
   

      

   

    

   
   

    

      

      
   

   
    
   

      

      

    

    
   

    

    

    

  

    

      
   

     
   
   

    

   

   
   

   

   

  

    
   

    
   

    

    

      
    
    

    

  

    

   

   
   

   

    

   
    

      

   

  

     

     
   
   

     
   
     

   

  

    

   

     
   
   

esiden 
Panitia 

ita aa 
serta SOB. 

enteri Urusan 
wakil2 dari 

AT 

. temuga diantara 
Pegawai, “Suroso, dan 
vakcentrale2 GSBI (Jogja), 
ea, SOBSI Diskarta) “dan 

ntral Organisasi Buruh Republik . 
onesia (Djakarta) “untuk merun 

        

akan panitia gadji Bagi pegawai ne 
geri, demikian diumumkan oleh Ke 
menterian Urusan Pegawai. Pada 
pertemuan itu hadir djuga Mr. Mar 
soro dan Mr. Djatmika Kepala dan 
Tara Megpalh Kantor Urusan Pega 

  

  

wai. 
Setelah bertukar fikiran 'sepertu- 

. nja, demikian pengumuman itu, ma - 
ka wakil2 dari vaksentral2 tersebut 
oleh Menteri Suroso. Giga taUAb ka, 

  

dan djumlah dengam jang tera. 
bung pan, Dan Tenan — 

  

TN 

: Mamat e Sopan Satan. 

. telah ambil 'kepntusan, berupa resolu 

    

  

    

    

    

    
   

  

  

  

awesi Ba 

   5. ai Pa 
ng tetap ditjalon 

ai 'Sophian anggo 
Partai PNI. S3 Ant 

  

tik iekimkiso PBB ke 
anggautanja terhadap. 

ud ii jang harus memerlukan per 
timi ba, kita sendiri setjara bi- 
ajaksan Ta 

  

Dan Maan itu, menurut pen sa 
pat saja, adalah. suatu politik djuga 

erika, untuk dapat membu 

ka apaan Hg Ha jang dianut 
si: abhi dengan 

! j De- 

  

     
    
   

  

     

Begutantan Lag itu, kita 
karena kita berhadapan . 

  
djauh lebih madju da 

an kita sendiri. Soal 
ifi kita semua.. 

dimana sikap 
D Indonesia: dewasa ing, 

sia tidak Pn 

rena, Indonesia daan negara jang 
sebagai negara saha 

ibuktikan dengan adanja 
persahabatan perdaga 
i, Kan Tao mem 

  

      

   
    

        

        

jzag Tatan 

' Mar 

Ta Ka Ba K3 
rian mesdjid Washing 

  

   

a . mengamb ba 
mesdjid 

  

an 2 dari kun 
$ rentjana- 
  

Feat 
ai ka- 

k diulangi lagi dgn 
gan terkemuk 1, 'akat tan djahat itu akan 

urrtul - pengambilan besar R.K. pg. Ke-pin 

aan Ha ag Ka ta r ia “wan ay Ta tu2 W.C. jang letaknja di sebelah 

Lea selatan Mesajid jang diwaktu malam | 
Ma ag Sirah Mentah agak KO ag. j 
TTD 2 Ban 

   

  

    

aa perha ian Kolonel 

mana 

donesia Sungguh suatu 

     

                

    

   
    
   

   

  

- 

rangkan bahwa ia sangat 
pradjurit2 kita. 

E DRA al dakapan ane Wartawan. kaitan” 
Menteri Pertahanan Sewaka antara lain mene- 

merana keadaan . 

| Keterangan tersebut dibadikan tan pertanjaan 
“hurlibbvnk keterangan ketua seksi Pertahanan 

| Subadio dalam perskonp 
.” jatakan perhatian Peme 

      gak 

erensi baru2 ini jg. me- 
rintah terhadap pradju- 

an Ng : rit2 kita masih kurang djika dibandingkan dengan 
kan ) atan mereka dalam melakukan tugasnja, dju- 

terangan ketua Parlemen Mr. Sartono jang 
ndaki supaja nasib tentara pada umumnja 

harus lebih diperhatikan daripada jang sudah2. 
   

PE 'epergian Sima- 
Ka : | tupang. 

Selanajutna Sewaka menegaskan 
bahwa untuk ini pulalah maka Ko-: 
Ionel Simatupang sekarang ini me- 

dakan “'penindja uan keseluruh 
'Djawa, enindjauan tersebut dimak 
Te 1 tidak sadja untuk menjaksi- 

    

   
      

    api juga “untuk mendapatkan ba- 
han2 jang perlu. dalam  menindjau 

“Iebih - landjut tangkah2 kedepan da- 
lam usaha menjempurnakan keada- 
an angka an perang kita. 
“aon nana apa jang telah 
saksikan didaerah Djawa 

Sadikin 

   

tugasnja  digu- 
Bara ang tentu ,,morele 

steun” dari pihak Pemerintah me- 
uk harus.a . Demikian Sewaka. 

  

tindakan apa jg 
“akan dilakukar terhadap penjelesai' — 

ik gian daerah Fola an soal keamanan dan Darul Islam 

"wes Selatan didjadikan 7 Kabu Chususnja Sewaka 
8 f (memberikan keterangan.. Ia hanja 

pentjalonannja pada mengatakan bahwa pernjataan te- 

2 anna seba gas terhadap pemetjahan soal kea- 

   

  

manan dan soal D.I. chususnja ti- 
dak lama lagi jakan dikeluarkan 
oleh Pemerintah. 3 
— Atas pertanjaan masih perlu ti 
dak adanja massi militer Belanda 
di Indonesia Sewaka menerangkan 
hal ini akan ditindjau lebih dulu. 

Mengenai rentjana begroting bu- 
. at membeajai angkatan perang Se- 
' waka menerangkan bahwa pada da 

| sarnja akan dipakai rentjana begro 
“ting jang telah disusun Kabinet 
Natsir. Hanja mungkin ada peroba- 
han2 guna Ken Nan 

ti: ipa 

Bel sdg tjalon 
kep. Staf. 

Ktak pertanjaan apakah sekarang . 
sudah ada  tjalon sebagai kepala 
Staf Angkatan Per: kita Sewaka 
menerangkan tjalon itu hingga sa-- 
at ini belum ada. Tapi soal pengang ' 
katan itu kini oleh Pemerintah se- 

, Gang dipeladjari jaitu-mengenai sja - 
.rat2 jang perlu bagi an Nepal" 
Staf. 

“Achirnja ia mengatakan bahwa. 
tidak lama lagi ia bermaksud akan 
mengadakan penindjauan " didaerah 
Juar Djawa guna menjaksikan kea- 
“daan angkatan perang Me raU ter 
sebut, Ant. 

. Sidang k kaka 
: Dikdhar sidang kabinet kemarin di 

bitjarakan sekitar keterangan peme 

rintah jang akan diberikan sesudah 
selesai reces Pn dalam minggu 

Tea bulan ini. 2 
Ma 

  

  

   

  

  

“Pintu MESDJID AM- aa 
BLAS Pn 

Baru? ini terdjadi Te aah di: mes 
djid Alpon2 lor, karena ada keane 

han luar biasa. Pintu 'Mesdjid Tn 

| Jogjakarta jang | besarnja 2xX1.50 

pun mengetahuinja. 
Duduknja perkara sebagai beriku 

“Pada waktu pagi diwaktu orang 

“ kan solat Subuh, pintu besar sebclah 

2 deh ga Ya selatan itu masih kelihatan utuh. 
esi Ci Tetapi sesudah mereka selesai men 

jalankan solat, tahu2 pintu sudah 4 

“amblas dan tidak ada. kerusakan IK 

Jain jang didapat. 
Selandjutnja dikewatirkan perbua 

   
   

“belum bersedia - 

   

      

   

      

   

      

   

    

    

     

  

2 aan NEGERI 
Pada tanggal 22 Mei ini, 

Sugoto, . Kepala Bagian 
ngan Sipil Kementerian Perhubu- 
ngan, akan berangkat ke Montreal, 

Canada, untuk mengundjungi si- 
dang Umum tahuasn dari Interna- 
tional Civif Aviation Organization 

(ICAO) jang akan berlangsung se- 
lama 3. minggu. 

Mr, S.H. Tajib-napis Sekretaris IL 
dari Perwakilan Indonesia di U.N.O 
jang sekarang “ada di New York, 
kelak akan diperbantukan pada Ir. 
R. Sugoto di Montreal. 

ICAO adalah organisasi penerba- 
ngan sipil internasional dibawah pe 
ngawasan PBB. (U.N.O) jang 
angganta2nja terdri atas lebih dari 
50 Negara. Kesempatan  hepergian 

sana, 
Penerba- 

ini oleh Ir. Sugoto akan djuga di- 
pergunakan “untk melihat. lapa- 
ngan2 terbang Schiphol di Negeri 
Belanda, Idlewild dekat New York, 
Washington Natisnal Airport, lapa- 
ngan terbang Heathrew dekat Lon- 
don, dan untuk menindjau pendidi- 
kan penerbangan di Negeri Belan- 
da dan ta t— Ant. 

PIR Kropat 

Maa ini PIR tjabang Surakar- 
ta akan mengadakan rapat anggota 

bertempat dipendopo Tjokrokusu- 
man. Akan berbitjara a.l. Mr. Wong 
sSonegoro, ke “dewan partai jang 

: soal2 mengenai 
Ba pada waktu 

  

    
        

      
   

   

situasi dala 
ini.     

  

  

dk pr Tw 
na “3 sjah A.L.O.C. supaja Tabah 

PB EMERINTAH Inggris pada hari Kemis sore telah menjampaikan no- 
tanja perihal perselisihan dalam soal minjak Iran kepada duta besar 

Inggris di Teheran, Sir Francis Shepherd, untuk diiandjutkan kepada 
perdana menteri Mohammad Mossadeg 

| mendalam “dengan Amerika Serikat. 
“Dalam nota- Inggris tadi disebut- 
mu bahwa penolakan pemerintah 
Iran untuk merundingkan penjelesai- 
an perselisihan tadi, akan mempu-' 
njai 's&kibat2 jang tjelaka.” 

“Tentang nota baru Inggeris itu le- 
bih landjut AFP mengabarkan dari 
London, bahwa kalangan resmi tidak 
mau memberikan Sesuatu pernjataan 

tentang isi nota itu, tapi kalangan 
“jang mengetahui mengatakan, bah- 
wa nota tsb. dibuat dalam - bentuk 

“suatu memorandum jang garis2 be- 
Tag telah TN LNG. State Depart- 

ment. 5 

9 — Minta rundingan bersandaraan. 

- Dalam memorandum itu pemerin- 
tah Inggeris sambil mengakui hak 
pembesar? Iran untuk menasionalisir 

“industri minjak Teheran, minta supa 
ja hak2 jang sjah dari maskapai mi- 
njak Inggeris-Iran dihormati. Dalam 
pada itu Inggeris mengusulkan, supa 
ja dibuka rundingan?2 antara Ingge- 
ris dan Iran untuk mentjari Suatu pe 
njelesaian persengketaan itu setjara 
persand raan. 

Kalangan itu menjatakan djuga, 
bahwa ada alasan untuk pertjaja, 
bahwa djika diperoleh balasan me- 

- muaskan dari Mossadeg, pemerintah 
Inggeris akan mengirimkan suatu mi 

Sike Teheran jang akan dikepalai 
oleh seorang menteri atau pembesar 
tinggi darikementerian L.N. Dalam 
hubungan ini nama menteri Kenneth 
Ter telah disebut2. 

j “—. Penangkapan Abdul Khasim. 
Penangkapan jang dilakukan poli- 

“si Teheran atas diri Abdul Khasim 
Bafii, tangan kanan dari pemimpin 

me Organisasi persaudaraan Islam jang 
fanatik, disambut oleh kalangan jg. 
berkuasa di Inggeris dengan gembi- 
ra dan  dianggapnja sebagai suatu 
“tanda, bahwa pemerintah Iran mung 
kin akan berhasil mengadakan tinda 
kan? untuk stabilisasi. Dinjatakan- 

Nota tadi disusun setelah Inggris” egg ea pembitjaraan - jang 

mengangkat seorang kepala -kepolisi- 
an baru jang menaruh simpati.terha- 
dap Front Nasional: 

“Sementara itu berita2 jang belum 
dibena kan mengatakan, bahwa P.M. 
Mossadeg telah mengambil tindakan2 
untuk memperkuat kembali pasu- 
kam?nja dipropinsi2 sebelah selatan. 

Ant. AFP. 
  

Sirih lndustria & madikan 
buntu 

BARU2 ini antara buruh pertjeta 
kan Industria dan madjikannja telah 
mengadakan perundingan mengenai 
nasib buruh, jang berkesudahan dgn 

djalan buntu. Pehak- madjikan ngo- 
tot, kalau dasar upah buruh itu ha 
rus didasarkan atas kehendaknja ma 
djikannja sendiri. - Buruh pertjeta- 

kan ini diwakili oleh SBPI tjabang 
. Jogjakarta. 

  

Badan koordinasi teknik 
Industri 

“Berhubung dengan"dikeluarkannja 
peraturan Panglima “tentara terito 
rium 4 div. Diponegoro tentang lara 

ngan adanja grombolan, perkumpu- 
lan dan organisasi jang hampir me- 
njerupai organisasi angkatan perang, 
maka organisasi bekas anggauta ci 
piel dan tentara Indonesia tjabang 

. Surakarta kini diganti namanja dgn 
nama ,,Badan - koordinasi technik 
Industri” tjabang Surakarta. — RS. 

TPB, 

Mesir ” 
bantu Syria? 

Pemerintah Mesir pada hari ae Unta 
jl. dikabarkan sedang 
bangkan kemungkinan untuk mengi- 

rimkan bantuan militer kepada Syria 

annja melawan Israel. 

ria telah menimbulkan perhatian jg. 

mengikuti djedjak Irag tersebut. 

“Ant. UP. 

Soviet akan boikot 
Pembitjaraan 
ttg embargo 

Sovjet Uni hari Kemis jl meng- 
umumkan, bahwa negara tadi- akan 
memboikot pembitjaraan PBR ten- 
tang. soal embargo ' alat2 se 
terhadap RRT: Ant--Reuter. 

  

mempertim- 

untuk dipergunakan dalam Pena : 

“Tindakan Irag dengan mengirim- 
kan meriam2 penangkis udara ke Sy- 

luar biasa dikalangan2 pohtik dan 

militer di Mesir dan dalam pada itu 
pemerintah Mesir kini seaang mem- 
pertimbangkan kemungkinan untuk 

ndjata , 

  
Sebulan R go 

Eijeran : Kk 0.50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R 0.80 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

  

  

TAHUN VI — NOMOR 393, 

Ma ma ea Da BAY 

   Presiden Truman : 
BA MM MSM MAN TER LL 

AMERIKA AKAN BERPERANG SENDIRIAN 
Kalau tak membantu sekutu2nja 

'RESIDEN Truman bari Kems jLmengatakan, apabila Amerika Seri- 
kat tidak membantu Sekutu?nja, maka ada kemungkinan bahwa A- 

kewarganegaraan. 

  

  

Embargo diterima dengan suara 45 
Sovjet dan blok Timur. tidak beri ' suara, : 

9 suara blanco 
ANITYA Politik PBS hari Kemis jl. menerima resolusi jang me- 

ngandjurkan supaja anggota? 
Strategis terhadap RRT. Resolusi 
9 bianeo. Tidak ada suara jang menjatakan tidak 

tidak arabil bagian dalam pemungutan suara 
itu. 9 Negara jang tidak menaberikan suara 
dan 4 negara blok Timur 

Hguador, India, Swedia, Pakistan 

Resolusi embargo itu sbb.: &) 
mengandjurkan setiap negara. supa- 
ja menetapkan bahan apa dari dae- 
rahnja jang termasuk embargo, me- 
ngadakan pemilikan penglaksanaan 
embargo itu untuk mentjegah- peng- 
hindaran embargo, (2) mengandjur- 

kan supaja masing2 negara .mem- 
buat laporan kepada Panitya tinda- 
kan2 tambahan dalam waktu 30 ha- 
ri atau atas permintaan panitya me- 

ngenai. tindakan2 jang diambilnja 
untuk melaksanakan resolusi itu, 
(3) meminta panitya tindakan2 tam 
bahan supaja membuat usul2 kepa- 
da sidang “umum. PBB. mengenai 
sempurna tidaknja embargo itu dan 
memberi nasihat mengenai soal apa 
kah embargo' itu perlu diteruskan, 
Giperluas ataukah harus dikurangi 

Panitya .itu diminta pula au, 
mempeladjari soal Korea dan mem- 
beri laporan. kepada sidang umum 

jang mempunjai kekuasain 
untuk menunda laporannja  djika 

panitya djasa2 baik memperolah ke- 
nradjuan jang: memuaskan: dalam 
usahanja. Adapun barang dan ba- 
han2 jang masuk galam embargo itu 
jalah: alat sendjata, mesiu dan alat2 
perang, selandjutnja- “bahan? jang 
dibutuhkan untuk pembuatan tena- 

ga atom, minjak, 'alat2 pengangku- 
tan strategis serta.bahan2 jang da- 
pat dipergunakan. untuk pembua- 
tan alat sendjata, mesiu dan alat2 

perang. Ant. AFP. 1 
  

Konperensi Singapura 
selesai Djumaat 

“Djenderal de Lattre de Tassigny, 
panglima tertinggi pasukan? Peran- 
tjis di Indo China jang kini sedang 
mengambil bagian dalam konperen- 
si pertahanan di Singapura, menja- 
takan pada hari. Kemis jl. bahwa 
konperensi militer Amerika -Seri- 
kat-Inggeris-Perantjis jang kini se- 
dang berlangsung di Singapura. itu 
telah ,,mendapat kemadjuan jang 
pesat” dan berdjalan dalam suasa- 

na persaudaraan. 
Dikatakan, bahwa pembitjaraan2 

jang terpenting telah diselesaikan 

dalam sidang padahari Rabu. Sidang 

PBB. mengadakan embargo bahan? 
diterima dengan 45 suara - setudju, 

setudja. Sovjet Uni 

jaliah Birma 

Gan Syria. 
Afghanistan, 

  

Partai Komunis Ceylon 
anti ..embargo” 

Partai Komunis Ceylon telah men- 
Gesak kepada perdana menteri Cey- 
lon, Don 

menolak permintaan2 pemerintah2 
Amerika Serikat dan Inggeris PE 
melarang export karet ke Tiongko 

Dalam suratnja jang Pa 
kepada perdana menteri Senanayake 

partai tersebut mengemukakan, bah- 
wa diterimanja baik permintaan se- 
matjam itu akan sangat bertenta- 
ngan dengan kepentingan rakjat Cey 
lon dan akan memperkosa perhubu- 
an persaudaraan jang baik antara 
akjat Ceylon dan negeri2 Sa di 
Kai lainnja. 

Surat itu selandjutnja aah 
kepada pemerintah supaja mendahu- 
isi kemungkinan? jang kurang-baik 
Itu dengan mengadakan persetudju- 
an dagang dengan RRT, Sovjet Uni 

Gan negara2 Eropa Timur, seperti jg. 
telah dilakukan oleh India. Ant.-Reu- 
ter. 

  

Mufti besar Palestina 
minta mobilisasi 

Mufti besar dari Palestina, Hadji 
Amin el Husseini, pemimpin delegasi 
,spemerintah Arab untuk seluruh 

Palestina”, pada hari Rabu jl. tiba 
di Damascus dari Cairo. : 

Delegasi jang dipimpinnja. itu te 
lah menjampaikan suatu memoran 

dum kepada Lembaga Arab jang 

minta diadakannja mobilisasi semua 
kaum pengungsi dari Palestina jang 
ingin masuk dalam tentera. 

Memorandum itu . menurut - pula 
penglaksanaan keputusan PBB me- 

ngenai pengembalian kaum pengung 

Si itu kekampung hataman mereka 
masing2. — Ant. - AFP. 

Stephen Senanayake supaja -: 

merika akan sendirian menghadapi bahaja dunia. 

Demikian kata Truman dimuka sidang konperensi nasional tentang 

Seterusnja dikatakannja, bahwa 
,Kremlin mungkin akan menaktik- 

kan sekutu2 Amerika Serikat, kalau 

mereka tidak kuat: dengan demikian 
maka bahaja perang dunia III akan 
bertambah besar.” 

Seterusnja 'Truman 

bahwa adalah suatu kes 
untuk mengurangi bantu 
luar negeri, karena itu a 
batkan pengorbanan jan 
lagi dimasa jang akan « 

berupa uang maupun nj 
Dikatakannja Batugg 

menjatakan     
     

    

   

batik 

  

g 
perang . USA: seperti 

rantjangkan itu, deng 
orang, adalah suatu k rebodoh 
#Rentjana pertahanan A 

rus diterutamakan dari 

ga, kata. Truman, dan rentjana ini 

terdiri dari 2 bagian: 1 

1. Membentuk angkatan perang 
merika Serikat dan kekuatan 

pal: 2. Membantu sekutu2 Amerika 
dalam membentuk kekuatan mereka, 

sSupaja mereka bisa menjumbangi 
tenaganja untuk mentjegah 
terhitung mulai petjahnja per: 
si. 

Kemudian Truman mener: ing kan, 
bahwa pada tgl. 30 Djuni j 
tuk keperluan pertahanann: 
Amerika Serikat sudah : 

Juarkan  sedjumlah $ 19. 000. 006.000, 
terhitung mulaipetjahnja perang Ko 
rea. 

Angkatadi dalam tahun 
mudian mungkin akan 
mendjadi $ 40.000.000. 

  

an. 

erika ha- 
apapun dju- 

  

   

  

   

    

jang ke- 
meningkat 

  

batkan berlakunja und 2 2 ur ia me 
ngendalikan PN upal la. n sewa 

    pada waktu Nenen daan tadi menud 
rut rentjana sudah hampir dihapus. 
Diserukannja kepada rakjat Ame 

rika, supaja mereka beri tekanan ke 
pada utusan2 mereka dalam ONE s, 
untuk menjokong pem 
mendjalankan rentjana 
te tindakan2 anti-inflasi. Antapor 
er: 

  

   

   

Blokade thd RRT bisa mem- 
bahajakan hubungan 

Inggeris-Amerika 
Kata Joseph Ahn 

Joseph CC: Grew, bekas di TP 2 
Amerika Serikat di Djepang, ha 
mis jl. mengatakan bahwa ,,dia 
nja blokade oleh Ameri 
pantai Tiongkok, mungkin d 
akibat bahwa kapal2 perans 
ka menembaki kapal2 jang be 
kan bendera Inggris, 

mikian besar bahajanja, ba 
sekutuan2 antara negara2 
Utara akan hantjur.” 

Demikian kata Grew dalam pi 
jang ditujapkannja di 
nasional “dari Komite 

     

  

    

  

   
gan de- 

2 -per- 

Atlantik 

    

   
Con imit- Atlantik (Atlantic Bon 

tee) 
Dikemukakannja., apabila ad 

  

lah seorang kapten kapal 
Inggris jang  mentjoba “menembus 
blokade, maka angkatan laut Ameri- 

ka akan menembaki kapalnja: i 
den2. sematjam itu akan mv 
tjurkan hubungan antara Inggri 
Amerika suatu hal jang sangat 
ingini oleh Sovjet Uni, kata ( 

  

   

    

   

    

Ant. 

    

SYRIA & ISRAEL DIDESAK USA. 
Untuk selesaikan pertikaiannja 

Amerika Serikat telah ,,memberi- 
kan andjuran2 jang pasti” kepada Sy 
ria dan Israel, untuk mengaechiri per 

tikaian mereka. Demikian kata du- 
padahari Kemis hanja bersifat mem ta besar Amerika di Kairo, setelah 
persiapkan laporan “bagi pemerin- mengadakan pembitjaraan dengan 
tah? jang bersangkutan, sedangkan acting menteri luar negeri Mesir, 
sidang jang terachir akan dilang- 
sungkan pada hari Djurvat ini un- 
tuk menjetudjui laporan jang telah 
disiapkan pada hari Kemis. 

  

Ibu Kaisar Hiro- 
hito meninggal 

Ibu kaisar Djepang Hirohito, Ra 
tu Sadako, hari Kemis jl. telah me- 
ninggal dunia dalam usia 66 tahun 
Giistana Omiya di Tokyo.—Ant-UP: 

Maa Calon Mac Denale: 
  

Ibrahim Farag. 
Didapat kabar bahwa kedua pem- 

besar tadi telah membitjarakan ke- 
adaan jang timbul dari pertikaian 
tadi, dan pengiriman ' balabantuan 
Irag berupa satuan2 tentara dan ang 
katan udara, kepada Syria. 

Duta besar Amerika tadi mengata 
kan bahwa pemerintahnja telah min- 
ta supaja Dewan Keamanan, meme- 
rintahkan Israel, untuk menghenti- 
kan pekerdjaan mengeringkan rawa 
Hule, jang letaknja didaerah jang di 

demiliterisasi antara Syria dan Israel 

itu. 

PERLAWANAN TERHADAP KOMUNIS 
INDO - CHINA nja, bahwa dengan tiadanja stabili- 

sasi kemungkinan perundingan akan 

ngadat umat Islam Indo meter amblas dengan tiada seorang Jenjap. Front nasional Iran telah me- 
L t mutuskin akan mengadakan pelba- 

| gai tindakan untuk menjelenggara- 

peribadahan kan ketertiban dalam negara. Demi-: 
didunia baru datang di Mesdjid untuk mendjalan kian kalangan jang mengetahui me- 

$ “dalam pidato jg. dutjapkan ditjorong njatakan di Teheran Kemis jl. 
“Putusan itu diambil setelah dike- 
luarkar “statement tentang penangka 
ak “Abdul Khasim Rafii jang dikata- 

& bermaksud hendak  membu- 
aa Moh. Mossadeg. Dalam si- 

dang kabinet Kemis jl. diputuskan: 

  

  

it 

(3) memetjat Direktur Djendral 
kepolisian Iran Djendr. Hussein Han- 
gangzi 

(2) mengadakan pembersihan dika 
Maen pasukan aa (3) 

Untuk pertahanan seluruh Asia Tenggara 
KOMISARIS Tinggi Inggeris untuk 
“Asia Tenggara, Macolm Mac Donald, 

radio Singapura malam Djum'at jl. 
menjatakan, bahwa perlawanan2 ter 
hadap pasukan2 ,,komunis” di Indo 
china itu tidak hanja untuk memban 
tu mempertahankan Indochina, akan 

tetapi djuga untuk pertahanan dae 
rah2 jang terletak kesebelah selatan 
nja di Asia Tenggara. 

Oleh sebab demikian, kata Mac 
Donald, kita di Malaja ini memper 

hatikan dengar sesungguh-sungguh 

  

  

Lembang K 

“ yan Kunstenen Weteni -hanpen” 

Buuren Inecnasia 

Ken bara jek Gene sischap 

  
  

nja perkembangan2 jang terdjadi'di 
Indochina itu. 

Ditambahnja, bahwa 2 anasir jang 
menimbulkan kegiatan pasukan2 

Viet Nam Bao Dai dan Perantjis 
menentang serangan2 tentara rakjat 

Viet Nam. 2 Anasir tersebut ialah 
politik dan militer, 

Jang pertama, demikian kata 
Mac Donald seterusnja, ialah peme 
rintahan Radja Bao Dai jang dgn 
setjara ,,progressip” menarik kepi 
haknja semua pemimpin2 nasionalis 

   

jang ingin melihat negaranja men 

tjapai kemerdekaan dengan tidak 
.mendjerumuskannja kedalam pe 
rangkap Rusia atau negara2 komu 

nis lainnja”, 

Anasir jang kedua ialah pasukan2 
Uni Perantjis, ,karena  Viet Nam 
sekarang sudah mendjadi suatu nega 
ra merdeka dalam lingkungan uni 
Perantjis jang berserupaan dengan 
negara2 commonwealth jang merde 

ka dalam lingkungan commonwealth 
Inggeris”. — Ant. - AFP, 

    

Caffery, duta besar Amerika, ber- 
tindak sebagai djawaban ' terhad 
seruan Mesir Tana As 

gris dan Perantjis, agar s 
reka menghentikan agresi Isi 

Ant 

   

    

ael. 
-Reuter. 

Mesir akan beli alat2 
sendjata 

Dari blok Sovjet. 
Harian ,,Al Ahram” tulis pada ha 

ri Kemis jl. bahwa pemerintah Me- 
sir telah mentjari hubungan dgn 
kedutaan Sovjet di Kairo, bertalian 
dengan maksudnja untuk membeli 
berbagai matjam alat sendjata dan 
mesiu, dari negara2 Bok Sovjet. 

Disamping itu, ,,Al Ahram” mes 
ngabarkan yula, bahwa kementeri- 
an perbekalan Mesir seders merun 
dingkan soal import , dari 
Sovjet Uni, dengan kedutaan targe- 
but tadi, 

Dalam beberapa tahi jang latu 
ini, Mesir telah mendatangkan gan- 
dum dari Sovjet Uni, dalam djumlah 
jang besar. — Ant UP. 

  

   

  

# Kantor Urusan Perdjalanan dari 
instansi pemerintah sampai "tak “pu 

nja pesawat tilpun sendiri: Karena 
tiap. hari musti" ada urusan diluar 
kantor, maka tiap hari tentu ada 

pegawai dinas pindjam ' kekantor 
,K.R” (partikelir), 

“ DI KANTOR RRI. Jogjakarta 
ada 3 orang pegawai jang bernama 

Sugito. Sugito T (—Tawon), Sugito 
K (SKesenian), dan Sugito PR 

(Prawiro Hardjono). Tapi Sugito PR 
masih punja nama2 singlon lain, ias 

lah Nusantara, Bugel, dan Bagus. Jg. 
paling disukai ialah namanja Bugel, 

karena. kalau dipanggil Busgel ia te 
rug ketawa dan merasa lega! 

  La:
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2 
|. tanpa 20 Mei. Indonesia 

          
“K.P.P.P. “menetapkan? Na 

  

ANPA Sedjarah, dunia tidak 
bisa “tertjipta. Demikian ajuga 

“tidak me- 
Ae arus revolusi, Tepas bebas 

. dari belenggu pendjadiahan” aa 

"Orang boleh senjum “ mengsdjak 

  

   

  

   

membatja  mukaddunuh ini Tetapi 
akan mena. benaraun! Lia, 
“Hari 20 1903 Berdirinja...,Bu- 

di Utomo”. Sual U badan perhimpu- 

  

-nan jang Pe AR pn Tak 
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xi Da 

Djawa-Madura. Waktu itu Sa 
jang tersusun setjara modern. Nama 
»B.U.” Eenar populair) : dikalangan 
luas. "Karena memperhatikan sega- 

“Ja kepertingan hidup dan penghi- 
dupan. Dilam arti jang las, selu- 
as-luasnja: — “Cultureel dan social. 
Pula berusaha mempertinggikan 
deradjat “kebangsaan. 

B.U. lahir, adalah sebagai hasil 
Kongres: “Nasional jang - pertama. 
Jang langsung di Jogjakarta. Jogja 
jang sekarang bekas ibukota Re- 
publik Indonesia. Dan kini hanja ibu 
kota Daerah Istimewa. 

Hakekatnja, sebelum kongres Na- 
sional pertama di Jogja, B.U. sudah 
lahir di Djakarta. Atas usaha para 
peladjar STOVIA.: Penjelenggaranja 
mendiang Dr. Sutomo, Dr, Gunawan 
Mangunkusumo dll. para peladjar. 
Ikut serta berhimpun didalamnja-pa 
ra peladjar Landbeuwschool. dan- 
Veeartsenschool di Bogor, semua 
siswa OSVIA seluruh Djawa, HBS 
dll.2nja. £ £ 

Mendiang Sutomo 'merentjanakan : 
perluasan BU, Diadakan kontak 
dengan para pemimpin jang lebih 
tua. Untuk mendjelmakan B.U, men 
djadi perhimpunan nasional. Dan 
ada kesanggupan mereka untuk me 
njerahkan pimpinan organisasinja 
kepada golongan tua. Itulah sebab- 
nja, B:U. jang ketika itu menama- 
kan dirinja sebagai, .,provisorisch 

licdhaam” tidak menundjukkan sifat 
jeugdvereeniging, tetapi ' diusahakan 
tumbuh-berkembang sebagai badan 
perhimpunan nasional. 

Perkembangan2. para tjerdik tjen 
dekiawan (intellectueelen) di. Sana 

mendirikan. sjang telah ..berhatsil 1 
»Studiefonds) nampak sedjalan. Na-. 
ma Dr. Wahidin sudah mulai: dise- 
but2. Malahan . Wahidin sudah, ada. 
tanda2 menjanggupi mengoper pim-. 

pinan B.U. jang merupakan perhim - 
punan pemuda itu untuk didjadikan 
perhimpunan besar dan umum, 'ber- 
sendi nasional dan menudju kearah. 
kemuljaan bangsa. . Garis: sedjarah. 
menundjukkan, pada mulanja ditjip 
takan pemuda, dioper golongan tua, 
dileksanakan bersama. e Sg 

Mongxes Nasional. Pertama. 

Kongres Nasional. pertama di Jog 
ja pada hari liburan Puasa tahun. 
1908. Ketika itu @isebutnja nBerste 
Jong Javanen congres”, - Perhatian 
umum besar amat. Dimedan kon- 

, gres itulah bersua kaum tua dan 
muda. 

Bersua dalam satu tempat. Mem 
bahas kepentingan. umum... Tidak 
mustahil kalau timbul perbedaan 
langkah, selisih faham dan perten 
tangan. Boleh djuga disebut, bah- 
wa pada waktu itu terdapat perten 
tangan golongan revolusioner na- 
sionalis dengan golongan konser- 
patip. 
Pertentangan ' demikian itu, hing- 

ga mendiang Wahidin menolak di- 
tjalonkan ketua. Masih tergores da 
lam ingatan orang, kata2 penolakan 
mendiang , Wahidin: ,Saja' “akan 

bekerdja, tidak sanggup  memim- 
pin”. Walaupun achirnja diterima- 
nja selaku wakil ketua. 

B.U. tidak hindar dari keretakan. 
Apa jang dinamakan golongan. re- 
volusioner banjak jang. meninggal- 
kan B.U. "Bergabung pada perhim- 
punan baru. Jakni .,,Sarikat Islam, 
»Ind. Party” dan ada djuga jang 
merupakan .,wilde politici”.- Tetapi . 
kaum tua jang dalam “hal ini dise- 
but golongan ,,kiri" ada djuga jang 
.terus. di BV 

» 

NN Kaho 
Te Ok ba 
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dern jang pertama di Djawa (ke- 

KANAN Indonesia). Tjoraknja poli- 
Walaupun sifatnja  cultureel. 
Sa djuga, 20 Mei 1908 
hari lahirnja B.U. adalah merupa- 
kan pangkalan. pertama 
daripada. tjalon2 nasionalis revolu- 
sioner. Pangkalan itu memang te- 
pat sebenarnja dinamakan. »Hari 
Nasional". 

- Malahan ai 20 Mei 1918 hari 
ulang tahun BU. | jang ke-10 para 
mahasiswa kita . dinegeri Belanda 
merajakannja sebagai hari - Nasio- 
nal, jang pada ketika itu termasulke. 
suatu perajaan jang luar biasa. 

Hari Kebangunan Nasional. 

Di Jogja: djuga  tempatnja.. Pada 
hari ulang “tahun 20 Mei tahun 
1949 dirajakan- hari itu dengan-'ber 
kumpulnja golongan2 politik, -aga- 
ma, kebudajaan, kemasjarakatan, 
perekonomian, pendidikan, “kepan- 
Guan, pemuda dl. Dalam dada 'pe- 
mimpin2 Kifa. tampak: hasrat: me- 
njala m alang - kesatuan: djiwa 
nasional. . “Memupuk :dan membim- 

bing. Memelihara dan mengembang 
kan. Tertudju kepada -keselama- 
tan, kebahagiaan, | dan kesedjahte- 
raan dan keluhuran Nusa: Bangsa. 

kita berani mengakui :bah 

  

    Kalau | 
wa Madjapahit pernah “mengalami ' 
keruntuhannja, kemudian bangsa 
Indonesia sendiri sekarang berusaha 

| mempertegak kedjajaannja kemba- 
li, maka berhaklah kita bertanja, 
bilakah hasil permusjawaratan pe- 
mimpin2 segala golongan di Jogja 
"pada 20 Mei.1948 itu dileksanakan? 

Itu ditanjakan, senjampang hari 
ini kita “merajakan “20 Mei, dan 
orang tidak akan gembira melihat 
sesuatu keputusan jang tertjoret di- 
atas kertas belaka. 

20 Mei 1908 benar2 pelopor revo- 
Jusi Indonesia. . Pangkalan pertama 
bagi tjalon2 pemimpin revolusioner 
nasionalis.. Tetapi tiada gunanja ka 
lau kita tidak memupuk semangat- 
nja, memiliki dan mempertahankan 
buahnja. 

  

Susunan Bada Dana 
— Negara Chusus selesai 

Prof. Supomo ketua Panitya Ne 
gara Chusus menerangkan kepada 
Antara” bahwa penjusunan laporan 
mengenai. kerdjaan Panitya terse 

but kini telah selesai. 

Laporan “ini -berisi hasil sa 
an dari Panitya mengenai sekitar 
persetudjuan KMB termasuk pula 
penindjauan mengenai perhubungan 
Unie - Indonesia - Belanda. 

Atas pertanjaan bagaimana dalam 

garis2 besarnja hasil penindjauan 
persetudjuan KMB oleh Panitya itu, 
Prof. Supomo laporkan Panitya ter 
sebut akan disampaikan kepada Pe 
merintah dalam waktu jang tidak 

Hanna lagi. : 
' Selandjutnja diterangkannja dgn 

disampaikannja laporan ' tersebut 
kepada Pemerintah menurut Prof. 

Supomo pekerdjaan 
selesai dan terserah kepada Peme- 
rintah dengan bagaimana akan meng 

gunakan hasil pekeranan Panitya, 
tersebut. 

Atas pertanjaan masih Na tidak 

nja Panitya ini, Prof. Supomo mene 

rangkan bahwa hal itu terserah ke 
pada Pemerintah. Djika Panitya ma 
sih akan dapat- instruksi baru sudah 
barang tentu Panitya bersedia pula 
meneruskan pekerdjaannja, demikian 
Supomo. — ANT. 

  

K.W.N. Meluas ? 
Menurut, keterangan2 jang dipero 

leh dari fihak jang lajak dipertjaja 
menundjukkan bahwa di daerah Ba 
njumas K.W.N. nampak usahanja 

untuk meluaskan diri. Hal tersebut 
terutama terdapat di sebelah Selatan 

dan Timur karesidenan tersebut. 
Mereka dalam melakukan perni 

kahan telah berusaha untuk menda 
patkan persaksian dari orang2 peme 

rintahan dengan djalan mengundang 
kepala desa. 

Tentang tindakan jang dilakukan 
oleh K.W.N. itu fihak kantor Agama 
di daerah ini tidak dapat melakukan 

tindakan2 jang tegas dan" mengata 
kan bahwa Kantor2 Urusan Agama 
hendaknja tidak mentjampuri soal2 

33 tersebut. 

  

  

  

R. 1. TAK SANGGUP LA KUKAN PENDJUALAN 
GARAM 

Sjarat2 kedikasiyia kiitala berat 
. (Oleh Wartawan K.R. Solo) 

UruK Kotapradja Surakarta disediakan 192 ton garam briket dan 
krosok bagi penduduk. Menurut keterangan harga garam binket R. 

0,59 per kg, dan R. 0,35 untuk garam krosok per kg.. 

. Harga tsb. dialkkan oleh Ke- 
makmuran -B.K. masing2 dg. R. 0,05 
per,.kg. dengan preprintjian  sbb.: 
R. 0,03 untuk Kemakmuran BK. 
dan R. 0,02 untuk R.T. jang akan 
melakukan pembagian. 

Disamping itu oleh Kemakmuran 
Kepada R.T. nara an mempenuhi 
sjarat2. 

1. Pengangkutan dipikul oleh R.T., 

2. Tempat harus bersih, 2 Timbang 

an harus.di-ykkan: 4. Doos' (tempat 
garam) harus diserahkan kembali 
kepada Kemakmuran: 5. R.T. tidak 
boleh menaikkan harga lebih dari 
R. 0,55 per kg. 

Lebih landjut KR. mendapat ke- 
terangan bahwa pelanggaran pera- 
turan2 tsb. akan diambil tindakan 
oleh jang berwadjib. 

Dengan adanja sjarat2 tsb. dia- 
tas,fihak R.T, #dak sanggup: untuk 
melakukan pembagiannja, karena di- 
rasakan sangat beratnja peraturan2 

jang telah Pa ga oleh fihak Ke 
makmuran. 

Dalam pada itu kabur San 
Balaikota ditekankan kepada P.P., 
dan pada Kalurahan2 diandjurkan 
supaja mau mengerdjakan pembagi 
an tsb. Akan tetapi fihak Kalurahan 
tidak sanggup mengerdjakannja, ka- 
lau 3 tidak membantunja. 

Soal ini kini sedang dipetjahkan 
oleh fihak jang bersangkutan. 

K.U.P.U. ambil tindakan. 
Didapat kabar bahwa berhubung 

dengan W.P,G. (Warung Pembagian 
Gula) dari 19 Kalurahan di Solo, 
dalam menjetorkan uang pembagian 
gula sering terlambat diterima pada 

-“Veem Kemakmuran Balaikota. 

Berhubung : dengan itu maka dari » 

. fihak jang mengetahui didapat ke- 
Urusan « terangan: bahwa Kantor . 

Pembagian Umum (K.U.P.U.) akan 
minta kepada Pusat Kepolisian PAM/ 

£ Polisi Ekonomi, supaja - mengambik 

Karena pintu Kasunanan 
ditutup! 

Baru? ini di Baluwarti Solo telah 
dibongkar kuburan 3 penduduk jang 
meninggal waktu Belanda masuk 
kota Solo. Karena pada waktu itu 
Gapura Baluwarti dari djurusan Ba 
rat'dan Timur ditutup (dimatikan), 
sedangkan bagi  djenazah (selain 
djenazah »Ratu”) tidak boleh mela 

lui Aloon2 Utara atau Selatan, ma 
ka ketiga majat tersebut terpaksa 

ditanam - dibelakang Pasar: didalam 
Baluwarti, diwaktu itu." 

Djenazah2 tadi dipindahkan kema 

»KEDAULATAN BANI 

Panitya telah' 

, embargo ekonomi i 

  

600 Penduduk ditahan 
# PE Benubiang: ada anang: bahwa 

fihak gerombolan “akan mendjalan 

kan aksinja lagi di daerah Katjama 

tan Tjiparaj, sebelah selatan Ban 
dung, maka baru2 ini tidak kurang 

dari 600 9rang penduduk desa2 di se 

kitar daerah Tjiparaj telah dikum 

pulkan dan Mean di satu tempat. 

# Setelah kira? 3 bulan desa Leu 
wiede di daerah Leles tidak menda 

pat. gangguan dari fihak gerombo- 

lan, maka dalam seminggu ibl. 3 

malam berturut-turut kembali dida 

tangi gerombolan jang melepas-le- 
paskan sendjatanja ditudjukan ke” 

arah pos TNI. Tapi tiap mengada 
kan serangan, dengan Kontan menda 

pat pembalasan dari fihak tentara, 
berhubung dengan itu maka sera 
ngan mereka tiap kali dapat digagal 
kan. 

Pembuka pilem pena- 
naman padi 

Dari kalangan Djawatan Pertani 
an Daerah Istimewa Jogjakarta di 
dapat keterangan, bahwa oleh Ke- 

menterian Pertanian sekarang telah 
direntjanakan untuk membuat pilem 

tuntunan bagi petani, dalam usaha 
nja memperbaiki  tanam-tanaman- 

nja. Antara lain akan dibuat tjara 

penanaman hingga sampai tjara 
memotongnja. Kemungkinan besar 

pembuatan pilem itu dilakukan pa 

rah Jogjakarta. 

Beringhardjo. punja 
langgar 

Djumali anggauta Dewan Peme- 

rimtah Kotapradja Jogjakarta sectie 
Kemakmuran, menerangkan, bahwa, 

sekarang direntjanakan mengingat 
banjaknja pendjual dan pengundjung 

pasar Ber inghardjo, akan diadakan 
sebuah pengeras suara dan langgar. 

Maksudnja untuk memenuhi keper 
luan kebutuhan  masjarakat jang 
ada Ona 

  

Embargo ekonomi terhadap RRT 
Berpengaruh besar kepada Indonesia 

(Oleh korespondeg KR Djakarta) 
ENGENAI embargo jang didjalankan Inggeris terhadap RRT, jang 
maksudnja 

Inggeris ke RRT, kalangan politik 

djika embargo itu dituruti djuga oleh Indonesia berarti 

melarang export K:ret dari Malaya dan Kalimantan 
menjatakan bahwa 

politik bebas 

di Djakarta 

Pemerintah Indonesia dilepaskan. Dengan ini makin tegas, bahwa Indo- 
nesia “mesti memilih apakah mungkin "terus mempertahankan politik 
bebasnja terhadap blok Amerika dan Rusia, karena hingga sekarang ha 
nja politis teoritis Indonesia dapat mempertahankan pohtik bebasnja, 
tapi menghadapi kenjataan ekonomis, sulit mendjalankan politik bebas 
itu. 

Selandjutnja kalangan itu mene- 
rangkan pada wartawan kita bahwa 
Menteri Luar Negeri dan Menteri 
Sujono Hadinoto telah mengadakan 
perundingan tentang masalah itu. 

Soalnja sangat luas, karena seandai 
nja Indonesia tak menuruti teladan 
Inggeris itu, berarti Indonesia tak 
akan menerima lagi bantuan2 dari 
blok Amerika dalam arti ekonomis. 

Jang sudah pasti sadja menurut ka 
langan politik itu mungkin sekali ' 

Indonesia akan menderita kerugian 
banjak sekali setiap bulannja sadja 
diduga akan menderita. rugi Ik. 26 
djuta dollar, berhubung dengan tu- 
runnja harga karet akibat dilaku- 
kannja sanksi ekonemtin terhadap 
RRT. 

Seperti diketahui perdagangan 
karet dari Indonesia banjak jang di 
lakukan pedagang2 “Tionghoa jang 

mengexport karet mereka ke Singa- 
pore, dan djika hal ini dikemudian 
hari tak mungkin lagi, tak mustahil 
perdagangan gelap akan meradjale- 
la. Mengenai soal ini kalangan po- 
litik jang berdekatan dengan Kedu 
taan RRT di Djakarta menjatakan 
bahwa soal itu bagi (RRT sudah di 
ketahui akan terdjadi dan karena 
itu RRT sudah siap menghadapi 
embargo ekonomi "USA cs. 

Kalangan itu selandjutnja men- 
Gjelaskan bahwa & tindakan 

“makin “djelas 
maksud dari USA cs. jang agresif 
itu untuk menghilangkan perdamai 
an di Asia dan hendak memaksa 
negeri2 Asia jang belum mau memi- 
hak pada USA cs. untuk memihak 
pada blok Amerika. 

Kalangan itu menambahkan bah- 
wa kehendak USA bukan Sadja me- 
nguasai Korea dan kemudian mema- 
suki RRT dan menguasainja, bah- 

  

kok kepada Pamong Desa jang 

berbengkok kurang dari 1 bahu 

kan bermaksud menguasai seluruh 
sia dan achirnja seluruh dunia. Se- 

perti diketahui djuga Truman telah 
memerintahkan memperkuat serang 
an mereka di Vietnam dan di Pi- 
lipina. Sesungguhnja meskipun Pi- 
lipina sudah merdeka, tapi hakekat- 
nja diserang oleh USA, terbukti de- 
ngan makin - teguhnja . kekuatan 
militer USA di Pilipina, 

Rakjat RRT berniat hidup damai, 
damai jang abadi di Asia. dan didu- 

nia, tapi sekarang terpaksa mem- 
pertahankan diri terhadap serangan 
dari luar. Keadilan ada dipihak rak- 
jat2 di Asia, karena itu Kita pasti 
menang, demikian kata achir kala- 
ngan politik tsb., jang djuga . me- 

nambahkan supaja Pemerintah Indo 
nesia bidjaksana untuk melepaskan 
diri dari djaring politik dan ekonomi 
USA cs. jang hendak - menjeret 
bangsa Indonesia dalam perang du- 
nia dh 

  

   HALAMAN 2 

     
   

    

Pabrik mild Balong akan dibuka 1 
Perusahaannja harus N.V. 

ERHUBUNG dengan paberik gula Gondanglipuro satu?nja 

Kk 

pabe- 
rik milik asing jang tidak menderita kerusakan banjak diwaktu 

clash kedua ini, maka penguasa jang dulu Schumasser telah datang di 
Jogjakarta mengadakan perundingan dengan SBG Jogjakarta. Antara 
lain menjatakan kepada pimpinan SBG bahwa ada kehendak dari pengu- 
asa lamasintuk membuka kembali paberik tersebut. 

Seperti diketahui paberik gula 
Gondanglipuro itu hanja 75#nja sa 
dja, jang masih utuh mesin2nja, dan 
masih dapat dipergunakan. Menurut 
keterangan Schumasser kepada pe- 
hak SBG Jogjakarta, dengan beaja 
EF. 25.000.000 paberik tersebut akan 
dapat kembali baik lagi. . 

Tentang bagaimana dp rakjat, 
terutama kaum tani, terhadap akan 
pembukaan pabrik itu, Murdopo dari 
pengurus SBG menerangkan, bahwa 
pada umumnja rakjat selalu mengin 

dahkan petundjuk2 jang berwadjib 
Gan dari organisasi2 jang bersangkut 
an, ialah S.B.G., B.TI. dan S.T.LI. 
Tetapi njata, rakjat sudah tidak 
suka lagi menjewakan tanah untuk 
tanaman tebu. Ketjuali dengan 
tjara2 lain jang tidak akan meru- 

gikannja. : 

Dalam -hal ini telah disampaikan 
pertimbangan kepada fihak pengu- 
saha (Pabrik), supaja mereka men- 
dapat. bantuan. jang sebanjak2nja. 

Sebaliknja nantinja - hasil tebu 
itu. supaja dibeli dengan pemba- 
jaran produksi gula, menurut per- 
sentase. 

Surat izin resmi belum ada! 

Dari Abd. Hamid ketua D.P.R. Da- 
erah didapat keterangan, bahwa de- 
sas-desus ini memang telah dide- 
ngarnja. Tetapi surat. permintaaan 
idjin resmi, pemerintah belum mene- 
rimanja . 

Diterangkan, bahwa pokoknja Pe- 
merintah tidak keberatan, asal sadja 
fihak pengusaha sanggup memenuhi 
sjarat2nja, antara lain-supaja peru- 
sahaan merupakan suatu N.V. jang 

51 sahamnja disediakan untuk 
rakjat.. Buat pimpinan N.V. itu bo- 
lehlah buah sementara waktu Presi- 
den Direktur ditangan fihak Pengu 
saha dan didalamnja harus Direktur 
Gari orang Indonesia. 

Akan tetapi nanti sesudah 5 ta- 
hun. Presiden Direktur itu 
ditangan bangsa Indonesia. 

  

  

Pa SAJA 

Perkara  garongan 

     
2 pendudu kan 

Belanda 
Mestinja dapat bintang karena diasanja, tidak 

pada tempatnja meringkuk dlm pendjara 
(OLEH WARTAWAN ,K.R” MAGELANG). 

PADA hari Rabu jl. Pengadilan 
Negeri Magelang dibawah pimpin- 
an Hakim Mr. Siswadi telah meme- 

riksa jg ketiga kalinja perkara peng 
garongan jg dilakukan diwaktu masa 
gerilja dua tahun berselang. . Jang 
turut 9 orang, terdiri Abduldjalal ke 
pala desa Djebengsari, Kromopawiro, 
Wongsoredjo kamituwa, Pawirodino- 

da musuh. Tetapi kini apa jang te- 
lah terdjadi setelah suasana dalam 
keadaan aman, mereka dituntut di 
muka pengadilan. Sebetulnja ini per 
kara adalah perkara sentimen, 

mestinja dapat bintang karena dja- 
sanja tidak pada tempatnja mering- 
kuk dalam rumah pendjara. 

Setelah hakim mengadakan pem- 

harus - 

kam Tjemani, Tipes dan Semanggi. (modi dan ulu2), tambahan mana 
Mereka adalah djenazah2 dari Nj. diambilkan dari kas desa, pun masih 

Setijoresmi, Nj. Djogosuroto dan Nj. harus dimintakan persetudjuan Ra 
Rotowijogo. Pemindahan djenazah2 pat Desa. Sebagai alasan dikemuka 
tadi diselenggarakan oleh R.T. Balu kan terutama fndakari tersebut akan 

warti bagian Sosial. . menimbulkan penjesalan dari lain2 
Kalurahan jang sama sekali tidak 
mempunjai kas desa. 

Disamping itu PPDI meminta dia 
kuinja status: Pamong Desa sebagai 
pegawai Negeri. 

Masih ada salnlindai ber- 
sendjata 

AN II. Resolusi kedua mendesak kepa 
Rebo malam tanggal 16/17 Mei jl. da Pemerintah, berhubung dengan 

antara djam 3 malam telah terdjadi banjaknja anggauta Pamong Desa 
pena ara didesa 'Djandjir KI. Si jang”ditangkap dan ditahan dan be 
dowajah ' Ketjamatan ' Polanardjo lum ada keterangan tentang kesala 
(Klaten). Penggedor2 sebagian ma hannja, supaja mereka diselesaikan. 
sih bersendjata api sedang sebagian Jang salah supaja segera diadjukan 
bersendjata tadjam. 1 dimuka Hakim sedang jang tidak 
Perbuatan nekat masih djuga di bersalah supaja dibebaskan. 

lakukan, jaitu mereka menggedor 5 ITI. Mendesak kepada Pemerintah 
rumah sekaligus. Hatsil penggedo- membentuk Panitya jang terdiri 
ran di 5 tempat dalam sebuah desa dari Tani, Buruh dan Pamong Desa 

mo, Kasandjohari, Mundjaen, Maru- bitjaraan pintu tertutup, waktu di- 
dji, Makali dan Ramelan, semuanja buka kembali hakim membatjakan 
dari desa Kalisari, katjamatan Tem- pendapat, bahwa pengadilan pada 
puran termasuk daerah distrik Sala- pokoknja terdakwa pertama mela- 
man, Magelang. Mereka dimuka ha kukan penggarongan di tiga tempat 
kim dibela oleh Mr. Sujudi dari Se- atau setidak-tidaknja “membantu 
marang. Terdakwa2 mentjabut pe- dan ketempatan bukti barang2 dari 
ngakuan keterangannja dimuka poll penggarongan, terdakwa? lain-lain- 
si dan menerangkan apa jang sudah nja telah.mengakui kesalahannja, 
dikatakan waktu diperiksa polisi maka keputusan hakim kepada ter 
tidak lain karena terpaksa, sebab da dakwa pertama didjatuhi hukuman 
pat desakan: dan pukulan dari In- 3 tahun pendjara, terdakwa kedua 
spektur Polisi nama M dan T. 21, tahun, ketiga sampai dengan 

Saksi Djojohardjo memberi ke- terdakwa kesembilan masing2 didja- 
terangan terdakwa pertama semen- tuhi hukuman 2 tahun, semua dapat 
djak petjahnja perang telah mengga potongan selama dalam tahanan se 
bungkan kepada T.N.I. diwaktu Be- mendjak pada tanggal 18 Maret '50. 
landa masuk Salaman dapat menje- Dapat kita kabarkan disini, se- 
lamatkan Polisi, S/T.C. dan pamong belum hakim mengadakan pembitja- 
prodjo dengan djalan memberi tem- raan tertutup, djaksa memintakan 
bakan kepada musuh, jang tadinja hukuman, kepada pertama 2 tahun 
mengepung dan akan melakukan pendjara, terdakwa kedua supaja di 

bebaskan dan lain2 terdakwa 
itu ee Lada berdjumlah R 1.400.— 

(Sn). 

Putusan P-P.D.I. Tjabang 
“Klaten 

Bertempat. di Delanggu, baru2 ini 
Persatuan "Pamong Desa: Indonesia 
Tjabang Klaten telah melangsung 
ikan sidang plenonja dan dikundjungi 
oleh 17 ranting. 

Putusan2 jang di ambilnja antara 

'lain mengadjukan resolusi kepada 
Pemerintah: 

I. Minta ditjabutnja kembali kepu 

untuk menghadapi kaum pengusaha 
dalam mentjari tanah untuk disewa. 

Sebab hingga kini masih terdjadi 

pihak pengusaha (Belanda) lang 
sung menemui Lurah2.desa sendiri. 

' MATI GANTUNG 
Baru2 ini Resopawiro berumah di 

desa Ngendo KI. Djanti Ketjamatan 
Polanhardjo (Klaten) antara djam 
2.30 siang telah membunuh Ca dgn 
djalan menggantung. 
Sebab2 perbuatan nekat ini belum 

diketahui dengan pasti, tetapi du- 
Begitulah, kita mengetahui bah-. tindakan jang tegas terhadap W.P.G...tusan Pem. Kab. Klaten tg. 11-4-51. gaan abli waris karena beratnja tin wa Bus merupakan Ke mo jang melalaikan kewadjibannja tsb. Eee pemberian tambahan beng dihan ekonomi. 

   
       

  

jang ter sachir ra £ 
jihan Ipuom, jang eta. terima 

LGari gekr.,, (Kantor #Rergilihan..., 
“Umum di Jogjakarta. | 
  

ba 

a. djumlah | (Suara seperti diatas 
pada A. 2 Layar. 

b. djurmlah suara seperti meruwea 
: pada B. . 

c. djumlah' suara jang. diketuarkan 
dalam daerah pemilihannja. 

Kemudian ditetapkan ka pem. 
bagi pemilihan “(kiesd suntuk 
daerahnja, jaitu djumlah suara di- 
bagi dengan djumlah anggauta, 

Tijontokr r 
pjumlah suara semua ada 8000, 

ta 40 orang, maka pembagi pemilihan 
- sama dengan 8000 : 40 — 200. 

: Djumlah adbsanta jang boleh dipi- 
lih “oleh Daerah pemilihan itu 

6: “Penetapan hatsil pemilihan: 
Seorang tjalon jang “dikemuka- 

kar sebagai orang seorang dapat 
terpilih, djika ia memperoleh suara 
terbanjak sama dengan pembagi 
pemilihan atau lebih. Sesuatu daf- 
tar: “memperoleh “kursi » sedjumlah 
dengan djumlah suara jg diperoleh 
daftar itu: dibagi MO Pe NN 
pemilihan. 

Sesuatu «daftar  hanja 

tersebut diatas masih ada ara kur 
si jang belunr terbagi, maka “sisa 
itu diserahkan sekursi demi sekur- 
si kepada tjafon, “jang” dikemuka- 
kan 'sebagai perseorangan atau daf 
tar jang memperoleh suara rata? 
jang terbesar (het grootste gemid- 
delde). 

Tjontoh : 1 lihat pedoman K.P.P. 
P: ajat XII). Hingga demikian se- 
terusnja sampai semua sisa kursi 

"terbagi. f 

8. Penetapan tjalon mana jang 
terpilih lam daftar an 

Terlebili dulu ditetapkan pembagi 
pernifihan daftar (lijkstkiedelen). 
Djago2 "jang termuat dalam daf 

tar terpilih apabila memperoleh 
suara sama dengan pembagi pemi- 
lihan daftar atau lebih. 

Djika dengan demikian belum se 

ge ada sisa kursi, maka sisa itu 
diberikan kepada djago2 jang be- 
lum terpilih jang tempatnja' dalam 
daftar tertinggi (menurut urutan). 

Tjontoh: (lihat pedoman K.P. 3. 
ajat XII). 

9. Pengumuman: 
Kantor Pemilihan. Pusat Propin- 

si membuat daftar dari djago2 jang 
terpilih mendjadi anggauta D.P.R. 
Daerah Propinsi dibagi menurut da, 5 
erahi2 lingkungannja. 

Daftar ini diumumkan dalam ma' 
djalah Pemerintah — dan masing? 

“datrah Tjabang dan daerah pemu- 
ngutan suara, daftar itu diumum- 
kan oleh kantor? jang bersangku- 
tar. 

Ketua K.P.P.P. segera memberi- 
tahukan kepada masing2 djago jg. 
terpilih, itu, bahwa ia terpilih men 

“dapat mua “kursi terisi maka jang  terpi- Tn anggauta D.P.R: Daerah Pro 
memperoleh kursi paling  banjak lih adalah djago2 jang memperoleh Dinsi 
sedjumlah tjalon' jang. namanja ter 
tjantum dalam daftar itu. : 

1. Tjara membagi sisa kursi: 

suara isedikitnja  seperdua “dari 
djumlah pembagi pemilihan daftar 
menurut urutan tempat mereka da 

10. Mengtat katana 

Lowongan terdjadi: 

Djika dengan “pembagian setjara lam daftar, Djika dengan ini masih 1, Djika seorang tjalon anggauta 
4 

SM 

tangkapan. Didesa Kalisari terdak- 

wa2 dapat memberi djaminan makan 
460 tentera dan mengusahakan be- 
ras 480 kwintal dan kapten Harsono 
pernah memerintahkan djuga supa- 
ja. mengadakan pengatjauan dan 
mengrusak ditempat2 daerah jang 
diduduki Belanda, misalnja di Tem- 
puran dan Salaman. 

Dalam pembelaannja Mr. Sujudi 
diterangkan, kalau kedjahatan ini 
dilakukan waktu keadaan . pantjaro- 
ba pendudukan Belanda, kedjahat 
an jang dilakukan oleh terdakwa 
adalah termasuk dalam soal poli- 
tiek. Pada itu waktu bukan 

tjo- 
tjok seperti apa jang telah dipu- 
tuskan oleh hakim. 

  

Bank SEBDA berdiri 

Sebda tjabang Tjilatjap telah ber 
hasil. dalam .. usahanja mendirikan 
bank bersifat koperasi dengan modal 
sebanjak R 50.000, dibagi dalam be 
berapa aandeel, masing2 sebesar 
R 50,— dengan dapat diangsur dalam 
5 bulan. 
Langkah pertama jang dilakukan 

sadja ialah mengeluarkan pindjaman kepa 
dari pihak Tentera, Pamong Prodjo da para anggauta berudjud barang2 
tetapi kepada "rakjat “diperintahkan keperluan sehari-hari (beras-pakaian 
supaja membikin pengatjauan kepa dan lain2). 

D.P!IR. jang terpilih tidak meneri- 
ma pemilihan itu. 

2. Djika seorang anggauta D.P. 
R. megundurkan diri Sebelum ma- 
Sanja selesai. 

Untuk mengisi lowongan itu: 

1. Diganti oleh 
jang belum : terpilih 
pemilihan. : 

2. Kemudian harus dilihat apa- 
kah ia dikemukakan sebagai perse- 
orangan atau termasuk dalam se- 
buah daftar, 

a.. Kalau sebagai perseorangan, 
maka ia diganti oleh seorang tjalon 

jang memperoleh suara terbanjak 
diantara tjalon2 jang belum terpilih 
dalam daerah pemilihan. 

b. Kalau ia termasuk dalam sua 
tu daftar, maka ia diganti oleh se- 
orang tjalon jang termasuk dalam 
daftar itu, jang tempatnja paling 
atas (menurut urutan dalam  daf- 
tar), 

“ Bila setjara ini tidak mungkin ka 

seorang tjalon, 
dalam daerah 

  

rena semua tjalon dalam daftar itu 
sudah terpilih maka dilakukan tja- 
ra tersebut padanja tadi diatas. 

c: Djika . dalam Daerah semua 
tjalon sudah terpilih, maka ditjari- 
kan ganti oleh seorang tjalon. dari 
daerah pemilihannja jang memper- 
oleh djumlah persen suara (prosen- 
tage) jang terbanjak diantara. tja- 

1on2. jang belum terpilih dalam. da- 
erah pemilihan. Djumlah persen sua 
ra itu ialah djumlah. persen dari 
djumlah suara jang diperoleh  se- 
orang tjalon dibandingkan dengan 
angka. pembagi pemilihan dalam 
daerah pemilihannja. 

Tjontoh: 

Pembagi pemilihan dalam suatu 
daerah Pemilihan. 200.— 
Djumlah suara 150.— 
Djumlah presen suara (150.— 

(200 
To 3) 

5 Ma 0005 EN Op, 
20 4 
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Ikatan madjallah Jogja- 
karta 

' BARU2 ini di Jogjakarta telah ter 
bentuk suatu Ikatan Madjallah Jo- 
gjakarta, jang bertudjuan mentjapai 

kemadjuan dan kesempurnaan pener 
bitan madjallah2 dalam Jogjakarta 

Galam soal2 bersama-sama... Dalam 

rapatnja. telah diputuskan mengesah 
kan pengurusnja, jang terdiri dari 
ketua — Marlan (Pesat), wakil ke 

tua — Palapah (Pelopor), sekertaris 

— Ngatidjo (Surjotjondro), bendaha 
ra — Amir Alamsjah (Gadjah Mada) 
dan komisaris — Suwarno (Mustika. 
Timur). 

Selandjutnja diputuskan memberi 
kan kewadjiban kepada pengurus 

IKJ . tersebut untuk  merentjanakan 

anggaran dasar. dalam waktu jang 
sesingkat-singkatnja. Ketua memper 

kuat usul SPS mengenai pengakuan 
kb. Antara. Mengenai soal2. lokal 
diputuskan mendesak kepada jang 

berwadjib supaja aliran listerik bagi 
pertjetakan2 tetap seperti biasa. 

Lembaga pendidikan 
dan pengadjaran 

Pengurus L.P.I. tanggal 16-5-1951 

dalam rapatnja jang pertama diha 
dliri oleh penasehat, Sdr. Prof. Drs. 
Sigit, memutuskan: 

1. Mengadakan inti (kern) dari 
anggauta2, jang akan diberi tugas 
mempeladjari sesuatu hal. 

2. Mengadakan tjeramah tentang 
»Keadaan S.R.” 
bulan Djuni jang akan datang. 

3. Dalam bulan 
20-30 (Puasa) 
»,»Pekan Pendidikan” di Kota Djakar 

ta, Akan dibentangkan soal2 pendi 

  

waktu permulaan. 

Puasa tanggal. 

akan mengadakan, 

dikan pada waktu sekarang dengan 

tjeramah, dan pertundjukan2, jang 
berhubungan dengan pendidikan. 

4. Dalam bulan October 1951 jan 
akan datang “akan dilangsungkan 
Congres Pendidikan. 

Kali Bajem diperbaiki ! 
Mengingat kota Jogjakarta tidak 

mempunjai tempat untuk menghisap 

udara baik untuk keperluan istira 
hat, maka dari kalangan Kotapra- 
dja didapat keterangan, bahwa seka 

rang telah direntjanakan sebuah 
pekerdjaan untuk. memperbaiki dan 
memperindah Kali Bajem, 4 KM se 
belah barat kota, jang sedjak waktu 

sebelum clash kedua terkenal seha 
gai tempat pelantjongan bagi pemu 
da.dan pemudi. 

Direntjanakan, bahwa pekerdjaan 

itu akan dipikul bersama antara-pi 
hak pemerintah kabupaten Bantool 
— mengingat tempat itu didaerah 
Bantool — dan pihak pemerintah 
Kotapradja Jogjakarta. 

Pemilihan umum. dimulai 
tgl 16 Djuli 1951: 

Sidang Dewan Pemerintah Daerah 
Istimewa kemarin dulu telah memu 
tuskan, bahwa tanggal dimulainja 
pemilihan . umum... ditetapkan - tgl. 

16 Djuli jang akan datang. 

Putusan itu mengingat persiapan2, 
dipandang telah tjukup,-tetapi walau 

pun demikian, diandjurkan kepada: 

segenap warga negara Indonesia 
untuk mengadakan segala persiapan 
untuk keperluan - pemilihan: umum 

jang pertama - guna wakil-wakilnj ja 
dalam DPR Daerah. : 

Baik ra'jat, maupun party2 dian 

djurkan supaja segera mengadakan 
penerangan2 dan pendjelasan kepa 
da masing2 anggautanja. 

Pemilihan umum itu akan dihabi 
si tgl. 11 Nopember 1951 djadi akan 
direntjanakan' selesai 118 'hari. 

SINGKAT . JoGja au 
“ MALAM Rebo jang akan datang: 

ini SCPKI Jogjakarta akan mengada 

kan malam  silachturachmi untuk 
memperingati berdirinja PKI digo 

dung CHTH jang ke-31-nja. : 
# HARI ini Mohamad, Saleh, "Tan 

ried Ma'ruf dan. Mr. 

bertolak ke Djakarta untuk meng 
hadiri sidang Dewan Party Masjumi 

jang akan diadakan nanti malam: 1 

Djakarta. . 

Kasmat. akan: 

# KONPERENSI SBPU: konsulat: 
Jogjakarta akan diadakan nanti sore 
dikantor . kementerian : Pekerdjaan: 
Umum. Malioboro. Resepsi kemben 
dimulai djam.19.30 malam. 0 

#£€ DALAM. kota Jogjakarta telgtifa 
didirikan Kantor Pemungutan Suara 
(KPS) bertempat ditiap kapanewon 

sebanjak 14 buah, dan dibantu 84 

orang lurah jang merupakan KPPS. 

# 20 Mei jang akan datang PPKI 
tjabang Jogjakarta akan mengada- 
kan rapat  anggautanja BelsatanA 
dirumah sakit Bethesda. 
Rapat akan 

pertanggungan djawab pengurus tja 

bang, pemilihan pengurus baru, seki. 

  

tar kongres. PPKI. di Semarang Ie. 
akan 1 Inang “akad lain2. 

  

INDRA: Superman II. 13 th. 

LUXOR: The. Street. With No: 
Name” Mark Stevens, Richard Wid- 
mark, Lloyd Nolan dil. 17 th. 
SOBOHARSONO: All the King's: 
Men. Broderick Graford, Joanne Dru., 
2 1 th 

SENISONO: The. Invisible Mars 
Revenge. Jon Hall-John.Carradine — 
Alan Curtis. 17 th. 
REX: Earl Carroll Vanities, Dennis 
O'Keefe, Constance Moore, — segala, 
umur, 

  

membitiarakan soa 2 

  

- 

 



    

  

  

   
   
   

      

   

»' Vaneh bin adjaiik Baru? ini dida- 
lam British Industries Fair” di 

London diadakan suatu perlomba- 

an ketjantikan untuk merebut ge- 
lar ,ratu aju”. Gelar jang Lara 

ita jalah gelar ,,Miss America”. 
Jang ikat dalam perebutan itu jalah 
tidak sadja ratu? aju" dari Ameri- 
ka, tetapi juga ada jang berasal 

dari Pakistan, dari Spanjol dan 
Hindia Barat. Dan anehnja lagi pa 
ra pengikut pada berseru para 

jury, supaj a pemilihan nata aja” 

ita tidak saja Gitudjukan kepada 

ketjantikan sadja tetapi djuga kepa- 

da gadis? dengan pakaian jang tjan- 

Vip « 

    

2 : 

10. 000 Orang pasukan Perantjis 
dan penduduk bangsa Marokko jang 
bersendjatakan bedil, polisi dan se- 

- buah pesawat terbang pada hari Ke- 
mis jl. telah dikerahkan untuk mene- 
mukan seorang bangsa Marokko jang 
telah mengamuk dan menimbulkan 
korban 13.orang, sebagian besar dian 
taranja terdiri dari orang2 Perantjis. 
“Kemudian daerah tadi dinjatakan 

sebagai daerah tidak aman dan hanja 
“boleh dimasuki dengan idzin. istime- 
“ Ant. UP. 

K del “ 

  

  

  

offensif 

  

jang kedua dari 

  

Renkevondan UP, mewartakan 
dari front tengah bahwa enam di- 
visi Tionghoa jang merupakan pa- 
sukan2 pelopor dari 500.000 tentara 
pasukan2 Utara pada hari Kemis 
itu msenjerbu disebelah timur Chung 
chong, dan memukul mundur pasu- 
kan? Korea Selatan dan Amerika. 

Berita2 dari front barat semen- 
tara itu menjatakan patroli2 Utara 
jang ,/agressif” melakukan — sera- 
ngsn2 sehingga dalam djarak 13 
dan 15 mil dari bekas ibu kota Ko- 

a Selatan Seoul diwaktu  pasu- 
an2 Utara sedang menjusun pasu 

kan2nja didaerah ini. 3 

Menurut berita2 tersebut pasu- 
kan2 Utara rupa2-nja sedang me- 

ngadakan  gerakan2 mengepung 
Ujongpu 12 mil sebelah Utara Se- 
oul. Pasukan2 Amerika terpukul 
mundur pula didaerah - Changong, 
20-mil Timur laut Seoul cleh pasu- 
kan2 Utara jang menjerbu dengan 
tidak mengindahkan "giat kor- 
ban jang djatuh. 4 

Sementara itu An dan awan 
  

RENTIANA KERDJA - SAMA EKONOMI 
USA - DJEPANG 

Indostik Dijepang utk lawan Komunisme 
'Rentjana kerdja-sama antara Ame 

rika Serikat dan Djepang dimasa jg 
akan datang dilapangan perekono- 
mian, hari Rebo jl. ini telah diumum 

kan oleh pemerintahan Serikat di 

Tokyo. 
|Rentjana. jang dipersiapkan oleh 

Djenderal-major Amerika William 
F. Marguat, kepala seksi ekonomi 
dan ilmu pengetahuan dari markas 
besar Djenderal Ridgway tadi, a.l. 
menghendaki supaja perindustrian 
Djepang dipergunakan, dalam perdjo 

angan melawan Komunisme. 
Marguat semula memimpin peru- 

tusan ke Washington, dimana soal 
kerdjasama ekonomi USA.- Djepang 

dibitjarakan pada tingkatan tinggi. 

Pokok2 terpenting. 

2. Amerika Serikat diperbolehkan 
memper gunakan industri Djepang 
dalam melaksanakan rentjana daru 
ratnja, disamping perindustrian di 
Eropa Barat dan negara2 Amerika 

Idinnja, tapi hanja berdasarkan pe 
setjara . kompetitif . netapan harga 

dan memperhatikan kwaliteit sadja. 
2. Tidak akan diadakan .pemesa- 

nan djangka “pandjang, melainkan 
akan ,diadakan pemesanan? setjara 
perseorangan jang besar djumlah- 
nja, jang tak lama lagi akan dimu 

lai”. 
3. Djepang harus tjari sumber2 

bahan mentah lainnja lagi. 
4. Djepang harus menjesuaikan 

harga2 dalam negeri dan internasio 
nal dengan harga2 jang ditetapkan 
oleh negeri2 lainnjaj kalau tidak, 
Djepang tidak bisa menerima peme 

sanan. 
5. Djepang akan butuhkan pindja 

man2 dari Amerika Serikat, negara2 

lainnja dan djuga dari pihak parti 
kelir, dan oleh sebab itu harus me 
njusun perekonomiannja sedemikian, 
hingga boleh minta pindjaman tadi. 

6. Politik perdagangan Djepang 

dimasa j.a.d., akan merupakan po 
kok perhatian pemerintah Amerika 
dan kalangan partikelir di Amerika. 
Demikian al. termuat dalam ren 

tjana Amerika tadi. — Ant. - UP. 

W Ta P.B.B, suk diselurah ba 
Nah N2 Tionghoa pada hari Kemis jl. mulai dengan Napi 

musim seminja, dan memukul mun 

pasukan Korea Selatan disepandjang sektor Timur front tengah 
n pasukan? Amerika didua sektor lainnja. 

jang rendah menutupi lagi daerah 
front Timur dimana pasukan? Ti- 
onghoa telah berhasil menggempur 
5 lobang jang besar dalam 
PBB. Pasukan? Utara jang -menje 
rang difront Timur diperlengkapi 
dengan meriam? 'tembak  tiepat, 

artilleri dan mortir. Demikian An 
tara-UP. dari Tokio. » 

| Offensip besar?an. 

Pasukan2 PBB terpukul mundur 
diiront Timur dan disektor Timur 
front tengah dan mengundurkan 
diri difront Barat pada hari Kemis 

ketika pasukan2 Tionghoa dan Ko- 
rea Utara memulai affensifnja se- 
tjara besar2an diseluruh medan per 
tempuran Korea. Demikian diwarta 
kan oleh koresponden UP @uinn da 
ri markas besar Tentara ke-8. 

Resimen2 Utara jang telah  di- 
perkuat kembali melakukan sera- 
ngan2 disebelah selatan dan barat- 
Ona Inje sepandjang malam Kemis 
dan pagi harinja. Divisi2 PBB me- 
ngundurkan diri disebelah selatan 

  

Inje pada djalan besar  Honchon- 
| Inje. 

Ditront barat pasukan2 Utara 
melakukan 3 serangan kuat disebe 
lah timur djalan-besar  Seoul—Ui- 
jongbu. Pasukan2 PBB mengadakan 
gerakan mundur teratur dibawah 
tembakan2 Utara disebelah barat- 

daja Changongni dan disebelah uta 
ra sungai Han dan disebelah barat 
sungai Pukhan.,Satuan2 Utara lain .“ 
nja sementara itu menjerang disek 
tor barat front tengah. 

Komunike Tentara ke-8. 

Djurubitjara Tentara ke-8 pada 
hari Kemis jl. membenarkan bah- 
wa pasukan2 Utara telah. mengada 
kan penembusan dibeberapa  tem- 
pat dalam garis2 PBB, sedangkan 

pasukan2 PBB dibeberapa sektor 
mengadakan gerakan2 mundur. 
Komunike Tentara ke-8 jang di- 

keluarkan Kemis malam jl. menja- 
takan tentang ,,bertambahnja perla 
wanan Utara difront barat. Difront 
tengah pertempuran2 meningkat da 
lam mana ditimbulkan banjak kor- 
ban dipihak Utara. Serangan dan 
tekanan jang kuat oleh pasukan? 
Utara didaerah sebelah utara Hang 
ye dan sebelah barat-laut  Inje 
mengakibatkan pasukan PBB mela 
kukan gerakan2 mundur jang terba 
tas”. 
"Kerugian Utara pada tanggal 16 

«Mei “ditaksir lebih kurang 3582 
orang demikian komunike tersebut. 
Afit- UP. 3 3 

garis 

  

  ERANG DI KOREA. 
Ditengah-tengah runtuhan gedung2 diibu kota Korea Selatan Seoul 

jang boleh dikatakan telah hantjur-itu, pasukan2 artilerie PBB membi 
kin pertahanan jg diperlengkapi dgn 

pada gambar diatas. ANP. 
meriam2 houwitzer seperti nampak 

Diendra!l Ridgway:.. : 

Bersama selamat atau hantjur sendiri 
Djepang perlu masuk PBB 

OMANDAN pasukan? Serikat 
thew Ridgway pada hari Kemis 

menghadapi pemilihan jang menentukan antara 
ma dan kehantjuran sendiri”. 

Dalam pesannja kepada Perhim- 
punan PBB di Djepang  Ridgway 
mengatakan, bahwa bangsa Djepang 
tahu benar2 akan “kenjataan2 dan 
mereka nanti akan memilih untuk 
menggabungkan Djepang dengan 
sepenuhnja bersama2 dengan. nega- 
ra2 lainnja diluar pengaruh komu- 
nis. 

    
  
  

  

  

13 Pe ' BUDI PEKERTI : 

  

(KEBAKTIAN 
A dongengan tentang kasih sajang 

“seorang ibu jang mengorbankan djiwanja bagi 

ta? sedikit. ditjeritakan oleh. guru. 

N ah! Pada waktu djam peladjaran 
Budi Pekerti itulah bapak atau ibu 
gurumu melatih “ rochanimu. untuk 
berbuat baik dan berkelakuan .lu- 
hur. Orang ..tuamu . dirumah “pun 

ingin mempunjai putra jang berke 
lakuan baik tetapi kebanjakan anak 
ta? memperdulikan segala jang dika 
takan ajah ibunja. 

Berbakti dan sajang akan orang 
tuanja adalah wadjib disamping ke 
wadjiban berbakti pada Tuhan. - 
Sudah tentu anak2 akan bertanja 

kepada diri sendiri. ,,Apakah jang 
h saja baktikan kepada ibuku? 

ja masih ketjil belum dapat men 
tjari uang untuk membelandjai ibu, 
membelikan ' badju jang bagus dan 
lain-iainnja”. Ta perlu anak memu 
tar otak sampai begitu djauh. Anak 
ku ingin mulai dengan kebaktianmu 
kepada ibu? Ada djalan jang mudah 
dan tentu dapat kautempuhi meno- 

ibu mengasuh/momong/adikmu. 
Memang ibu sudah pernah merasa 
kan djuga, pekerdjaan ini amat dise 
gani oleh anak2. Karena apa? Wak 
tu untukmu berkurang benar tiap2 
kali adikmu nakal. Padahal anak 
ingin meneruskan bermain kelereng 
atau main djual beli. Bersungut-su- 
ngut.kamu djika ibu memanggilmu 
untuk mendjaga adik.  Bagaimana- 
kah perasaan ibu djika melihat 
kamu dengan  bersungut-sungut 
menggendong' atau menarik adikmu 
dari sisi ibu? Susah terdapat dalam 
hati ibu melihat perbuatan anaknja 
sematjam itu. 

Ketahuilah bahwa  banjak sekali 
Ibu2 jang ta' 
atau pembantu lainnja dirumah, ka 
rena sukar untuk mentjarinja atau 
pun belandja ajah ta' tjukup untuk 
membelandjai dan mentjukupi kebu 

tuhan budjang. Hingga ibumu ter 
paksa, biarpun “berat bagaimanapun 

. djuga, menggulung lengan badju 
menjapu “halaman, menimba air, 
membersihkan rumah, menjiapkan 
makanan dan lain-lainnja,. Kamu 
belum dapat membantu ibu sepenuh 
nja dengan 'kekuatanmu itu. 

Maka djika anak2ku ingin meno 
Teng ibu, gampang sekali adjaklah 
adikmu jang selalu rewei “dibelakang 

ibumu bermain-main diluar. Budjuk 
lah: dengan perkataan jang manis. 
Buatlah untuknja suatu permainan 

jang telah kamu peladjari sekolah. 
Misalnja perahu dari kertas, kuda-- 

kudaan dari pelepah daun pisang 
dan lain2. Ibu pertjaja bahwa selama 
kamu mendjaga adik dengan baik 

dan ramah itu, ibumu ta' an ter 
ganggu dalam pekerdjaannja. Adik 
ta' memekik-mekik karena kau dje 
wer telingannja atau kau pukul, te 

tapi adik ' memekik-mekik karena 
girang hatinja dengan permainan 

mempunjai budjang 

PADA IBU! 
NAK2, seringkali gurumu. disekdtah mentjeritakan padamu beberapa . 

orang tua kepada anaknja. Lebih2 

keselamatan. anaknja 

jang bau buat. itu. Bagaimanakah 
hasilnja? Ibu lekas siap dengan ma 

sakannja dan adikpun ta' rewel lagi. 
Seisi rumah akan bahagia dengan 
pekerdjaanmu itu. Mudah bukan? 
Tetapi termasuk djuga salah satu 
kebaktian bagi orang 'tua jang ber 

guna dan baik. 
DPjalankanlah-dan baik2 lah kamu 

selama mendjaga adikmu! 5 

7 IBU. 
- 

'Pengala 

"Hal sajembara karang— 
mengarang. 

Pengumuman hasil sajem 
bara karang menggrang jang 
semula ibu harapkan dapat di 

“muat pada hari ini dengan 

menjesal harus kami undur 

berhubung waktu untuk meme 
riksanja bagi Bapak2 Juri 

amat kurang. Karangan2 jang 
telah masuk lebih dari 600 
buah dan membutuhkan peme 
riksaan jang teliti. 

Mudah-mudahan sebelum. li 
buran. puasa ini hasil2 perlom 
baan dapat ibu umumkan. 

Bu — Ning.       

man. 2 

MENGHADAPI MASA PERALIHAN 
E G. 10, begitu kata bapak kepala 

Karena pada tg. 

kan 

Pada tg. tersebut diatas saja me 
nunggu dengan hati neragaan maba 

Lulus atau tidak? 
Sunji seketika diwaktu bapak ke 

pala sekolah membatjakan nomer2 
dari anak2 jang lulus. Dengan ber 
Gebar menanti saat panggilan-nomor 
ku -serta dikatakannja bahwa jang 
mempunjai nomer 179 adalah jang 
terbaik hasilnja. Itulah nomor saja. 

Tak dapat aku menghitung berapa 
banjaknja tangan jang telah mem 
beri salam kepadaku. 

Dengan setengah lari aku pulang 
sambil membawa  setjarik kertas 
jang dikatakan orang ,,idjazah”. 
Sesampai dirumah aku disambut ar 
gembira. 

Tetapi dalam kegembiraanku tadi 
terdapatlah pertanjaan2 jang tak 
terkira banjaknja. Bagaimanakah 
kelak djika aku telah duduk di S.M.? 
Sajangkah guru2 S.M. terhadap mu- 
ridnja? Dan masih bermatjam-ma- 

tjam lagi. 
Hari berganti hari, minggu ber” 

ganti minggu sampailah saatnja aku 
duduk dibangku . sekolah kembali. 
Dengan beberapa teman ,,senasib” 

  

sekolah. Masih teringat olehkw. 
itu putusan udjian masuk S.M. akan diumum 

kami mentjari nama masing2 dalam 
papan tulis pengumuman. 

Dan alangkah tertjengangku keti 
ka kulihat bahwa kelas I terdiri 

dari I.a, b,e,d. Setelah kubatja nama 

ku dan masuk kekelas jang ditetap 
kan bagiku melangkahlah aku dgn 
gagah. 

Tak lama kemudian gurupun da 
tang dan mengatakan bahwa ia akan 
mengadjar I. Pasti. Apakah itu I. 
Pasti? Ah, bohong betul temanku 
itu jang mengatakan padaku bahwa 
peladjaran berhitung di S.R. diganti 
dengan I. Ukur dan Aldjabar. Tetapi 

setelah guru menerangkan apa arti 
I. Pasti, Pe hatiku dan terbuka 
lah. 

Dan Abah tertjengangku keti 

ka giring2 tanda ganti peladjaran 
berbunji, guru keluar. Tak lama ke 

mudian guru lainpun datang. Lama- 
kelamaan aku tahu djuga bahwa 
tiap2. mata peladjaran berlainan 
gurunja. : 

Tetapi segala sesuatu itu, lama 

kelamaan akan biasa djuga. Begitu 
pula dengan keadaanku. 

Budy — Solo. 

DARI MEDJA IBU. 
1. Anakku Herlaut. Sudah tentu ibu 

ikut mendo'a agar putra-putranja 
lulus atau naik kelas semua. 
Gambarmu masih ibu pertimbang 

kan. 
2. Siswanto Klaten. Ini dia anak ibu 

dari M.P. jang lama ta' tampak 
hidungnja. Kapan tulisanmu akan 

dikirimkan? Gambarmu ta' dapat 
ibu muat karena sukar dibuat 
klise. Lebih baik djika- kamu 

menggambarkan dengan tinta 

gambar. Tjobalah. 
3. Endang Jogja. Memang banjak 

putra2 ibu dari S.R. jang baru2 

ini menempuh udjian mengeluh 
tentang berhitung. Tjoba, kami 
lihat hasi udjian nanti. Djika 

Endang untung tentunja menda 
pat nilai jang sebetulnja tidak 

kau harapkan. Djanganlah susah, 
nak! Karanganmu masih ibu per 

. timbangkan. 
Heb Muljono. Surat perkenalanmu 

telah sampai. Teka-teki masih 

menanti tempat. Sabarlah! 
5. Darto Jogja. Suratmu sudah sam 

pai pula. Marilah lekas mulai dgn 
hasil fikiranmu, Djangan sampai 
ketinggalan. 
Anak2 sebelum ibu menutup rua 

ngan surat menjurat ini, perlu ibu 

umumkan lagi bahwa kiriman2 bagi 
,kKawanku” harus ditulis dengan 
terang dan djangan bertimbal balik. 
Susah nanti bapak2 zetter! Perhati 

kan sungguh2. Karena banjaknja 
surat dan ruangan terbatas djawa 

ban ibu tunda sampai minggu depan. 
Selamat beladjar! 

Teka-teki 
Tebaklah nama dari pohon jang 

berada dalam kalimat dibawah ini: 
1: Apa sebabnja bunga sematjam 

Dalia ta' harum baunja? 
2. Oleh karena Si Tuti telah mem 

bawa piring, maka tjangkir jang 

di bawanja djatuh kelantai. 

3. Apa bila kita masuk dalam Rim 
ba, tentu akan 
buas. 

4. Pradjurit2 memberi laporan kepa 

da Baginda, bahwa peperangan 
makin lama — makin mendesak, 
tetapi sangka Baginda itu hanja 
omong kosong sadja. 

Sutikno Hadi. 

1 

  

tahu binatang 

di Djepang (SCAP) djenderal Mat- 
menjatakan, bahwa Djepang kini 

,keselamatan bersa- 

Selandjutnja Ridgway menjatakan 
bahwa penanda tanganan perdjan- 
djian perdamaian akan membu- 
ka djalan kearah diterimanja Dje- 
pang dalam Perserikatdn Bangsa2, 
tetapi ditambahkannja, bahwa ,,im- 

perialisme komunis akan segan me- 
lihat bertambahnja anggota nega- 
ra2 merdeka dalam PBB.” 

Apa kata Yoshida? 

Perdana menteri Shigeru Yoshida 
pada hari Kemis menjatakan kepa- 

da Panitya urusan luar negeri par- 
lemen Diepang, bahwa akan sangat 
sukarlah bagi Djepang untuk meng- 
gabungkan diri dalam “ Perseri- 
katan Bangsa2 apabila persendjata- 
an kembali Djepang akan ditentu- 
kan sebagai sjarat untuk penerima- 
annja sebagai anggota organisasi 
dunia itu. £ 

Yoshida menjatakan kepertjajaan 

nja bahwa Djepang akan diterima 
sebagai anggota PBB karena me- 
nurut pendapatnja Djepang tjukup 
mempunjai sjarat2nja. 

Akan tetapi.ia dalam pada itu 

mengatakan, bahwa pertahanan Dje 
pang nantinja harus diperkuat apa 
bila negeri itu telah memperoleh ke 
merdekaannja. Ant. Afp. 

  

  

TANAMAN TEBU. Di DIAWA TIMUR 
(Oleh pembantu KR, di 'Surabaja) 

b 

Djika itu dibanding dengan keada- 
an dalam tahun 1920 dan 1930, ma- 
ka keadaan 'itu menundjukkan ke- 
munduran jang banjak sekali. 

Dalam tahun 1920 djumlah pa- 
brik gula ditanah Djawa ada Ik. 180 
buah, dan,menanam tebu seluas 1175 

    

Warung di Hongkong ? 
Kini pihak jang berwadjib di Hong 

kong sedang menjelidiki kabar2 bah 
wa kapten Westerling kepala pem 
berontak terhadap Pemerintah Repu 
blik Indonesia pada beberapa waktu 

jang lalu kini sedang berusaha me 

njerundup ke Hongkong. 
Desas-desus bahwa Westerling 'te 

lah ada di Hongkong tidak ada ke 
benarannja tanda-tandanja. Orang 
di #iengkong pertjaja bahwa permin 

taan masuk Hongkong pasti ditolak 

apabila .Westerling mengadjukan 
permintaan itu dengan resmi. Demi 

kian berita Reuter, Ant. 
  

VietNam tawarkan beras 
Kepod « Indi « 

Duta Viet Nam (Perantjis) di Lon 
don, Dr. Tran Van Don, menerang 
kan, bahwa pemerintahnja telah me 
nawarkan bantuan padi sebanjak 

3.000 ton kepada India sebagai tanda 
perhatiannja kepada keadaan di In 

dia dewasa ini. Dalam pada itu dika 
takan, bahwa hingga kini pemerin 

tahnja belum menerima djawaban 
atas tawarannja itu. 

Tran Van Don menerangkan dalam 
konperensi pers, bahwa negerinja 
Iapat mengexport beras ke India dan 
telah memberitahukan kepada peme 
rintah India, bahwa mereka dapat 

membeli beras di Viet Nam. 
Diterangkannja, bahwa sebelum 

perang Indo China Perantjis tiap2 
tahun dapat mengexport beras seba 
njak 1.500.000 ton, sebagian besar 

ke Filippina, Tiongkok dan Indone 
sia. — Ant. - Reuter. 

  

Anggauta2 baru badan 
pekerdja W.H.O. 

Sidang lengkap Organisasi Kese- 
hatan Sedunia (W.H.O.) pada hari 
Rabu ini telah memilih 6 anggota 
baru bagi badan pekerdjanja, ja'ni: 

Cuba (55 sugra), Belgia (54 sua 
ra,) Libanon (58 suara), Liberia 
(58 suara), Ceylon (44 suara) dan 
Junani (42 suara). Badan pekerdja 
tersebut beranggota 18 negara, 6 
anggota diantaranja AN tiap2 
tiga tahun. 

Enam anggota baru itu dipilih un 

tuk menggantikan Nederland, India, 
Brazilla, Afrika Selatan, Polandia 

dan Yugoslavia, jang semuanja telah 
habis waktunja - mendjadi anggota 
badan tersebut. : 

Meskipun India dalam pemilihan 
ini ditjalonkan untuk mendjadi ang 
gota lagi, namun utusan India, Raj- 
kumari Amrit Kaur, minta kepada 
para delegasi supaja djangan mem 

berikan suara untuk India. Dikata 
kan, bahwa negeri2 lain harus pula 

mendapat kesempatan untuk me- 
ngabdi dan beladjar. — Ant. - Reuter. 

  

BII. Kediri - Madiun 511 

TOLAK PERATURAN SEWA TANAH 
'Dan UU agraria tahun 1870 

(Oleh kor. .K.R.” Kediri) 

ONPERENSI Barisan Tani Indonesia daerah persil 
gula Kediri dan Madiun tanggal 12 dan 13 Mei di Wates, 

jang djuga 

dan paberik 
Kediri, 

dikundjungi oleh wakil D.P.P. nja dari Djakarta, menghasil 
kan suatu statement jang maksudnja sebagai berikut: 

Ketawa 1 X seminggu 
MURAH HARGANJA. 
Kuda apakah jang terkenal 
linegeri kita dan jang kau 

Guru: 

gemari? 
Amin: Kuda sandelwood dari Sum 

bawa -pak! 

Guru: Betul! Apa jang akan kau 
katakan, Lol? 

Tolol: Kuda kepang pak, jang mu 
rah harganja dan digemari 

| Kita semua semasa masih 
Kanak2. 

Murid2: Ha... a...a......l' (tertanya. 
gelak). 

BELUM TEntTU 
Bu Guru: Djalan manakah Tuti jang 

sukar ditempuh orang? 
Tuti: Djalan ke gunung bu! Ka 

rena disana terlalu banjak 
djurang dan batu besar. 

Mardi: Ada lagi Bu! Djalan kea 
chirat! Karena belum ten 
tu semua orang dapat 

mendjalankan dengan sem 
purna! 

Buguru: Betul, betul! 
(Warsito). 

  ara 

. Gan SEMBIATIKAN 
SADJ2 DILATANI 

Kena BING una HO 

   

    

   

  

   

GATA IKAT PADA 
IKAT PINGGANG SEBELAH 

ng BELOKO 1g AU GOPI 

  

  

    

   

EAKOV Pn 

LEAN saya 1 

  

       

  
    

      

  

1. Mengenai persewaan tanah: me 
nolak peraturan Pemerintah menge- 
nai persewaan tanah' tahun 51/52, 
memperkuat pendirian D.P.P. untuk 
menuntut tjara persewaan paron dan 
bebas dengan mendapat bagian dari 
keuntungan, serta mendesak Peme- 
rintah untuk membantu memper- 
giat penanaman tebu rakjat dengan 

tjara memberi pindjaman modal jg 
mudah dan bantuan teknis, materieel 
dan moril jang sempurna. 

2.Mengenai agraria: mendesak 
penggantian UU agraria dari tahun 
1870 jang kolonialistis- 
UU baru jang mendjamin kehidupan 
kaum tani jang lajak dan memperta 
hankan tanah jang sudah terlandjur 
dikerdjakan rakjat, 

Alasan menolak peraturan Peme- 
rintah. itu, jalah karena tidak bersi- 
fat penghapusan grondhuur — ordo 
nansi, tetapi malah merupakan sisa2 
djaman pendjadjahan jang tidak 
demokratis lagi mengabaikan kedu- 
dukan kaum tani dah jang didja- 
min kelandjutan berlakunja oleh per 
setudjuan K.M.B. 

Konperensi itu memutuskan dju- 
ga untuk mengerdjakan usaha2 so- 

sial dan ekonomi jang sesuai dengan 
kebutuhan rakjat Senen 
tempat. : 

  

2 DIUTA TON GANDUM 
KE INDIA 

Sebagai pertjobaan, Senat Ameri 
ka Serikat telah menjetudjui pindja 
man 2 djuta ton gandum kepada 
India, dengan ,,sjarat2 jang ringan”. 

Dengan 52 suara lawan 32, Senat 
telah menjetudjui amandemen, jang 
menghendaki supaja gandum tadi di 
kigimkan ke India, berdasarkan pin 

Cc, man... Pemerintah telah minta 
.Supaja gandum tadi disampaikan ke 
pada India sebagai sumbangan, 

Ant, - UP, 

ISELURUH tanah Djawa dalam tahun 1951 ini djumlah pabrik 

la jang bekerdja ada Ik. 40 buah dengan 'kapasiteit 400.000 
sedangkan luas tanaman tebu ada 

itu dengan . 

tar, 
. 40.000 ha. 

ribu ha dengan menghasilkan gula 
1.750.000 ton. Oleh karena kebutuh- 
an rakjat Indonesia Ik. hanja 400:000 
ton, maka kelebihannja, jaitu 1.350. 
000 ton tiap tahunnja dapat dikirim 
keluar negeri. 

- Maka tidak salahtah apabila pada 
waktu itu orang katakan, bahasa 
»Suiker is de kurk, waarop Ned. 
Indis drift”. 

Dalam tahun 1930, pada. Musim 
malaise, djumlah 180 pabrik itu 
berkurang mendjadi Ik. 90 buah de- 
ngan tanaman seluas 90:000 ha. 
Adapun sebab musabab dari. ta- 

naman tebu itu ialah karena harga 
gula dipasar dunia turun. 

Kini, pabrik gula jang sebanjak 
40 buah dan menghasilkan 400.000 
ton gula seperti dinjatakan diatas 
itu, hanja bisa mentjukupi kebutuh- 
an rakjat Indonesia sendiri dan ti- 

dak ada kelebihan untuk dapat. di- 
djual keluar negeri, 

Selain angka-angka jang disebut 
kan diatas, masih ada pula tanaman 
tebu diluar tebu pabrik. Jaitu tebwr 
jang ditanam oleh rakjat dan oleh 
karenanja lalu disebut ,,tebu rakjat”. 

Apabila pabrik tebu dalam tahun 
1951 dibandingkan dengan keadaah 
tahun 1920 menggambarkan kemun- 
duran, maka tidak demikianlah kea: 
daan tebu rakjat. Djustru dalam 
tahun 1951 ini, rakjat menundjukkan 
gambaran jang madju, djika diban: 
ding dengan keadaan tahun 1936. 
Karena, keadaan tanaman tebu 
rakjat memang ,,madju mundur”, 
tidak tetap. t 

Dinjatakan dengan angka “adalah 
Sbb.: 

Tanaman tebu rakjat dalam ta- 
hun 1920 ada 17.000 ha, dehgan ha- 
sil 102.000 ton. Keadaan itu pada 
waktu-waktu seterusnja  njatakan 
kemunduran, dan mundur terus, te- 
rus mundur, sehingga pada - tahun 

1936, hanja tinggal 10.000 ha sadja. 
Lebih2 dalam waktu pendudukan 

Djepang. Tebu rakjat boleh dikata- 
kan hampir tidak ada sama sekali. 
Atau, mundurnja sanga menghe- 
bat, karena menurut teori Djepang, 
tiap tempat jang biasanja ditanami 
tebu rakjat, harus ditanami bahan 
makanan. 

Kemudian sedjak tahun prokla- 
masi 1945 rakjat mulai lagi dengan 
penanaman tebu, dan keadaan jang 
sedemikian itu terus bertambah- 
tambah djuga, karena halangan dan 
larangan memang sudah tidak ada 
lagi. Lebih-lebih serta harga gula 
naik, luas tanaman tebu rakjat sek 
makin bertambah dan dalam tahun 
1951 ini tebu rakjat diseluruh tanah 
Djawa sudah meluas lagi, hampir- 
hampir menjamai seperti keadaan 
tahun 1920 dahulu, jaitu Ik. 13.000 
ha. 

Dari djumlah sekian itu, jang 11. 
000 ha terdapat didaerah. Djawa 
Timur, jaitu didaerah karesidenan 
Surabaja 539 ha, Madiun 1.329 has 
Kediri 4629 ha, Bodjonegoro 90 ha, 
Malang 2971 ha, Besuki 1653 ha dan 
Madura 11 ha. Semua berdjumlah 
11.218 ha.- 

Tebu rakjat rata2 menghasilkan 
6 ton tiap ha, sehingga dari Djawa 
Timur sadja tebu rakjat bisa meng- 
hatsilkan Ik. 66500 ton, dari 78.000 

ton sebagai hatsil tebu rakjat selu- 
ruh Djawa. : 

Bila dihitung dengan harga se- 
karang, tebu rakjat diseluruh Djawa 

bisa menghatsilkan lk. 78.000 x R. 
1.500 atau R. 117.000.000: Untuk 

Djawa Timur sadjd kira-kira 
99.000.000.— 

KARET 
Djakarta: 

Harga karet untuk fob Juni ter- 
tjatat tg. 17/5 djam 17.00 

pe Sheet Nor al R 8,15 djadi 
5 Mean ni na aka 3 Ao NO 
1 na Pad DAA Dua 
5 » 1 readye.k. 

Tg Priuk R 7.10 djadi 
Crepe at tretaa » 8.75 pembsli 
Pasarnja da 

Singapura: 
Sheet Not Lean Str. 8 1.47 

3 Pa an SN An » 144 
3 Da In amen ai Lb 
5 bag aan nana ai Rai 

Cree Teens In Ol 
', hantjuran 2 Tana 

Standard pengiriman 
AD ular NESAS sena eel aa ur 1. 102 

Standard An 
balan. Juni coin ok go LAI 

Standard pengiriman 
PULArE JULI eetan pasa Penang an A2 

Standard pengirimamr : 
bulan Oct/Des. wi 1.36 

Panen Sedikit tetap. An” 

Emas di Djakarta. 

  

Harga emas tertjatat tgl. 175 
djam 17.00. : 
Emas No: 1 R 8875 

13 PA an TS Aa kene » 31279 

” ,. 3 ” 30,50 : 

Antara, 

# L Uu 

Fikiren Pembatjc     
Sepandjang pengertian saja, pega 

wai2 jang tugas pekerdjadannja tour 
nee itw mendapat ongkos ajaran te 
tap dan biasanja diurus oleh kantor 
Perdjalanan. Tetapi anehnja, di Djog 
ja dan mungkin dilain-lam. tempat 
djuga, masih banjak pegawaid jang 

bertugas tournee sedjak berdirinja, 
Pem. R.I.8. hingga terbentuk Nega-. 
ra Kesatuan Republik, djadi hamp 
2 tahun, belum djuga menerima hak 
nj@ itu. Sering djuga hal ini diurus 
kan, tetapi hanja berhasil djawabans 
»sedang diurus di Djakarta, bikin 
lagi imi dan itu sekian lembar........ V 
dan sebagainja”. 
Semoga jang berwadjib, terutama 

kantor  Perdjalanan, lekas dapat 
membereskan hati mi agar” hak2” 
kaum buruh 

rangi. 
tersebut tidak  diku- 

Kiswandjono — Bantool, 

. 

 



   

  

   
   

        

   
    
   

   

    

     

    
     

    
     

     
   
    

    
      

     
   
      

    
       

    

    

   
        

     

     

  

     

      

    
   
      

    

   
   

2. 15 Moana Hari 

— Tiap2 hari: 

8 . buka pagi dj. 8— dj. 
5 sore dj. 5— dj. 8 

ee TN Hari. Minggu — pagi 
Na. IR san — dj. he 

Kun mas Ali Tebel bere 
ui Dean Acheson? Itu Iho mente 

£ jang dibitjarakan kedua- 
ae ini Igera SAN SN aa 

  

kita: sudah djadi anggota PBB. $ 

| boleh dikeluarkan? IU Be 
. Naaa, itu jang akan dinitjatakan 
mas Ali kesini, kata Ba Nur. 

| Ah, itu stage torlada Masa Tatu 
| mesdjid ditjolong orang. Ini suatu 

| malu besar bagi teman2 
"tempat kita mengutjap sj 
» berkumpul 

tiap Djumat: 
Bagi Berabe, ini suatu tanda ke- 

     
      

“bedjatan moral. Sudah Pa gitu 
. djatuhnja? 

“— Tapi itu mungkin Kerak merosot 
: nja perekonomian, kata mBah Nur. 
Kalau beras sudah habis gimana? 

- Mungkin, mungkin. Tapi nantinja 
itu jang tjuri tidak akan dapat pintu :j 

: sorga, melainkan an Mane 

  

  

APOTHEEx. | 
Buka pada hari Minggu 20 Mei 

1951 Apotheek: J. v. Gorkom aan 
09.00—12.00.- 5 

' Siaran RADIO 
Gelombang: 59,2 dan 1225h mm 

: SABTU 19 MET 1931, 

17.30. Pengumuman dan Berita Kota 
:18.15 Mari berolah raga oleh Sudiro 
18.30 Peladjaran njanji untuk umum. 
19.40 Hiburan malam oleh Tjahja- 

muda pimp. S. Sudirdjo. 
2030 Pemanen oleh Keluarga Rat 

  

Kebangu- 
nan nasional oleh Ki Hadjar 
' Dewantoro. 

2130 0 Akatam Manasuka oleh ORJ 
- lengkap 

” MINGGU 20 MEI 1951. 3 
100 Pembukaan Taman Ksatria 

dibawah pimpinan Pak Sut. 
85 'Chotbah dan njanjian 'Katho- 

liek oleh Panitya Siaran Katho 
Niek. 

Tk 15 Ruangan. Pendidikan . Hasjara 
2S. Retak 2 : , 

. 19. 40 Seni Suara Djawa. oleh. Tjipto 
4 budojo. 2 

20.05 Dijawaban surat2. 

20.30 Krontjong Malam “alan Senar 1 
«Malam pimp. Sdr. Handjono. 

2 Obrolan Pak Besut. 
21.30 Kaleidoscoop »Hari Kebangu- 

nan, N, asional”. 
     

Cursus Memotong Pakaian 
an Lelaki dan Wanita (Jurken) 

| dimulai 1 Juni 1951. Sekarang 
menerima pend-ftaran murid 
baru, tempat terbatas, Masih 
sedia bukunja peladjaran bg. 

Wanita &.f 15— bg. Lelaki 
“Af 10— tambah ongkos ki- 
rim f 1,— 
beberapa Verklaring. 

  

Da: an 36 3 Tokia. 
  

  

  

Ng Pembatja 

    

  

  

HOTEL deh . INVENTARIS 
& centrum Kota didjual 

At - 000 

  

   

  

| 

  

   

: DLL 1. VANITES 
« . CONSTANCE MOORE 

1 Buat Haa woobYy HERMAN bersama .orkestnja. 
"anngaw matine djam: 10.00 

Y 

  

PMA Oa OmOnAan adan maa Dana ma ea Ma 

Tanggal: 21 Mel tidak-main, 'karona tidak ada aliran Mstrik. | 

  

MALAM PENGHABISAN 
SUPERMAN Bag 

| ag MINGGU PAGI dj10 dan 12 
ha FILM INDONESIA dengan Rd. Muchtar — Pandji Anom nk 

. SEDAP - MALAM. 
: TADAA antarabnya hanja Wanita jang harus menderita . A3 tidakkah 

| hari TR M1 sedalam- dalamnja, siapa jang barus ajosa Gitun- 
tut... bila Wanita sampai ..,.. 

“Film Indonesia jang terbaru dan mempunja nilai 1 dang Lani 
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SABTU      19 MET 1951 

  

    

  

   

  

    
      
    

oa 

  

x 

| rakjat. 

Malam ini as berikan Ia. : Djam: 5—7—9. 
Matinee djam 10, 30 17 th. Kkestas, 

ALL THE KING'S MEN. 
Dg: BRODERICK CRAWFORD — JOANNE DRU-. 

Sebuah film jg menggambarkan Suatu perdjusngan rakjat untuk 
Willie Stark seorang petani jg sangat tinggi tjita2nja, 

mempeladjari pula soal pemerintahan (ketatanegaraan) sampsi 
mendjabat Gobnor Willie, Stark. Aku adalah Radja dari semua 
macrluk didunia. Kata Wihie Stark. Tetapi apakah hasilnja ? . 
'Boboharsono akan menaawan, ' 182- 5 

  

  

MULAI MALAM INI: 

THE STREET WITH NO NAME" ” 13 
Pemain2 MARK STEVENS, RICHARD WIDMARK, LLOYD NOLAN, 

BARBARA LAWRENCE dll. 

F.BI. (Dinas rahasia polisi Amerika) memberantas ,,gangsters'' 

jang meluap, akibat perang Dunia ke ll. K.B.I, dan ,/gangstersu 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN LAUT. , 

SN TI Ka 

“donesia jang Pa itu, dan negeri T 

“Berabe, 18 

Kheragmha-sama 

“Telah mendapat TG 

ketr. Cursus ,, Junior" 8| 
SD 

na ng djam alta 

  

      

2 Pan   186-5 u An junginja. 

: 2 : ap KEBANGUNAN Kanaan te. 20 Mei 1951 
hari Achad pukul 9 pagi PARTAI WANITA RAKJAT 
tjabang Ph ME BAN ANA rapat angg. Gi Djetis F. I 

Meresmikan kantor dan silatoerachmi. 
Diharap angg.2 jang belum mendapat undangan mengun 

17 tahun keatas. 
    

  

saling memasuki organisasi jawan. 

Djam: 17 “19 — 21, ketjuali Minggu hanja pagi djam9 & II.   
  

  

datang tentu tjotjok,     
  

  

1 

  

. 

  

SIMPENAN JANG BERHARGA. 
Fattah alamat jang terkenal dan boleh di periikla untuk pekerdjaan barang2 PERHIASAN 

      

    

jang MODERN dan HALU3. 
5 (Pjuga ek ada persediaan matjam2 PERHIASAN dari MAS 22 Krt. jang gudah selesai. 

: Pekerdjaan RADJIN, ongkos PANTES dan harga-selalu melawan. 

5 ini dia adres satu2nja Juweller jang MODERN. 

    

| 

    

  

   

Juwelier (1/A ag Horloger 

N B. Petjinan 5 30 Jogjakarta Telvon 533 
. Hari Minggu buka Kranggan-timur 16 Semarang Telpon.1233 
setengah hari. Bodjong 64. Semarang Telpon 646 
Djam 9— 2 siang. Hat : 1 180 

5 : MERDANA KP ENETNRBS 

BAHAN — PAKAIAN 
(LONTONG) " PENGUMUMAN 

Tuaninjonja2 masih merasa aa 
diombang:- ambingkan olehhar- 2 T 3! 51). 
ga bahan pakaian. 7 Tegangan £ 

Diustrn tidak ketjewa, sete- . 

“Ish belandja ditempat M. Kar- 
tiwidjojo didlmw. Pasar- Bering 

— herdjo (sebelahtengah): sebab 
- merasa lebih murah dari pada 
-belandja.. ditoko2: dan merasa 
senang, kerena dapat menga- 

- aih dengan harga pasti (zon- 
“der tawar-menawar). 

j Tuan/njonja2 dan para lang- 
ganan ser handai taulan, 
masih sering mem-biasa-kan 
memanggil dengan nama jang 

us 

  

ku memanggil nama sekarang. : 
Namun terus belandja, ten- 

| tu tidak asing lagi degan 
nama sekarang. sa 

   
Terima Kasih     .167-5 KARTIWIDJOJO 
  

  

ja HARGA TURUN 

Fa. TENTRAM. 
Djl:  Krasak 1. Kots baru Djokia. — 

Sedia mebela2 Fsalungan tur 
“mah Complit. — : 

Ada sepisial kaju Menoko” , 
“Sanggup Borong bikin rumeh 

»    
    

  

Game. 
TN yong! 

Menunggu segala. Pesanan. : 

Dierektur A 
MIRTOSEPU1RO 109--5 

Per: Dagang! kalu - | 

- Papan dan Gedeg. harga ber- S 3 

  

“1. Putusan Menteri Perburuhan R.I. No. 1/Org. ti 50 tel. 27 April 
1950 tentang pembeniukan Kantor Penjuluh Perburuhan dan Kan- 
tor Pembantu Peajuluh Perburuhan, 

2. Peraturan Menteri Perburuhan R.I. No.3 th 1950 tgl. 21 Apri! 
11950. teatang Susunar, pimpinan dan tugas kuadjiban Kementerian 
“Perburuhan, 

3 Surat Menteri Perburuhan kepada Menteri Dslam Negeri tgl. 21 
Djuli '50 'No. 2326/U/I/'50 perihal rentjana pekerdjaan, 

4. Surat kawat Kementerian Perburuhan No. 3192//51 tgi. 30 Aprii 
| (51 tentang kelandjutan pembentukan Kantor Pembantu Penjuluh 

Perburuhan Jogjakarta, 

5-Surat kawat Kementerian Perburuhan No. 3297/51 tgi. 8 Mei 
Jas." 

1 Perundingan! dengan Saudara Secretaris Daersh Istimewa Jogja- 
- karta (Sdr. Wiwoho) pada tanggal 14 Pebruari 1951, 

7. Perundingan dengan Saudara Prodjolalito pada tgl 11 Mei 1951, 
8.Peraturan Menter!i Perburuhan No 15jth. 1951 tspggal 2/4 “51 

: tentang penghapusan Perwakilan Pusat Administratie Kemente- 
rian Perburuhan Jogjakarta. 

Guna melaksanakan hal- hal tersebut no. 1 sjd 5 Giatas, maka 
selajaknja perlu mengadakan persiapan pembentukan Kantor 

Pembantu Penjuluh Perburuhan di Jogjakarta jarg sementara 
bertugas: 

IL Memelihara alat-alat dan pekerdjasn2 jang belum Giselesai- 
kan oleh Perwakilan Kewenterian Perburuhan. 

Ik Memudahkan hubungan antara Jogjakarta Gan Semarang ber- 
'kenaan dengan urusan2 Perburuhan. 
Menundjuk semantara waktu sebegai penanggung - djawab : 

IL Saudara R. P. Adiprajitno dan 
IL Saudara Soetarjo, sebagai wakilnja. . 

' Hendaknja jang berkepentingan maklum adanja - 

Semarang, tgl. 15 Mei 1951. 
KANTOR PENJULUH PERBURUHAN 

SEMARANG : 

Diumumkan pada tgl. 17 Mei 1951. 
: “Wakil-EKepsla: Has 

((R- SOEMARWAN-DJOJOPRAWIRO) Kepala: 

(SADONO-HENDROATMODJO)   

  

  

Tugu 56 

  
  

  

EF Pan supaja : 

  
daftar riwajat hidu 

  

   
    

    

   

   
   

   

  

1 Tetes: al Tuah brioriteit : 

NASH RAMBLER SUPER (Station - cm wagon) 
: HILLMAN MINX 

“Silahkan menjaksikan di Show-room Tugu 56 

IT. — MOTOR IMPORT COMPANY | 
! |. Telepon 302 

Persediaan 'sangat terbatas, TA 

  

2 ih 
  

  

Cursus Pengetahuan 

MEMOTRET nSPIRIT” 

Memberi peladjaran theori dan prektijk tentang: tehnik (Compo- 
sitfey memotret, mentjutji film, afdruk dan vergroot. 

“Komentar dan pudjian tidak perlu. Buktikanlah tanggung berhasil 
dalam waktu jang singkat. 
Pag. Kilat. (10 bari) "3g Dn dajam 1 siang. 

175 -6 

Pimpinan 
T. PRANOTO. 

  

PUSAT PENDJUAL, MAS INTAN BERLIAN, 
adalah sdr. Wanita punja kepentingan, dapat barang jang berbarga 
selama lamanja, harga dan kwaliteit terajaga mas 22 karat, silahkan 

Pasar Mas,,TJONG” Malioboro 37 Jogja Telt. 801 
'ajuga Djual dan beli, trima kerdjaan tjepet alus model baru, kaen- 

i kaen batik sepecial alusan, harga selalu melawan. 119—5 

RIRBuar   

    

    

IS DUA - 8£ II BUKU2 PENGETAWIAN 
F) DALAM SEGALA BAWASA, SEDIA" “| 

3 MADJALL AN ora BROSUR Ha 
BARU dan SLAMA. 

  

(ribak 8 BISA TIDUR 2? 
UI Minumlah Djamu jarg “dera- 
IL Gjat Istimewa: DJAMU URAT 

 SJARAF. Mepguatkan uratsja. 
IL ref, menentremkan pikiran, 

raembikin gampang tidur, pen- 
ting sekali diminum oleh jang 

#' bekerdja banjak gunakan pi- 
| kiran. 

I | Divga 

   

  

    

    

  

sedia Djamu2 dan 
!| Obat2an untik rupa? penjakit. 
.Dapat beli di: 

III. Sjarat - sjarat 5 

a. Warga Negara Indonesia 5 
b. Laki-laki. 

Cc. Umur serendah-rendahnja, 17 th. dan setinggi- -tingginja 24 
th. » : 

d. Berbadan sehat dan berkelakuan baik, 

    

    

  

Z2. KASOEM ! 
JOGJA 62 - 6k 
SOLO isi 

TUGU TELP. 262: 
KADIPOLO (dekat RS.) 

a. Satu?2nia Industrie | 
mata jg.nempunjai mesin? 
slijpery dan Refrecting Unit. 
bh. Terioa recept dan perikea 
mata tidak bajar. 
c. Selesainja pesenan tjepat— 
barga bisa bersaingan, : 

Mau over di Dil. Si -met Ryirdi 
Solo ruangan jg. baik untuk toko. 

170—5   Hubungan dgn. Djokia. 

  

Penuaan 

ne xtra" 
Da. meosuna 61     

  

“No: G. 413118. 
K Angkatan Laut Remblik Indonesia. 

Memerlukan Pemuida2 Indonesia, jang akan dididik mendjadi 
Bawahan dan Bentira untuk: 
A. Kelasi dinas dek, “stoker, djuru isjarat, pembantu telegrafist, 

konstabel, djuru tulis, djuru masak, djuru lengkap, djuru 

rawat, bagian konfando. 

B. Telegrafist, pelatih sketentaraan, bentara pendidik djasma- 
ni. 

C. Djuru sendjata, mn tir saluran tembakan (vuurleidingmon- 

teur), djuru torpeded tukang kaju, montir. elektro, montir 

radio. $ $ : 

II. Tempat pendidikan di Surabaia. 
Selama dalam latihan, peladjar2 diberi asrama, perlengkapan 

tjuma2 dan uang saku Rombongan pertama dimulai pada tgl. 
1 Djuni 1951. 

  

e. Tinggi sekurang-kurangnja 1.55 M. 
f. Belum kawin. 
g. Sanggup ditempatkan Tn sadja setelah selesai peladja- 

ran. 
h. Sanggup mengadakan Ikatan Dinas 

kirangnja 5 th. 
i. Untuk A: 

Jntuk B: 

Tentara sekurang- 

serendah- -rendahnja tamat Sekolah Rakjat 5 th. 

atau jang sederadjat dengan itu. 
Sekolah Techniek Pertama bag. Mesin, Sekolah 
Techniek Pertama bag. Hlektro, Sekolah Tech- 
niek Pertama bag. Bangun-bangunan, BAN jg 
sederadjat 

Untuk C. 

dengan itu. 

IV. Lamaran2 hanja se tjara tertulis dengan disertai: 

a. Riwajat hidup lengkap jang ditulis sendiri. 
b. Salinan2 surat idjazah/ surat 

angka. 
Cc. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi/Pamong Pra 

dja. 
d. Untuk mereka jang sedang bekerdja, surat idzin dari Ke 

pala Djawatannja. 

V. Surat2 lamaran supaja dialamatkan kepada: . 
a. Untuk Djawa Barat dan Djakarta Raya: Perwira Perso- 

nalia A.L. Djalan Elang No. 3 Djakarta, 
hb. Untuk Djawa Tengah: Perwira Bag. Sosial A.L. Jogjakar- 

ta. 
c. Untuk Djawa Timur: Personalia Bag. Penerimaan di Kali- 

asin Nop. 4 Surabaia. 
“ d. Untuk Sumatera: Kom. Daerah Maritiem Belawan. 

e. Untuk Kalimantan: Bandjarmasin (alamat segera akan di 
tentukan: untuk. sementara langsung dikirimkan Djakarta). 

f. Untuk Sulawesi: Komandan Kedinasan Kota ALL. Djalan 
Guntur No. 1 Makasar, dan Menado. 

g. Untuk Sunda Ketjil dan Maluku: Ambon. (Alamat untuk 
Menado dan Ambon akan ditentukan lebih landjut: semen- 
tara supaja langsung dikirim ke Makasar). 

Mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil dengan surat, 
untuk diudji, 

Segala biaja perdjalanan kapal/kereta Api jang telah dikeluar- 
kan oleh mereka jang dipanggil untuk diudji, akan dipikul 
oleh Arigkatan Laut. 

2 surat lamaran jang telah diadjukan sebelum tanggal 
1 Maret 1951 tidak berlaku dan harus diperbaharui. 

1 Djakarta, 10 Mei,1951. 

Kepala Staf Angkatan Laut: 
AN.B. 

Perwira Personalia, 

R.8. MANGASTOWO 
Kapten. 

keterangan daftar disertai 
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VII. 
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Tana arlodji merk WYLER all steel ep Ooh 
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» » 415 — untuk wanita ,, TITUS seton pendjang | 14 'krt. » 840.— 
vulpen PARBER P 51 . . "ia AO — 15 3 210 MEA Kepang en At Pa AU Un an La Pen Hm 

KRAMERIJEN HORLOGER 
184—5 Petiinan 12 DJOKJA Ta 784. : 

Ke beridjazah S. M.P: MULO,: 

  

  

PENDIDIKAN ,MERCURIUS NASIONAL" 
Dji. Modjar 7 (Lodji-ketjil) — Tip. 266 Jogja. 

Akan dibuka tg. 1-8-51, SEKOLAH EKONOMI (pagi). Sjarat2nja: beridjazah S.M. bg- B atau sederadjat dan lulus udjian -.seleksi'. Guru? ahli & berpengalaman. Sedia: peladj. p'ivaat & kursus segala tingk- semua bahasa modern, Boekh. A.B, Wiskunde SM — SMA. Sanggup: v,bijwerken"”. Mzha-Siswa2 utk. peladj Haa Hukum dan Kesusasleraan dalam tingkat kel dan ke Il. Keterangan: sore dj. 4 —6. 122— 5     

Pada hari RABU 23 Mei 1951 djam 10 pagi di Balai- Lelang . sSKEMADJUAN" Klaten, Djl. Raja Todangsan. Matjam2 perabot rumah tangga, Pakaian2, Batik2, Tjita2, Handuk, Bakal dan kain lurik, Sepeda, Dil, 

HARI PERIKSA Di / 
SELASA SORE juru Lelang 

PAK MUH. 

rar LELANG UMUM —— 

  

iso 

Kirim tiga pertanjaan SAKTI JANG MENGAGUMKAN “is, ig, pertarjam 
nja berikut umur, pekerdjaan, dalam satu envelop tertutup de- ngan satu poswesel R. 12.50 kepada OCCULT INSTITUTE, BANDUNG. Eivelop asli dikembalikan dengan tidak dibuka. Tuar/Njonja aken tertjengang tentang djawab2 jang tjotjok. Rshasia dipegang. Rambut putih djadi hitam satu pak 2 2 gr. R. 11,— 30— 5   an aa ana

 

  

  

  

« 

« Dan 

  

20 MEI 
dengan : 

« Apa dan Siapa: DR. WAH!DIN SUDIROHUSODO 

« Suka Duka 

PEMUDA 

  

  

20 MEI 1951 

  

Hari kebangunan Nasional. 

Anak desa djadi pemimpin besar 

: ANAK DESA DJADI TENTARA 

C0 RADJIMAN SERSAN - MAJORKU 
Anak desa, djadi djongos, milisi 
dan buruh Stasiun 

djangan ketinggalan membatja tulisan : 
INDONESIA FILM-MINDeEDb. 

TUGU 42-JOGJA. 
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1Typ. »KEDAULATAN RAKJAT" 1081/INI/A/102, 
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