

ngi air. Pada waktu menunai padi, 

penghasilan dapat - dipungut 67.25 

kwintal. 
“Adapun hasil padi biasa dapat 
menghasilkan 53  kwintal. Dengan 

demikian penghasilan “padi Benga 

wan dapat menambah 15 kwintal 

tiap 2 ha. 

Artona djalar di Gunung- 
kidul 

: Menurut pihak Djawatan Pertani 

an daerah Jogjakarta, kini penjakit 

pohon kelapa  Artona, berdjangkit 
didaerah Rongkob (Gunung Kidul) 
dan daerah Pakem. Penjelidikan2 te 
lah dilakukan, dan sekarang. sedang 
diadakan pendjagaan jang keras, 

agar bahaja itu tidak mendjalar ke 

lain daerah. 

21 Mei mulai suntikan 
pes! 

Suntikan anti pes segera akan di 
lakukan serentak diseluruh keman 

tren2 didalam kota Jogjakarta. 
Tentang tempat dan Rukun Kam 

pung mana jang didahulukan akan 
diberitahukan kepada ketua rukun 

kampung dimasing-masing tempat. 
Untuk sekolahan? dan kantor2 jg 

letaknja berdekatan dengan tempat 
penjuntikan jang akan diadakan, di 
mintakan supaja guru2 beserta mu- 

rid-muridnja dan. para pegawai kan 
tor djuga menjuntikkan diri, agar 
penjuntikan ini sebanjak mungkin 

dapat menolong penduduk didaerah 

situ. 
Seperti diketahui rentjana penjun 

tikan ini akan dimulai tanggal 21 

jang akan datangdan diduga dapat 
selesai tanggal & bulan Juni jang 
akan datang. Suntikan hari pertama 

akan dilakukan untuk kampung2 
Kumendaman, Ledoksari, Kadipaten 

Vetan, Kotabaru, Djetis, Patuk, Bin 
taran, Sitisewu, “Kuntjen, Ketandan, 
Sosrokusuman dan Petinggen. 

INI dapat ditjatat hasil2 pertandingan2 jang dilakukan oleh 
Ketje cs. dalam tennis-tourrooi SSA di Palembang dan Sungai 

Gerong selama tg. 12/5 sampai 14/5 jl. 

Sabtu soretg. 1?/5: Ketje. Firman 
Harshap 5 6 46—4 Dames sing- 
le- Nj. Tinangon — Mrs £cheemaker: 
1— 6. Dubbel laki2: Ketje/S. Hu. 
rip- Ibnu Sutowol Roni: 6 — 0,6—0 
Ketje/S. Hurip — Chow Kim Fen/ 
Ong Tjuan: 6— 0, —4, 
Minggu tg. 13/5 pagi: Single laki2 

Santoso H.—Martens 5 6—36 1. 
' Firman Harahap - Anderson — 6- 
» 1,6 — 3. Dubbel laki2, Ketje/S. Ha- 
rahap Ir. Bowmnau/Martens 53 6,6 2. 

Minggu sore, Dubbel laki2: Ketjel 
F. Harahap- Ir. Eowman/ Anderson 

3—6,5—-7. Dubbel tjampuran: Nj. 
Tinangon / Santoso Hr. — Nj. Avraettl 
Martens 5 6—2,4—6,3—2 Per. 

tandingen ini tidak selesai, karena 
terburu malam, 

Senin pagi: Single laki2: Ketje- 
Ir. Powman 5 6—2,6—3. Dubbel 
tiampuran: Tinangon/F. Harahap- 
Ni. Russirg/Dr.. Pryema ce t—6, 
5 — 7. Debbel laki2: Romarce anta- 
ra Ketje/S. Hurip-Ir PFowmar/Mar- 

tens 5 4—6,6—4,6 —4. Ant. 

Djuara Ping Pong Djawa 
Tengah 

| Tgl. 1515 telah diputiiskan men- 
Gladi djuara ,ping. pong“ Djswa 
Tengah dalam pertandingan sela- 
ma hari ,,Pante Kosta“, diseleng- 
gurskan oleh perkumpulan Tionghoa 
Ta Chung She di Semarang: 

4 Orang ditetapkan mendjadi &ju- 
ara permainan ,,singgle lelaki“ ja- 

itu 3 dari Semarang, seorarg dari 
Magelang: 4 djusra partai ,,doubble 
lelaki« jaitu 2 dari Semerang, 2 
dari Solo, 2 G@juara buat lelaki 
wanita“ keduanja dari Semarang, 
Gan 4 djuera buat ,singgle wanita 

jaitu 3 dari Semarang dan 1 dari 
Parakan. Ant. 

Pertandingan bola- 
kerandjang mere- 
but piala-piala. 

Berhubung dgn ,,Hari Pembangu- 
nan Bolakerandjang di Djakarta”, 
oleh P.9.K.LD. akan diadakan toor- 
nol bolakerandjang jg akan dilaku- 
kan setjara setengah kompetisi, 
tan: gal 18 19 dan 20 Mei "51: 
Untuk pertandirgan2 tsb pergurus 

P.B.EK.ILD. menjediakan 3Ipiala, jaitu 
1 piala-giliran jg pada tahun 1950 
dimenangkan oleh Kenchanz, dan 2 
piala lagi untuk pemenang No.1 
dan 2. 

Ferlu diterangkan, bahwa jg akan 
turut dalam toornoi tsb. 8 perkum- 
pulan ialah Irdra, Kerchana, Indo- 
nesia Muda, Bakti, Trisula, K.PI., 
Storm dan Sparta. Ant. 

Gerak-djalan GORSER 

Bertepatan tanggal 17 kemarin 
telah dilangsungkan gerak djalan 

: jang pertama, jang diselenggarakan 
oleh GORSER Jugja, dengan meng: 
ambil route mengelilingi Petang 
kraton. 

Gerak djalan diikuti oleh Siaran 
sekolah rakjat VI kota, ketjuali 
8S. R. Latihan Djetis Barat dan S. R. 
Keputran I. jg masing2 mengirim. 
rombongannja putera ' dan pu 
teri. Djumlah pengikut ada 2525 
orang murid, terdiri dari 101 ron- 

bongan A4 25 orang. Boleh dikatakan 

bsumpir semua dapat menempuh 
gerakdjalan jang pertama ini dm 
waktu jg telah ditetapkan. Banjak- 

nja anak jang tidak dapat menerus. 
kan kurang dari 20 oreng. 

Panja & Trilomba.- 

GUNA mempererat hubungan an- 
tara para peladjar2 sekolah negeri 
dengan partikelir, maka tgl 20 ini 
di Kridosono 
pertandingan Pantjalomba dan Tri- 
lomba atletik untuk sekolah2 Me 

nengah Atas dansekolabh2sederedjat 
dengan itu Nomor? dalam Pantja- 
lomba adalah lari 100 m, 

lembing, lempar tjakram, 
Ajauh Gan lari 1500 m.. 

Untuk ini kini telah mendaftarkan 
7 gerombolan Pemudi dari Sekolah2 
Negeri dan 5 gerombolan pemudi 

Gari sekolah2 partikelir. 

Nomor2 dalam trilomba adalah 
sbb: lari 100 m, lempar tjakram dan 
lontjat tinggi. Untuk telah mendaf 
tar 5 gerombolan pemuda sekolah 
negeri dan 3 gerombolan pemuda 
sekolah partikelir.- 

lempar 
lontjat 

Pertandingan Davis cup 
Amerika - Djepang 

Louis Ville (Kentucky) telah di- 
pilih sebagai tempat untuk pertan- 

Gingan Davis cup Amerika-Djepang 
ronde pertama jang akan diadakan 
tanggal 20.22 Juli. 

Pertandingan itu akan diadakan 
Gilapangan jang baru diperbaiki dan 
jang dapat memberikan tempat ke- 
pada 3-4000 penonton. 

Dim Daviscup Djepang dan Ame- 
rika paling :cbir berteru di San 

Francisco dim tehun 1937, dimana 
Amerika memperoleh kemenangan 
5—0. 

Dalam ronde kedua, Mexico akan 
melawan pemenang dari pertandi- 
ngan Djepang- Amerikaitu. Ant.Afp. 

akan dilangsurgkan 

Penandensak dhaa DPR | 
Gudeg! 

(Samb. dari hal. 2.) 

pradja resmi datang dan berbitjara ' 
dimuka mimbar untuk memberikan 

keterangan pemerintah, hanja berpa 

kaian selop. Dan kemudian mengam 

bil kesempatan untuk membantah 

atau menolak keterangan2 dalam 
rat kabar, jang achirnja berkata: 

kesalahan2 dalam surat kabar itu 

sudah biasa! Mengapa kalau sudah 

biasa, diutjapkan dalam keterangan 

pemerintah resmi? Kan biasa atau 

tidaknja itu adalah penerimaan tiap2 
pembatjanja sendiri. 

Begitu pula beberapa anggauta 
tidak bisa tahu dan mengerti apa 
arti pembagian atjara dalam sidang. 

Sebagai mitsal, anggaran belandja 

jang mustinja sudah dibitjarakan 
dalam waktu beratjara laporan Pa 

nitia 5, masih djuga dibentak2kan 
didalam atjara pengesahan Peratu 

ran2 pemerintah. Dus, menghabis 
kan waktu untuk soal jang mustinja 
harus sudah selesai dalam atjara jg 
pertama! 

Ada lagi jang tidak bisa menggu 
nakan bahasa jang dimengerti, atau 
pun bahasa tjleret gombel, sampai 
dapat diikuti. Pun bagi wartawan 

bagi pendengar2 dalam sidang tidak 

djuga menjulitkan pemberitaannja. 

Pula ada djuga anggauta DPR, jg 
hanja memperhatikan dan mengemu 

kakan kepentingan  lingkungannja 
sendiri. Seperti anggauta jang kebe 

tulan mempunjai atau turut mempu 
njai perusahaan  partikelir, Dalam 

sidang dipantjar2kan, kalau untuk 
keperluan perusahaannja mereka ti 
dak mendapat lajanan jang baik dari 
pemerintah. Maka dari itu saja se 
bagai wakil rakjat menuntut, supaja 

dan sebagainja. Apakah orang 

anggauta sedemikian itu betul2 

representatief wakil rakjat,-lebih2: 
rakjat djelata? Perlu ditilik “lebih: 
dalam2! 

Perlu diutarakan disini atas pu: 
djian akan, baiknja hubungan 
antara anggauta satu dengan ang- 

gauta lain. Meskipun dalam sidang2. 
itu banjak dampratan2 dari seorang 

sini dilemparkan kepada lawannja 
(lawan fraksi) sana toch diluar si 

dang mereka sama2 bersenda gurau. 
Ada perbitjaraan2 seakan2 tidak 

»verantwoord”. Ini dapat diketahui, 

bahwa mereka (tidak semua ang 
gauta) berhadapan dengan sidang 
tidak menggunakan tjatatan2 atau 

lain2 bahan2 jang tertulis, sehing 
ga seakan-akan hanja mengluarkan 
kata-katanja itu apa jang ditangkap 

nja selama mereka bitjara. Djadi bo 

leh diumpamakan, keluar dari isapan 
djempolnja. En toch kalau ditilik 

mereka mendjadi wakil rakjat, maka 

harus sungguh2 mendjalani sebagai 
orang jang bersidang untuk keperlu 
an negara. Meskipun itu mungkin 

tidak tertjantum dalam tata tertib. 

Tapi suara rakjat harus sung 
guh2, VOX POPULI VOX DEI! 
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Hi Nanang NN 3 Pegat .. 

.. MALAM INI DAN BERIKUTNJA. 
SEGALA UMUR. 

—N EARL CARROLL VANITIES 
Papan an gi E 

Dibantu pemain musik WOODY HERMAN dengan orkestnja. 

MERDU — MERAJU. 

diam: 5—7—9. 

| 

, CONSTANCE MOORE | 
SONG | 
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Ki: « Kapi dan monuaskan 
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' Modern English. Grammar 
Duyvendak, ETHNOLOGIE 
Dale Carnegie, Hoe maak ik vrienden en 

'Ter Haar, Beginselen ADATRECHT 

, Luar kota tambah ongkos kirim 1001, 3 

Djuga sedia: UNDIAN BARANG NEGARA VI R 7,50. 

7 

| 
atas 

book 2 Ne 
18,50 

- ds 

leef ik gelukkig 15, — 

  

BARU TERIMA : -at————— 
Nesfield, English Pena maros book. 1 

Luar sota per undian Do — 

1 2 E 2 CUUR" mana 715, 57 Tugu Kidul—Jogja 2| 

Po Tsnevopao1tuwen 
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Pengumuman Perguruan Meriengah 

S.M.P. / S.M.A. ,,SRI-WIDJAJA" 
Uatuk tahun pengadjaran 1951/ 
1950, mulai menerima pendaftaran 
mur'd baru, untuk S8.M.P. tingkat 
I, II, & III dan untuk S. M.A. 
tingkat I & II. Pendaftaran pada 
setiap hari-kerdja. 

PAGI Gi kantor Perguruan Me- 
nengah ,,Sri- Widjaja” Nju- 

P tran 234 Jogjakarta, djam 
1.30—13.30, 

SORE di S.M.U. ,Sri-Widjaja” 
b/a 8. Pe/ Melania, Klitren 
kidul Jogjakarta, 4). 15.00—       

» PUTRI LADANG 

? MAHAMERU 

  

Be ? KR. PETIR 

PUTRI GUNUNG 
“ GAMBANG SEMARANG 
8 ASMARA DEWI 

 DW WARNA MELAMBAI 
8 GAPURA SORGA 

B. —..# KR. SWADESI dan 

4 

sedjilid 

  

ix perkata'en lagu2 terkenat 
, : dalam buku nraniian : 

K0 PoRAneKatn metan V7 
R. 4,50 

2 0 antu setel La/d Vo Ro 21,—   

  

f 1 KIDUL 30 JOGJA 
ana Sumi 
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FA. CHIEN HSING - SERANG. 
aa fo'o buku d: 'tempat Tuan. 

ep t dan rapi. Tevimu panggilan 
Telpon 72 

era 
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88.51-3-170-8, 

restasinja ira 

olah-raga makin hari La penghidupan | 

kat. Sikapnja lebih tangkas kiai tepat, jang 

en ajari ke-arah kedjuaraan Haa Blue Band. Dj 
tegas. HJ sesuatu rintangan lag! 
tidak mempunjai 

baginja. Djuga 1a 

erhatian. 

ribadinja, se 

dalam usaha M 

agai 

  

   

    
    

  

kian bari, kian menari 

Tegas dan tepat a 

seorang 

en ngedjar tjita" 

  

   

  

   

     

Gigunakan 8 

di lapangan lapangan 

jang seha 

senantiasa at dalah sifat" dalam Tnak 
emimpin 

Aza dalain 

BLUE BAND mempe 

abah . sema 
jang kuat serta menat 

Hanya terbikin 

sajak dalam makana
nnya 

1YE 

pekerdjaannja. 
Sife 

lebih tampak padanj 

t “dalah sangat peni 

hari saudara. 

rijepat pertumbuh
an ti 

dari tumbuh- 

   

  

BAND” 

at? ini kini 

ja oleh suatu tjara| 

ang sehat dan mi akanan jang 

senantiasa dimasak dengan 

uga bagi saudara, makanan 

ting. Pakailah 

SU 
Blue Band 

anan 'sehari- 

  

   

  

ibuh 

ngat be erdja. . 

timbuhan. 
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ngan Ba Bae aan 

  

    

  

   

    

   

  

Dean, 

  
LS KAJU 

9. 21 MEI 1951 akan diadakan 
uk un hum : Kaju djati pertukangan dari 

: UNDIH dan TELAWA jang ter- 

enen, Panunggalan, Toroh, 

Jjam 9, bertempat di gedung ,,Chuan 

Soragenen Solo. 

pling dapat diminta di Kantor 

watan Kehutanan di Djakarta, Inspeksi Djawatan Ke- 
hutanan | Bag. Kel di Bandung, Ke II di Semarang, 

Kantor2/ Kehutanan daerah Gundih dan Telawa.. 
Kadek 

“long- 

Karangsono, Telawa | dan 

Besar Dja- 

Jocug” mag ———— Kaleng. dari :-1-2 Kilo 
: : rektur Sekolah Bu UNILEVE 

? Ihoo-s — BD. R.- PRABU na G. NE 

PUT S0LO... Fi " 
KANTOR PEMILIHAN PUSAT 
PROPINSI JOGJAKARTA. 

163—5     

PENGUMUMAN 
No. 4/K. 

Perihal: 

MULAINJA PEMILIHAN UMUM. 
Berdasarkan keputusan gidarg Dewan Pemerintah Daerah Istimewa 

Jogjakarta pada tanggal 17-5—1951, dengan ini, K.P.P.P. Jogja- 

karta mengumuwkan pada penduduk Warga Negara Indonesia di 

“Daerah Istimewa Jogjakarta bahwa PEMILIHAN UMUM untuk 

D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta akan dimulai pada tapggal: 

16 DJULI 1951 
Para PETUGAS seluruhnja diminta segera menjelesaf'kan persiap- 

annja dan rakjat hendaknja menjispkan dirl untuk beramai ramai 

ikut-serta dalam pemilihan tersebut. 

Secrotafi Nacantor Pemilihan Pusat Propinsi 

(KOETWAKNO PRODJOPRAMUDJO). 

P3/51. 

Jogjakarta, 17 Met 1951. 

Jogjakarta. 

3. ,Istilah2 dalam Sosialisme” 
D. Suradji - 

dan Penerbit ,,Haruman Hidup” 

JOGJAKARTA. 

Kota-Pradja Jogjakarta, bahwa 

sument) dengan harga tiap2 Kg.: 

SJARAT-8JARATNJA : 

No. 5, 

pung). 

Pradja Jogjakarta. 

Mengetabul: ' 

bag: Perdagangan 

ttd.   
Typ, »KEDAULATAN - 

Kebajuran Baru. Beli banjak dapat potongan 30 pCt. 

  

PEMERINTAH KOTA-PRADJA 

dibagikan gula pasir sebanjak i V 

GULA PASIR S.H.S. - 

(K. R. T, KUSUMANINGRAT). 

ne 

Penerbitan baru keluaran Penerbit ,,HARUMAN HIDUP” 
DJAKARTA. | 

1. ,Himpunan Peraturan2 Perburuhan” disusun oleh 

Bagian Penerangan Kementerian Perburuhan harga f. 7,80 p. ex. 

2. ,Dua Drama dan Dua Tjerita Pendek”, 

D. Suradji, dihiasi dgn gambar2 bintang film harga f. 8,— p. ex, 
oleb 

Na oleh . 
: harga "£ — Pp. ex. 

Dapat dibeli pada toko buku Kolff, Tai San Kongsi 

Djl. Erlangga 10 
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PENGUMUMAN 
No. 4/1951. 

Diumumkan kepada Pengurus Rukun Kampung dalam Daerah 

mulai tanggal 18 Mei 1951 akan 
Kg. tiap2 Kepala Somah (Con. 

F. 1,95. 

1. Permintaan dengan surat jang disebutkan angka banjak- 
nja Kepala Someh/didasarkan pada tutup bulan Maart '51 
dan diperkuat oleh Sdr. Mantri P.P. jang bersangkutan. 

2. Dengan angka tersebut, dapat minta toewijzing dikantor 
Kota- Pradja Jogjakarta, bagian Kemakmuran Djl. Mesdjid 

Pembajaran di B. P. K. R. Djalan Tandjung No. 65. 

4. Pengambilan gula pasir digudang B.P.K.R. Djalan Spcor 
Jogjakarta dengan membawa karung sendiri. 

5. Bekerdjanja kantor2 tersebut pada hari kerdja mulai 1 
djam 9.00 s/d 13.00 ketjuali hari Djum'at djam 9.00 s/a 
11.00 hari Saptu djam 9.00 s/d 12.00. 

6. Sesudah 15. (lima belas) hari akan dibagikan lagi jang 
ke II (dua) kali (Melulu untuk keperluan TIKAR Kam. 

7. Keterangan jarg djelas dapat diminta dikantor Kota. 

Pembagian untuk pegawai seperti biasa. 

9. Pembagian ini untuk bulan April 1951. 

Jogjakarta, 18 Mei 1951 h 

a.n. Pemerintah Kota Pradja TOGAAN AKAN 
Kepala Dinas Lain2. 

ttd, 

(JUDANINGRAT). 

a.n. Djaw. Kemakmuran Daerah Istimewa 

1645 

RAKJAT” — 1091/IN/A/102, 
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