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—fional Club” tional ( puas 
. Semalam dibangsal Kepatihan di- 
langsungkan 

malam djamuan jang 
diselenggarakan 

oleh Pemerintah 
Daerah Istimewa Jogjakarta, se- 
bagai penjambutan 

kedatangan para 
tamu wanita dari ,,/The Women In 
ternational Club” dengan hidangan 
tari-tarian Djawa aseli. 

| Seperti diketahui rombongan wa- 
nita itu sedjak hari tg. 17-5 jl. me- 
ngadakan kundjungan di Jogja dan 
selama itu mereka telah mengun- 

sdjungi Kraton, Perusahaan Perak     Tjokr to, Borobudur, Mendut 
Perguruan Taman Siswa, Gadjah 
Mada, Prambanan dan kemarin di 
Tedjokusuman untuk mengikuti pe- 
ladjaran tari2an. Menurut rentjana 
para tamu akan bertolak kembali 
ke Djakarta hari ini. 

Menurut Mrs. Whitelaw, salah 
' seorang anggota bangsa Inggris or- 

sanisasi ,,The Women International 
Club” itu jang berpusat di Djakar- 
ta pada dewasa ini telah mempu- 
njai 200 orang anggota dari 18 nasi- 
onalitet. Selandjutnja menurut Mrs. 
Whitelaw tadi kudjungan di Jogja- 
karta dalam 4 hari ini sangat me- 
muaskan. Ia sangat memudji tjara 
penerimaan kita terhadap rombong- 
an itu. Jang sangat mendjadi per- 
hatian para wanita internasional se- 
lama 4 hari di Jogja itu jalah pen- 
didikan anak2. Ia sangat mengharap 
kan akan pertemuan sematjam ini 
di Djakarta. 

Nj. Harahap selaku pemimpin rom 
bongan dalam pidato perpisahannja 
menjatakan djuga kepuasannja ter 
hadap kundjungannja di Jogja dan 
banjak hal2 jang akan mendjadi 
peladjaran bagi para tamu dikelak 
kemudian hari. 

Sebelum pertundjukan tari?2an, di 
adakan pertemuan dengan organi- 
sasi2 wanita jang ada dikota ini. 

  

Kesulitan kertas diatasi 
Menteri penerangan Mononutu, se 

telah mengadakan  pembitjaraan2 
dengan seorang importeur, menjata 
kan, bahwa pembitjaraannja itu 
tidak bersifat umum. Tapi hanjalah 
mengenai soal2 kertas. 

Mononutu menjatakan, bahwa ke 
sulitan kertas dewasa ini diharapkan 

segera dapat diatasi. 

—'SUMITRO KE EROPA 
“Bekas menteri perdagangan dan pada hari 17 Agustus 1945, jang 

perindustrian, dr. Sumitro Djojohadi oleh rakjat dibelinja dengan ribuan “perd 
kusumo, jang tidak lama lagi akan djiwa para pahlawan dibawah pim- 
bertolak ke Eropa dengan suatu pinan para Pemuda kita. 

tugas dari pemerintah, telah diang 

kat mendjadi menteri-berkuasa-pe untuk menetapkan hari 20 Mei men- 
djadi ,,Hari Kebangsaan Nasiona?”. nuh dari Republik Indonesia. 

Menteri urusan umum, Pellaupessy 
kini diserahi tug 

dan parlemen. 

““Minegoro direktur ANETA 7? 
“ 

f & 

Hiasan 
TA”, demikian Sk. ,Nieuwsgier”. 

. Adinegoro adalah redaktur ma- 
djallah Mimbar Indonesia dan. kini 
sedang mengadakan perdjalanan ke 
Eropa. Pi 

Jajasan ini didirikan 2 bulan jg 
lalu mengusahakan eksploitasi NV. 
ANETA. - 7 

Ls Minta izin kepada PNI? 

Dari kalangan . jang mengetahui 
wartawan. kita mendapat kabar, 
bahwa .rupanja memang sudah agak. 
lama tuan Adinegoro diminta men- 
djadi direktur jajasan tsb. Sebab 
beberapa waktu jang lalu, Adine- 
goro memintakan pertimbangan ke 
pada partainja, jaitu PNI, bagai- 
mana, kalau sekiranja ia duduk da- 
lam. PI — ANETA.- 

Menurut kalangan itu, PNI me- 
ngandjurkan lebih baik djangan me 
rerima tawaran itu. Tapi kekerda 
dalam suatu lapangan, djuga me- 
ngenai lapangan pers, jang rupa- 
nja akan didirikan oleh partai tsb. 
Demikian kalangan itu. : 

  

Perongkosan naik Hadji 
100 pCt.! 

Didapat keterangan, bahwa ber- 
hubung waktu ibadad Hadji telah 
dekat oleh Menteri Agama, Dalam 
Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Ke- 
sehatan, - Perhubungan/Pengangkut- 
an, Lembaga Alat Pembajaran Luar 
Negeri, Bank Rakjat Indonesia dan 
Bank Negara Indonesia telah dikelu- 
arkan sebuah instruksi bersama me 
ngenai petundjuk dan pedoman bagi 
para djema'ah Hadji dan instansi2 
jang bersangkutan dalam melakukan 
tugas disekitar perdjalanan Hadji. 

Dalam instruksi itu antara lain 
perongkosan 

tiap tjalon Djema'ah Hadji diwadjib 
dikemukakan, bawa 

kan membajar djumlah R. 6428,70. 
Melihat angka itu menundjukkan be- 

.. aja naik mah j-a.d. naik 10075 dari 
. pada tahun j 

Diterangkan djuga, bahwa tiap 
djama'ah diperbolehkan membawa 
bekal berupa beras 30 kg., katjang 
hidjau 10 kg., gula pasir 3 kg., teh 
2 kg, tembakau 2 kg., kopi 2 kg., 
perkakas dapur 5 kg., obat2an 1 kg, 

bumbu 2 kg., makanan kering 5 kg., 

alat2 tidur 10 kg., dan pakaian 25 

'kg. Tetapi dilarang membawa mas, 

alat2 pembajaran luar dan dalam 

negeri, ketjuali telah mendapat idjin 

dari Lembaga Alat Pembajaran 

Larar Negeri, 

$ 

SAMAWI 

nalistis dan revolusioner”. Pembuang 
an beratus2 bahkan beribu2 - kaum 
radikal ke Boven-Digul dan 
tempat perasingan tak dapat ber- 
Gaja pula. Rakjat tetap giat 
djuang dan ichlas berkorban. 

pai tertjapainja. tudjuan “bersama, 

1 diserahi tugas untuk mengada seterusnja dapat memberi 
kan koordinasi “antara pemerintah djuk serta dorongan kepada sekali 

R5 PNI mengandjurkan djangan 
ALAM waktu jang pendek dapat diharapkan pengangkatan tuan 

mendjadi direktur ,/Jajasan Persbiro Indonesia ANE- 

  
   

  

Ki Hadjar Dewa Di: 

Rakjat giat berdjoang dan ichlas 
berkorban 

B ERTEPATAN dengan peringatan 20 Mei, Ki Hadjar Dewantoro 
: telah mengutjapkan pidato radio jg disiarkan keseluruh Indonesia. 

Ki Hadjar menguraikan perdjoangan rakjat Indonesia sedjak berdiri- 

nja ,,Budi Utomo”, petjahnja per-himpunan? di Indonesia dan usaha? 

pem. Hindia Belanda dalam usaha melumpuhkan perdjoangan rakjat. 

BERDIRINJA B.U. tidak sadja satu dan tetap bersedia memperta- 

menjebabkan timbulnja Sarikat Is- hankan kemerdekaan nusa dan bang 

lam dan Indische Partij, tetapi ter- sa Indonesia dalam keadaan  apa- 

susul dg organisasi2 lain, segera sesu pun djuga untuk selama-lamanja. - 

dah B.U. memulaikan usaha dan pro Demikian Ki Hadjar Dewantoro. 
pagandanja. Perhimpunan? sosial, 
ekonomi, keagamaan, pendidikan, 

pengadjaran dan kebudajaan, dll. 
sebagainja, timbul dimana2. Peme 
rintah Hindia Belanda nampak ge 
lisah: disini melakukan politik 
membantu atau bersahabat, disana 
melakukan kekerasan, jang sering 
melalui batas2 kebaikan budhi, jang 
bertentangan dengan ,,ethische kurs 
nja”. Namun dalam pada itu kegiat Kemarin kepala staf Angkatan 

an rakjat untuk berorganisasi tak Perang, kolonel Simatupang beserta 
dapat ditahan. Kekerasan jang di- let. kol. Dahlan tiba di Tjeribon 
lakukan terhadap beberapa tjabang dalam perdjalanan menindjau Dja- 
N: bahkan ,interneering” terhadap wa Tengah. Dikota.tersebut mereka 
tiga pemimpin LP. (Dr. Tjipto dan Gdisambut oleh kolonel Gatot Subro- 
Suwardi), tak dapat melemahkan to, panglima divisi Diponegoro. Per- 
pergerakan rakjat. djalanan penindjauan ini akan me- 

Sebaliknja sesudah itu mulai 1913 Makan waktu 5 hari. | 
timbullah aliran2- politik, jang bo- | Maksud penindjauan ini ialah un 
leh dianggap ,,differensiasi” daripa tuk mengetahui keadaan kesatuan2 
da aksi jang sudah ada. Partai? Angkatan Perang diseluruh Djawa 

politik “baru memperkembangkan Tengah, hubungan antara atasan dan 

gerakan baru, gerakan2 , kearah ke bawahan., 
demokrasian, keradikalan, semangat Di Semarang kolonel Simatupang 

anti kapitalis dsb. Antithese ,,pen- akan bermalam ditempat kediaman 
djadjah terdjadjah” makin lama ma Gatot Subroto. : 
kin mendapat kemadjuan, begitu se Budiono ke Karimundjawa. 

landjutnja, sampai saat  timbullah Pada hari Selasa tg. 22 Mei ini gu 

gerakan buruh, jang menjebabkan. bernur Djawa Tengah, Budiono, dgn 
masuknja aliran sosialis”, jang stafnja akan mengadakan kundju 

achirnja mendjalar dan mendalam ngan kepulau  Karimundjawa. Se 
mendjadi gerakan ,,komunis”. orang wakil dari Divisi Diponegoro, 
-Berdirinja ,,Volsraad”, karena te- Maj. Selo Ali, akan turut serta. 

kanan gerakan rakjat, didirikannja Dipulau tersebut rombongan akan 
sekolah2 jang lebih baik dan lebih mengadakan pertemuan dengan pe 
banjak daripada sebelumnja, pula muka2 serta pembesar daerah, me 
perbaikan2 dilapangan peri kehidup nindjau beberapa perusahaan rakjat 
an, ekonomis dan sosial, tak da- dan lain2. 

  

Kol. Simatupang ke 
Djawa Tengah 

Gub. Budiono ke Karimun- 
djawa 

pat melemahkan semangat ,,Nasio- 
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Inggeris anti serangan 

Menteri Peperangan Inggris men 
tjela permintaan? untuk mengada- 
kan serangan umum terhadap Tiong 
kok-komunis. Ia mengatakan, bahwa 

laut terhadap 

Tiongkok mungkin mendjadikan se 
musuh negara2 

Barat. Dimintanja supaja melandjut 
membatasi tabir 

besi di Korea. Dikatakan bahwa tin 
idakan ini adalah bukan pembinasaan 

serangan udara dan 

mua negara2 Asia 

kan politik PBB 

dan bukan kelemahan. — V.O.A. 
  

Amerika tolak 
Usul Sovjet. 

Kemarin dulu Amerika Serikat 
telah menolak usul Sovjet Rusia jg 

menghendaki supaja R.R.T. ikut Rusia akan turut tjampur tangan, 

serta dalam perundingan perdamaian perdjandjian persahabatan antara Iran 

dengan Djepang. 

  

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit »nKedaulatan Rakjat" '(Anggauta S.P.S.) 

aan daan 
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LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

Fs Sebulan BR 9.— 
Etjeran 5 BR 0.50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R 0.10 

N 

TA HUN VI — NOMOR. 394. 

  

Inggeris tak berani kekerasan 
Karena Rusia berhak tiampur tangan 

alangan2 diibu kota Iran menjatakan, bahwa 

Inggeris tidak akan berani menggunakan ke- 

kerasan dalam soal pertikaian jang kini timbul 

karena keputusan pemerintah Iran untuk mena- 

sionalisasikan maskapai minjak AIOC. : 

Pendapat itu didasarkan, bhw nantinja pihak 

Rusia. 

Kongres Amerika Serikat: 
  

Politik Timur Djauh & pemetjatan 

McArthur masih diperdebatkan 
p 

Serikat hingga kemarin masih 
ERDEBATAN tentang politik Tmur Djauh oleh Kongres Amerika 

dilangsungkan di Washington. Berta 

lian dengan atjara itu, dalam Kongres itupun Gibitjarakan djuga tentang 

dipetjatnja djendral MacArthur. 

Kabar dari Washington menjata 
kan, bahwa pada hari Senin ini djen 

Gdral Omar Bradley akan hadlir kem 
bali dalam sidang Kongres untuk 

memberikan keterangan2 jang diper 
lukan dimuka Komite Gabungan 
Dewan Parlemen. 

Golongan politik preman 
Sokong Truman. 

Dalam pada itu golongan politik 

preman di Washington, atau jang di 

  

in2 « Perdagangan 
sam- Indi 

D 
Demikianlah selandjutnja, 

jatiu kemerdekaan nusa dan bangsa 

200.000 ton beras. 

Djuru bitjara, tadi menjangkal 
abar2 jang mengatakan bahwa be 

ras jang dikirimkan itu dibeli dgn 

tunai. Dalam rundingan2 jang diada 
kan antara Sovjet dan India itu 

belum lagi tertjapai persetudjuan 

tentang sjarat2 perdjandjian tukar 
menukar barang2, dalam mana So 

vjet akan memberikan 200.000 ton 
beras. Tetapi djuru bitjara tadi kata 
kan, Sovjet dalam pada itu telah 

memutuskan untuk segera mengirim 

50.000 ton beras kepada India dgn 
kepertjajaan perdjandjian tersebut 
dalam waktu jang pendek akan da 
pat dibereskan. 
Ia tegaskan pula India tak mau 

mengirim bahan2 mentah ke Sovjet 

Itulah semua alasan2 bagi rakjat k 

Semoga peringatan hari itu untuk 
petun- 

an pemimpin kita, untuk tetap ber- 

  

ANN 

FRONT KOREA : 

  

Sovjet/India 
a akan segera dapat 50.000 ton beras 
JURU BITJARA kedutaan India di “Washington katakan, Soviet Uni 
mulai mengirimkan 20.000 ion beras ke India sementara menunggu 

jandjian barter jang akan meliputi “pengiriman beras sedjumlah 

jang dapat digunakan untuk membi 
kin bom atom sebagai tukar. terha 

dap beras jang dikirimkan. Dan po 
litik jang demikian pula dilakukan 

oleh India terhadap Amerika Seri- 

kat. — Antara. 
  

Morrison di Djerman Barat 
Oleh BBC diberitakan, bahwa 

kemarin menteri luar negeri Ing- 
geris, Morrison, telah bertemu de- 
ngan Adenauer kepala pemerinta- 
han Djirman Barat. 

Mereka akan mengadakan pem- 
bitjaraan, mungkin djuga jang me 
ngenai industri. 

2 

P.B.B. MUNDUR SAMPAI DEKAT SEOUL 
Korea Utara bersih dari pasukan2 Sekutu 

N 

ENURUT wartawan AFP jang ada dimarkas besar Tentara ke-8, pa 

8 sukan?2 PBB jang ada didaerah Uijongbu telah mengundurkan diri 

sampai dekat Seoul. : j 
Hari Djum'at pagi jl. pihak Tionghoa telah 2 kali menjerang pasu- 

kan? PBB didekat pertemuan sungai Han dan Pukhan, akan tetapi sera- 

ngan? tadi berhasil dipukul mundur. 

Tak ada lagi pasukan? PBB ngah dari djumlah pasukan semula 

di Korea Utara. : jang menerobos - garis pertahanan 

Setelah 2 divisi Korea Selatan jg. PBB sebelah Timur Imje dan bela- 

masi i i i kangan ini idak memperdulikan 
asih ada disebelah utara garis lin- 8 ini ti p 5 

ang 38 “ diperin ahkan untuk me- kekalahan dalam serangan2nja men 

: : 2 : duduki semua gar is pertal janan 
ngundurkan diri, maka didaerah Ko- 
rea Utara pada malam Saptu ini tak 
-ada lagi pasukan2 PBB. 

PBB di Korea. 
Disuatu daerah peradjurit Tiong- 

i : f i : kok menimbulkan majat2 dalam 
Djuga 2 pasukan Amerika jang $ 5 

"masih ada disektor front tengah, te- Na dan dibakar  setjara 
lah mendapat perintah untuk mening Dimedan perang tengah  kema- 

galkan kedudukan2 mereka, setelah 
pasukan? Utara berhasil mengada- 
kan infiltrasi2 melalui 2 tempat 

rin pagi pasukan2 PBB diduga te- 

lah menjerahkan beberapa Kn 

5 jan meliputi sungai Puk- 
»pendobrakan”, disebelah selatan Pan Akan Hata tidak La 'penero- 

dan barat-daja Inje. bosan. Perkelahian tidak begitu be- 

2 Divisi Tionghoa mengadakan Se- sar akan tetapi hebat. Dimedan pe- 
rangan disektor tadi, dan beberapa rang barat pasukan? peronda Uta- 

satuan diantaranja telah berhasil Me ra jang dipelopori oleh peradjurit2 

rembes kearah barat-daja, melalui jang berpakaian hitam - telah sam- 

djalan Inje-Hongchong. pai disuatu tempat 5 km dari Seoul 

Satuan? ini menjerang satuan2 A- kemarin sesudahnja dapat diusir. — 
merika jang ada disana, dari bela- BBC. 

kang. UP Ra 
Didekat Inje, pasukan2 Tionghoa 

berhasil mentjapai djalan antara 
'Honchong dan. Yangyang, dimana 
mereka bisa mentjegah pemakaian 
'djalan tadi oleh satuan2 Korea Sela- 
tan jang mengundurkan diri. Ant. 
AFP. 

Tahan dirumah. 

Lebih landjut menurut RD dalam 

latan menjatakan, bahwa 6 orang 
opsir divisi tentara Korea Selatan 
telah didjatuhi hukuman pendjara 
dari 2 hingga 15 tahun, karena 

PBB hentikan serangan. membiarkan pasukan2 mereka ka- 
SI tjau balau pada waktu menghada- 

Tentara PBB untuk sementara 0. Nan 

'waktu telah menghentikan sera- Pi MenanigGn penubana Sue OnD Ii 
, 2aa rea Utara. : 

ngan Utara jang hebat di medan  Tbsjam pada itu, panglima div. 
perang Timur. Sebuah £ pengumu- xc.6 Chiang Doyung didjatuhi hu- 

man resmi dari, tentara ke-8 kema man tahanan selama 2 minggu 

rin pagi mengatakan bahwa semua ntuk tinggal dalam rumahnja. Se- 

serangan musuh dapat Pan hingga dia melakukan pimpinan 
mundur. Kabar dari para warta 'pasukannja dari rumah dimana dia 

wan mengatakan, bahwa pada bebe ditahan. RD 3 

rapa tempat pasukan2 berlapis ba- : 2 

dja PBB mulai serangannja. Keka 

lahan Utara kata kabar itu dapat 

ditaksir lebih kurang 46 ribu pe- 

radjurit mati dan luka2 atau sete- 

| 
Kekuatan pasukan Korea 

Utara & Tionghoa. 
Menurut laporan2 dinas penera- 

Lembaga Kebudanaan Indonesia 

Kon. Batavinaseh Gencotsenap 

yan Kun: 

pengumumannja tentara Korea Se-, 

ngan tentara Amerika Serikat di 
Tokyo. djumlah pasukan Korea Uta 
ra ada 211.000 orang dan pasukan 
Tionghoa jang ada di Korea ada 
557.000 orang, atau seluruhnja ada 
768.000 orang. 

Diterangkan bahwa djumlah ini 
djauh lebih besar dari pada pasu- 
kan2 PBB di Korea. 

Ketjuali itu, djumlah pasukan 
Komunis” di Mantjuria ada 373.000 
orang, jang ditempatkan mulai. su- 
ngai Yalu keutara, jang dianggap 
bisa merupakan pendjaga garis 
belakang. Mereka ' adalah tentara 
tetap. 

Djumlah divisi artileri Tionghoa 
jang sudah ada di Korea, menurut 
laporan tadi ada 4 buah. 

Djumlah pasukan 
dan Tionghoa jang ada di Korea 
Utara, ditaksir ada 79 sampai 83 
divisi infantri, jang dibantu oleh 6 
divisi kavaleri dan artileri. — Ant. 

UE: 

— GARY COOPER BER- — 
TJERAI 

KELUARGA Gary Cooper 

di Hollywood jang sedjak th 

1933 hidup serumah akan me- 

ngalami revolusi”.  Njonja 

Veronica Oooper-Balfe — iste 

ri Gary Cooper — menjatakam 

akan bertjerai dengan bintang 

lajax putih jang terkenal itu. 

Gary Cooper sendiri ketika 

ditanja tidak memberikan se 

suatu keterangan mengapa se 
babnja akan terdjadi pertjerai 

an. Hanja dikatakan ,pertje 

raian memang akan terdjadi”,   

Korea Utara 

kenal dengan nama ,,Gerakan Ame 
rika untuk Demokrasi” telah menge 
luarkan pengumuman jang maksud 

nja menundjang Presiden Truman 
dalam tindakannja melepas djendral 

MacArthur. Dikatakan, bahwa peme 
riksaan dar perdebatan jang telah 
langsung selama 6 minggu membe 

narkan Truman dalam tindakannja 
memetjat MacArthur.- — VOA. 

  

Pertahanan Inggeris-Pe- 
rantjis di Timur Tengah 

Para ahli Perantjis dan Inggeris 

kini sedang berkonperensi di Paris 

mempeladjari soal2 pertahanan Ti 

mur Tengah, demikian dikatakan 

oleh kalangan jang mengetahui. 

Jang dirundingkan adalah soal2 

mengenai kepentingan bersama Pe 

rantjis-Inggeris di Timur Tengah 

dan negara2 Arab. Dan selandjutnja 

dirundir'igkan soal nasionalisasi indus 

tri minjak Iran, soal tambang2 mi- 

njak Irak, rentjana Mesir untuk 

nasionalisasi Seuz-kanal dan politik 

umum Lembaga Arab terutama di 

Afrika Utara. — Ant.- AFP, 
  

India dapat kertas dari 
Amerika 

Menurut ,,The Press Trust of In 

dia”, tidak lama lagi India akan 
mendapat kertas koran sebanjak 
16.000 .ton dari Amerika Serikat. 

Dikatakan, bahwa komisaris da- 

gang India di New York telah ber 
hasil mendapatkan kertas itu dari 

Panitia urusan kertas dan bahan2 
kertas dari Konperensi Bahan2 Men 
tah Internasional. Selandjutnja telah 
diberitahukan kepada ' New Delhi, 
bahwa kertas tersebut akan segera 
diangkut ke India setelah diterima. 

Ifidia setiap tahun kira2 memper 

gunakan 65.000 ton kertas koran. 
Untuk mengatasi krisis kertas dewa 
sa ini pemerintah India telah beru 

saha untuk mendirikan paberik2 ker 

tas jang membuat kertas dari bam 
bu. — Ant. - PTI. 

dengan adanja 
dan Sovjet 

Kabinet Iran 
bersidang 

Bitjarakan usul Inggeris. 

KEMARIN malam kabinet Iran 
telah bersidang dibawah pimpinan 
P.M. Mussedeg, chusus membitjara 
kan nota Inggeris mengenai kom- 
promi nasionalisasi minjak. 

Hingga berita ini kita bikin, be- 
lum ada berita keputusan sidang 

tsb. 
Sementara itu djuru ulas peman 

tjar BBC kemarin malam dalam 
ulasannja menjatakan, bahwa usul 
mengadakan arbitrage jang dike- 
mukakan oleh pemerintah Inggeris 
harus diterima oleh pemerintah 
Iran. Djika soal ini tidak diterima, 
maka Iran memilih djalan jang ter 
sesat. 

ISRAEL TIDAK PERDULIKAN 
Resolusi Dewan Keamanan. 

P.M. Syria, Kalet EII Azam me- 

njatakan, bahwa djika pemerintah 

Israel menolak untuk meleksanakan 
resolusi Dewan Keamanan, maka 
negara2 Arab terpaksa akan me- 

ngambil tindakan2,. sesuai dengan 
kepentingan - kepentingannja. Djika 

perlu dengan kekuatan sendjata. 
Dalam pada itu djuru bitjara Kem. 

L.N. Israel kemarin dulu menjata- 
kan, bahwa Israel akan melandjut 
kan pekerdjaan pengeringan rawa 
Huleh, meskipun resolusi D.K. me- 
njebut-njebut bahwa  pekerdjaan 
pengeringan itu supaja dihentikan 

dulu. Demikian. — RD. 
  

India tolak kirim pasukan 
ke Korea 

DIDAPAT keterangan, bahwa In 
dia akan menolak usul Amerika jg 
menghendaki agar India dan Pakis 

tan mengirimkan pasukan-pasukan- 

nja ke Korea. — RD. 

“ 

  

Resepsi konperensi kon 
sulat SBPU Jogjakarta - 
MALAM Minggu jl. dikantor Pe- 

kerdjaan Umum Malioboro dilaku- 
kan malam pembukaan konperensi 
konsulat Sarekat Buruh Pekerdja- 
an Umum daerah Jogjakarta, diha- 
diri oleh wakil2 dari organisasi2 
dan instansi2 pemerintah dikota. 
Antara lain kelihatan Prodjohando 
ko selaku wali kota, wakil perburu 
han, wakil djawatan PU, Sobsi, GSB 
I, Gerwis. Dalam kata pembukaan 
nja ketua konsulat SBPU Jogja- 
karta mengatakan, bahwa jang di- 
pentingkan dalam konperensi ialah 
konsolidasi organisasinja. 

Selaku walikota  Prodjohandoko 
mengatakan, bahwa gerakan buruh 
tidak harus tersilap dalam urusan2 
dalam negeri sadja. Tapi pun ha- 
rus menindjau suasana pergolakan 
diluar negeri, supaja dalam meng- 
organisir persatuan dapat terhin- 
dar dari kesulitan2 jang menimpa 
didalam negeri. Karena dunia wak 
tu ini barulah dalam tjengkeraman 
2 raksasa, jaitu Sovjet dan Ameri- 
ka. Soyjet. dengan sendjatanja sosi 
alisme, sedang Amerika dengan 
dollarnja. . 

Selandjutnja dikatakan untuk 
meudjudkan keamanan dan kema- 
sjarakatan jang makmur kita ha- 
rus pegang teguh pada Pantja Sila 
negara kita, demikian Prodjohan- 
doko. 

Wakil Pengurus Besar SBPU de 
ngan pandjang lebar mentjeritakan 
kemadjuan dan kemunduran ' dari- 
pada organisasi SBPU, jang diwa 
tu jang lampau banjak hasutan2 jg 
tidak diinginkan oleh kaum buruh, 
demikian Wakil PB. Dikatakan, bah 
wa kini bahaja2 dalam organisasi 
dapat dihalaukan, malahan orang2 
jang dulu turut pehak destruktor 
kini berbalik mengikuti politik SB 
PU, demikian PB. SBPU. 

   

  

  

Exposisi nStella Duce" 
Telah 2 malam berturut-turut oleh 

para siswa S.M.A. dan S.G.A. ,,Stella 

Duce” di Kota baru Jogjakarta di 

pertundjukkan exposisi hasil dari 

pada pekerdjaan para siswa sekola 

han tersebut. 
Exposisi itu dimaksudkan untuk 

peringatan tahunan, dan mendapat 
sambutan hangat dari para pela- 
djar2 terutama para peladjar putri. 

Hadlir djuga menjaksikan exposisi 

tersebut para paderi2 zuster2 dan 

para guru2. 

Prestasi pasukan RRT rusak2 
Marshall dan Truman 

D 
Amerikk jang sedang bertempur di 

Dalam suatu pesanannja kepada 

tentara PBB jang diutjapkan dalam 
perajaan tersebut Marshall mengata 
kan, bahwa  perdjuangan pasukan 

PBB di Korea achir2 ini telah mele 

njapkan kekalahan2 1 tahun jl. Di 
katakannja bahwa pada 1 tahun jl. 
barisan komunis mengantjam untuk 
mentjaplok seluruh Timur Djauh, 

jakni pada saat mereka sampai pada 

puntjaknja di Indo China dan Mala 

ya. 

olah Raga: 

Hasil perlombaan atletik 20 Mei.- 
  

EMARIN sehari dilapangan Kridosono dan SMA-B Jogjakarta di 
allakan suatu perlombaan atletik jang Gdiikuti oleh atlet2 dari SMA 

dan jang setingkat dengan itu. Dalam perlombaan dilakukan pertan- 
dingan trilomba untuk puteri dan pantjalomba untuk putera. 

Hasil2 triloimba, diikuti 
adalah sebagai berikut: 

Djuara sebagai gerombolan. 

puteri 2, 

d," S. Ge, bidji 4935,4 
2. SM.A.B.I. ». 41653,6 
3. S.G.A. Negeri. ». 4625,1 
4: SMAA.I. » 8948,8 

Djuara perseorangan. 

1. Anny  (S.M.A.B.I.) bidji. 1507,8 
2. Sujati (S.G.P.D.) na“ Ionb,8 
3. Srijati (S.M.A. PIRI) ,, 12048, 
4. Nurhajati (S.G.A. 

Negeri) 1 1105,- 

Pantjalomba, jang diikuti para 

putera, berhasil sbb.: 
“ Djuara sebagai gerombolan. 

NG bidji 13165,9 
2. SM.A.B.I. »  12388,28 
3. S.G.A. Negeri ». 11850,44 
4. S.T.M. ». 10136,89 

Djuara perseorangan. 
1. Sukardjo (S.G.P.D.) 2886,30 
2. Umar Said (S.M.A.B.I) 2794,17 
3. Kamaludin (S.:M.LA.B.I) ' 2731,76 
4. Sulih (S.G.A. Negeri)  2729,7 

Prestasi2 jang terbaik mengenai 
nomor? perseorangan puteri adalah 
sbb.: 100 m. Sujati (S.G.P.D.) de- 
ngan 14,4 detik, Lontjat tinggi Su- 
nengsih (S.G.A.N.) dengan 1,30 
meter, dan Lempar tjakram Tuty 
(S.M.LA.C.): 22,30 meter.   — UP. 

  

tenan Weterschanden   

Sedang perseorangan putera ha- 
silnja sbb.: 

200 meter Kamaludin (S.M.A.B.I) 
24,9 detik, 1500 meter Moh. Rifai (S. 
M.A. Nasional) 5 menit 4,7 detik, 
lempar lembing Satam  (S.G.P.D.) 
dengan 47,86 meter, lempar tjakram 
Kamaludin (S.M.A.B.I) dengan 28, 
98 meter, dan iontjat djauh Sukar- 
djo (S.G.P.D.) dengan 6,21 meter. 

Pembagian Piala. 
Mereka jang merupakan rombong 

an dan menang dalam perlombaan 
ini mendapat hadijah2 sbb.: perta- 
ma dapat piala, kedua piala ketjil 
dan ketiga medalje. Sedang untuk 
perseorangan hanja dapat izasah. 
Perseorangan djuara2 tri — & pan 
tjalomba menerima izasah 
medalje. 

Hadijah2 jang diberikan itu di- 
terimakan dari Inspeksi Pendidikan 
Djasmani Daerah VI. Perlombaan 
sedemikian direntjanakan akan di- 
adakan dalam setahun satu kali. 

Panitia Perlombaan tetap. 

Untuk mengurusi selandjutnja 
mengenai penjelenggaraan perlomba 
an atletik bagi Sekolah menengah 
dan atas di Jogjakarta akan diben- 
tuk suatu panitia tetap. Pemben- 
tukan panitia tetap akan ditentu- 
kan besok hari Selasa malam Rebo 
djam 18,30 di toko ,,0en” Jogja- 
karta. 

dan: 

banggakan pasukannja 

ALAM perajaan hari ulang tahun tentara Amerika, Menteri Perta 

hanan George Marshall mentjeritakan kegagah beranian pasukan2 

Korea melawan pasukan2 komunis. 

Akan tetapi, demikian Marshall, 

prestasi tentara Tiongkok Komunis 

sungguh sudah rusak. Keadaan di 

Indo China dan Malaya sudah agak 

baik. Dan tjara pertahanan dari se 

luruh daerah Pacific sudah kita per 

kuat. 
Kita akan hentikan! 

Selandjutnja presiden Truman pa 

da hari perajaan hari ulang tahun 

ketenteraan Amerika menjampaikan 

beberapa pesanan, al. dikatakan 

bahwa orang2 dari dunia merdeka 

di Korea sedang berkelahi untuk per 

damaian, jang mana dunia telah 

memperdjoangkan selama 5 tahun 

sedjak selesainja perang dunia ke-II. 

Dikatakannja bahwa bukanlah 

bangsa2 merdeka jang meluntjurkan 

serangan di Korea akan tetapi mere 

kalah pasukan2 dari komunisme du 

nia. 
Achirnja presiden berkata ,,Ada- 

lah perlu bahwa kita menghentikan. 

agressie di Korea dan itulah jang 

kita akan melakukannja. — V.O.A. 

SUNGGUN2 TERDINDI | 
# RUANGAN pimpinan " resepsi 

konperensi SBPU Jogjakarta malam 

minggu jl. pandjangnja Ik. 10 meter, 
dipenuhi dengan gambar2 pemimpin 
revolusioner Lenin — Stalin — Karl 

Marx — Engels dan Mao. Tiap gam 
bar ukuran Lk. 11» X215 meter. Se- 

dang gambar Pres. Sukarrio sebesar 

Lk. 015X1”9 meter menempel dite- 
ngah-tengahnja, dibawah. 

SE 
"€ WAKIL kementerian 

    

Lt perburu 

:han. didalam menjambut resepsi SB 
PU. malam Minggu itu sudah menja 
takan ia tidak mewakili kementeri 
annja, tapi berbitjara atas namanja 
sendiri, sebagai Duruh biasa, Kemu 
dian wakil PB SBPU tampil kemuka, 
dan menciteer katanja dengan. me- 

ngatakdn: Seperti apa jang dikata 
kan oleh WAKIL KEMENTERIAN 
PURBURU MAN LAI An ame So Ula 

# Didalam exposisi ,,Stella Duce” 

semalam, seorang pemuda telah me 

mutar gramaphon, jang seharusnja 

mendjadi tanggungan peladjar pute 

ri, karena sekolahan tersebut adalah 
sekolahan puteri, 1151 

2 

   



  

   

    

    

    

  

   
   
   

  

   

  

   
    
     

    

          

  

, EWAN Menteri telah Ta partai sidangnja jang Suk jang me- 

4 2 u lebih dari 4 ajam lamanja. Sidang itu djuga dihadiri 
e siden . Moh. Hatta dan menurut pengumuman resmi 

: eni nrapa soald" jang Ly Pan Menteri 

intah jang akan diutjapkan oleh Perdana Menteri 
DPR pada tgl. 28 Mei jad. 

eterangan2 jang diper- Tidak mempengaruhi . 

emerintah itu te- tik bebas. 
da “Mengenai kemungkinan ' 

o 'kannja bantuan ekonomi Amerika 

kepada “Indonesia,  djika Indonesia 

  

poli- 

    ntah jang 
| menggantikan Peratu- 

No. 39 jang menu-. 
akan da- 

terhadap RRT itu, kalangan tsb. 
menjatakan, “bahwa menging 
dudukan Indonesia sebagai 
satu negara jang non komunjistis, 
maka Pemerintah Indonesia jakin, 
bahwa Pemerintah Amerika akan 

mempertimbangkan soal. itu lebih 
dalam dan ta' akan mengambil pu- 
tusan dengan mudah sadja. Sebab 
djika Pemerintah Amerika meng- 

g hentikan bantuannja kepada Indo- 
ik hari Kemis jl nesia, maka Amerika akan mende- 

dikalangan rita kerugian moreel. Tetapi, demi- 
kian kalangan tsb. adalah terlalu 
terburu2 untuk mengatakan, bahwa 
Amerika akan "menghentikan ban- 
tuannja, karena persoalannja seka- 
yang baru berada ditingkat Nag 
veling” (andjuran). 

Kalangan tsb. selandjutnja me- 
nerangkan, bahwa sekalipun reso 
Tusi embargo -itu diterima oleh 
sidang umum PBB, soal itu tidak 
akan mempengaruhi politik be- 
bas jang didjalankan oleh Peme- 

'rintah Indonesia sampai sekarang 
ini. Ditegaskan oleh kalangan 
itu, bahwa politik bebas Indone- 
sia harus diartikan, bahwa Pem. 
Indonesia leluasa 

kalangan jang 
sekali tidak di-    

    

   
   
    

  

     

       

   

    

   

  

   

  

     

   
     
    

    

    

   

    
   
   

      

       

   
    

     

  

   

    

   
   
    

     

  

    

   

     
      

     
    
   
    

  

    
    

   
    

   

  

   
    

    
     
    

  

    

  

    

5 Sian "$ pada Tn dapat dikabar- 

“menghadapi ma- 
rerika itu. Bebe- 
erintah mengada- 

itjaraan2 dengan Wakil 
2 “Hatta jang kemudian di- 

: ega Fan “dengan pertemuan dengan 
"besar 'Duta Besar Amerika di. Indonesia 

mbay — Merle Cochran. emtuga: bahwa ye 
ionla Jam muan belakangan ini, Du- 

- an 3 Hutang On erika itu telah menjam 
pakan pendirian . Pemerintah Ame- 
| rika Bap, perkembangan? poli- 
Aa dunia pada waktu jang terachir 
ini terutama dengan timbulnja per- 

Ir | mengenai 'embargo terhadap 

   

Jang sudah ha 
sekali ialah La 1 : 
letaknja 85 mil sebelah man 
dan berpenduduk 10.000 rem Mug 
ap dengan beraneka warna beng- : 

kel, sekolah, “sebuah perpustakaan 
dan laim2. Biaja- yag Mana 
kota Nilokheri ini ' , 
10.000.000 rupee atau ana 01 

|. Dalam 4 tahun jl. ini, dj h 
'orang pendatang dari Pakistan di 
India ada kira2 9 djuta orang, seba 
gian besar diantaranja telah ditem 
patkan dipusat-pusat keradjinan ke 

|. tjil dan daerah2 rawa jang baru di 
“keringkan. 

Diantara kota? baru tadi, ada ja 
diberi nama ,,Hastinapur” di negara 
bagian Uttar Pradesh, dimana diza 
man purbakala berdiri kota Hastina 
pura, jang terkenal dalam riwajat : 

    

  

, menentukan. si- 
terhadap perkembangan? 

| c Itar negeri dan sekali? 
tidak akan tunduk dengan begitu 
sadja pada sesuatu keinginan da- 
ri luar. — Antara. 

—A- 

        

Wa n2 Pemerinkah 
kepada akil Indonesia di 
'Palar telah diberikan in- 

jang (diperlukan, tetapi 
na isi instruksi tsb. ka- 

2 ita tidak hendak mengu- 
: maja, hanja dikatakan, 
- bahwa, ajika soal embargo itu 
“anti dibitjarakan dalam sidang 
amum PBB Indonesia akan me- 

kuti jan negara? Asia dan — 
|. jaitu memberikan 

  

    

   

   

Udjian tjalon djemaah 
hadji 

Jang pertama terdjadi di- 
daerah Demak. 

Fa 

pai “akan Do ii baru dibitjara- ,,Antara” memperoleh kabar dari 

  

Mahabharata. Sebuah kota agi dihe '” kan panitia sanksi dan pa- Demak pada tanggal 22 Mei jang 
ri nama Be Tak aa ik PBB. A.A akan datang akan diadakan udjian 

- Banana naat Ba bagi tjalon djemaah hadji jang be 
rangkat pada bulan Djuni nanti. 

Udjian jang dipimpin oleh Panitia 
Ujian, diberikan mengenai soal2 
“keigamaarr Islam dan djuga penge 

| tahuan umum seperti tulis menulis 
dan djuga mengenai kesehatan mere 
'Ka termasuk faktor jang tidak akan 

diabaikan. Tindakan tersebut dila 
“kukan, berhubung dengan banjaknja 
tjalon hadji jang melebihi djumlah 

jang ditetapkan, jaitu 100 orang un 
tuk Kabupaten Demak. - 

Kalau dengan djalan udjian semua 
tjalon itu Tulus, achirnja akan diun- 
di. — Ant. - 

: KEAMANAN    

  

mt BERATKAI 
o2 Presiden 

yarin » berat Eee “Presdaa 2. daan arora Bias bala tempat- 
, dari mulai Sidohardjo tg. 125 sore. sampai ke Banjuwangi tg. 1 7 
“sore, adalah diletakkan pada soal keamanan, memupuk harga diri se 
gai bangsa merdeka, menebalkan keinsjafan bernegara dan mengandjur 
kan ter galangnja persatuan bangsa jang lebih erat. 

Kemerdekaan jang telah dibeli dengan mahal dan engurbanan 
seluruh bangsa djangan dirusak sendiri, Han “harus disempurnakan. Tjin 
tailah kemerdekaan”, kata Presiden. 

5 Olehnja diterangkan, bahwa ada 
anasir2 jang hendak merusak abon 

E Gdekdan itu dari dalam, Setelah aksi 
Westerling, Andi Azis dan Soumokil 
| telah gagal. : 
| “Diantara kaum | pengatjau itu ke 

—Oleh Presiden @mintd pelan 
mat kepada hutan2 dan tanah 
kosong di Kalimantan. jang harus Kotapradja Kediri kontra 
digarap mendjadi produktif. Djuga tok Laris" K 
diminta perhatian orang kepada Iri- 2 Ko ya : 

Belum putus perkoranja an Barat, jang apabila telah masuk 

Sidang ke-9 dalam perkara Peme 1 wilajah Republik: Indonesia ajuga 
| memerlukan tenaga2 jang harus me rintah Kotapradja Kediri dengan 

- rubah hutan2 dan rawa-rawanja jang toko ,,Laris” pada tanggal 17 ini jg 
penuh penjakit demam  kentjing semula diharapkan dapat memberi 
|hitam berubah mendjadi sawah2 dan keputusan jang terachir, terpaksa 
kebun jang makmur dan kota2 jang ditunda lagi sampai 12 Djuli, karena 
modern. — Ant. pembela pihak Pemerintah Mr. Budi 

susetyo tidak hadir, sedang pihak 
Kotapradja sendiri hendak mentjari 
bukti2 dan saksi2 lagi untuk pembe 

.laan. . 
Sebagaimana “pernah dikabarkan 

Pada umumnja geredja2 Keristen ata ea ini 5 tahun jang lalu 

Tengunen itu adalah anti 
| Kaan dan anti Republik da: 
Yan masasma kepada 1 

  

    

    

     
      

   
    

    

     
     

            

    

   

  

   
    
     

     

  

      

     

  

    
     

   

   
    
     

    

      

   

   

   
        

    

        

        

   

Sudah lama kita Dana, —dan Sai 
rintahkan kepada segenap instan 
Pemerintah dan rakjat untuk me : 

Pp kaum pengatjau dan me- 

Geredja2 keristen 
Indonesia madju 

di 

 njerahkannja kepada si. Kita di Indonesia ini nampak” madju usa Pemerintah Kota: pradja Kediri didak 
“harus bertindak tegas, au. tidak -hanja, tidak sadja dalam an wa mengambil 314 ton kopi milik 

seratus tahun lagi tidak “beres pengadjaran tetapi djuga ekonomi toko Tionghoa itu jang telah didaf 
“keadaan kita.  Diambilnja tjontoh dan sosial dan itu akan bertambah Li duka dahak si An tarkannja. Djuga sidang ke-8 bulan 

menggembirakan kaltu keamanan ja rpak 
katjau disebabkan “aksi pasukan2 @juga bertambah baik, demikian an Bean BN teba eka 

an tidak ditam tara lain kesan Prof. H. Kraemer y-ut toko tersebut inna adalah 
pung. Dan kalau kita tidak ambil jang dinjatakan dimuka pertemuan Mr. Iskag. 

dakan jang tegas dalam hal kea- ketjil setempat di. Salatiga baru2 ini, gas 5 
manan sekarang ini, maka keadaan Ia adalah anggauta dari Dewan an 
negeri kita aka. PES AAA Geredja2 Keristen- sedunia ,,World ak $ 
Sa (.. Council of Churches” jang kini bera Ja $ 

“da di Indonesia sampai pada 23 Mei SAI 
“jang akan datang setelah mengada- 
kan penindjauan di India atas per 

redja2 Keristen disana. 
Perdjalana 

1. 

    

  

Sera aksi , Merdeka” didaerah 
Besuki dikatakah oleh Presiden, 
bahwa aksi itu tak ditudjukan kepa 
da agama Islam atau sesuatu c Oo. 
ngan, melainkan pada pengz 

    

   
pc Djawa Tengah di 

     h -Ds. 'Probowinoto dari 1 
Kantor. isa “Geredja2  Keristen : M 

“untuk menisembalikan keamanan. r Lelga” Ba Teen “ 
Selandjutnja oleh Presiden « as 

kan, bahwa sekarang telah tibalah Ban EN aa 
saatnja kita ' mengisi kemerdekaan 

“kita dan 'ini berarti bekerdja | 1 SC. Pataar Komen Indo- 
| sekali lagi bekerdja dengan 

| disegala lapangan. Karena kita .. nesia Malang 

    

  
  

dan djika mungkin dengan Presiden 
mereka ialah diantara 

  

lain mereka memadjukan 

. dah merdeka, n sil s Mulai al 15 Mei 1951 dang" aa mendjamin nasib 
pekerdjaan kita AR buat kita bertangbak djawab atas Seksi Co geest peladjar. 
semua. Ditundjukkan oleh Presiden, mite Partai Komunis Indonesia 
bahwa hasil padi Indonesia hanja Malang adalah: Menurut Mustapha Jajasan Pela- 
dapat memberi makan kepada 80: To sar. Sundjojo sebagai Sekretaris -“djar Garuda Putera telah berdiri 

dari seluruh rakjat Indonesia 
kini berdjumlahr 15 djuta ajiwi 

“'Jau hasil padi kita tetap, ngi 
| penduduk kita 'bertaribah tiap t tahun 
dengan satu djuta, sehingga dalam 
10 tahun bertambah de 

“Umum dan sdr. Karsali sebagai Se pada “bulan Januari 1950 setjara 
“Ka kretaris en aa : resmi dengan akte notaris. Sedjak 

h itu usaha mereka mendapat hasil 
dan sanggup mendjamin para be- 

— Buntut tikus 'kas pedjuang peladjar di Semarang 
ngan 10 djuta : ". jang tergabung dalam pasukan me. 

dan dalam tempo 20 tahun mendjadi. “Lk. 3000 ekor tikus telah dibunuh reka, Ik. 200 Orang. 
R2 Pa ra i og: « ajatator ang, “maka kita" Gi Ig: desa daerah Pemalang sebagai Menurut keterangan “ Mustapha 

akan menderita kelap f akibat usaha mentjegah timbulnja Supangat setjara resmi jang terga 
Pak | penjakit pes Uidaerah itu. Tikus jang bung dalam Garuda Putera ada 96 

— ditangkap dan kemudian dibunuh, bekas pedjuang peladjar, Jang te- 
ekornja disetorkan dikantor Ketja lah didirikan oleh Jajasan itu ialah 

| matan dan dengan dihargai 5 sen usaha penggergadjian dan pembi- 
| setiap ekornja orang boleh menukar kinan meubel di Kendal dipimpin 

    
     

  

  

  

patie) di Surabaja, toke : 
Kotapradja Surabaja untuk 

     
      
     

  

   

  

   

   

  

   

   
    

      

   

   

  

   

    
    
     
   

   

    

     

: ikan itu dengan minjak tanah menu Oleh P. Sulistio dan dibantu oleh ti ti i eor' bli aa abu es ar dilakukan: rut harga jang adm atik.” 'Ketjama Seorang ahli penggergadjian Noto- 
2 - Pa tan Pulosari terletak 1.500 kaki di diardjo. Usaha penggergadjian itu 

b 72 dibawah imi. me-. “pe mendapat lisensi dari Pemerintah 
“ 0 srumah untuk menebang kaju dihutan jang 

didjadikan deviezen oleh perusaha- 
an tsb, jang kelak akan didjadikan 
modal untuk membeli mesin2 peng 
gergadjian dan djuga kini sedang 
diusahakan ' mendirikan  tjabang 
penggergadjian di Pekalongan. Dju. 
ga di Jogja telah didirikan perusa- 
haan pembikinan “prabot  riymah 
oleh Garuda Putera: Untung bersih 
setiap bulannja dari perusahaan 
penggergadjian tsb. telah didapat 
oleh Jajasan Garuda Pitera Ik. 
R 3.000—. Hingga sekarang peru- 
sahaan penggergadjian - itu hanja 
menggunakan alat2 sederhana dja- 
di segala AN dilakukin dengan 
tangan. 

Diterangkan oleh Mustapha 

“lereng gunung Slamet sebelah 
. malang jang karena hawanja dingin 
bisa djuga timbul penjakit “pes, di 

| daerah tersebut. — Ng 

Su- 

  

dihenti- 

tidak menjetudjui resolusi embargo | 

at Ke- . 
salah | 

bekas anggota tentara peladjar jg kini sudah didemobilisir. 
usul? konkrit untuk mengusahakan orga- 

nisasi? Pen dalam lapangan agraria, industri dan usaha? untuk 
(kaum bekas pel umng, peladjar jang selaras dengan 

Nag mag 

  

igubuan Kapal Fregat Pakistan .Shamsher” telah berlabuh di 

Surabaja sebagai tamu A.L.R.I., AA tersebut ketat Komando M.A. 

Alwi (inzet). 

3 

(Antara.) 

Pri pendjelasan thd. 
. begroting 

9 ARLEMEN telah menerima memorie pendjelasan terhadap bagian 

dari rentjana anggaran belandja jang tempo hari 

paikan kepada Parlemen. 

Pendjelasan jang sudah diterima 

ialah mengenai rentjana anggaran: 
1. Pemerintah agung dan badan2 

pemerintah tertinggi,. 2. Kemente- 

rian luar Negeri, 
Dalam Negeri, 4. Kementerian Ke- 
uangan, 5. Urusan penjelenggara- 

an keuangan, 6. Kementerian Ke- 
hakiman, 7. Kementerian perhubu- 

ngan, 8. Kementerian Pekerdjaan 

Umum, 9. Djawatan Pelajaran, 10. 

Kementerian Sosial dan 11. Kemen 

terian Perburuhan. 

Menurut keterangan Menteri Ke- 

uangan -kepada Antara”, memorie 

pendjelasan lain2nja akan menju- 

sul. Dalam pada itu, menurut Men- 

teri Jusuf, kepada Kementerian2 

lain2nja telah disampaikan permin- 

taan sSupaja mengadakan pengura- 

ngan - sedapat mungkin terhadap 

rentjana begroting tambahan (aan- 

vultende begroting). .. 

““Atas pertanjaan, berapa kira2 
djumlah rentjana begroting semua, 
djika ditambah dengan begroting 
tambahan itu, Menteri Keuangan 
belum bersedia memberi ketera- 
ngan. “Mengingat masih banjak so- 
a12 dalam hal ini jang harus dise- 
lesaikan, maka menurut “dugaan 
Menteri “Keuangan, pembitjaraan 
rentjana anggaran: a diparle 
men paling tjepat achir. 'bulan Djuni 
jang akan datang. 

Anggaran tetandihMtahan be 
lum disampaikan ke “Ap 
bahkan kabarnja b 
kan dalam kabinet 

s.t o. B. di Sunda Ketjil 
hap pus”” 3 

Komandan Militer bisrah Sunda 
Ketjil di Denpasar, Major Salim, 
mengumumkan, bahwa S.O.B. didae 
rah Sunda Ketjil mulai 15 Mei 1951 
Gitjabut. “bahwa mulai 
hari itu instansi militer didaerah 
tersebut tidak “diperkenankan tjam 
pur tangan dalam urusan sipil dan. 
polisi, dengan tidak perintah Koman 
dan Pasukan Teritorium Sunda Ke 

tjil 
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Diterima kembali dalam 
“DPD 

Dalam sidang chusus hari ini DPR 
DS bjawa Barat telah menerima 
baik resolusi jang membatalkan pu 
tusan Dewan itu tertanggal 10 Maret 
dan mengembalikan Sanusi Hardja 
dinata dari PNI kepada kedudukan 
nja sebagai anggauta DPD dengan 
Suara 27 lawan 13. — Ant. 
Ben ii 

  

san (Gannla Putera” membangun 
1 “ utuk membantu bekas pedjuang peladjar 

( Oleh : 'koresponden K.R. Djakarta ) 
USTAPHA SUPANGAT, Surawan dan Sujoso, pemimpin? Jaja- 
San Peladjar Garuda Putera jang baru datang — dari Semarang 

“dan hari2 berikutnja mengadakan - pembitjaraan? dengan pembesar? 
“kita, diantaranja dengan Menteri Perdagangan dan ' Perindustrian, 

Sukarno. Maksud pembitjaraan 
lain untuk merundingkan nasib kaum peladjar 

Diantara 

sadar “bahwa T Keitertari Perda- 
gangan telah berulang2 mendjan- 
djikan untuk memberikan barituan 
sepenuhrija pada usaha Jajasan itu 
tapi hingga sekarang belum ' tam- 
pak. Penggergadjian itu sekarang 
hanja mempunjai pegawai tetap 8 
orang dan dibantu oleh beberapa 
puluh pekerdja harian. 

Selain itu Jajasan itu di Sema- 
rang telah mempunjai bengkel mo- 
-bil dipimpin oleh Bambang Suroto 
bekas pedjuang  peladjar. Bengkel 
itu sekarang sudah: mempunjai 15 
mobil, diantaranja truck, dan jeep, 
dan djuga bengkel tu dilengkapi de- 
ngan alat2 penting, seperti draai- 
banken,. dsb. Dikandung maksud 
Untuk meludskan bengkel itu dgn 
Ban auto-service. 1 

'Djuga atas usaha Garuda Putera 
dikdidlekan usaha pertanian, dian- 
taranja telah dibuka perkebunan 
kopi, meritja dan karet di Ungaran 
jang luasnja Ik. 52 ha. Pada bulan 
Mei diduga akan dapat dipanen ha 
sil perkebunan itu jang hasilnja lu 
majan djuga bagi nafkah kaim be- 
kas peladjar jang sekarang terlan- 
tar dan tak dapat perhatian seba- 
#aimana mestinja dari Pemerintah. 

Utituk memadjuikan usaha perta- 
nian itu Jajasan tsb. kini hendak 
meminta. izin dari Pemerintah Pu- 
sat untuk membuka tanah kosong 
di Semarang Selatan jang luasnja 
total ada 100 ha. Tanah itu adalah 
tanah tegalan dan bukit jang be- 
lun ditanami dan. masih. tandus. 

3. Kementerian 

sudah disaim- 

  

Masjumi terhadap Kabi- 
net Sukiman 
Ditentukan oleh Dewan 
Tea 1tan dua hari 

Prawoto Nan koboi anggota 
dewan Partai Masjumi menerang 
kan kepada ,,Antara” bahwa sidang 
dewan Partai dan dewan Pimpinan 
Masjumi jang diadakan tgl. 195 
hingga dua hari lamanja, terutama 
akan menentukan pendirian Masju- 
mi terhadap kabinet Sukiman sesuai 

dengan keterangan pimpinan Masju 

mi sewaktu kabinet terbentuk, jang 
menjatakan bahwa Masjumi segera 
akan menentukan pendiriannja. 

Antara. 
  

Wakil geredja interna- 
sional 

Dr. Randja Manikam, kini sedang 
berada di Djakarta, selaku wakil 
dari Geredja internasional dan De 
wan Zending internasional untuk 
mengadakan penindjauan ke gere 
dja2 diseluruh Indonesia. Ia tiba di 
Indonesia: bersama-sama dengan 
Prof. Kraemer, jang kini sedang 
mengadakan penindjauan di Djawa 

tengah dan. timur. Dr. Manikam 

adalah dr. India dr. Panitra Gabu 
ngan Geredja . sedunia dan Dewan 
Zending internasional untuk daerah 
Asia. — Ant. 

MEA Pe yaaa angan HALAMAN 2 ' 

  

WALIKOTA DAN SOAL PERUMAHAN 
Rentjana pembangu 

D 
merentjanakan sedjak terbentuknja 
kelandjutan dari rentjana2, baik di 

“wakta pendudukan Djepang. Tetapi 
“dari rentjana seluruhnja, mengenai 

an kota. Demikian keterangan , Wali 
| Purwokusumo kepada kita. 

' Karena keadaan di tanah air kita 
selama ini belum konstant, maka 
Yentjana perluasan: dan pembangun- 

an kota itupun berobah2, mengingat 
dan melihat perobahan suasana. 
Waktu sebelum agressie pertama, 

Rentjana pembangunan kota itu 
diselaraskan dengan kedudukan Jo- 
gjakarta sebagai Ibu Kota Negara 
rentjana mana djuga dihubungkan 
dengan rentjana2 sebelumnja. 

Berhubung dengan itu, rentjana 
beaja2njapun berobah2, terutama se 
karang ini, jang pada umumnja ren 
tjana tetap rentjana, sukar untuk 
dilaksanakan, karena soal keuangan 
selalu mendjadi peranan jang pen- 
ting. 5 

Soal perumahan. 

Jang mendjadi sulit dalam hal ini 
antara lain, karena masih banjak- 
nja gedung2 jang hingga kini masih 
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 
walaupun sebenarnja sudah mendja- 
di urusan Kotapradja.  Banjak ge- 
dung2 Kementerian2 dan Djawatan 
jang dapat dipergunakan untuk Ke- 
pentingan Kotapradja, tetapi kare- 
'na jang menempati belum pindah 
seluruhnja, maka selama 'ini masih 

tidak mungkin. 
Perumahan2 negeri jang ada di 

Batjiro dan Wirobradjan jang pada 
umumnja masih ditempati oleh ke- 
luarga2 pegawai2 jang telah pindah 
ke Djakarta, menjukarkan djuga un 
tuk kepentingan keperluan perumah- 
an penduduk jang masih banjak se- 
kali mentjari perumahan. 4 

Kita hanja akan memperdjuang- 
kan, supaja soal2 kesulitan2 inipun 
dipetjahkan oleh pihak atasan djuga. 

Tentang rumah2 pemondokan 
atau asrama2 peladjar di.Jogjakarta 
jang mendjadi soal umum djuga se 
karang, sementara ini antara lain 

harus djuga dibantu oleh penduduk 
Jogjakarta sendiri, terutama mere- 
ka jang mempunjai rumah2 besar 
tetapi dapat djuga  menjerahkan 
sebagian untuk keperluan: asrama2 
itu. 

Sebab peladjar, djika soal peru- 
mahan tidak terurus, akan tidak ha 
nja merugikan untuk si.peladjar. sen 

tetapi djuga untuk tanah air, 

karena hasil beladjarnja kurang se- 
kali. Soal asrama sebenarnja sukar, 

apakah harus diselenggarakan oleh 

diri, 

  

  

P.G. “Tasikmadu"" tak dapat giling 
3.000 Pekerdja/buruhnja mogok 

(Oleh: Wartawan K.R. Solo) 
EBAGAI telah direntjanakan, setelah mengadakan 

pabrik ia »Pasikmadu” dari PPRI akan mulai gi- pada tg. 18/5 jl, 
Pa pada tg. 17/5 

Ternjata bahwa pada hari jang te- 
lah ditetapkan itu p.g. belum dapat 
mulai dengan penggilingannja, kare 
na sedjumlah Ik. 600 pegawai/peker- 
dja pabrik, diikuti oleh 2.400 peker- 
dja Iepas (seizoen-arbeiders) pada 
hari itu telah melakukan pemogokan. 

Dari fihak PPRI lebih landjut KR 
mendapat keterangan, bahwa pemo- 
gokan itu dilakukan karena bebera- 
pa tuntutan. dari fihak pemogok ma- 
sih belum mendapat penjelesaian. 
Hal itu mengenai beberapa soal jang 
Sebetulnja tidak mengenai langsung 
dengan urusan pabrik. Adapun soal 
sebenarnja oleh PPRI tidak mau 

memberikan. keterangan. 

Apakah tendens pemogokan? 

Tendens 'sebenarnja dari adanja 
pemogokan tsb. hingga kini belum 
dapat diketahui, meskipun pada wak 
tu ,,tjembengan” sedjumlah 600 pe- 
gawai/pekerdja tersebut diatas jang 
terdiri dari bagian Kamar obat (la- 
boratorium), pengangkutan, masinis, 

pembangunan, gudang dan C.P. telah 
» mogok”, tidak mau mendatangi upa 
tjara ,,tjembengan” pada tg. 10/5 

jang lalu. 

Diduga bahwa pemogokan tsb. di- 
stuur dari-,luar”, meskipun dalam 
soal2 ,,pertikaian” antara buruh 
dan PPRI, S:B.G. jang dipimpin oleh 
Sudarno menurut kabar2 jang ter- 

siar memegang rol. 

17 Lorrie tebu tak dapat 
diangkut ke pabrik. 

Entah karena ,instruksi” mogok 
belum merata benar, pada salah 
suatu kebun telah dilakukan rem- 

bangan, jang ditaksir sebanjak 17 
lorrie. Akan tetapi karena bagian 
masinis dan pengangkutan telah ,,s0 
lider”, tebu itu tak dapat diangkut. 

Dalam rembangan seluruhnja 
akan digunakan 600 lorrie, masing2 
dilajani 4 orang, sehingga sedjum- 
lah 2.400 pekerdja lepas jang turut 
mogok adalah pekerdja2 dari bagian 
pengangkutan - dan pekerdja  rem- 

bang. 

Segera akan giling? 

Soal pemogokan tsb. selandjutnja 
telah dilaporkan kepada Pemerintah 
daerah Kabupaten Karanganjar un- 
tuk diselesaikan lebih landjut. Ka- 
barnja antara S.B.G. dg. .PPRI telah 
diadakan perundingan jang mengha- 

silkan suatu keputusan jang telah 
mendekati penjelesaian, Diharapkan 
tg. 24/5 sudah.akan dapat giling, 

»tjembengan” 

Bioskup ,,Dewi" dischors 

Didapat kabar, bahwa atas protes 
jang diadjukan oleh fehak Sarbufi 
terhadap bioskup ,,Dewi” di Solo, te 

lah didjatuhkan  schorsing, dengan 
tjatatan kalau ,,Dewi” dapat mem 

buktikan bahwa  tindakannja jang 
menjalahi organisasi ,,Perpexbi” ter 

dorong oleh fihak- buruhnja, schor- 
sing tadi akan ditjabut. 

Sebagai pernah dikabarkan hal 
itu diadjukan protes oleh fihak bu- 

ruh, karena - ,Dewi” mengadakan 
pertundjukan2 jang melanggar perse 
tudjuan/putusan antara ,,Perpexbi” 

dan fihak buruh ,,Sarbufi”, 

Kursus kader pentjak dari 
H.B.S. 

Pada tg. 19/5 telah diresmikan 
pembukaan dari Kursus Kader sec- 
tie  Pentjak dari Himpunan Budaja 
Surakarta, bertempat di gedung 
Konservatori Karawitan Indonesia, 

Antara lain diadakan penerangan 

tentang: ideologie pentjak oleh tn. 
Dibjosuharto. Selandjutnja diadakan 

pertundjukan film kebudajaan dan 
,Vier stappen ijd wolken”. 

Sectie Pentjak dari H.B.S. 'terse- 
but meliputi 14 perhimpunan pentjak 
di Solo, dan beranggauta 50 orang. 
Kursus diadakan 2 kali seminggu. 

KONGGRES PPDI 
Konggres ke III dari. Persatuan 

Pamong Desa Indonesia akan dise 
lenggarakan di kota Surakarta pada 
tanggal 24 sampai 28 Mei 1951. 

Semua utusan2 dan penindjau2 di 
harap membawa surat mandaat dan 
pada tanggal 24 Mei 1951 sudah da 
tang di Surakarta. 

Universiteit Islam ketjewa 
Dari kalangan ' U.I. di Solo KR 

mendapat kabar, bahwa sementara 

gedung U.I. jang akan didirikan di 
Solo. dengan beaja 2 djuta rupiah 
belum terlaksana, oleh Walikota Su 
rakarta, Kjai Ngabehi Subakti Pus 
ponoto jang djuga mendjadi anggau 
ta Dewan Curator U.I. telah didjan 
djikan untuk menempati gedung di 

muka ,@@uick” Timuran buat semen 
tara. 

Akan tetapi setelah tiba waktunja 
untuk menempati gedung tersebut 
(dalam bulan Mei ini), ternjata ge 

dung tersebut telah diserahkan ke 
pada fehak lain, untuk ditempati 
sebuah sekolahan Katoliek. 

Dalam pada itu fihak PPRI menja-« Kabarnja U.I. diberi tukar sebuah 
takan penjesalannja, bahwa juist di- 
waktu kita sedang berusaha mena- 

sionaliseer .(perusahaan2 jang masih 
berada ditangan asing, terdjadi pe- 
Pan KN jang langsung  ditudju- 
kan kepada perusahaan nasional. 

gedung jang djauh dari pusat kota 
dan tidak mentjukupi untuk keper 
luan tersebut. Sedangkan U.I. telah 
selesai memesan 200 kursi2 kuliah 
jang kini masih menunggu gedung 
jang tjukup besar, 

nan kota berobah2 
ALAM usahanja untuk ikut serta dapat mengatasi kesulitan? soal 
perumahan bagi penduduk, sebenarnja pemerintah kotapradja telah 

pemerintahan kotapradja, sebagai 
waktu Hindia Belanda maupun di- 
soal rentjana itu adalah sebagian 
rentjana pembangunan dan perluas- 

kota Jogjakarta Mr. Sudarisman 

pihak Pemerintah, ataukah oleh pi- 
hak partikulir, djika diselenggara- 
kan oleh Pemerintah, beajanja mung 
kin jang terlalu berat, sebaliknja dji 
ka atas usaha partikulir, akan me- 
ngalami djuga kesukaran2 terutama 
Soal2 financieel. Demikian Walikota 
Mr. Sudarisman Purwokusumo. 

  

Hari2 penting dalam 
pemilihan umum 

DJALAN pemilihan anggauta D 
PR Daerah Istimewa Jogjakarta jg 
telah diputuskan dimulai tgl. 16 
Pjuli jad. didahului dengan pendaf- 
taran djumtah penduduk. Kemudian 
tgl. 30 Djuli hari pengemukaan tja 
lon buat pemilih. Sedang pendafta- 
ran pemilih umum ditetapkan tgl. 
5 Agustus jad. Pemilihan pemilih 
dikelurahan?2 dilakukan pada tgl. 
21 Agustus. 

Hari untuk mengemukakan  tja- 
lon anggauta DPR Daerah dikabu- 
paten dan kotapradja (TKP) dimu- 
lai tgl. 11 September. Sedang pemu 
ngutan Suara tjalon anggauta DPR 
dikapanewon/ kemantren PP (KPS) 
ditentukan tgl. 8 Oktober jad. 

Achirnja menetapkan hasil pemi 
lihan anggauta DPR Daerah diibu 
kota Jogjakarta (KPPP) akan dja- 
tuh tgl. 21 Oktober jad. sedang 
achir pemilihan umum selesai pada 
tgl. 11 Nopember. 

DP Kotapradja tg. 28. 
Didapat kabar dalam sidang De- 

wan Pemerintah Kotapradja Jogja- 
karta tgl. 28 akan bitjarakan soal 
rentjana pembangunan kota, jang 

akan disesuaikan dengan keadaan, 
pula mengingat kebutuhan masjara- 
kat. 

R 100.000- untuk assai: 
nering 

Menurut keterangan pihak Kota- 

pradja Jogjakarta, beaja untuk ke- 
perluan assainering dalam. kota 
akan direntjanakan sebesar R. 100. 

000,—. Dan kemungkinan djuga, ti- 
dak lama lagi akan dapat segera 
dipraktykan. 

Seperti diketahui, soal assainering 
itu adalah salah satu keputusan dari 
sidang DPR Kotapradja bulan De- 
sember tahun jl. 

20 Ton. aspal sedang 
dipesan 

Menurut pihak Djawatan Peker- 
djaan Umum Kotapradja Jogjakarta, 
sekarang sedang ditunggu kedata- 
ngannja di Jogjakarta pesanan aspal 
sebanjak 20 ton. Bila aspal itu dapat 

sekarang ini sampai, maka peker- 
djaan perbaikan djalan2 dalam kota 
akan lebih sempurna lagi. 

Pasar2di Jogjakarta akan 
mempunjai voorgevel. 
Menurut kalangan Kotapradja Jo 

gjakarta, pasar2 Jogjakarta akan di 
bangun dan disempurnakan dari sedi 
kit demi sedikit. Setelah pengluasan 
pasar Beringhardjo sekarang ini be 

berapa bulan lagi selesai, maka akan 
menjusul soal2 perbaikan dan penjem 
purnaannja. Pasar2 dikota, akan di 
buat voorgevel2, sedangkan pasar 
Beringhardjo akan dilingkungi dgn. 
toko2. Maksudnja, supaja keadaan 
pasar itu dapat disesuaikan djuga 

dengan kemadjuan  masjarakatnja 
sekarang ini. 

Lain dari itu, soal2 kesehatan akan 
diperhatikan sebaik-baiknja dan di 

kerdjakan dengan tjara2 jang lebih 
Pan 

P.I:R. main serobot 
Prof. Mr. Drs. Sukamto Notonego 

ro Guru Besar dalam Ilmu Filsafat 
Hukum dan Agraria pada Universi 
teit Gadjah Mada di Jogjakarta atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa 
pentjalonannja oleh “PIR mendjadi 
Menteri Agraria dalam kabinet Suki 
man hanja diketahui dari sidran2 
pers dan Radio. Selandjutnja ia te 
rangkan bahwa ia bukan anggota 
PIR atau salah satu partai lainnja, 

Seperti dikabarkan Prof. Mr. Drs, 
Sukamto Notonegoro adalah tjalon 
pertama dari PIR untuk mendjadi 
Menteri Agraria sesudah penolakan 
Sutardjo Hadikusumo, — Ant. 

Peladjar2 Taman-Siswa 
hormat Pelopor2 
Perdjuangan 

250 Peladiar Putera dan puteri 
T. Siswa hari Minggu 20/5-1951 telah 
mengundjungi makam Pelopor? Per 
djuangan Nasional a.l. H.A, Dahlan, 
H.O.S. Tjokroaminoto dan Dr. Wahi 
din Sudirohusodo. Selain itu djuga 
makam2 bapak2 Sudirman, Urip Su 
mohardjo dan Supeno. 

F PNALAA It 
La      

  

“ Mia IE na 

LUXOR: Street With No »The 
Name” Mark Stevens, Richard Wid- 
mark, Lloyd Nolan dll. 17 th. 
SOBOHARSONO: All the King's ' 
Men. Broderick  Grawtord, Joanne 
DU. .— 17 th. 
SENISONO : Beyond Glory. 
Alan Ladd, Donna Reed. — 13 th. 
REx: »Bright Leaf” Gary Cooper, 
Lauren Bacall, Patricia Neal, Jack 
Carson 17 th. 
INDRA: , Sedap malam” Rd, Much- 
tar, Pandji Anom, Sukarsih — 17 th,



  

   

  

    

        

   

   

  

     

    
   

  

   

          

   

  

   

            

   

   

         
      

    

    
      
      
       

      

      

        

     

    

    

  

    

       

  

    

   

        

        

  

    

  

     

      

    

  

   
    

   
   

     
   
    

   

                          

   

    

       

     

    

      

   

  

  

     
   
   
   
       

  

. dasi jang San aa member antas 

“dan akibatn. 

  

“Maksud. : rint Yakrta siapa 

buta hurufs sungguh baik. Tambah 
aya buta huruf, , tampak, baik. 

pagi negeri ini, HN 
. Tapi perlu Sapta" Dita ara. 

nja memberantas buta huruf Ru. 
Apabila usaha baik itu tidak menda 

| pat sambutan pada pihak kaum buta 1 
huruf, setiap usaha malah “diterima 

sebagai beban. Sebagai perintah pi 
atasan. Dan perintah sematjam 

“itu selalu disambut dengan dingin, 
Selalu dirasakan, sebagai beban. 

Sebaliknja, @pabila oleh pihak ka 
um buta huruf sendiri dirasakan per 
Tunja mereka itu sebaik-baiknja h 
Trus dapat membatja dan menulis, 

Setiap usaha pembera atasan buta 
Pare akan Sam ae Pe demi 

  

reka menda akan timbul anne 
untuk berusaha agar Tanah, memba : 

  

— tja dan menulis. 83 

  

&. Tapi apabila dn 1 
— huruf itu didesakkan. .sebagai pe 

daa itu diterima sebagai paksaan, kin 
banjak orang Rusia jang mann 

            

tjam-matjam “penj njakit masjar 
Tapi djangan didesakkan 
perintah. Tjara. demikian hanja nve- 
ngingatkan h sysicem kolonial, 

:“Non-inggih Deen 
Ti pedul-amat Pu 5 

  

2 Na banab” 7 

aa : 2, 

impin per 
si, dengan 

rik: Ma asa 
Co ir , Thbhsran kan 
Depe wan bahwa 

j 1 Na      
    

“0 

       

  

“am 

| mengenai resolusi embargo, 

taka 

Baba Tatanan menolak ikut bana “Ga 
emungutan suara setel: 

dahulu menjatakan bahwa Sidang 
Umum tidak mempunjai kektiasaan 
untuk mMengadjurkan embargo demi- 
kian itu. India, Afganistan, Birma, 
Mesir, Indonesia, Pakistan, Swedia 
dan Syria memberi suara blanko. 

»Tekanin Amerika Serikat”. 
kat”. 

Sebelum. di lakukan . pemungutan 
'suara. Sidang Umum memutuskan 

untuk tidak mengadakan perdebatan 

terus mengadaka n pemungutan . sua 
ra setelah para delegasi menerang- 
kan masing2 suara jg akan Gikeluar 
kannja. 

Wakil! Sovjet, Jakob Malik menja- 
an, bahwa setiap perdebatan atau 

pemungutan suara mengenai soal itu 
ialah suatu pelanggaran ' terhadap 
Piagam Perserikatan Bangsa2, dan 
oleh sebab itu delegasi Sovjet tidak 
akan mengambil bagian dalam pemu 

k ngutan suara, demikian Malik. 
Dengan agak pandjang lebar Ma- 

lik selandjutnja menjatakan tentang 
adanja ,tekanan” jang katanja dia- 
dakan oleh Amerika Serikat, teru- 
tama oleh Konggres - din menteri 

pertahanan George Marshall, terha- 
dap pemerintah2 negara2 laimnja. 
teristimewa terhadap Inggris untuk 
rhenerima resolusi2 jang tidak sjah 
jan untuk  ,,melikwideer” Dewan Ke 

umanan. 
Kata Malik, pemeritah Buruh Ina 

Sris rupa2nja tidak menganggap 
ag untuk menerima ,,perintah2” 

u, walaupun wakil Inggeris, . Sir 
ladwyn  Jebb, pernah mengatakan y 

yahya akan sangat berbahaja untuk 
  

   

   

   2 

   

“G3 “Mengenai #5 .pa 5 
Amerika tentang 
-2 Amerika di. 

: : h ea P3 

pa Sebab  keadaannja mang se Ikan akan Hekeraja bergane dengan 
idi Rusia djaman Peter jang pasukan2 Amerika. dalam 

uasa, ketika. orang Rusia harus tang agressi dari luar.  Ditambah- 
-$ potong djenggot. Kita tahu, perintah 

menen- 

kannja, bahwa Djepang tidak mung 
kin dapat berdiri sendiri bila ada 
serangan dari. juar. Dalam hal ini 
saja rasa Djepang harus bekerdja  - 

. bersama » demiton 2 Tom Amerika 

    

djian Aam Badh “ditanda-ta- 
. Didjelaskan. pula, bahwa per 

idjuan itu hanja berlaku selama 
pang belum dapat memikul sen 
3 tanggung Wawan, pertahanan- 

    
   en in 

  

2. Meng enai soal apakah ia .tidak 
akan. pangaieneiran | soal perang 
djian perdamaian dengai 31 Ya 
ini dengan 'yakjat Djepang, Mean 

| mengemukakan, bahwa suatu, pers 
“@j An jang tidak Ha oleh 

. tid at aan 

  

   

  

| maan dengan itu mengirimkan sebi 
“dalam mana ditegaskan Tekan Tari 

es Pauh djalan perupdituan meneNea oa maskapai mi: 
is — Yan. : 

angkatan hu 
itahkan kepa 

perang baru untuk 
ngah, termasuk 
ebuah kapal 

buah. kapal pema- 
dan fregat. 

t (Dengan 

    

  

    

  

      
   
   

      

      
     

  

kota itu. abah ini akan 

r mena, : 

    

    
   
   
    
   
    
    
     

Mena ai 

      

   s supaja d 

    

    

  

lah: 1 
tak Ne diramalkan”... 

— Kapal2 Inggris itu Sa 
kat ke Laut Tengah segera 
diperiksa keinbali dan semu, 
harap sudah menggabungka: 
ngan armada Laut Tenan 
waktu 3 bulan. — Arit. 

« berang 
1 dis! 

de 

    

   

  

5 Kerelusama lang 
(udara. Irag-Syria 

   

Syria. 

    Ainan Syria men 1) 
ag dan Mesir telah menje-! 

: p 
Syria. 

an. kedatangan satu-, 
  

eskddron. angkatan udara Tragr 

dana menteri Nuri es Said 
dalam sidang parlemen pada 

Rabu jl. 
na) “itu dikabarkan, bahwa or 

Data pengtigkid udara Irag ini 

tindakan persiapan dalami 

serangan2 udara. Ant, Reuter, 

  

   

muman ini dimaksudkan un 3 

udara serta beberapa ' 

  

Seperti jang telah diumumkan Pp 

menghadapi kemungkinan datangnja 

ba bokenda | ber. 
Uh a

a
 

is 

“politik pemerintahnja, perdana menteri Salad, 
antara jain jepan keter Asabak 

       

  

kan. Dalam Sa itu ia menjatakan 

keinginannja, supaja rakjat - Dje- 

pang . dapat. menerima djiwa per- 

djandjian perdamaian itu. 

“Dalam mendjawab tuduhan2 jang 
| mengatakan, bahwa dalam hal ini 
Yoshida mendjalankan diplomasi 

rahasia, ia menerangkan, bahwa ia 

akan “bermusjawarat dengan parle- 

men "selama perundingan2 mengenai 

perdjandjian perdamaian itu dilang 
Sungkan. Dalam pada 'itu ia menja 
takan, bahwa John Foster Duiles, 

| penasehat state department jang 
Nan menjelesaikan soal ini, te- 
“Jah -memperingatkan supaja  dja-. 
(ngan. memberikan keterangan2 de- 

| tail sebelum tiba saatnja jang tepat. 
Mengenai tuntutan? Djepang jg. 

bertalian dengan penentuan daerah 
.Djepang, Yoshida menjatakan, bah 

. wa dalam hal ini ia tidak akan ag 
: 'helan sadja semua pendapat - 

| hegeri2 Serikat. Untuk itulah Na 
kini sedang mengumpulkan bahan2, 

| demikian Yoshida. — Ant. UP. 

  

Maskapai @itijak Fngokik 
| di Syria 

M Mas toaok usahanja 
Syrian Petroieum Company (mas 

'kapai minjak tanah Syria), tjabang 
dari Anglo-Irag Oil Company, dika 
barkan telah menghentikan  peker- 
djaannja. setelah 10 tahun lamanja 

| berusaha mendapatkan sumber2 mi 
“ njak di Syria dengan tidak mendapat 
. hasil jang memuaskan. 

Maskapai tersebut telah menjerah ' 
(Kan kepada pemerintah Syria 10 
ton hasil2 penjelidikan geologis jang 

| dikumpulkan selama diadakan pe 
njelidikan2 itu. Pemerintah Syria | 
daan banana supaja Span semua 

  

    
   

4 Pembesar “Perantjis mengumum 
bahwa perkara penembakan 

i 2 orang tawanan bangsa Viet 
m sebagai tindakan pembalasa: 

1 Ma ut Perantjis itu, mulai - 
diki 

» Atas permintaan kepala pemerin. 
“Bao Dai telah dibentuk komisi 

   

     

    

tadi. 

“ Seperti telah Tarktibeieikan, bikar 
Perantjis telah: menetibak mati 20 
orang — 6 Or diantaranja orang 
Grempuan — jang ng ditawan, 
ebagai pembalasan: terhadap perem 

bakan aa orang inspektur kea- 
manan Pen ana di Dalat. 

Reni Reuter, ' 

sec Sa 

ekonomi terhadap 
lebih : 

tetapi | 

enjelidikan gran. engusut perkara. 

        

      

  

Kabin c oya 

    

    
   

     jak Persia d la2nja itu,,. 
demikian wakil Sovgsi 'akob Malik. 

| Pendapat beberapa delegasi. 

“Wakil Birma mengrahgkan akan 
memberi suara blanko dan - menja- 
takan pemanen henna usul em- 
bargo itu akan -m an suatu 
halangan baru ba « tjapainja su- 

.atu penjelesaian damai. dengan dja- 
ian perundingan dalam satu Ko- 
rea.. 

Wakil Polandia, US. Katz, dan 
wakil Tjekostowakia, Nosek, kedua2 
nja berpendapat bahwa resolusi itu 

    
   

    

    

adalah tidak sjah dan hanja akan. 
menudju kearah Giperluasnja per- 
tikaian ,,sebagaimand arapkan 
oleh pemimpin? Amerika", 

Djuga Pa diplomatik ? 

- UP nibtidindankan. bahkan resolusi 
embargo jang telah diterima oleh 
Sidang Umum itu memuat suatu pa- 
sal jang minta kepada Panitya Tin- 
dakan2 Tambahan Sidang ' Umum 
untuk mempertimbangkan. sanksi2 
lebih landjut terhadap negara2 ko- 
munis jang kini sedang berper ang 

di Timur Djauh. 
Amerika Serikat jang pertama2 

telah mengandjurkan resolusi em- 

bargo itu, telah. menjatakan bahwa 
harus diadakan pemungutan . suara 
pula mengenai sanksi2 “diplomatik 
terhadap Repubiik Rakjat Tiongkok 
dan Korea Utara, dan mengandjur- 
kan supaja tidak ada suatu pemerin 
tah lagi jang mengakui kedua ne- 
geri itu jans kini berada dalam pe- 
rang dengan Perserikatan Bangsa2. 
Dernikian menurut United Press. — 
Ant. 1 L 

3 

Federasi Perpustakaan2 
Asia 

Menurut The Dress Trust of In 
dia”, India kini sedang menjokong 

usaha untuk mendirikan Federasi 
Perpustakaan2 Asia. 

Usul sematjam: itu telah dibitjara 
kan dalam konperei serpustakaan 
seluruh India jang U2 ini diada 
kan di Indore. Komperensi tersebut 
dihadliri oleh 300 c utusan dari 
berbagai-bagai daerah di India dan 
sedjumlah penindjau'd 

    

  

   
   

    
    

rika Serikat Tebe er 
cdjau2 pula. 

Sri Prakasa, menteri urusan sum 
ber2 alam dan penjelidikan2 iimu 
pengetahuan, jang djuga- berbitjara 
dalam konperensi itu, menekankan 
pentingnja “peranan ' perpustakaan 

dalam usaha memadjukan  pendi- 
dikan. — Ant.- P.TI. 

  

.Dialan Birma" ' akan dibuka 
kembali ? 

Giterinia oleh harian pagi Inggeris 
China Mail” jang terbit di  Hong- 
kong, tidak lama lagi mungkin seka- 

li ,,Djalan Birma” (Burma Road), ja 
xi djalan perbekalan jang merupa- 
-kan urat nadi bagi perdjudngan Ti- f 
ongkok Nasionalis melawan Djepang, 
dalam perang dunia ke-II, akan di- 
buka kembali oleh Republik Rakjat 
Tiongkok untuk diper gunakan seba- 
gai garis perbekalan, 

Dikatakan, bahwa pembukaan kem | 

bali djalan jang bersedjarah itu te- 
lah diusulkan kepada pemerintah 
“Birma oleh djenderal major Yao 

Chung Ming selaku wakil Peking, sej ' 

dangkan sementara itu Katanja pasu' | 
kan2 RRT dipusatkan didaerah per-| 
batasan Birma untuk Ma 
usul tersebut. Ant. AFP. 

  

  

f rusnja, 

ri beberapa .. 
negeri Asia. Pun Inggeris Ea 

  

: : benbatea didesak 
Amerika 

Amerika serikat telah “mengadju- 

(kan permintaan kepada Inggeris dan 

Iran, supaja merundingkan pertikai 

. cannja mengenai nasionalisasi maska : 

| pai minjak, Statement politik Ameri 

1 Ka. menjerukan 

:3 supaja kepada Iran diberikan keuntu 

.ngan minjak jang 
31 dalam pada itu 

Bt Iran tidak membatalkan kontraknja 

K3 “dengan kepentingan Inggeris. State 

ment jang dikeluarkan Kementerian 

kepada Inggeris 

lebih besar dan 

diminta, supaja 

L.N. Amerika itu' mengatakan sete 
“bahwa maskapai2 minjak 

Amerika tidak akan mengoper djika 

bangunan maskapai minjak Inggeris 

dinasionalisir, sebab perbuatan jang 
emikian itu  menundjukkan tidak 

adanja stabiliteit di Iran, ,,Kita telah 
menegaskan kepada pemerintah ke 

dua negeri itu perlunja pertikaian 
itu diselesaikan dengan djalan pe- 
rundingan dan minta dengan sangat, 

supgja mereka mendjahui segala 

antjaman, demikian Statement Ame 
rika tadi. — AFP. -Ant. 

    

Pasukan2 Pa Wa 
sionalis supaja ditarik 

. Dari daerah Birma Utara. 

Pemerintah Birma telah menimtut 
"segera ditariknja mundur semua si- 
sa2 pasukan? Tiongkok. Nasionalis 
jang kini masih berkeliaran didaerah 

Birma Utara, 
Kementerian Luar Negeri Bir- 

ma menjatakan ini, bahwa Bir- 
ma telah minta kepada Amerika 
Serikat | supaja soal ini 'dipintakan 
perhatian kepada j seinerintah Chjang 
Kai Shek dipulau ormosa. - 
Seperti, Giketahui, pemerintah Bir- 

ma tidak mempunjai hubungan diplo 
matik dengan. pemerintah Taipeh. 

Kominike jang dikeluarkan ole 
kementerian tersebut selandjutnja 
menambahkan, bahwa pasukan2 pe- 
merintah Birma kini sedang menga- 
dakan operasi melawan pasukan2 
Tiongkok Nasionalis jang sih ada 

di Birma itu. Pasukan? Nasionalis ini 
masuk didaerah Birma karena desa- ' 
kan dan kedjaran pasukan2 RRT da- 
lam tahun jang lalu. Banjak dianta- 
ra pasukan2 ini telah tewas dalam ' 
pertempuran2 melawan pasukan2 
Birma disepandjang perbatasan Thai : 
land, sedangkan sebagian lagi ada 
jang tertangkap dan ditawah, Ant. 
Nentee 

  

3 Besar setudjui 

SA -.... Konperensi. militer. Singapura : 

strategi bersama 7: 
Untuk lawan bahaja Komunis di Asia Tenggara 

PEMIMPIN2  'iniliter Amerika, 
Inggeris, dan Perantjis mengumum 
kan, bahwa mereka telah mentja- 
pai kata sepakat tentang strategi 
bersama untuk mempertahankan 
Asia Tenggara dari bahaja sera- 
ngan komunis. 

Komunike resmi jang dikeluarkan 
sehabis pertemuan rahasia ting- 
Katan tinggi jang- berlangsung 4 
hari ini menjatakan, bahwa kata 
sepakat jang telah ditjapai itu ha- 
nja mengenai soal2 militer. 

Kalangan2. jang mengetahui me- 
njatakan, bahwa andjuran2 jang di 
Setudjui ' oleh 3 pemimpin - militer 
Barat tadi, bertudjuan untuk . me- 
ngadakan koordinasi pasukan2 se- 
rikat untuk. mempertahankan  ber- 
Sama-sama daerah Asia Tenggara. 

Kalangan2 tadi menjatakan pula, 
bahwa djenderal de Lattre de Tas- 
signy telah menegaskan kepada wa 
kil-laksamana Arthur Struble 
pemimpin pasukan2 Inggeris untuk 
Timur - Djauh, bahwa - Indo-China 
harus diutamakan untuk mendapat 
persendjataan. 
Kemarin sore naskah putusan kon 

perensi telah ditanda-tangani dan 
akan dilaporkan kepada Pe ae 
tahnja Pengae Ant. UP 

PedialanZ Perantjis ke 
Irian 

Enam orang. .pedjalan Perantjis, 
termasuk seorang wanita, telah tiba 
di New Delhi dari Paris untuk menga 

Gakan ekspedisi ke Irian utk. mempe 
ladjari penghidupan sosial dan kebu 

dajaan dari penduduk asli Irian! Eks 
pedisi tsb. dilakukan dgn persetu 
djuan dari the French National Com 

mission jang mengadakan kerdjasa 
ma dengan UNESCO. Para pedjalan- 

jang memulai perdjalanannja sedjak 
tanggal 11 November tahun tatu, 
telah mentjapai djarak 10.000 dgn. 
melalui Italia, Junani, Turki, Liba- 

non, Siria, Irak, Persia, Afganistan 

dan Pakistan. Mereka bermaksud 
mengundjungi Calcutta dengan mela 

lui Agra dan Banaras dan kemudian 
dengan melalui Birma, Malaja dari 
Indonesia ke Irian. Mereka mengha 
rapkan dapat mentjapai tempat itu 
dalam waktu enam bulan. — LD.N: 

    

Baru Trima | 
Solex motorrywiel dan, 
Masguito hulpmotor 1:100. 

“ Speda2 laki /premp. Retgleih 
dan lain2 merk jg sudah ter- 
kenal. : 
Harga tanggung melawan. 

Harap lekas datang di 

nRisco” 
— Ngabean 66. Jogja: 

  

     

   
aras 

  

  

No.: 

(LA.D.) 

| Kebon Sirih 80 Djakarta. 

“A.  Importeurs : 

: 4. semua barang2 
Negeri 

belim keluar dari 

Priok dan berada di: 

“8. gudang 

b. gudarig Tentara 

B. Langganan (Jleverancier) 

4 

Jang berkepentingan   
  

sebut selambat2nja satu bulan sesudah pengumuman 
memberitahukan nomer pesanan jang bersangkutan, 

menterian Pertahanan Bagian , Penjelesaian Urusan “L. 

3. semua barang2 jang sudah keluar dari 

    

PEMBERITAHUAN 
002/P.U.-L.A.D./51 

Kepada jang berkepentingan dengan ini diberitahukan, bahwa ber: 
hubung dengan pembubaran dari ,,Leger Aanschaffings 

supaja menjelesaikan hutang piutang dari L.A.D. ter- 
Dienst” 

ini serta 
dengan ,,Ke- 

Tea 13: ” 

Surat? jang dimadjukan harus berisi keterangan2 seperti : 

jang harus dimasukkan lagi dari Luar 

2. semua barang? jang telah ada di Tandjung Priok ten 

gudang 

gudang Tg 

Importeur sendiri 

Selandjutnja dengan keterangan berapa djumlah wang. 

Dalam Negeri : 

"1. semua barang2 jang sudah masuk dalam adira Tentara: 

2.. semua barang2 jang 'harus diserahkan lagi 

Dengan keterangan berapa djumlah wang. 

diperingatkan dengan sangat, bahwa hutang 
piutang, satu bulan sesudah pengimuman ini tidak dimasukkan, 
tidak akan diurus lebih landjut oleh Djawatan tersebut. 

Djakarta, 9 Mei 1951 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 

BAGIAN PENJELESATAN, URUSAN L.A.D.: 

t 

  

  

Riley bitjarakan soal 
Israel-Syria 

Kepala staf PBB di Palestina, Djen 
deral William Riley, telah tiba di 
Israel, untuk mengadakan pembitja 
raan2 dengan menteri luar negeri 
Israel Moshe Sharet dan kepala 
staf Israel, Djenderai Yigal Yadin. 

Didapat kabar, bahwa Riley akan 
diberitahukan pendiri ian pemimpin2 
Israel, mengenai kedatangan bala- 
bantuan dari Irag di Syria, suatu hal 
jang pada umumnja dipandang se 
bagai permulaan babak jang berba 
haja dalam krisis antara Israel dan 
Syria. 

Kepada para wartawan, “Riley 
menjatakan optimismenja dan dika 

dan akannja bahwa ia akan menjelidiki 
soal kedatangan pasukan? Irag di 
Syria tadi dan aspekt hukum dari 
soal ini, ditindjau dari sudut perleta 
2 sendjata antara Syria dan Isra- 
e 

Setelah berunding dengan Sharett, 
Riley akan meneruskan perdjalanan 
nja ke Jerusalem. — Ant.- AFP. 

- HALAMAN 3 

X 

F 1 aa TI ENE     
PEGAWAI KEHUTANAN 
Nama Siti Indijah Tjilatiap masih 

menggema diingatan pembatja. Soal 
nja: membuka tabir ketidak adilag 
dikalangan. buruh. Pantas mendapat 
sambutan jang hangat! 

Kalau oleh Siti Indijah harus soal 
nama jang. diperbintjangkannja, ma 
ka kami hendak mentjeriterakan, 
bahwa didalam perburuhan kehuta 
nan ada terdjudi setjard massaal (al 
'gemeen), “bahwa seorang waker 
politie — waker tempat pengumpu 
lan kaju ditengah hutan,— seorang 
mandor techmiek kehutanan dan jang 

setingkat dengan itu, jang semuanja 
umumnja keluaran Sekolah Rakjat 
6 tahun, masih digadji. sebagai peker 

dja harian atau masuk PGP ruang I 

(ruang buta huruf). Seorang Mantri 

Politie Kehutanan, Manteri Ukur 
Kehutanan, keluaran SR. 6 th, atau 
“Sekolah Politie Ukur Kehutanan ma 
'sih masuk PGP ruang II (dua). 

Bahkan seorang kepala bagian dae 
rah (ressorthoofd) masih ada pula 
jan g diruang II (dua), sedang UMUM 

nja diruang III (tiga), walaupun di 
'masarakat disebut pak Sinder!! 

'Bahwasanja mereka SEMUA ini 
tiap hari 9—10 djam bekerdja, bah 
kan pernah patroli sampai 18 djam 

kerdja, zonder uang lembur, sidang 
pembatja tak uSah terkedjut! 

Bahwasanja mereka tiap detik 
menghadapi bahaja terantjam djitva 
njoa DENGAN TIDAK BERSENDJA 
TA API. Beberapa kali sudah terdja 
di menteri politie hutan (notabene 

PGP-er ruang dua) mati terbunuh 
karena kedjantanannja? 

Semoga Kabinet baru imi dapat 
memperbaiki keadean ini! Ataukah 

belum ada inzicht dalam soat pega 

wai kehutanan "ni? Kami tak tahu!! 
Sispe — Doplang. 

: Emas & Karet 
. Pasar Djakarta. 

Harga karet tertjatat tg. 18/5 djam 
17.00 dipasar Djakarta. 

Sheet No. 1 R 8,15 djadi, No: 2 
R 7,95 nom, No. 3 R 7,70 nom. 

Sheet No. 1 ek. Tg. Priuk R 6,90 
pembeli. 

Crepe No. 1 R 8,40 pembeli. 

Di Djakarta. 

Harga emas tertjatat tg. 18/5 djam 
17.00 dipasar Djakarta. 

Emas No. 1 R 32,50, No. 2 R 31,60, 
No. 3 R 30,25. 

  

Di Medan. 

Harga karet tertjatat tg. 18/5 di 

pasar Medan. 

Sheet No.1 R7,—, No. 2 R 6,80, 
No. 3 R 6,60. 

Slab R 2,10. 
Pasarnja Sepi. 

Emas No. 1 R 33,—, No. 2 R 32,—. 

  

' PENGET: 
| JAAN. 

Etjeran aa R.-3— 
pembajaran dimuka. 

“Siap rampung dari Pertjetakan : 

R 0.50. 

Ongkos kirim bebas. 

DONESIA". 
»SAMPAH MASJARAKAT”, 
dah terbit 4 R 9.—- 

lum terbit 4.R 8.—. 

»MENTERI2 
KERTAS LANTJUNGNJA", 
terbih ah Ib 

Sesudah terbit 4 R.. 15,—. 

Semua . ongkos kirim tambah 

ban ga 304, ongkos. 
Sedia "djuga : 

kirim 

djaran bahasa Inggeris dari 
No.1 aR9— No. 2 dan 3 

Pengambilan 
kirim bebas. 

- 

AND FOR THE PEOPLE. 
SECURITE SOCIALE, 

diiimislik 
aa MAN ANE ne na 2 PENGU 

HOTEL GARUDA KAMAR No. 16 
KE 

GONDOLAJU No. 9 

1 

f 

201-—5   
    

Terbit sekali tiap bulan. Harga langganan 
Berlangganan sedikitnja satu kwartal. 

sekolah sedikitnja sedjumlah R 50-—, diberi potongah 3070. S 

»AMERIKA. MELANGGAR PERDJANDJIAN 

»"PERTJIKAN KORUPTOR 
4. Ri-5,— Sesudah terbit 

»SURABAIA. DIWAKTU MALAM”. 

| “KAIMING ENGLISH BOOK”, 

SOLIDARITE 

PENSION MERDEKA (HOKET) 

Segera terbit Kanibal dalam Nomor Istimewa : 

Madjalah BAHAGIA . 
Berhaluan: SOSIAL-DEMOKRATIS 

Tidak bertalian politik-partai. Hahja berdasarkan patokan semula: : 
Membawa SUARA RAKJAT BEBAS dan MERDEKA, DARI 
RAKJAT, CLEH RAKJAT- dan GUN 3 

. Menjelengg arakan pembangunan : POLITIK — EKONOMI — 

AN — KEMASJARAKATAN 

A. RAKJAT. 

dan KEBUDA- 

7.505 
Semuas 

sekwartal R 

$ 3 

Lagu MARS BAHAGIA. Hebat din bagus. Sebelum terbit 48 
Pengambilan buat didjual lagi atau untuk rumah? 

& 

»DIBELAKANG LAJAR PERDJUANGAN REPUBLIK . IN- 
Sebelum terbit 4 R 5.—. Sesudah terbit 4 R 9—. 

Sebelum terbit 4 R 5.—. Sesu- 

posrTrDam, 
KAIRO DAN YALTA”. Sebelum terbit & R 12— Sesudah: 
terbit ih 2b— $ 
»IRIAN BUKAN STATUSNJA BELANDA LAGI”. Sebelum: 
terbit “&  R10-— Sesudah terbit 4 R 18.— & 
»BELANDA BERDANSA LAGU SAMBA IRIANA”. Sebe- 

Sesudah terbit 4 R 15.—. 

INDONESIA DENGAN PENA PUNTUL DAN 
Sebelum terbit 4& R 8.—. Sesudah 

INDONESIA”. Sebelum terbit" 
RV 

Sebelum terbit 4 R. 8,—.. 
1 

1075 
Pengambilan buat didjual lagi medik 25 djilid, diberi an 

bebas. 

dari Shanghai, China. (Pela- 
Kaiming) untuk sekolahan 2 
masing2 4 R 1l.—. 

Rupa? Buku MODEBLADEN Tahun 1951 dari ga 815 sam- 
pai & R 50.-— Semua ongkos kirim tambah 10x. 

buat didjual/lagi sedikitnja 25 djilia, orkes 

Semua pesanan disertai uangnja sekalian langsung pada, : 

'Tata-Usaha Madjalah BAHAGIA, 
Pasar Besar No. 31, Surabaja. 

Kotakpos No. 135. 

BAHAGIA, THE VOICE OF THE PEOPLE, BY THE pRObLi : 

DES HOMMES. 3 
191— 

  

UMAN Bea 
Kelana umum ' dipermaklimkan, bahwa, untuk per- 
baikan kediaman, Kepala Perwakilan Garuda Indone- 

sian Airways N.V. — Jogjakarta telah pindah dari: 

Kamar 3 
TA rrupOn 3G. sik 

Harep Sdr.2 jang Gslka atingan memperhitikan adanja, 

Togfa, 19 Mel 1951, 

GARUDA INDONESIAN AIRWAYS N.V. 
Kepdia Perwakllaff Jogjakarta, 

ISKANDAR 

        

! 

 



   

  

             

          

    

  

   
   
     

  

    
   
   
   

   

   

   
   

          

   

      

     

| Perlu diterangkan, 

| sanakan pekerd. 

  

Arena 
| PANITYA BROSOT KE 

'DJAKARTA 
  

      

8 

   

    

  

Djamu Semangat Chasiat dpt dipas- 

tiken, bikin kuat tenaga anggauta rahasia 
lelaki, djangan ragu? kirim R 11,50. 

Djamu Srikaton Chasiat dapat dipas- 
tikan, rupa2 Rhematik, Kentjing manis, Lum. 

puh, Syphilis, Beri2, LB C. dll. 7 
Djangan ragu2 kirim R30, — & 

  

  

      

IREX 
  

Lauw Djin Sing Djl. Kemuning 26 Tulungagung. 2 

  

Hari Sabtu jl. berangkat ke Dja 
karta rombongan  Panitya Djemba 

“tan Kali-Progo Brossot Jogjakarta, 

ng terdiri dari ng ialah: Ke 

Usaha Prodjowirojo bersama penulis 
'nja Hadisukotjo dan bendahari Pu- 
@johartono. Keperluannja, ialah me ngurus permohonan idzin membikin 
Ungian Uang sebesar satu djuta 

bahwa gamba 

ran telah njata, uang pindjaman 

| untuk keperluan memperbaiki djem | 
batan Brossot telah tersedia, hanja 

| waktunja melak 
an tersebut. Seka 

rang sudah mulai diadakan persia- 

.pan2. Untuk meringankan beban 

rakjat dengan adanja sewa djalan 

tinggal menun, 

(tolgeld), maka djika Undian Uang | s1 
tersebut diatas dapat berhatsil baik, $ 

Ea Pa jang sebesar DUA RA- 
S RIBU RUPIJAH itu dapat se 

kaligus terbajar, sehingga tidak 

perlu lagi mengadakan sewa djalan 
seperti rentjana pertama, 

2 

  

DATAR PUN Ae aa 

D BRIGHT LEAF 
“»Hoogmoet komt voor de va?", de 

mikian peribahasa Belanda, jang 

tjotjok apa jang mendjadi strekking 

dalam 'pilem ini. Seorang Brant na 

manja, peranan jang dipegang oleh 

Gary Cooper, kembali ketempat 

tinggalnja. Tapi ajah dan iparnja. 

telah meninggal dunia. Segala harta 

bendanja telah djatuh kepada orang 

jang terkaja dikota tersebut, kota 

Kingstown. Di Amerika Serikat se- 

“Pilem ini bikinan Warner Bros. 

Kalau melihat siapa jang pegang 

2— 

rolnja, memang tidak boleh diungki : 

ri. Seorang peran dalam lapangan 

pilem2 achlak (karakter filems). 
Pilemnja boleh dipudji, tidak me 

ngetjewakan untuk dilihat. Memang 
disana sini banjak adegan2 jang pan 

djang. Tapi dimana diperlukan oleh 

,regiseurnja. Dimana peranan2 perlu, 

dikemukakan permainan achlaknja. 
Seperti muka Gary Cooper, sewaktu 

marah, sewaktu memudji, sewaktu 

bersedih. Disitulah pemotretan di 
pandjangkan. Sehingga "tidak men 

djengkelkan untuk penonton2. - 

Tjerita pilemnja - berkisar dalani- 

perebutan atau -konkurensi antara 
pedagang rokok serutu dan rokok 
biasa. Rokok sigaret ini dipelopori 
oleh Brant (Cooper), sedang lawan- 
nja, jang djuga meruineer ajahnja, 
jalah pedagang serutu. Mereka sa 

ma mengadu kekuatan dalam mentja 
pai kenamaan dagangan. Brant me- 

nang. Lawannja (Singleten) djatuh. 
| Tapi anaknja jang tjantik dapat men 
tjuri hati Brant. Ia akan mendjatuh 
kan Brant dengan tjara mau mendja 
di isterinja. Setelah mendjadi isteri 

nja, dengan sekehendak: hatinja, di 

haribur-hamburkan uang suaminja, 
hingga segala uang dalam perusa- 

haan habis semua. Kehendak ini da 
pat diketahui oleh Brant . sendiri, 
waktu kompagnon2nja  meninggal- 
kan dia, karena ia tak dapat mem - 
pertahankan perusahaannja terhadap 

pengaduan seorang prokurur djende 

ral. 5 $ 
- Achirnja ia ditinggalkan oleh iste 
rinja, sedang rumah Singleten jang 
mendjadi angan-angannja untuk me 
nguasainja "telah terbakar habis. 
'Achir adegan pilem, Brant kemba 
li seperti orang biasa sewaktu da 
tangnja. #1 

Pilem ini sedang diputar di gedung 
s»REX” Jogjakarta untuk 17 tahun 
keatas. 5 2 : 

  

Pendjelasan djawatan 
Agama : 

MENGENAI berita KR hari Sabtu 

jl. tentang pintu  Mesdjid amblas, 

oleh Djawatan Agama Jogjakarta 

- didapat pendjelasan, bahwa pintu jg 

hilang itu bukanlah pintu besar Mes 

itu. 

  

£ 

Sek. Tionghoa diperbaiki 
Pada waktu ini orang sedang Si- 

buk membangunkan kembali  ge- 

' dung sekolah Tonghoa di Klaten, jg 

pada permulaan bulan ini terbakar. 

“ Diharapkan bahwa dalam waktu 

jang pendek gedung baru tsb aka 
bisa ditempati. tata 

  

» Kasti Purworedjo 
£ Tanggal 15/5-51 di lapangan Boro- 

kulon Purworedjo telah di adakan ' 

pertandingan kasti antara Madrasah 

bslamijah (M.I.)  Pangenredjo dan 

/S.R. VI Borokulon.  Berkesudahan 

dengan 26 lawan 17 untuk M.I. 

Siaran RADIO 
(SENIN 21 MEI 1951. 
Gelombang: 59,2 dan 122,4 m. 

17.00 Pembukaan 

ti nak2 oleh Bu Tien. 3 

117.45 Nj. Tjokro bermain piano. 

18.15 Ruangan Penerangan Kota - 
2 Pradja. Pa & & 

0. Peladjaran njanji kanak2 oleh 

#2 apok: Tono. 1 

49.15 Tindjauan Luar Negeri. 

: 9.40 Krontjong Langgam dan 

» bul oleh O.R.J. Suharto. 

  

      

  

     

Rat 

Stam 

  

  

djid, tapi pintu lain - dari Mesdjid 

Dongengan Ka-- 

- MAKLUMAT KEPALA PUSAT 
DJAWATAN PERTAMBANGAN 

0 No. 181/FLT. 

Kepala Pusat Djawatan Pertambangan dengan ini mempermak- 

lumkan, sebagai “berikut : 

a. “mereka jang telan memadjukan permohonan2 (aanvragen 

om vergunning tot het doen van mijnbeuwkundige opspo- 

ringan) penjelidikan pertambangan dan hingga pada tang- 

gal 1 Januari 1942. belum ada keputusan atas  permoho- 

nan-permohonan itu: N - - x 

mereka jang antara tanggal 1 Januari 1942 hingga saa? 

penjerahan kedaulatan kepada Pemerintah R.I. telah mema- 

sukkan permohonan2 (aanvragen om vergunning tot het 

doen van mijnbouwkundige opsporingen) penjelidikKan  per- 

tambangan atas permohonan2 mana belum ada keputusan, 

Djika mereka tersebut dalam a dan b masih berminat me- 

neriskan - permohonannja itu, supaja mengulangi permoho- 

nannja tersebut. 

Surat2 ulangan ini harus diperbuat dalam rangkap tiga, se- 

dangkan jang kesatu dan kedua harus diperbuat diatas kertas 

bermeterai R 3.— dan disertai peta-bagan  (Schetskaart) dari 

lapangan jang dimintanja dengan perimbangan (Schaal 1 : 100.000) 

Surat2 permohonan2 ulangan ini akan dianggap sebagai peng- : 

ganti permohonan2 jang telah dimadjukan terdahulu. 

Mereka jang dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman 

'ini, tidak memadjukan permohonan ulangan atas permohonannja, 

jang telah diadjukan terdahulu, seperti dimaksud dalam a dan b 

tsb. diatas dianggap tidak berminat lagi meneruskan permoho- 

nannja. 

— Setelah waktu tersebut, 
dari Daftar permohonan. 

permohonannja itu akan dihapuskan 

Diharap agar supaja jang berkepentingan memperhatikan hal 

tersebut diatas. Ha : 

Keterangan -lebih landjut, dapat diperoleh pada Bagian Hu- 

kum dan Inspeksi Tambang pada KANTOR PUSAT DJAWATAN 

PERTAMBANGAN di BANDUNG. 
ana 2 

“ SDJAKARTA, 7 Mei 1951. 

Kepala Pusat Djawatan Pertambangan, 

200-5 R. SUNU. S. SUSASTRO. 
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#3 

LELANG RUMAH-TANGGA — 

. SEBAB MALAM INI LISTRIK MATI. 

    

»KEDAULATAN RAKJAT” 

        

. Ta | 
A Giant Bihze Or Love-FiRE LIGHTS TE SCREEN TODAY! 

  

PRIGaT LEAF 
        

    

        

MAIN DJAM: 

5 

7 

9. (COOPERIYACA 
17. Tahun keatas. Na CARSON , 

TUNGGU SAMPAI BESOK MALAM 

   He fought every 
| waya man can 

RI fight .... to get 
her kisses out 

of his blood!        

  

          

    

   

  

HANGAT — SEDIH — ACHIRNJA ... TENTERAM. 
203—5   
  

    
Sekolah Technologie Wersigak Atas 

PENGUMUMAN 
Sekolah Technologie Menengah Atas dari Djawatan Perindustrian/ 

| Keradjinan- akan menerima murid2 baru untuk Kelas I tahun 

peladjaran 1951/1952. 

Gahnja tamat beladjar akan ditempatkan sebagai pegawai Djawatan 

Perind./Kerdj: dim. gol. 1V/b P.G.P. 1948, 

Pendaftaran diadakan pada tg. 116—'51 s/d 15/6—'51 pada tiap? hari 

kerdja dj. 9000—1100 diruargan Sek, Techn. Men, Atas,. digedung 

bekas Kementerian Kemakmuran Balapan Jogjakarta. 

Para Peladjar supaja membawa idjazah dan daftar angka asli dgn. 

turunannja. “ 

Jogjakarta, 19 Mei 1951 

4 Kep. Sek. Technologie Menengah Atas. 
204- 5 : 

1. Mereka jang beridjazah S.M.P. bg. B. 

2. Jang sanggup beladjar dengan perdjandjian ikatan dinas. 

Murid2 S.T.M.A. mendapat tundjangan uang beladjar dan sesu- 

  

    Pada hari SAPTU 26 Mel 1951 djam 5 SORE dirumahnja Tuan 

Mahmud L. Latjuba Djalan Tugu Kulon 14, Jogjakarta. 

Perabot rumah-tangga lengkap, barang2nja dalam rawatan baik. 

Hari periksa sebelum lelang dimulai. Diuru Lelang 

190—5 e , PAK MUH. 
sara 

  

  
KEMENTERIAN PERTAHANAN | 

STAF ANGKATAN LAUT 

PENGUMUMAN 
: aa LNo. G 4/3/19 Tn 

I. Angkatan Laut Republik Indonesia memanggil : 

Pemuda2 Indonesia, pentjinta- laut, untuk . dididik mendjadi : 

Corps Pelaut 
Corps Techniek (mesin) 
Corps Hlectro Techniek 
Corps Komando 

Perwira. Corps Administrasi 
: Perwira Corps Pendidikan Djasmani. 

Tempat pendidikan didalam dan/atau diluar negeri. 

Lamanja pendidikan didalam negeri & 2 tahun, diluar nege- 

ri & 3 tahun. : : 

'Selama dalam pendidikan peladjar2 diberi asrama, perleng- 

kapan tjuma2 dan uang saku. . 

Sesudah lulus “dari pendidikan akan diangkat sebagai Per- 

wira Angkatan Laut Republik Indonesia, (dengan pangkat 

Letn. Muda Laut). : 

  

Perwira 
Perwira 

| Perwira 
Perwira 

H
a
v
o
w
p
 

s3 bk Sjarat? : 

a. Warga negara Indonesia 
b.. Laki2 aa 
C. “Umur 18 tahun sampai 25 tahun 
d. Berbadan sehat berkelakuan baik 
e. Tinggi. sekurang2nja “1.55 M. 
f£. Belum beristeri. 
g. Sanggup ditempatkan dimana sadja setelah tammat 

3 . peladjaran. 
h. Harus sanggup mengadakan Ikatan Dinas dalam Ang- 

katan Laut sekurang2nja 10 tahun. 

“1 Untuk A, B, G dan D idjazah serendah2nja S.M.A. Bag. 

B atau jang sederadjat. dengan itu. 

ji. Untuk E dan F paling rendah S.M.A. Bag. B.C.A. atau. 

jang sederadjat dengan itu. 

IV. Lamaran2 hanja setjara tertulis dengan disertai : 

Riwajat hidup lengkap jang ditulis sendiri. 

Salinan2 surat idjazah/surat keterangan disertai angka2. 

Surat keterangan berbadan sehat dari tabib. 

Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 

dja atau Polisi. 

e. Untuk mereka jang sedang bekerdja: surat idzin dari 

Kepala Djawatannja. 

Dialamatkan. kepada : , ' « 

Untuk Djawa Barat dan Djakarta Raya: Perwira Perso- 

nalia Djalan Elang No. 3 Djakarta. 
Untuk - Djawa Tengah: Perwira Bag. 

Laut Jogjakarta. 
“Untuk Djawa Timur: Personalia Bag. Penerimaan di Kali- 

asinsno. 4 Surabaja. 

Untuk Sumatera : Kom. Daerah Maritiem Belawan. 

Untuk Kalimantan : - Bandjarmasin (alamat segera akan 

ditentukan : supaja langsung dikirimkan ke Djakarta. 

Untuk Sulawesi: Komandan Kenasan Kota Angkatan Laut 

Djalan Guntur no. 1 Makasar dan Menado. 

Untuk Sunda Ketjil dan Maluku : Ambon. 
(Alamat untuk Menado dan Ambon akan ditentukan lebih 

landjut: sementara supaja langsung dikirim ke Ma- 

kassar). 5 3 

. Mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil dengan 

perantaraan radio R.R.I. danjatau dengan surat, untuk 

diudji. $ 2 

Segala biaja  perdjalanan kapal/kereta api jang telah dike- 

luarkan oleh mereka jang dipanggil untuk diudji, akan 

dipikul oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. « 

Semua surat lamaran jang telah diadjukan sebelum 1 Maret 

1951 tidak berlaku dan harus diperbaharui lagi. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Agustus 1951. 

: Djakarta, 10 Maret 1951. 

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT 

O
o
 

Sosial Angkatan 

  

PENGUMUMAN 
Pendaftaran Udjian masuk Sekolah Guru dan 

Hakim Agama Negeri (.S.G.H.A.) 

di Jogjakarta 
Pn 

Sjarat2 untuk turut udjian masuk S.G.H.A. 

1. Mempunjai idjazah 8.M.P. Negeri bag. B. utk bagian B. 

Pa ya ” BN » s Batan. An Up C. 
mete. s2 Madrasah Meonengah/S.M.I: " » A. 

Sjarat2 pendaftaran : 
1. Membawa idjazah aseli dan daftar nilai. 

2. Membawa 2 (duaj pasfoto. 

3. Idjazah dari lebih-dari2 (dua) tahun jg lalu (1948) tidak berlaku. 

Keterangan lain2. 

1 Udjian akan diadakan pada pertengahan balan Djuli 1951. 

2. Tempat pendaftaran: di Sekolah Rakjat Netral Danuredjan 

Djl. Malioboro. 

3. Waktu pendaftaran: Tiap2 hari kerdja djam 5 sampai djam 8 

sore. Dalam liburan bulan Puasa djam 8.00 sampai djam 11.00 

pagi. 

Pendaftaran dimulai pada tanggal diumumkannja dan ditutup 

pada tanggal 10 Djuli 1951. 33 

Wassalam 

Jogjakarta, 18 Mei 1951. 

195—5. Wk. DIRECTEUR. 

  

KEMENTERIAN  PERTAHANAN 

'DJAWATAN TOPOGRAFI 

ANGKATAN DARAT 
—0— 

PENGUMUMAN 
No. 980/Peng!/DT/51. — 

Djawatan Topografi Angkatan Darat 
BUATAN DJEPANG 

Kepada semua Badan-badan Pemerintah, Partikelir dan 
Umum jang masih mempunjai Peta-peta Djepang jang di- 

buat selama pendudukannja di Indonesia dengan kedar 

1:250.000 atau lebih besar dari itu, diminta dengan hor- 

mat supaja memberi tahukan dan menjerahkannja kepada 

Djawatan Topografi Angkatan Darat di: 

GUNUNG SAHARI no. 89190 DJAKARTA. 

Perlu diterangkan bahwa peta2 tsb. sangat dibutuhkan 

untuk Arsip. 
Djika diharuskan, 

' ongkosnja. 
Terima kasih. 

Tantan Peta2 

kita sanggup mengganti kerugian dan 

Djakarta, 10 Mei 1951, 
KEPALA DJAWATAN TOPOGRAFI 

ANGKATAN DARAT,     anb. ttd. « 

RE | Perwira Personalia 
: 

R. S. Mangastowo. 
1 (R.M.S. SOERJOSOEMARNO) 

Kapten N 196—5 Majoor — T.N.I. 

  

  

      

| | 177—5 

PEN KE na Ea 

      
OWog cesmnda, Ah depan ik   

'SENEN 21 MET 1951 

MALEMAN SRIWEDARI 
SUDAH DEKAT. : 

123 JUNI — 8 JULI '51. 
HARAP LEKAS! | 

Pesan tanah, pilih tempat jang strategis. 

« Dirikan stand2, Toko2 dan 

« Buatlah Reclame & Advertensi, seba- 

njak2 - nja. 

Lebih hebat,”lebih besar dari jang sudah2. 

Harap tjepat hubungan dengan Panitya Maleman di Sriwedari. 

PANITYA MALEMAN 
SRIWEDARI 

  

Perwanan! Pennnc ! Tiatar ! 

aa
n 

  

GANECA 
TIME - dealer 

"The Weekly Newsmagazine” 

Jg. terbaru hanja lambat 3 hari 

dari Amerika. Berlanggananlah. 

Harga... Rp. 2,— tiap Nomor. 

bia TB Dji. Margomuljo 10 A — Jogja. 

  

  

AHLI NUDJUM, H.B. AZAD Kotakpos 132 Bandung. Menerangkan se- 
gala hal penghidupan, rumah tangga,pertjintaan, perdjodohan, pe- 
kerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan nama dan umur 

dalam 1 enveloppe dgn poswesel R.10.— Tuan/Njonja akan dapat 
djawaban jg tjotjok dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. 

5 

( 

tw 
2   

  

  

Perang Dunia ke III sudah mulai ? 
| PERANGT 

Lekas kirim posiwisel f 25.— 

Diawab sendiri 111 

Akan terima Buku: 

  

  

(Ramalan dari 7 

0 Arti Tanda2-. untuk mengetahui apa jang sudah dan jang akan 
terdjadi, baik mengenakan Diri Orang (Mierocosm) maupun Ne- 
gara dan Dunia Umumnja (Macrocosm) 0 Ramalan Djojobojo, 
mengenakan Dzaman, Situatie Politiek, Evolutie dan Revolutie. 
Kupasan Djojobojio mengupas: apa jang sudah dan jang akan ter- 
ajadi, mulai dari dzamannja Sultan Pakubuwono. TV, Dzaman 
Kolobendu (Dzaman penuh perampokan) Ratu Adil, Dzaman Mulia 
dan seterusnja sehingga Kiamat Kubera. DO Ramalan Ronggo- 
warsito. a.l. ,,Bok Djanda kehilangan Kisa isinja Gula Kelapa” 
Siapakah jang diartikan ,,Bok Djanda” dipikir sebentar tentu ke- 
temu ,,Kisa” diartikan Indonesia, sedang ,,Gula Kelapa” adalah Ben- 

dera Sang Merah Putih !! ? Sjair Ronggowarsito, a.l. ,,Keong lu- 
rik separan-paran, Pak Tjilik golek dalan, Pak Gede bakal teka...” 

dan lain-lainnja pula jang kesemuanja diterdjemahkan kedalam ba- 
hasa Indonesia pula. : 
0 Perlambang dan Sindiran Dzaman Djojobojo, tepat hebat, telak 
galak. 5 Ramalan Lan Phik Cen, a.l mengapa Tiongkok mendjadi 
R.R.T. ? mengapa Mao berkuasa? Benarkah nanti tinggal Tiong, 
Tik dan Gie? 0 Puspa Ragam, beraneka Ilmu Tua, warisan dari 

Kijai Sapta Rengga jang amat bermenfaat bagi mereka jang ma- 
sih mendjundjung tinggi Ilmu Tua, Pusaka jang tetap berharga. 
0 Astrologie dan Horoscope,: kuntji rahasia supaja orang Berun- 

| tung dalam Penghidupan, PERTJINTAAN dan Kesehatan, menu- 
rut kelahiran masing-masing. S Sedjarah Indonesia mulai dari 
dzaman Purba sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat dengan 
tjara luas bebas, lengkap djangkap!!!! 0 Putusan  Conferensi 
Gaib, Rapat dari para ,lelembut”jang hendak menghukum kepada 
mereka jang djahat dan lupa akan perikemanusiaan, hingga pen- 

: duduk tinggal separo : 

Semuanja itu dikumpulkan dan “didjadikan sebuah . Buku : 
SAPTA PUDJANGGA jang harus dibatja dan dipunjai 
penduduk Indonesia dan diwariskan anak-tjutjuk jang ta' akan 
mendjadi B A SI untuk selama-lamanja ! !! 
1 Buku ukuran besar harga 

Pudjangga dan kenjataannja) SIVNWNVG 

R 25— 

kota tjukup kirim postwisel) 

192—5 Djalan: Ngantenan ? b — KUDUS 
     

(Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat 1 buku sadja. Luar" 

Badan Penerbit: KWA GIOK DJING 
  

SEDIA BUKU2 BARU PENTING. 
« . Siapa tjepat pasti mendapat. 

1. Tata Negara Indonesia I. oleh: Mr. Iman Supomo R 5.— 
2. Apa dan Siapa : oleh: Tjiptoning ,, 10,— 

3. Gerak-gerik PARTAI POLITIK oleh: A. Hakim D. ,, 6,50 
4. Tentang soal2 ,,Negara Demokrasi” dan Diktatur 

Proletar” oleh: Roestam Effendi ag Teka 

5. Soal2 mengenai sistem kapitalis oleh: Roestam Effendi ,, 5,— 
6. Pendjelasan tentang soal2 Trotskisme 3 SE Aa 

7. Pak Ho. Bapak Republik Demokrasi Rakjat Vietnam 
oleh: Sun Han Ga 

8. Lembaga Hikmat oleh: Hamka » 5,50 

9, Renungan Hidup oleh H.M. Bustami Ibrahim BEN 
10. W. C. Keyner. Buku Masak2an P0 

ll. Tkheorie dan praktijk masak2an ka g5 

12. Cursus Costutim oleh: S. Nursiah Sajur 3 Oya 
13. Wanita dalam tingkatan masjarakat PG 3 EL 

14. Kamus Indonesia Ketjik SO 

15. Aldjabar Buku peladjaran utk. S.M.P. oleh: R. Siahaan,, 5, 
16. A New English course (Kursus baru bah. Inggeris) ,, 12,50 

17. Penuntun karang-mengarang ». 5,50 

18, Penuntun untuk mendapat idjazah sopir KSO 

19. Islam dan Socialisme oleh: H. O. S. Tjokroaminoto ,, 12,50 

20. Ichtisar Seluk Beluk Agama oleh: H. Abubakar Jacub ,,. 5,20 

Ongkos kirim 10 pCt. 

sedikitnja.... R. 1. — Toko Buku “K. R,” 
TUGU 42 — JOGJAKARTA.   

Typ. pKEDAULATAN RAKJAT” 1031/LU/A/102. 
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