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Me . 

vinet sidang. 
ore kabinet akan menga- 
dang di .gedung Dewan 
embitjarakan soal em. 

PRESIDEN DI Bat! 
, W AKTU menindjau di Bali Presi 

den Sukarno telah mempergunakan 

korvet Banteng. Sedatangnja di 
' Singaradja Presiden terus mengeda 
kan tjeramah, kemudian terus berist 

irahat di Tampaksiring. i 
Pada gambar sebelah ini keliha 

tan Presiden sedang mentjeritakan 
penindjauannja di Djawa Timur dan 

di Madura kepada gubernur Sunda 
Ketjil Mr. Susanto Tirtoprodjo (kiri 

nja) dan Sutedja kepala daerah Bali 
(kanannja). : 

Pada gambar lainnja tampak 
Presiden beristirahat dirumah guber- 

nuran di Singaradja. Tampak Bu S 

usanto disisi kanan Presiden. Demiki 
an pembantu KR dari Bali. 

  

  

  

Aan NADA NAN 

4 KRISIS MINJAK INGGERIS —IRAN: 

Perkembangan? dramatis a 
terdjadi dalam 10 hari 

5 2. Amerika atau Sovjet— 
| dulu ? | 

Pendapat murid2 
S,M.A. New York 

s Menurut hasil pemungutan 
suara diantara murid murid 
sekolah S.M.A. di New York, 
baik murid laki2 maupun pe- 
rempuan, maka kebanjakan 
murid laki2 berpendapat bah- 
wa Amerika Serikat harus 
mendjadi pihak jang pertama, 
jang mendjatuhkan bom atom, 

Gjika petjah perang melawan 
Sovjet Uni. 

Sebaliknja, murid2 perem- 
puan berpendapat bahwa A- 
merika boleh mendjatuhkan 
bom atom, apabila Sovjet su- 

Gah mendahuluinja. 
Pemungutan suara jang di- 

lakukan atas usaha ,,Institute 
of Student Opinion” tadi di- 
lakukan diantara 506.000 mu. 

  

    

  

     sidang ini Duta Besar In- | 
di Amerika Serikat Mr. | 

“oamidjojo akan memberikan | 
tentang itu. RD. “ 

Aa 

   
1 

    

INGGERIS BOLEH TUNGGU DJAWABAN IRAN 
Entezam - McGhee. 

indjian dagang Toto: 

nesia-Swiss 
'saris Agung RI di Den Haag 
mumkan kemarin dula di Den 
sahwa telah ditanda tangani 

an ! perdjandjian dagang antara 

Te cela dan Swiss. Jang menanda 
tangeni untuk Indonesia adalah Mr. 
Djuahana pemangku Gjabatan Ko- 

m s8 Agung RI Gan untuk Swiss 

Schaffer, ketua perdagangan Swiss, 

   

    

   UTA Besar Inggeris di Teheran Sir Francis Shepherd dan Duta 

“Besar Amerika Serikat Henry Grady hari Selasa jl. mengadakan 

pertemuan lagi untuk membitjarakan sengketa minjak antara Inggeris 

    

(gambar spec. KR.). Kalangan jang lajak dipertjaja 
hari Selasa mengatakan duta besar 
Iran, Nasrollah Entezam, Selasa so F 
re diduga akan adakan konperensi 

dengan seorang pembesar ting 

   

    

dan Iran. Djalannja kedjadian?2 di Teheran rupa?nja makin tjepat dan 

penindjau? politik di ibukota Iran meramalkan, bahwa perkembangan? 

  

ae rn : en Haag. rid pada lebih dari 500 seko- ri kementerian luar negeri Amerik: 

Dena AN anta: my ara atau ig BMA. di New York. jang dramatis akan terdjadi dalam waktu 10 hari jad ini. mengenai sikap Amerika te i 

aa barang “timbal balik Ant. UP. 5 sengketa minjak Iran — Ingg 

  

Sementara itu belum ada tanda2 
bilamana pemerintah Iran akan me- 

njampaikan djawabannja terhadap 

Melihat gelagatnja, tawaran Ing- 
geris untuk mengirimkan suatu per 
utusan ke Teheran, guna merunding 

  

    Dikatakan, Entezam diduga akan 
mengadakan konperensi dgn pem- 
bantu menteri luar negeri George 

La Ans harga lebih dari franc 

Swiss 30 djuta. Jang akan dieksport 

oleh kesia ke Swissitu a.l. ada 
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lah karet, timah, minjik, sarit, tem 
bakau, kopra, sedangkan Indonesia 
akan mergimport dari Swissal. 

textiel, mesin, arlodji dan kendaraan 

bermotor. Ant. 

  

Susunan Seksi? 
. Parlemen 

Berhubung Cg perobsahan dalam 

susunan kabinet, kewarin parlemen 

mengadakan pembitjaraan2 menge- 

nai susunan seksi2 dim parlemen. 

Diputuskan, bhw djumlah seksi? jg 

ada tidak akan ditambab. 
Soal2- mengenai keamanan dim 

negeri akan diserahkan kpd seksi 
dlm negeri, seksi kehakiman atau 

seksi pertahanan, 
Perhubungan dg Kement. urusan 

pegawai akan diselenggarakan oleh 

seksi perburuhan dan perhubungan 

dg Kementerian urusan agraria oleh 

seksi dim negeri atau seksi perta- 

nian. Hari ini dlm rapat seksi2 akan 

dilakukan pemilihan ketua2 seksi 

baru. RD. X 

  

Asri akan darmawisata 
3 Ba ti 

Didapat keterangan, bahwa kini 
telah direntjanakan, . dalam bulan 

Djuli jad “untuk 2 minggu lamanja, 
peladjar2 Asri bagian atas akan me 
ngadakan darma wisata  beladjar 

  

  

Sek. Djen. Kem. D.N.: 

Gubernur mewakili. Pemerintah Pusat 
0. “Harus dapat kerdjasama dengan DPRD 

pita suatu pertjakapan dengan wartawan ..Antara" atas per- 

" tanjaan apakah sebabnja Pemsrintah nampaknja ragu2 dal.m 

mengambil keputusan terhadap pengangkatan guberneur2' bagi pro- 

pinsi2 jang sampai kini belum me 

 menterian Dalam Negeri Mr. Su 

mpunjai guberneur, Sekdjen Ke- 
marman menerangkan bahwa soal 

inf adalah sangat ,,teer" sehingga perlu sekali Pemerintah bersikap 

bidjaksana dalam mengambil keputusan. 

“Oleh Mr, Sumarman ditersrgkan mendjiwab bahwa putusan jang. 

djuga bahwa sekaiipun keputusan positip tergentung kepada Kabivet. 
Pemerirtah terlambat sekeli dapat 

didjalapkan, sosl ini sama sekali ti- katan gubsrnur2 ini sudah ditingkat 
Dikstakannja bahwa soal pengang- 

Embargo. langgar 
prinsip2 PBB. 

Kata Moskow. 

Komentator Soviet Jacob Vekto- 
rov dalam komentarnja mengenai 
Bosl embargo melalui radio Moskow 
menerangkan, bahwa resolusi PBB 
jg dipaksaxzan oleh Amerika Serikat 
untuk mendjalankan enbargo atas 
exoort bahan2 penting ke Tiongkok 
adalah suatu aksi jg memperkosa 
prinsip2 PBB.Seterusnja dinjatakan, . 
bihwa Amerika kini tidak lagi me- 
hentang pengakyan pemerintah 
Tiongtok jg sjah, melainkan meng- 
hasut rakjat Tiongkok supaja mem- 

brontak terhadap pemerintah dan 
berdjandji akan merjokong Chang 
Kai Shek. Semua itu menurut Vek 
torov akan meluaskan pertikaian 

Korea. Ant. AFP. 

  

ARMADA AMERIKA 
KE EROP-H 

Dengan dipimpin oleh kapal pe- 
nempur .,/Missouri” jang baru2 ini 
kembali dari medan peperangan Ko 
rea, 13 kapal perang Amerika pada 
bulan Djuni dan Djuli jad. akan me 
ngundjungi pelbagai pelabuhan Ero 
pah. Demikian menurut sumber2 jg 
mengetahui. di-kundon pada hari 
Selasa. : 

Diantaranja jang akan dikundju- 

nota Inggeris. Ant.-Reuter. 

Kabinet Inggeris sibuk. 

Lebih landjut dari London  dika- 
| barkan, bahwa kabinet Inggeris Se- 

lasa jl. telah bersidang dipimpin oleh 
PM. Attlee untuk  membitjarakan 
krisis minjak Iran. Dalam sidang 
itu tidak diambil sesuatu keputusan 
karena pemerintah Inggeris masih- 
menunggu djawaban Teheran terha- 
dap nota Inggeris jang disampaikan 
kepada pemerintah Iran achir ming 

gu jl. 

Aide Memoire Iran kepada 
UV. SA. 

Djurubitjara kementerian luar ne 
geri Amerika Serikat Michael Mc. 
Dermott hari Selasa jl. mengatakan, 
"bahwa pemerintah Amerika telah 
menerima aide memoire pemerintah 
Iran mengenai soal pertikaian mi- 
njak antara Iran dan Inggris. 

Akan tetapi ia tidak mau  mem- 
bitjarakannja dan diterangkannja 
bahwa ia tidak tahu, apakah Ame- 
rika akan mendjawabnja. — Ant. 

Us 

  

Inggeris berhati? 
  
  

MENURUT kalangan jang menge 
tahui di London pada hari Selasa jl 
pemerintah Inggeris telah berdjan- 
dii tidak akan mempergunakan ke- 
kuatan militer di.Iran, sebelum be- 
runding terlebih - dahulu dengan 
Amerika Serikat. 

Jang “dimaksudkan. disini ialah 
pemakaian kekuatan militer setjara 
besar2an, jang mungkin akan mem 
provokasi Sovjet Uni untuk mema- 

kan penjelesaian pertikaian tentang 
kepentingan minjak Inggeris di 
Iran itu, akan ditolak oleh Iran atau 
setidak-tidaknja Iran akan meneri- 
manja dengan sjarat2 jang banjak. 

Apa tindakan sesudah pe- 
nolakan ? 5 

Kabinet Inggeris mulai memper- 
timbangkan langkah jang akan di- 
djalankan kemudian, apabila “Iran 
menolak. usul Inggeris tadi. 

Pemerintah Inggeris sungguh 
menghadapi teka-teki jang serba 
sulit. Apabila Inggeris memperboleh 
kan pemerintah Iran mengoper mo 
dal Inggeris pada industri minjak 
di Iran begitu sadja, maka itu akan 
berakibatkan tindakan2  sematjam 
itu pula diseluruh Timur Tengah. 

Djika pemerintah Inggeris terpak 
sa mempergunakan kekerasan. di 
Iran sebagai djalan jang terachir, 
maka itu akan berarti memanggil 
pasukan2 Sovjet ke Iran Utara. 

Didapat kabar, bahwa kabinet 
Inggeris akan sangat berhati2, wa- 
laupun ada suara2 pers di London 
jang menghendaki tindakan ,,tegas” 

McGhee, setelah Entezam mendapat 
instruksi2 dari pemerintah 
Menurut kalangan tadi ins i 
itu kabarnja bermaksud untuk men 
tjiptakan suasana jang lebih baik 
antara Amerika dan Iran dari pada 
jang telah ada sekarang ini. — Ant- 
UP. 

  

   

Demonstrasi anti- 
sikap Amerika 

Ribuan rakjat Selasa jl. menga- 
Gakan demonstrasi setjara tertib 
menentang ,,ikut tjampur Amerika 
jang tidak dikehendaki“ dalam soal 
sengketa maskapai minjak Inggeris 
Iran. Menurut laporan polisi tidak 
terdjadi kekatjauan2 dan penduduk 
berbangsa Amerika tidak ada diani- 
aja diljalan.djalan. Mereka dapat 
bergerak leluasa. Rentjana untuk 
mergadakan demonstrasi dihalaman 
parlemen telah diumumkan Minggu 
jang lalu sebagai protes terhadap 

statement dari State 
jg mendesak supaja Iran dan Ing- 
geris menjelesaikan sengketa mi- 
njaknja dengan ljilan perundingan, 
Ant. AFP. 

  

Djendral Omar Bradley: 

Perundingan perdamaian dengan RRT 
masih mungkin 

— Persetudjuan Sovjet ta' perlu 

Department: 

(studiereis) ke Bali. | dak dipengaruhi oleh aliran2 politik jang tertinggi tapi sinpa2 dari tja- ngi ialah pelabuhan2 Lissabon, suki Iran Utar 2 2 : : - 

Fa 3 J Sa . Na : Karam | 00 pa Donna olah Komeute Euinbpsss Conehkageb . Gotonberg: rerajanaitan Soviet “eka Mela D' Z N Da, Tn Tan Tea SEP Sa pen ana 
peladjar2 seni lukis, seni patung, S arainja berat rian Dalam Negeri, Mr. Samarman - ma e 5 sap elasa ahwa peperangan Korea mungkin axan berachir den 
ni ukir dan sebagainja, sedangkan g Oslo, Cherbourg dan Rotterdam. tahun 1921 dan dengan demikian 7 pep £ g x hir dg 

Titik berat siksp Pemerintah da. tidak mau menjebut suatu nama. Ant-Afp. 

lan menghrdapi pengangkatan ini, Ant. 

leprs dari soal ak 1 st bie” dsn 

kapabeliteit seseorang tjalon, djuga 
harus Giperhatikan benar2 apakah 

tjalon gubernur itu bisa bekergja 

sama engan dewan2 Perwakilan 

Rakjat didaerahrija masing2 atau 
tidak. 

menimbulkan Korea kedua. tidak mengadakan perundingan perdamaian, 

pihak Utara menghentikan serangan2nja, rombongan akan dipimpin oleh Ke- 
tapi semata2 karena 

pala Asri sdr. Katamsi. 

De Locomotief 100 
200. tahun 2 aga 

Semalam di Semarang dilangsung- 

        
  

lasalah embargo karet bagi Indonesia 
  

punjai 9 divisi pasukan? jg terlatih 
sedangkan Turki mempunjsi 25 
hingga 30 divisi. Perantjis dikata- 
kannja kini mempunjai sedjimlah 

kira2 140.000 serdadu di Indo Chi- 

Bradley jg bitjara dimuka Pani- 
tya Pemeriksa Senat mengatakan 
Gjuga, bahwa akan mungkin me- 
ngadakan perundingan mengenai 
gentjatan sendjata atau perdamaian 
Gengan RRT dengan tidak usah di. 

£ kan malam resepsi untuk memperi- 

          

ngati 100 tahun berdirinja sk De 
Locomotief. De Locomotief kini 4i- 

pimpin oleh kepala redaksi Tuan 
Teunis. SK ini sadalah atuZnja su- 
rat kabar Bli jg diwaktu zaman jg 
pertama mempergunakan kata In- 
Gonesier. 5 

Resepsi ini dihadiri oleh rekan2 
pers baik dari bangsa Indonesia dan 
Tionghwa maupun dari 

Menurut Mr. Simarman seorang 
gubernur itu bukan sedja akan ber- 
tindak sebagai pegawai Kementeri- 
an Dalam Negeri tepi ia harus bisa 
djuga mewakili 
dalam segala urusan pekerdjaan. 

Pemerintah Pusat 

Tergantung putusan 
Kabinet : 

Apakah pengangkatan gubernur 
bangsa jtu akan didasarkan atas peraturan 

asing. Tuan Van Goudoever jang pemerintah romor 22 jaitu dengan 

Meminta penjelesaian internasional jg planmatig 
(Oleh koresponden KR Djakarya) 

ERHUBUNG dengan soal embargo karet jang dipelopori oleh 

USA terhadap RRT sangat menarik, perhatian Pemerintah, 

pemimpin2 politik dan ahli2 darang2 di Djakarta, wartawan kit& 

mengadakan pertjakapan dgn berbagai ahli2 dagang dan pemimpin2 
politik jang kesemuanja menjatakan 

kini mendjadi pegawai dikempen hentjelonan oleh DPR ataukah de- pelik dan 
Djakarta pernah Gdjuga mendjad gan peraturan peralihan sementara donesia dikemudian hari. 

Gizaraan sebelim perang. 
Ai 

kepala redaksi dari De Locomotief smenjimpang dari peraturan Peme- 
rintah nomor 22 itu, Mr. Sumarman 

Ruslan Abdulgani : 

Desakan terhadap politik bebas 
Akan bertambah keras 

'INIDEPAN para perwira dikota Malang, Sekretaris Djendral 

D Kementerian Penerangan, Ruslan Abdulgani antaranja berkata, 

bahwa dimasa depan ini desakan atas politik bebas kita akan ber- 

tambah keras. Hal ini kita lihat antara lain dari diterimanja reso- 

jusi embargo terhadap RRT jang diusulkan oleh USA. 

Sikap kita dalam hal demikian, 
Ruslan Abdulgani sudah barang 
tentu berpedoman kepada prinsip 

mentjegah bertambah besarnja ke 
mungkinan perang. Dimasa depan 

politik bebas kita akan lebih banjak 

menghendaki ketahanan terhadsp 

haluan politik USA dengan tidak 

mengabaikan kepentingan kita utk 

memperoleh kapitaalsgoederen. 
sesudah meriwajatkan revolusi 

kita, Ruslan Abduigani menjatakan 

bahwa startingpoint dimasa seka- 
rang ialah: 1. Kerusakan? jang di- 

timbulkan dimasa jg lampau baik 
karena demand ja Bid, dan Dje- 
pang miupun karena peperangan 

gerilja dan2. Kenjataan bahwa kita 

tidak tjukup mempunjai kapitaals- 

goederen. 

Perhubungan dgn RRT 
00 lebih banjak » 

Kekuasaan politik jang digeng- 
gam oleh bangsa Indonesia seka- 

Ini hendak didjadikan kekoatan ra 
untuk melak, akan adanja ke ao- 

imbangan antara redelijke winst 
bagi tiap kaum ondernemer dan 

menselijke loon bagi tiap kaum bu- 

rah dalam produksi proses. Demi- 

kian Rusian jang selandjutnja 
mengatakan bahwa, selain harus di- 

.tjogah mengalirnja modal asing ke. 

luar negeri disebabkan tidak adanja 

  

kepertjajaan terhadap RI, harus 
Gjuga diusahakan bahwa barang2 
model baru dapat masuk, Dalam 
hubungan inilah hendaknja dilihat 
perdjandjian hutang dengan Exim- 
bank sebesar 100 djuta dollar dan 
lain2 perdjandjian dengan Eropa 
Berat dan Tjekoslowakia. 

Dilihat dari sudut geopolitik Rus- 
lan menjatakan bahwa sesuai letak- 
nja negara Kita maka tidak dapat 
disangkalkan bahwa perhubungan 
dengan RRT lebih banjak dari pada 
dengan Eropa Barat, Eropa Timur, 
Sov!et Rusia dan Amerika. Hal ini 
mempergaruhi djalannja politik Juer 
negeri kita, jaitu jang kita sebut 
politik bebas itu. 

Politik bebas kita tidak sekadar 
hanja berarti tidak mau mengikuti 
blok Amerika atau blok Sovjet Ru- 

Presiden direktur Faktorij. C. J. 
Schaap mengatakan bahwa untuk 
sementara ia belum mau memberi 
pendjelasan bagaimana pendapstnja, 
karena ia sendiri sedang mewpela- 
Gjari berita2 jang diterimanja utk 
mengetahui bagaimana selandjutnja 

bahwa soal itu adalah soal 
penting sekali bigi perkembangan gzolitik dan ekonomi In- 

2 

Rakjat di Sumatera Timur dipimpin 
oleh Dahlan Nur Lubis perlu dito- 
long untuk mendirikan remilling , 

fabrieken di Sumatera Timur. Se- 
perti diketahui Persatuan Getah 
Rakjat tsb sudah mengadakan hu- 
bungan dengan Matthew Fox tempo 

perkembangan embargo itu bagi hari untuk mendapatkan bantuan 
Indonesia. Seperti tliketahui Facto- 
Ij adalah salah satu perusahaan" 
perdagangan jang tertua di Indone- 
sia Gan besar pengaruhnja bagi per- 
kembangan ekonomi dan dagang 

dinegeri kita, 
Ia hanja tambahkan: ,.Saja per- 

hatikan dengan penuh kesungguh- 
an hati segal? soaljg bersangkutan 
dgn embargo tsb”. Dalam pada itu 
ketua ALS, Mr. Groenendijk djuga 
tak mau memberi keterangan jang 
Gjelas soal embargo itu, karenaka- 
tanja memberikan keterangan ter- 
lalu banjak pada pers adalah suatu 
tindakan jg sangat berbahaja pada 
masa ini. Ia mendjandjikan bahwa 
soal itu'djika sudah lebih Gjelas 
proporsinja akan mengumumkannja 
pada pers, djika dipandang perlu. 
Umumnja setelah kita mengada- 

kan pertjakapen2 dgn berbagaipe- 
dagang Indonesia, mereka merasa 
kuatir kalau Pemerintah kurang 
“bidjaksana dalam menghadapi ma- 
salah embargo itu karena jg sudah 
pasti rakjat umumnja, Gan para 

“pedagang karet dengan langsurg 
akan menderita rugi menghadapi 
manupilaties USA. jg mendjalankan 
plan Marshall jg sudah terkenal 

sia, melainkan djuga bersifat positif itu, jg hakekatnja menguntungkan 

berusaha mentjegah peperangan. Ini ekonomi dan politik defensi USA 
tidak berarti tidak mengadakan pe- sendiri utk membendung kominisme 
perangan pembelaan dimana | kala 
kita diserang. 

Sumber dari 
bas Ini adalah, a) Ideologis dalam 

diseluruh dunia. , 
Dapat disimpulkan andjuran para 

pada politik fbe- pedagang itu dengan dinjatakan 
ahwa mereka menghendaki politik 

kejakinan kita akan kebenaran Pan- tegas dari Pemerintah untuk me- 
tjasila dan, bY Potensieel dalam ke- ngadakan proteksi dan politik kredit 
mampuan kita untuk menguasai jang tepat untuk membangunkan 
seluruh keadaan dalam negeri, teru- industri2 di Indonesia, dimulai mi- 

tama dilapangan keamanan, demi- salnja dengan mendirikan remilling 
kian antaranja jang dikatakan Rus- fabrieken buat karet rakjat dineger! seperti di Roma, London, dll jang 

lan Abdulgani dimuka Ikatan Per- kita. Sebagai tonton dikemukakan- 
wira di Malang. Antara. 

  

nja bahwa usaha "Persatuan Getah 

supaja perusahaan Fox itu mengi- 
rimkan alat2 dan mesin2 untuk ke- 
keperluan pendirian remilling fabrie. 
ken tsb. Tapi hingga sekarang belum 
tampak tanda2nja jang menggembi- 
rakan. Sebabnja, boleh Gjadi Fox 
memandang perlu untuk menunda 

dulu hal itu, mengingat politik USA 
sekarang melalui konperensi karet 
di Roma jang ternjata gagal buat 
USA untuk memaksakan usulnja 
supaja harga karet diturunkan dan 
Gitolak.oleh negeri2 produsgen2 karet 
jang menghadiit konperensi tab. 

Selandjutnja kalangan tsb menja. 
takan bahwa USA merasa dirugikan 
oleh negeri2 leinnja jg menerima un- 
tung. dari harga bahan2 kasar jang 
strategis jang tinggi sekali harga- 
nja berhuburg denganadanja perang 
Gan kekatjaun didunia, sedangkan 
menurut anggapan USA mereka 
kini sedang membanting tulang utk 
membasmi komunisme musuh bang- 
sa2 merdeka diseluruh dunia. Ber- 
hubung Gengan hal itu melalui em- 
bargo Jang dipaksakan oleh USA 

Galam PB2, maka USA akan dengan 
gokaligus mendapatkan harga ba- 
rang bahan strategis dengan murah, 

jang akan 4imonopoll oleh USA, 
dan dengan sendirinja USA akan 
memaksakan negeri2 di Asia Terg- 
gara untuk memihak padanja, ka- 

rena bantuan ECA akan dibatalkan 
djika negeri2 Asia Tenggara tak 
memihak pada blok USA, 
Bersangkutan dengan soal ini ka. 

langan resmi, jang tak mau disebut 
namanja menjatakan pada wartawan 
kita bahwa Pemerintah kita sudah 
mentjobakan usulnja diberbagai 
konperensi ekonomi internasional, 

ternjata kurang mendapat perhatian. 
Diantara lain oleh Pemerintah kita 

  

Lembsaa Kebudajaan Indonesia 

uKon. Batawaasch Gear cisehap 

yan Kunsten en Watensehappen       

  

sudah diadjukan pentingnja, diada- 
kan badan kontrol umum tentsng 
harga barang djadi (gereed product) 
Gan barang bahan kasar didunia, 
jang dspat diawasi dan ditetapk:n 
harga setiap barang tsb agar eko- 
nomi dan perdagangan bebas @ja- 
ngan terlalu memuntjak menjiri 
satu (eenziidig) jang hanja menzur- 
tungkan beberapa negeri jang kuat 

sadja, sedangkan negeri2 jang le- 
mah tetap dirugikan. 

Ss ' Bersambung halaman 4 

setudjui Sovjet Uni. Demikian AFP. 
Selandjutnja menurut UP dalam 

pemeriksaan itu Bradley mengata- 
kan, bahwa'kini sedang terus-me- 
nerus diadakan pembitjaraan2 minta 
kepada para anggota PBB supaja 
mengirimkan lebih banjak pasukan2- 
nja ke Korea. Senator Hary Cain 
menanjakan mengapa Turki dan 

Junani jg bukan anggota Pakt 
Atlantik Utara dapat mengirimkan 
lebih banjak pasukan2 darat kalau 
dibandingkan dengan Perantjis dan 
Inggeris. Didjawabnjea, bahwa ka- 

rena pelbagi keadaan dan bantuan 
dari Amerika, Turki dan Junani 
lebih siap dari pada Inggeris. 
Menurut Bradley Junani kini mem. 

  

Menteri PP&K: 

Nasionalisasi peladjaran pada 
sekolah2 tinggi: 

Solo perlukan suatu tjara pemetjahan jang tersendiri 
(Oleh Wartawan KR) 

pen" suatu pertemuan ramah tamah dg para guru2, ahli zen- 
didikan dan Kepala2 Djawatan pada kundjungan Menteri PP 

en K, Mr Wongsonagoro ke Solo,- telah diadakan pertanjaan2, 
kesulitan2 mengenai soal jg berhubungan dg peladjaran. 

Menteri Wongsonagoro djawaban- 
nja a.l. menjatakan, bahwa sebe- 
narnja hai2 jang dikemukakan itu 
bagi beliau tak asing lagi, bahkan 
saja lebih mengetahui soal2 itu dari 
pada sdr. fosi2 tsb. sama dengan 
apa jang iikemukakan dl Iain2 
tempat. Hania bedanja menurut 
psychologis Solo memperlukan sua- 
tu tjara peretjahan jang lain dari 
pada jang lain. Pada umumnja ka- 
rena tekanan djiwa kita mudah di- 
hinggap! perasaan gelisah. Hal2 jg. 

ketjil dipandang besar, hingga mu. 
dah timbulnja clash djiwa, jang pa- 
da hakekatnja mudah adanja perse: 
lisihan faham. Dengan demikian ma 
ka semua usaha2 untuk mentjapai 
penjelesian akan kandas. Titik berat 
dari segala ini disebabkan ada- 

nja kekurangan tenaga dan alat2, 
hingga tak dapat diharapkan penjo- 
lesaian jang tepat, demikian Menteri 
Wongsonagoro, 

Lebih landjut dinjatakan, bahwa 

mengenal nasionalisasi peladjaran 
disekolah2 tinggi, adalah termasuk 

program dari Kementerian PP & K. 
Tiga soal jang didjadikan dasar atas 

  

nasionalisasi tsb., ialah: 1. Dasar 
pengantar bahasa Indonesia, 2. Te- 
nagu2 pengadjar: 3. Isi peladjaran. 
Mengenai buku2 peladjaran utk 

sekolah2 dibawah 8M (utk 8R) Ke- 
menterian telah menerima banjak 
naskah2 jg kini masih dlm penjeli- 
Gikan, mana jg baik utk dipakai dan 
selandjutnja akan segera ditjetakan. 
Diekoi bahwa hal ini utk sekolah 
SM/SMA sama sekali belum ada. 

Soal pembangunan rocbani jg djuga 
dikemukakan, Menteri Wongsonago- 

ro mengakui bahwa soal ita me- 
mang jerlv, tapi djangan sampai 
termasuki oleh aliran2 jg satu sama 

lain bertentangan, sehingga menim- 
bulkan pergeseran2. 

Pendjelasan tentang agama dim 
sekolah2 seolah-olah Menteri meng- 
hindari djawaban, dg mengatakan 

hal itu akan diadakan understanding 
lebihlandjut dg Kementerian Agama. 

Bitjara tentang subsidi jg dimin- 
takan kepada Kementerian didja- 
wab: Soslnja ada 2 kemungkinan, 
diberi atau tidak. Tapi saja sedia 
memberi, asal ada sjarat2nja. De- 
mikian menteri PP & K. 

    

na. Selandjutnja Bradley mengata- 
kan, bahwa bagian jg sangat besar 
dari pasukan2 Gerilja di Tiongkok 
Selatan tidak menaruh simpati ter- 
hadap pemimpin2 Tiongkok Nasio- 
nalis. Pernjataan itu dikemukakan 

sebagai djawaban atas pertanjaan 
senator dari partai Democrat Mc 
Mohon, apakah pasukan? geriija di 
Tiongkok Selatan itu menaruh sem- 
pati thd, Chiang Kai Shek. Ant.UP. 

  

BP 

Palang Merah Djawa 
Barat aktip. 

Untuk mengurangi penderitaan 
rakjat disebabkan oleh pengatjauan 
serta penganiajaan gerombolan jang 
bersendjata, oleh Palarg Merah in- 
Gonesia di Djawa Barat tih dikum- 
pulkan beberapa bahan pakaian ser- 
ta makanan untuk dibagikan kepada 
para penderita itu. RD 

  

Nota Sovjet kepada USA 

Radio Moskow kemarin menji- 
arkan isi nota Sovlet jg tih. disam. 

psikan kpd Amerika Serikat me- 
ngenai naskah jg disusun oleh A- 
merika Berekat tentang perdjandji. 
an perdamaian dgn Djepang. Nota 
tsb. a.l. menjangkal keterangan-2 
Amerika. bhw naskah tsb, tih. di- 
susun sesudah disdakan pertukaran 
fikiran antara wakil-2 Amerika Se. 
rekat dll. negara termasuk Siovjet 
Rusia. Menurut Nota naskah Ame- 
rika itu melanggar perdjandjian 

Cairo. Potsdam dan Yalta 8s. I. me- 
ngenai soal tapal batas Djepang, 
persedjataan dan status pulau For- 
mos3a, dan maksud Amerika Sere- 

kat memakai Djepang sebagai su- 
atu pangkalan untuk menjerang 
Korea. BEC. . 

Ta     
—KEMARIN sebuah mobil AB kelu 
ar dari halaman sebuah kantor ke 
dialan besar Tugu Kidul menjerempet 
roda-belakang sebuah betjak, sehingga 
djadi angka delapan. Sopir betjak tidak 
akan mendjadikan perkara assl pem- 
betulan roda betjak diongkosi. 

—SEMALAM rumah makan  OEN 
Jogia mendjadi rumah pertundjikkan. 
Mulai sore dipakai oleh diawatan 
pendidikan masjarakat sebagai malam 
perpisahan. dimana diadakan tari2an 
sampai beberapa babak. Diluar ber 
kumpul banjak penonton, sehingga 
mengganggu lalu lintas ditrottoir. 

 



     
    
    

     

         

Hari ini kolonel Simatu 
pang ditunggu di Jogja 
Dari kalangan resmi didapat kete 

rangan, bahwa hari ini Kepala Staf 
Angkatan Perang Kolonel simatu 

tupang jang sedang mengadakan per 
@jalanan, inspeksi kerailiteran lu 
ruh Djawa, ditunggu kedatangannja 

di Jogjakarta. 
Selain akan mengadakan pemerik 

saan kemiliteran, djuga akan me 
ngundjungi Taman Pahlawan Sema 

     

(UTA Besar Indonesia 2 Woshiuyton Ma. AB Sastroamisjojo kema 
in dulu dengan menumpang pesawat terbang melalu Nederland 

tiba di Djakarta. Dilapangan terbang Kemajoran ia disambut, oleh 
agai Menteri, pembesar? Kementerian Luar Negeri serta pemimping 

NP Kepada para wartawan sesaat sebelum. meninggalkan — lapangan 
gerbang, Mp. Ali Sastroamidjojo hanja mengatakan, bafwa kedatangan 
"nik ke Indonesia. bukanlah semata-mata untuk. me mbitjarakan soal2 

      

          

            
                 
   

  

   

   

IDAPAT chebar, dukun hama coleh 

     
   

  

: ki, aniara lain bersiarah kemakam dan Kepala Djawatan  Kehew: 
sSekiter. diterimanja resolusi embaryo Amerika, akan tetami dikatakannja Dienderal Sudirman dan Letnan falah inn baru sape naa du 

| bahwa ia datang untuk mengadakan perhubunyan langsung dengan pe Miendetoj Urin Swnopardio, AANG, Peri ' 

merata pusat guna PMR NAn berapa SO» routine pekerdjaan “TP 4 ( In Kidul) MENPAR ja 
aja. : 

Ates Mekinya? “bagaimanakah 2 Na 3 

“usul? jang akan dimadjukannja ke Mowberaustoaikana bidan 
Na ana Pemerintah, Mr 

“Oleh Ikatan Bidan @ Indonesia 
2. Ajojo: menolak m ir 

pembong gkaran2 ngan2, Hanja dikatakannja, mudah- (IBIY Djakarta, baru? ini dibentuk 

   

  

    
      

   

ari sapi kepunjaan 
aa Jang bertinggal desa Djember, KI. Nata 
Nglipar. Pangan Gn. Kidul. SAN tb. ak 

Sekolah tenun Boro. 
Dalam complex pabrik tenun di 

Boro (Kulon Progo) kepunjaan Mis 

sie Katholik kini telah dibuka 'seko 

lah “tenun dibawah “pimpinan se- 
orang Broeder 0.0: jang berasal da ' 

Haa 

   

  

   

  

   

      

     periu diterangitan disini, bahwa 

    

    
         

  

     

     

    

      

    

     

   
   

     

25 letah “ mudahaniah selekas mungkin ia da 
1 Ta 3 Megang Ta pat. “membawa kembali ke Amerika 

Sg Serikat instruksi2. baru. dari Pemeri in 
Nan 

            

   
  

    

  

    

   
   

  

    

    

lah pu AN! menggelapkan 
adi umlah uang jang peranan 

an “Kepadanja sebanjak 
0.000,-— dari “Indragiri Trading 

K ? jang maksudnja buas 
hi alat2 pertanian se ti pa 

      

  

         

  

ea 'Neg 
pimpin cleh M 
telah Lara    

      
   | Daerah 

“jang telah: 
    

        
   

  

     
   

          

        

2, 

ara dare seikar iksaan NAN 
hakim mendjatuhkan huku 

&.bulan pendjara dengan dipo. 
selama.    dalam tahanan, Tuntu 

“dalam tahanan.“ 

aa na adan pada wak 
itu San t. 

  

   
      
      
   

  

     

       

  

       
    
    

    

   
   

          

   
   

     

      

   

      

     
      
    

            

    

    

      

     

   
    

   

   

“dari Pn baru2 
dian jang ngeri tentang pembu 11 
karena pertjintaan. Duduknja perka 
ra ditjeritakan sebagai berik ap 

    assa nakelik ar Kota- 
| pradja Semarang 

rang . pekerdja tetap dari 
Pembangunan Kotapradja 
g telah. diherhentikan dan 

€ itu kabarnja akan disusul - 
dengan 129. orang lain terhitung 12 
orang mandor. Didapat kabar bah 

a pemberhentian - itu disebabkan 

  

  

   
dapat menerima. 
rena Na 

lakukan dan untuk menger 

| mereka dilapangan lain, Ke 
uangan Belum ada. 

saling. Saga da 

5 De pa | W seluruh Djawa Barat Pen di 
| Ketjewa angen itu memun. kota Tasikmalaja. 

waktu tegasan dari gadis — Dalam konferensi tersebut jang ter 
| sendjata tadja | ' membitjarakan soal tugas2 

: | pinggang gadis tersebut para.Imam2 Tentara dan beberapa 
| sempst'2 kali. Hingga 1 jatuh. 2 ya beraitg intern. — SAni 

| pingsan, karena mendapat 
t bet diwaktu 

  

  
        
    

2 ". : Pada: tanggai 175 51 lima orang 
G5 dunia. 1 hara Angeputa tentara dari Sie IT Bn. 415 
at aa Naba 2 dikirim, MN : | tawanan' dari 

: alan 'G masih eta ang tersebut melarikan diri. Ka. 
rena dengan peringatan. fihak 
ra ta" diperdulikan, merek : ditem 
bak dan achirnja 2: orang "bernama 
Sudiro umur 35 tahun di . Mendi, 

39 tahun mati. Sedang Seorang 

   
   

    

   
   
   

   

  

    

  

  tak ta teran Ps Polusi .ta” ter: 1g 

  

y “untuk Ma 1 

(Antara). Aa 

kare: selesainja pekerdjaan jang 

u, Lag ad : : 2 
awinan. Alan Imam2 Satin berkon-. 

Pa # 2. perensi ' 
dulu, sesudah ada. aan Dimpinan Menteri Agama, . 

  

. sisang Ketat ka Pan! 
jang akan datang. 1 

Dalam pada itu dapat dikabarkan, 
Dada hari Kemis ini kahinet akan 
mengadakan sidang. Dalam sidang 
ar Duta Besar Mr. Ali Sastro 

amidjojo akan menguraikan lapuran 
nja tentang situasi politik luar nege 

NI terutama tentang resolusi embar: 
“go Amerika jang telah diterima d: 
lam: sidang umum PBB. Diharapkan, 

  

“bahwa setelah mengadakan pertemu 
an dengan Mr. Ali Sastroamidjojo 
itu Pemerintah akan mengeluarkan 
statement resmi mengenai sikapnja 
terhadap masalah embargo itu. 
Ant. & 

  

Wk. Peosdna akhi Aojau | 
Bapa” tahun pendjara dipotong 
ama gerakan2 koperasi 

Tentang kundjungan “Wakil Presi 
den dan pengiring-pengiringnja ke 
daerah Priangan jang akan berlang 

sung tg. 26 sampai tg: 30 Mei jang 
akan datang di Bandung -didapat 
keterangan, bahwa perkundjungan 
mereka ke Priangan sekali ini ditu 
Gjukan untuk melakukan penindjau 
an terhadap gerakan koperasi dan 
usaha2 rakjat lainnja. Berhubung 
-dengan .itu rentjana perdjalanan di 
daerah Priangan banjak disesuaikan 
dengan tempo2 Manna gerakan 
koperasi. — Ant. 

Panitia Konperensi Bidan untuk -se | 
- luruh Indonesia. Menurut r 

san konpe rensi bidan. jang pertama ' 
kali akan diadakan pada 20 — 25 
Djuni jad. di Djakarta. Dalam kon 
perensi itu antara lain akan dibitja 
rakan pembentukan satu' organisasi 
bidan buat seluruh Indonesia jang 
bersifat: “nasional dan jang dapat 
mengadakan “perhubungan dengan 
organisasi bidan 'atau perawat  in- 
ternasional. —- Antara. 

keputu- ' 

-berasak 

(agar 
membimbing pertenunan 
mereka. 

ri Maastricht, di Negeri Belanda. 

Maksud pendirian sekolahan “hi 

untuk mendidik kepada murid2 jang 
dari desa2 disekelilingnja 

supaja kemudian hari dapat 
didesa2 

Untuk .usaha ini “Djawatari Ke- 
makmuran Daerah Istimewa Jogja- 
ikarta baru2 ini 
sokongan sebanjak R 3000,-—. 

telah memberikan 

  

  

UNIVERSITEIT BURUH TEGANG? 
» 

Buruh Jogjakarta 
ALAM keterangannja pengurus Ikatan Siswa Jajasin Universiteit 

enjatakan, bahwa achir? ini terasa adanja ke- 

tegangan dalam lingkungan Universiteit Buruh tersebut. Akibat dari- 
pada ketegangan maka beberapa 

nan JUB sekarang ini. 

Guru2. tersebut lebih merighendaki 

supaja “leiderschap JUB dipegang 

oleh Dr- Buntaran “atau Kusnan jg. 

Sekarang duduk “dalam parlemen 
Djakarta. Perlu diterangkan, bahwa 

beberapa guru tersebut ada jang ti 

dak  menjetudjui adanja sekolah2 

tersebut, 

Murid? hendaki guru? tetap 
Dalam pada itu para murid Uni- 

versiteit itu menghendaki supaja gu 
ru2nja jang ada sekarang itu akan 

tetap memberikan peladjaran2nja 
kepada mereka, dengan adanja re- 
organisasi jang diadakan oleh pe- 

Sutardio Baba: dan kursi 
- menteri agraria 

| BERKENAAN A dengan keterangan Ketua PIR. Mr. Wongsonegoro 
baru2 ini, bahwa PIR masih. berusaha mendudukkan Sutardjo Karto 

Menurut keterangan. dalam sidang 
“bersama antara Dewan Party PIR 
dan fraksi PIR dalam parlemen di: 
Djakarta mengenai soal pentjalonan 
kandidaat Menteri 

suara bulat hanja ditjalonkan Sutar 
..Gjo Kartohadikusumo, karena lain2 

“ anggauta PIR tidak: jada jang “a08: 
gup. 

Perobahan disekitar 
itu, “hingga kini selama Sutardjo Kar 
“tohadikusumo di Jogjakarta, belum 
pernah didengar. 

 Mendjawab pertanjaan, karena 
tenta soal apakah hingga.kini pentjalonan 

itu belum ada keputusan dari Peme 

Tiptahi Pusat, ana 
  

nunggu ketan kembali Presi 
Ban ayan Mul terus dapat 3 melolos- den Sukarno dari perdjalanan penin 

Gjauannja Gi Djawa Timur. 

Agraria dengan 

'pentjalonan 

menerang 

tanggal 28/5 ja.d., akan dilangsung  hadikusumo, sebagai Menteri Agraria jan g hingga kini masih kosong, 
kan konferensi Imam2 Tentara dari lebih landjut Sutardjo Kartohadikusumo jang sedang berada di Jogjakar 

ta, menerangkan keterangan Menteri Wong gSonegoro H 
   

“benar. 

  

puskan dan taat keantanan seluruh 
nja Kemudian Una. kepada Po 
lisi Negara. 

Mengingat letak Betuainat 
itu jang umumnja Gjauh dari kota2, 
clagi pula perlengkapan polisi tidak 
mengidzinkan untuk mendjaga ke- 

  

s amanan itu setjara mobil sadja, ki- 
ni diminta kepada pemermtah pu- 
sat 2skr Papi dibolehkan me 
ngadakan pendjagaan2 " dionderne- 
ming jang akan terdiri atas 20.000 
orang polisi onderneming. — Ant. 

“gura Rkan mengundurkan diri dan 

akan mendirikan sekolah baru. Dalam keterangan selandjutnja 
takan, bahwa sudah Jama ada konflik Giantara gura?nja 

dika- 

dan pimpi- 

ngurus JUB tersebut. Ketjuali bila 

guru2 itu sudah prisipjeel tidak se- 

tudju adanja Universiteit itu. 

Fakultet Hakam ditanda. 

Mengenai fakulteit hukum jang di 
rentjanakan akan didirikan dalam 

bulan Mei menurut keterangan un- 
tuk sementara masih ditunda, berhu 
bung dengan beberapa hal. Meski- 

pun dernikian pengurus JUB telah 
mengadakan — perundingan dengan 
Universiteit Negeri Gadjih Mada, 
agar mereka mau memberikan ku. 
liah2nja diwaktu sore atau malam 
hari. Meskipun tidak atas ' nama 
JUB. 1 

Sampai kini soal itu masih dalam 
pembitjaraan. . Dan menurut kata 
Gadjah Mada mempunjai persesuai- 
an pendapat dengan JUB tersebut. 
Demikian keterangan jang kita da- 
pat dari Ikatan Siswa Universiteit 
“Bur uh. 

  

Perkara penipuan dje- 
maah hadji 

Perkara penipuan kepada para 
Gjemaah hadji sebesar R. 126.200.— 
tg. 4 Djuni jad. akan dikemukakan 
kepada pengadilan negeri. Peristiwa 
itv terdjadi dalam bulan Mei 1949. 
Teriakwa dalam tahanan dan ber- 
nama R. M. Sumedhi Gondodihardijo 
Puger bin R. M. Suroso dipersalah- 
kan telah menggelapkan uang oreng2 
jg. hendak naik hadj' dan tidak bisa 
menerangkan perintiian penerimaan 
uapg lari orang2 tjslon hadji itu 
karena katanja tidak mempunjai 
tjatatan sempurna tapi telah mem. 
berikan tanda2 penerimaan. Ant. 

sapi tsb. “mula2 tanggal 10-4-1951 
digigit, oleh seeXor andjing, jg telah 

, 2 ayak bernama 
Gigitan 2 anak 

  

Samino “dan Sudji. 
itu dilaporkan kepala jang berwa- 
@djib ap. T Taataa anak2 itu diki- 

      dipukul mati oleh Pata ta 
Sapi tersebut tg 1 5 1951 kok 

kan sakit 1 2 : penjelidikan      
Sapi an mengamul 
tali, lari djatuh diselokan (kaki 
patah) terus dipotong dan daging 
Gibagi2kan. 
Demikian berita dari pehak Dja- 

watan Kehewanan Jogja. 

PENINDJAUAN STAF K 
Sabtu 26 jad. Staf” K Jogjakarta 

akan mengadakan penindjauan 'ke- 
panewon Semanu lewat Wonosari. 
Senernja 28 jang akan datang staf 
K' ke Kaliurang —— Karangwuni 
dalam kapanewon Rongkop lewat 
Wonosari. Sedang | hari  Rebonja 
Staf K mengachirinja penindjauan- 
nja kekapane won Semin lewai Wo- 
nosari. 93 

Wartawan Ashari dari 
Palembang ke Jogja 

Selama 2 hari telah mengadakan 
kundjungan di Jogjakarta Sdr. As 
hari wartawan harian Pikiran Ra'jat 
Palembang, jang sedang memenuhi 
undangan Kementerian Penerangan 
untuk mengadakan . 'kundjungan ke 

seluruh Indonesia untuk menambah 
pengetahuan sebagai wartawan. 

Di Jogja telah dikundjungi pelba 
gai usaha2 sosial, perusahaan ra'jat 
dan djuga mengadakan kundjungan 
kedaerah Wonosari untuk melihat 
Gan buatan ra'jat. 

10000 Orang ketanah 
sutji? 

Supaja persiapan pengiriman Ha 
dji di Indonesia dapat berdjalan lan 
tiar, maka oleh Kementerian Agama 

Gitetapkan banjaknja-tjalor djarv'ah 
Hadji untuk masing2 daerah shbb.: 
Propinsi Djawa Barat 2750 orang, 
Djawa Tengah 1650 orang,  Djawa 
Timur 2300 orang, . Sumatra Utara 
400 orang, Sum. Tengah 250, Sum. 

Selatan 400, Kalimantan 700, Sulawe 
si 800, Maluku 100, Suhda Ketjil 500 
dan tjadangan 150 orange 

Menurut rentjana dalam tahun ini 

Ik. 10.060 orang Indonesia akan ke 
tanah sutji 'Mekka mendjalankan 
ibadat Hadji. 

     
Gerak djalan batintbip Jogja - Djakarta 

Membawa bendera PORI 

Sebagai hari kelandjutan d 
gerak djalan minggu jl. 
sebanjak 2.500 murid sekola 
Jogjakarta mengadakan ge 

mendjalankan gerak djalan ke 
lebih berdisiplin tata tertib dar, 
minggu jl. 

Menurut pihak panitya, PER 
itu akan mendapat surat2 "pud 
jang akan diberikan tanggal 30 Mei 
di Kridosono. 

Mula2 barisan anak laki2 jang 
bergerak dulu, kemudian disusul 
oleh barisan anak perempuan. Wak- 
tu jang ditempuh untuk melalui 

Gjarak tersebut rata2 satu setengah 
Gjam untuk putera dan L 3/4 djam 
untuk puteri. Dua orang anak jang 
sebelum berangkat telah menderita 
masuk angin tak dapat - mengikuti- 
nja, hingga hasil gerak jalan ini 
boleh dikatakan baik. sekali. 

KPS Gondokusuman 
KPS Gondokusuman mempunjai 4 

KPPS, jaitu: : 
KPPS Gondokusuman Barat dgn 

sdr. Surjowirjono sebagai lurah serta 
Djojodarsono dan Sugijono sebagai 
pembantu. RK2 jang termasuk dida 
lamnja, Kotabaru dan Terban. 

KPPS Gondokusuman Timur dgn 
sir. Atmodisastro serta Prawirodihar. 

djo dan Sarono sebagai pembantu. 
RK2 jang termasuk didalamnja, Pur 
bonegaran, Iromedjan, Kepuh dan 
Demangan. 

KPPS Gondokusuman Tengah dgn 
sir. R. Iskak sebagai “lurah serta 
Sumarmc dan Mangunsarip sehagai 
pembantu. RK2 jang termasuk dida 
lamnja, DKARI Pengok, Klitren dan 
Sapen. 

KPPS Gondokusuman Selatan dgn 
sir. Praptoatmodjo sebagai lurah 

serta Subarwijono dan Kohari seba 
gai pembantu. RK2 jang termasuk 

didalamnja Gendeng, Batjiro, Pengok 
Kidul, Darnukusuman dan Mangkuku 
suman. 

Proses tanah B (Maguwo) 
harus dipertjepat 

B.TI. Tjab. Djokjakarta dalam 
Konperensinja tgl 14 Mei 1951 di 
Ngestihardjo antara lain memutus- 
kan: 

1. . Memberhentikan  Hardjowino- 
to sebagai Sec. Sosial Ekonomi di 
ganti Djawadi dari Ranting Kota- 
gede. Sedang Slamet sebagai Sec. 

: Pemuda di ganti Kiswandjono " dari 
13 Ranting Geneng. 

2. Mendesak kepada Pemerintah 
Daerah Istimewa Djokjakarta, supa 
ja proses perabagian tanah daerah 
B .- (sekitar Ten Maguwo) di 
pertjepat. : 

    

        

     

  

        

      
     

    

rumahnja. dan Mendip berasal Upah" Selandjutnja Sutardjo Kartohadiku 
KI. Sumur (Musuk). sumo menerangkan, bahwa kedata 
Demikian berita tertamyat dari Bo . ngannja di Jogjakarta itu sedang 

E “melakukan tugas sebagai anggauta 
seksi dalam negeri Parlemen dan 
akan kembali ke Djakarta, bila ku 

  

     

   

  

Persiapan PASI Djakarta 
| Berhubung akan diselenggarakan- 
nja perlombaan athletik di Djakarta 
achir Djuni i951:0leh Panitia PON, 
PASI tjab. Djakarta akan menga- 

    

   
         

    

3... Menolak Peraturan Kemente- 
rian Dalam Negeri No..3, tentang 
peraturan persewaan Tanah jang di 
Tan tebu, karena merugikan ta- 

"mau menjewakan dengan dasar? 

| kongres sPeripdrss.. Jang ke! 
okan lergsung diSurebaja-p 
26 hingge 30 Melijad. 

Diantara atjara kongres ada. 
27 Me! sken Singakan:p P 
Suris Wirswan. , 

. PA NG berita persiapan PON II kemarin dalam: KR perlu 
dinjatakan, bahwa beberapa olah raga seperti pentjak, gabuk 

Bali, Bendjang, okol.dH. akan diusahakan sebagai ' demonstrasi dalang 
PON nanti. 

3 

  

MIE Sin 

  

     
      

   

     
   
    

    

   

  

      

  

   

Disamping itu, 8.w. Ke 
kaum Tanipun akan 2 an 

1 Goa Pi S : 

Peimatn ulah ne 
“ditembak “ 

S3 Kemarin malam pukul -20, 30 aa 
Pun Cang Saad diketemukan majat Tan 
aa 'Oen Ho dengan beberapa: Iobang 

Na tembakan pistol pada. dadanja. Pa 
| da dirinja tiada barang. jang hilang. 

2 Orang jitu terkenal dalam dunia 
. roulette . dan. rumahnja didjalan Tj 
.paganti Bandung Utara: - 

  

   

  

    

  

    

  

A Ha #5     

  

    

sia 'Seka. polisi -. seorang. Tega page 5 aan ang. 
2 Jam gerombolan jan, dat kan pemeriksaan atas orang jang 
|kL 39. orang dan-mengaku Naa Aumaing. — Ant. 

|. didesa. Gegerbitung. y, kabu 

Nani itu telah an 
x f Kak 

  

Polisi anderaeming” akan 
diadakan lagi? 

| Antara” mendapat kabar, bahwa 
oleh: pimpinan polisi di Djawa Ti- 
mur kini sedang dimintakan ' idzin 
"kepada pemerintah pusat untuk me 
njusun kembali polisi onderneming. 

sedang melaku derneming ini diwaktu: jang lampau “ 
di Djawa Timur sadja berdjumlah 
kira2 40.090 peang. Ini telah diha- 
5 La 

  

    

     

  

' paten Bogor. Serma! Mora In it ht 
Iis belum didapat keterangan gerom 
“bolan apa dan DA ANpANn nasib dua. 
orang: jang. Soga itus — ta 3    
   

   

   
   
   
   
   
   

    

    

    

     
    

       

  

    
   

      

    

   

      

          

  

    
   
    
    
       
             

W: 

-pembatij: 1m mn ane 

) sampai t 
, sehingga Pa ak 
erutang dan tida 

Har Tuah Berhubung. dengai ita, D: 
'watan Padjak. mengumi 

a. anggapan sedemiki 

pada, tempatnja. . Pe 
i dang2 darurat terseb 

tidak lama 

a 

947 jang ada.. 
.. membukti- pentjabutan itu. sepuh berart 
aa 10 ae Hah untung istimewa. pa 

C an saha, 1g. telah m 9 

er- barang2 dengan djumlahnja. padj 
jang tidak Mn 

er “Negeri. Dapat erti 
5 kan itu jang mendjad 
t-.da entjabutan: Undang2 ters 

| Agar supaja para Wadji 
"tidak . Tenan kesulitan? , dikemu 

    

se I er Uu. 

  

   
    

   

    

    

- SEKITAR PENTJABUTAN. PADIAK 
00000 PEREDARAN 
AKTU achir2 “ini Banjup disiarttan dalam : 
pentjabutan padjak peredaran ( Undang2 darurat No. 12 tahun 1950, 

diubah dan ditambah dengan Undang2. darurat No. 88 tahun 1950). 

surat "bian tentang 

.dian “hari, maka . pengumuman ini ' 
hendaklah dipahamkan “benar? dan 
hendaklah pula kewadjiban masing2 ', 
terhadap padjak peredaran dipenuhi 

dalam tempo. jang , ditetapkan. oleh 
undang2 jang termaksud, demikian 
Te Padjak dalam pengumu 

— Ant. 3 ix 
  

2 tai Pakistan kenali ke 
Djakarta 

Ja Missi Industri Pakistan sehabis 
: mengadakan penindjauan terutama 
kepabrik-pabrik gula didaerah Jogja ' 
arta ' beberapa. hari jl. 
Seperti diketahui missi ini tidak 

(jadi terdiri dari 8 orang, tetapi " 
$ Te 2 Or rare ip Tuan Moh, Khan 

  

e sea kemadjuan2 dan 
Y bangan S.B.L.M. untuk menje 

uaikan pe bangan S.B.I.M. tsb. 
purnakan organisasi 

LM. kearah kemadjuan, 

kan, mengadakan Konggres S. BIM. 

ja. 
LAN Ea be KAN AS me LV en PER 

Ska telah kembali ke Djakar ' 

dakan perlombaan pemilihan (selec 
, tie- wedstrijden).2 an dan 3 Aa 
jang akan datang. —..Ant. 

Sukabumi-Bogor 2- 2 
Pertandingan sepakbola untuk me 

rebut kedjuaraan PSSI Distrik Dja- 
wa Barat jang dilang gsungkan Ming 

gu jhl di Sukabumi antara Kes. Su 
kabumi-Bogor, berachir 2 — 2. Wak 
tu, turun minum kedudukan 2 — 0 
untiik Bogor. “5 Ant. 

Pertandingan 2 bulotang: 
kis merebut kedjuaraan 

Magelang 
Atas usaha. Kantor Inspeksi Djwt. 

Pend. Djasmani Kedu, sedjak 3 hing- 
ga 18/5 di Magelang dilangsungkan 
tournament bulutangkis. untuk me- 
rebut kedjuaraan Kotapradja Mage 
en S8 Perkumpulan bulutangkis da 

i seluruh kota Magelang turut serta 
Tai tournament tsb. Pertanding- 
an2 semi-finale dilangsungkan anta- 
ra P.B. Putjangsari - P.B. Bah Thong 
-jang berachir 0 — 3, P.B. Goodearth 
melawan P.B, Hua Kuang berkesu- 
.dahan 0-— 3. Pertandingan finale an 
tara P.B. “Bah Thong — P.B.. Hua 
Kuang dimenangkan oleh Hua Kuang 
engan 3 — 0. Pertandingan antara 
eh Putjangsari untuk menentukan 

juara ke-3 dan ke-4 dimenangkan 
“oleh PB Goodearth dengan 2 — 1. 

Kepada PB Hua Kuang sebagai 
Ta dihadiahkan J1 piala beredar, 
1 piala ,,eigendom'' dan 1 lontjeng. - 

Ant. 

10 km 
Untuk memperingati ,,Hari 

Banpora”! (Badan ' Penjelenggara 

Pertandingan2 Olahraga”) diadakan 
perlombaan Jari djarak djauh 10 Km 

“ata jalan raya. 380 Atlit turut serta da 
lam perlombaan tsb: jang dimulai 
Gan diachiri di Prinsenpark Mangga. 
Besar Djakarta. Kesudahannja ada- 

lah sbb: 
'No. 1. PH. Gouw dari NMM da- 

lam waktu 87 menit, mendapat hadi 
wa maka rapat pleno lengkap P.B. S.B. ah 1 piala. No. 2. Liem San Lee dd- 

djuan I.M. baru? ini di Semarang memutus Jam waktu 89 menit mendapat hadi- 
ah medali emas. No. 3 A. Sjafrie-da- 

.padjak pada tgl. 19-20 Juni 1951 di Suraba Jam waktu 44 menit mendapat Pan 
(ah medali perak, — Ant, 

Gouw djuara lari djauh. 

Ke 
bangsaan Nasional” di Djakarta oleh 

Upatjara pembukaan nanti akan 
diusahakan “dengan setjara sung- 
guh2. Jang terang ialah, bahwa un- 
tuk meneruskan tradisi P.O.N. ke-1 
maka akan diusahakan supaja da- 
pat diselenggarakan pengangkutan 
bendera PORI setjara gerak djalan 
(lari) beranting dari Jogjakarta ke 

Djakarta sebagai pendahuluan upa- 
tjara pembukaan. bjuga direntjana 
Kan suatu Sterrit auto jang 'mem- 
"bawa utjapan selamat kepada Pe- 
kan Olahraga Nasional dari lapisan 
masjarakat “dan apabila keadaan Ia 
pangan. mengizinkan akan diusalya- 
kan demonstrasi jumping dengan 
parachute oleh Angkatan Udara pa 

.da hari pembukaan. 

Usaha keuangan. 

Penjelenggaraan Pekan - Olahraga 
Nasional itu akan memerlukan bea 
ja2 jang tidak sedikit, tetapi usaha 
ini tjukup mengandung sjarat2 un- 
tuk dianggap sebagai 
usaha hasional jang sangat berman- 
faat. bagi kemadjuarn negara 
bangsa Indonesia, 
maupun Keluar negeri. 

Oleh Panitya Keuangan telah di- 
rentjandkan untuk - mengumpulkan 
fondsen dengar pelbagai @jalan:. 

bantuan dari Pemerintah (Kemen 

terian P.P.K,, Kementerian Pene- 
rangan,. Kotapradja Djakarta Ra- 
ya dil. Kementerian): 
Latery uangjbarang: £ 

P.O.N.-zegels: dan P.O.N.-envelop- 
pe (seperti Asian Games. Cover): 
Reductie kereta api dil. alat tran 
sport negara, 

Pembebasan.  padjak pertandi- 
ngan, 

Sokongan dari. pertandingan? se- 
pakbola' anggauta2 P.S.S.I.: 
Sokongan suka-rela dari perusa- 
haan2 besar dan. para. hartawan 
jang menaruh minat kepada olah 
raga: 
Sokongan setjara adpertensi: 
Sokongan dari bioskoop2 seluruh 
Indonesia: dan 
Usaha2 lain Mg sjah. 

Lapangan, 
Perlombaan? atletiek dan. sepak- 

bola dan pertandingan2- lain sedapat 
mungkin. dipusatkan dalam centre- 
court di Medan Merdeka Utara, be 
kas lapangan Ikada (sekarang dipa 

kai B.B,W.S.) jahg segera' dimulai 

Pn 

salah satur 

dan. 
baik kedalam 

pembangunannja mendjadi lapangan 
olahraga jang agak representatief. 

Tan Kalah j 

Tindju merebut kedjua- 
raan Eropa 

Tentang pertandingan2 tindju ama 
teur merebut  kedjuaraan Eropa, 
»Reuter”  menjiarkan SG Milan 
sebagai berikut: : 

: Helas Terbang: 

Aristide Pozzali (Itali) menang 
dari Hendrik van der Zeer (Belanda) 
Kelas Bantam: 

Vincenzo Dallosso (Itali) menang 
dengan angka dari John Kelly (Ir 
landia). 

Kelas Bulu: 
Joseph. Ventaja (Perantjis) 

nang dengan angka dari 
Lekovis (Yugoslavia). 
Kelas Ringan: 

Bruno Visentin (Itali) n menang dgn 
angka dari Itvan Jukas (Yugosla- 
via). 

me 
Costa 

Kelas Welter: 

Sigmund (Polandia) menang dgn 
angka dari Hans Kohlegger dari 
Austria. 

Kelas Berat - Welter: 
Laszle Papp (Hongari) mengalah 

kan Jens Andersen dari Denmark 
dengan djalan diskwalificatie. 
Kelus Pertengahan: 

Sjolin dari Swedia 
angka dari Guenther 
man. 

menang dgn 
Sladky Djer 

Kelas Ringan -Barat: 

Marcel Limage (Belgia) menang 
dengan angka dari Bjarne nana 
dari Norwegia. 

Kelas Berat: 

Giocome di Sesi dari Itali menang 
Gengan angka dari Kdgard Gorgas 
dari Djerman. — Ant, 

BELGIA-MESIR 4-1 
Pertandingan tennis, untuk mere- 

but ,Davis-Cup”, antara regu2 : Na- 
sional Belgia dan Mesir jang dilang 
sungkan di Brussel, lebih djauh U.P. 
mengabarkan, bahwa kesudahan se- 
luruh pertandingan ialah 4 — 1 un- 

tuk kemenangan “regu . Belgia. 

Ant, 

He menguntungkan tani, dan pera 
turan itu di djadikan undang2. 

Suntikan Pes 
Hari ini diadakan penjuntikan anti' 

pes untuk kampung2: 

Pugeran Kemantren Mantridjeron, 
Kepatihan Kera. Paku Alaman, Pati 
han Kem. Kraton, Klitren Lor Kem. 
Gondokusuman, Pingit Kem. Djetis, 
Ngadiwinatan Kem. Ngampilan, Djo 
jonegaran Kem. Mergangsan, Pring 
gokusuman ' Kem. Gedongtengen, 
Gampingan Kem.' Wirobradjan, Kri- 
tjak Kem. Tegalredjo, Judonegaran 
Kem. Gondomanan dan Lempujangan 
Kem. Danuredjan. 

SINGKAT JOGJA 
Dari pihak Gabungan Olah Ra 

ga Sekolah Ra'jat Jogjakarta Fida- 
pat keterangan, bahwa tanggal 30 
Mei. jad, di stadion Kridosono akan 
dilangsungkan perlombaan atletik, 
chusus untuk sekolah ra'jat, dengan 
permainan2 ringan. 

Untuk para pemenang disediakan 
hadiah. 

# Udjian penghabisan Kursus P.P. 
P.K. akan diadakan tgl. 31 Mei dan 
1 Ljuni 1951 ajam 19,00 di MOnaOr 
kusuman 14. 

  

REX: Bright Leaf” Gary Cooper, 
Lauren Bacalil, Patricia Neal, anak 
Carson — 17 th. 

INDRA: ,,Sedap malam” Rd. Much- 
tar, Pandji Anom, Sukarsih — 17 th. 

LUXOR: Kheh Sing but Hen. Kang 
Ciu Shia dan Shu She.-——13 th.. 

SOBOHARSONO: »Buck privates 
come home”, Bud Abbot,,Lou Costelio 

“5 segala umur, , ut 

SENISONO! Tarkan and the Hun 
tresa. Johnny Weissmullor, Bres 
Joyce, Jopnny 9heffleld, — sogata 
umur. , 

ha



  

   
   

     
    

    

   

  

: gan 

Negara2 seluruh du 
melarang pengiriwa 
tegis ke RRT dan 
Fraktiknja keneger 
“Termasuk bahan? 

   

  

1. 

    

Djadi karet, timah dan minjak In 
  Gonesia jg banjak itu, ig mendjadi 

sumber Gevizen (ini bahasa interna- 
sional lagi, artinja' wang jg boleh 
belandja diluar-negeri) kita itu, ti- 

. Gak boleh didjual kenegeri blak Ru- 
sia. Boleh didjual kepada Amerika 

| stau negeri2 blok Amerika sadja. 
Dgn.harga murah! 

Dan karena embargo itu, kata 
»Pedoman” Indonesia rugi setiap 
tahunnja. (untuk harga karet sadja) 
300.090:000, — Gollar. "Atau,- kalau 
koers resmi kl. R.3.420.900.600, —. 
Kalau harga pasar gelap, sekian itu 
Upst Z'atau 3 ksli.. Hampir sama 
Gengan seluruh Anggaran Belandja 
Negara. KE NEON De 

          

Meksudnja ,embargo” baik. Kare- 
na maksud Amerika dan PBB me-- 
mang baik. Jaknfuntuk meaghukum 
RRT, Korea Utara dan negeri2 blok 
Rusia ig bertindak sebagai agressor Ltd” mengumumkan hari Selasa ini, Minggu jl. ketika 

— MISSI PBB KE KOREA 

   

    

    

  

N-HEE 

pasukan2 Korea S 

takan, bahwa pasukan2 
tup lobang dalam garis PBB di 

T. DIERONT TENGAH 
TEBP. | berlelabki” senukan 

  

elatan pada suatu garis 25 mil sebe 
L ntang 38 derudjat dengan serangan? jang amat dah 

buah berita jang bajak disensor dari markas besar tentara 

PBB bertempur mati-matian "untuk 
sebelah timur Pungam. 

  

di Djerman Barat, 
maka pemerintah Amerika 

ari Selasa ini telah ' me- 
rang ekspcrt bahan2 strategis ke- 

Djerman. Barat, 

, perdagangan 
egeri2 Blok Sovjet. 
dalah akibat dari pa 
baru2 ini, 

  

   

  

    
    

        

| Andrew Cordier, wakil sekretaris 
PBB, telah berangkat dari San Fran 

Rem 
Cordier menerangkan bahwa missi 

nja terutama bersifat tehnis, tetapi 
ia bermaksud mengadakan pembitja 
raan2 politik djuga. Ia antara lain 
akan berunding . dengan  djenderal 
Ridgway dan djenderal Van Flect. 
“ Ceordier jang disertai oleh 2 orang 
anggota staf PBB lainnja sesudah 

“mengundjungi Korea akan melandjut 
kan perdjalanannja ke India, Pakis bergerak mundur pula dari sungai BB mengusulkan supaja panitia ba- tan dan Kashmir dimana ja akan me 
meriksa usaha2- PBB. — Ant.UP. 

  

Israel turuti perintah PBB KP5, 35 deradjat 
Kabinet Israel hari Selasa menga 

dakan sidang istimewa untuk membi 
tjarakan resolusi Dewan Keamanan 
PBB jang memerintahkan Israel 
menghentikan pekerdjaan  pengeri 
ngan rawa diperbatasan Israel-Syria.. 

Sumiker jang lajak dipertjaja me 
ngatakan, bahwa Israel sudah meng 
hentikan pekerdjaan itu dan insin- 
jur2 hanja melakukan pekerdjaannja 
didaerah Israel. — Ant. UP. 

Pertjobaan pesawat 
pembom jet ,Vickers'"' 

, Vickers | Maskapai 

   

isco. dengan pesawat terbang untuk 
suatu. missi resmi ke Tokio dan Kw 

Sesudah-tembus, mundur lagi. 

A AMBIL TINDAKAN R Satuan? pelopor Utara kini sudah 

T kadap Firma2 Djeriman, 

sul komisaris tinggi Arneri- 

“berada disebelah selatan Soksa jang 
"letaknja 28 mil sebelah selatan garis 
lintang 38 deradjat. Berapa luas dan 

John Galamnja penembusan Utara sama 
| sekali tidak boleh diumumkan oleh 
'sensor2 tentara ke-8. Sementara itu 

pasukan? Tionghoa Selasa itu menu 
Yang rut tanda2 sedang mengadakan pe- 

“ngunduran umum disektor barat 
front tengah dan rombongan2 besar. 
pasukan2 Utara . kabarnja sedang 

  

  

ingg : 
djumpai perlawanan oleh satuan2 

belakang Utara, . | 

: 'Pasukan2 Selatan 

sungai Pukhan disebelah 
dan tenggara Changgong dan 

melintasi 
selatan 
sebuah 

satuan tank dan infanteri Amerika 

bergerak menudju 
kekota Changgong. sendiri. Difront 
barat pasukan2 Utara rupa-rupanja 
telah meninggalkan pangkalan per 
tahanannja didaerah sungai Imjen 
25 mil sebelah utara Seoul dan telah 

y sementara itu. 
i 

t 

    
Diperbatasan India - RRT, P 

Pers Sovjat Selasa jl. mewarta- 
erangko alat pembajar! 

kan, bahwa bekas Duta Besar A- Beberapa badan resmi jang mem 
merika William Bulit kini sedang punjai sangkut-paut dengan kerang 
mendjalankan suatu -.missi  raha- an (tjontohnja . Djawatan Listrik) 

  

sia jang ment 

namakan Rullit sebagai 

mata2 jang terkenal, 

'riksa: sistim pertehanan . dipropinsi 
Assam dekat perbatasan | RRT di- 
Samping mengumpvikan keterangan? 
jang sedjelas?nja teniang politik. dan 
kegiatan partai2. opposisi didaera 
tsb, — Ang. UP. , 

#3 

  

Peng awasan internasional 
Atas Perserdjataan dan Ang- 
katan Perang. 

Amerika Serikat: telah menjerah- 
bahwa menudju kearah Utara dari sebelah kan pembentukan suatu panitia PBB 

Djerman Barat te- barat Changgong. Dibelakang pasu untuk mempersiapkan rentjana pe- 
an barang2 ke RRT. kan2 Utara jang mundur itu pasu- ngawasan internasional atas semua 

» X0 Kan2 Amerika dan Korea Selatan persendjataan dan angkatan perang. 
2. melandjutkan gerakannja madju dan Amerika Serikat mengusulkan supa 

memperoleh kemenangan? daerah ja panitia itu dibentuk dari pada dua" 
ga 5!4 mil dengan hanja men--panitia PBB jang kini ada, jaitu Pa. 

nitia Tenaga Atom dan Panitia Per 
djandjian Persendjataan.. ... 

Usul tersebut diadjukan kepada 
Pas. Selatan lintasi Pukhan. panitia 12 negara jang dibentuk da- 

lam musim rontok . jang lalu oleh 

Sidang Umum PBB untuk mempe- 
ladjari soal pergabungun dua panitia 
itu. , j 

| Panitia tadi akan bersidang pada 
hari Djum'at jad. Usul itu .menge- 
mukakan siaran presiden Amerika 
Serikat jang diutarakan dalam pida- 
tonja dalam Sidang Umum dalam 
bulan Oktober jl. : 

Delegasi Amerikg Serikat pada P 

akan diperbatasan 

antara Indisidan RRT. Dengan me- 
“seorang 

sena surat 

kabar Sbvjet memuat sebuah berita 
| Tass dari New Delhi jang menjata- 

kan, bahwa Bullit kini sedang meme 

telah. mempergunakan perangko se 
bagai pengganti uang ketjil guna 
»SUSUK”?, Oleh karena memang sukar 
mendapat uang ketjil, daripada tidak 
MeEnerUna Susuk” sama sekali, ma 
ka perangko? tersebut diterima agn 
senang hati oleh pembajar, djedjak 
ini (mungkin segera, “akan disusul 
oleh para pedagang, dengan sendiri 
nja akan lebih. besarlah debiet pen 
diualan perangko, pun tidak dengan 
disengadja setiap orang. akan mem 
punjai persediaan perangko: dengan 

At ini ada kemungkinan, bahwa untuk 
kebutuhan sendiri orang tidak perlu 
berdjedjal-diedjal urut beli dikantor 
pos ataw membeli diluar dengan hur 
ga lipat. 
Hanja sadja- sebagai »tegenpresia 

tie”, apakah dapat djuga Orang menu 
bajar. dengan perangko” sebagai 
gantirfa uang ketjil? Djika dapat, 
saja rasa, orang ta perlu mempunjai 
perasaan dipaksa membeli perangko 
dan daripada menjimpan uang ketjil 
jang sering2 rupanja Sudah seperti 
sgombal amoh” dengan tambal-tam 
balan, agaknja lebih praktis menjim 
pan perangko itu. ' 

A. Badri — Jogja. 

    
  

LES 

Penukaran simpanan2 B: 

erbeku dgn Obligasi RI. 1950 
     
    

    

M ULAI dari tanggal 16-5-1951 berangsur-angsur. akan dimulai penu- 
“karan simpanan? bank jang terbeku dengan obligas, demikian a.l. 

bunji surat edaran Kementerian Keuangan kepada bank?. 

Bank2 jang bekerdja menurut. ,,tja 
ra langsung” dapat memulai penu- 
karan-ini dengan memakai obligasi2 
jang diberikan kepada bank ,,untuk 
diperhitungkan lebih landjut” oleh 
Beheerder ,Centraal - depot van 
Staats: obligaties”. Djika persediaan 
obligasi untuk penukaran ini tidak 
tjukup maka dapat: dimintakan 

tambahan setjara biasa dari . depot 
dja Kantor Pusat Pengiriman. Uang 
di Djakarta dan “kalau mungkin 
dari Kantor Javasche Bank di tem- 
pat bank itu. $ 

Pengeluaran obligasi nominaal: ti- 
dak boleh-melebihi djumlah jang te- 
lah disetorkan pada c.g. tidak  di- 
perhitungkan: dengan De Javasche 
Bank dengan melalui rekening kum- 
pulan "Pendaftaran: 3/2 Pindjaman 
Negara 1950”. Didjaga supaja sim- 
panan2 bank jang terbeku, jang te- 
lah diserahkan kepada Pemerintah 

  

Rentjana perang 
Senator republikein Styles Bridges 

malam Rabu menerangkan, - bahwa 
bodoh djika orang mengira PBB da- 

Hongchon. Satuan? PBB sementara ru itu terdiri dari H1 negeri jang di PS Pa BA AN Ban dapat 
itu telah melakukan serangan2 hing wakili dalam Dewan Keamanan dan “OS Jang berdjumlah 450 djuta dan 

| ga dalam djarak 8 mil-dari garis lin Kanada. Ini sama - Ma Aa : 
disebelah utara 'an Panitia Tenag « Atom dan Panitia '“& Bridges jang berbitjara . dalam 

Seoul. 

4 Kerugian" Utara. 

Lebih landjut UP mengabarkan, 
bahwa menurut sebuah sumber tidak - 
resmi jang” “mengetahui, pasukan2 
Utara telah menderita sedikitnja 
8600 serdadu dalam offensipnja sela 
ma lima hari termasuk lebih dari 

48000 korban dalam offensipnja di 
sektor front tengah sendiri. Meski 
pun telah menderita kerugian demi - 
kian besarnja, menurut opsir2 PBB 

Gengan keanggota 

12 Negara. . 5 
Panitia Tenaga Atom itu jang di 

bentuk dalam tahun 1946 telah meng 
hentikan pekerdjaannja dua tahun 
berselang. — Ant. Reuter. 

  

Konperensi pertahanan 
Turki - Junani 

Sebuah missi militer Turki. jang 

paksa mereka hentikan perang Ko 

pertemuan para saudagar, menjata- 
kan rentjana perang pemerintah A- 
merika Serikat ,,tolol” karena meng- 

harap Kremlin akan menghentikan 
perang ,djika kite dapat membunuh 
tjukup banjak hapgsa Tionghoa”. 

Selandjutnja Bridges menuduh Ge 
Grge Marshall dan djenderal Omar 
FE iley memberikan gambaran jang 
katjau kepada. panitia Senat jang 
melakukan pemeriksaan perkara pe 

metjatan Mac Arthur, ,,/Mereka ini 
berharap bahwa. perang akan ber- 
achir, djika kita dapat membunuh 

   

      

pasukan2 Utara masih dapat mem diketahui oleh letnan djenderal Yu- tjukup banjak orang Tionghoa”, ka- 
persiapkan suatu “serangan 
“sama besarnja atau mungkin lebih umum, dalam minggu ini akan be 

jang suf Egeli, kepala bagian operasi staf tanja. 

Dalam serangannja terhadap - pe- 
Armstrong besar lagi dari serangan Utara pada rangkat ke Athena untuk mengada "merintah, Bridges kata: »Tak ada 

: 125000 serdadu kan rundingan2 pertahanan dengan presiden bertindak demikian keliru 
itu. Biar kapok! Selandjutnja pepe bahwa pesawat pembom jet baru jg Utara menembus.pertahanan2 Korea: pembesar2: militer Junani, demikian bila keputusannja mengenai kesela 
rangan di Korea d , bermotor 4, buatan Inggeris, ketika Selatan disebelah tenggara Chung- menurut sebuah sumber jang dekat. matan negeri. Presiden Tran me- g rea dapat dihentikan ( .chon. Dengan taksiran terachir me dengan staf umum tentara Turki rasa puas dengan usaha mentjegah setjara damai. Dan Perang Dunia 
III tidak mengantjam lagi, 1 
Adapun djika nanti jang terdjadi 

sin, itu bukan jang dimaksud. Dan 
Gjika dengan embargo itu Amerika 
lantas mendapat keuntungan seba- 
njak2?nja, itu djuga bukan jang di- 
maksud, hanja kebetulan sadja. Se- 
landjutnje, kalau Inggeris Indone- 
sia, Burma, India dilnja rugi “kare- na embargo itu, djuga bukan “jang 
dimaksud, dan juga hanja kebe- 
tulan sadja. SSI 
BABh pemimpin di Djakarta: bi- 

ngung. Baik pemimpin? Peme- 
rintah, maupun pemimpin2 partai. 
Menurut istilah mas Sartono, me- 
reka, terdjepit. Antara tjita2 dan 
kenjatsan. Tjita2nja. akan bikin 
makmur rakjat. Kenjataannja seka- 
rang ini, bikin tjelaka! — 
Tidak tahu apa jang mesti diper- 

buat. Kesana susah, kesini t$ 
Kesane takut Amerika, kesini takut 
rakjat. Bingung! Tak tahu djalan 
Keluar, Pikir2 dulu, Tunggu? angin 
baik, Barangkali ada ilham. Eatsh 
dari Washington,. entah dari New 
Delhi. Kalau ilham tak ada, ja ter 
sereh sama nasib sadja! 

Sodrono. sendiri turut bingu 
Jakni kalau kebetulin mendjadi 
Grouo internasional. Kalau pulang 
kepondokan, kembali djadi Bolrono 
nasi gudeg, biagungnja ja lantas 
hilang. Sebabnja begini.” Kalau ke- 
betulan djadi Sodrono ternasional, 
semua2 mengambil ukuran interna- 
sionsl, jg sengat djauh. Semuanja 
mustahil dapat ditjapsi. Kalau ke- 
betulan kembali djadi S no NS: 
gudeg, segala sesuatunja tjukup 

   
     

  

2 

    

mengambil ukuran Malioboro 
Djadi bisa dldjalani. 

'JOBA Pertimbangkan pikiran be. | 
“ajak. pemimpin di Djakar! 

reka bilang. Babargg tes pagi 
  

kit 

“Rusia 
:' men- 

lantas seperti memuganpig 
Ke empat, kita lantas 

  

djalankan poljitik bebas lagi. 
| Tapi, begitulah selandjutnja, ba- gaimana isgi! Kita sudah mendjadi anggota PBB. Kita mesti tunduk 
kepada semua putusannja, sebagai 
lajaknja oreng jg djudjur, taat pa- 
tuh kepada semua keputusan. Kita 

  

   
Kalau tidak ikut, artinja kita 
mengerti kawadjiban. Lant 
mendspat' penghargaan dari Ga 
iInternasionsi. Lagi akan digentjet 
oleh Amerika. ENG ee Una 

Itulah fikiran kebanjakan pemim- 
pin2 kite dl Djakarta Sta 

Mas Bard'o Menteri Luer Negeri. 
Sebagai Men Negeri, dia 
belum biss bilan rel 
bagai 'k alan 

. (Bersambun 

harus ikut mendjalankan embargo. 

tida 

ag £ 

7 

   
    

          

    

   

  

  

jk 
kalus 

    

£  Staniay Smith dan Charles Veilet 
telah berlajar de Yaeh 
dari Yafhouth (Inggeris) ke Ameri 
ka dengan melalui lautan “Atlan- 
tika. Yacht 'itu pandjangnja | 
jang dibuat sendiri, dan ' dipei 
kapi dengan pesawat untuk mema- 
sak air laut hingga “bisa diminum. 
Mereka berharap akan  mentjapai 
tudjuannja selama 90 hari. sa) 

£ Orang? Amerika tiap- tahunnja 
kira? nrakan 150 pon (67,3 Kg) da- 
ging. Ita berarti lebih berat “dari 

  

“ Ant.-UP. 

       

    
     

drono nasi 

  

dengan Yaeht ketjil 

  

20 feet 

tanggal 18 Mei telah mentjapai ha- 
sil jang baik ketika untuk pertama 
kalinja diterbangkan. 
"Pesawat baru jang diberi nama offensip musim semi hingga seka- wa pokok2 pembitjaraan 
,Vickers''-660 ini, kabarnja berke- 
tjepatan 600 mil dalam satu djam-- 
nja dan bisa terbang pada tinggi 
50.600 sampai 60.600 feet. Lebar sa : 
jap pesawat tadi kabarnja 120 feet, 
sedangkan pandjangnja 18 feet. 

Diterangkan bahwa angkatan uda 
ra Inggeris telah memesan sedjum- 
lah besar pesawat matjam tadi. — 

Sanggup pertahankan 
000. »MVaterland”-nja 

" magusnt, ' pengurus : perhimpunan 
anggota angkatan perang 

Djerman (,,Wehrmacht”), kira-kira . 
75.000. orang bekas anggota tentara 
tetap Djermanm sanggup-dan siap un 
'tuk mempertahankan tanah airnja. 
Keterangan tadi diberikan atas na- 
ma perhimpunan tadi. : n : 
“Akan tetapi, katanja, ada 2 sjarat 

tag jang harus dipenuhi terlebih dahulu, 
jaitu: Rehabilitasi serdadu2- Djer- 

“, man & pembebasan tawanan2  pe- tangan dari 
Aa rang biesa jang masih-ada dikamp2: Tjekoslowakia, India dil. 

tawanan asing. — Ant-Atp. Ka 

KONPERENSI BERESKAN 
  

“Negara? Barat dalam minggu ini 
diharapkan akan mengumumkan 
rentjanai untuk mengadakan konpe- 
rensi internasional (untuk menjele- 
saikan hutang2 Djerman (Barat) 

sumber2 jang dapat dipertjaja 
ondon. -3 2 i 

  

    

  

ensi jang diusulkan 

memang tidak baik. Pertama bikin pembitjaraan2 pendahuluan 
rugi. Kedus, membikin kita tergan- kin akan diadakan di London pada bermaksud hendak mendjadi musuh 

. tung kepada Amerika. Ketiga, kita awal bulan Djuni jad.—Ant-Reuter. dari rakjat Tiongkok. Ant-AFP. 

mung- 

HUTANG2 DJERMAN | “rip guna kepentingan blok Imperial. $ 

ngenai kerugian Utara ini maka 
djumlah korban pasukan Utara dim 

rang sudah meningkat mendjadi 

pada hari Selasa jl... 

Sumber tersebut menjatakan, bah 
3 jang ter 

penting dalam konperensi jang akan 

  perang. Djika kita tidak berada da- 
lam perang, kita sebenarnja lagi 
apa?” 

Bridges kata, presiden  Roosevelt 
sedikitnja 150.000 orang. Mu ut datang itu ialah mengenai masalah2 dan menteri luar negeri Cordell Hull 
taksiran PBB pasukan2 Utara mem. jang berhubungan “dengan pertaha dengan mengambil risico perang te- 
punjai kekuatan Ik. 750.000 serdadu nan Laut Tengah dan Timur Tengah lah menghindarkan Tiongkok ditelan 
Gi Korea diantaranja termasuk: 65: bagi kedua negeri itu. — Ant. Reu-: Djepang. ,,Djika Roosevelt dan Hull 
divisi Tionghoa. — Ant.UP. ter: AN ta 

  

| RRT PROTES EMBARGO 
PBB alat untuk 

ADIO Peking malam Rebo jl. 
kan oleh ajurubitjara kemente 

diterimanja resolusi PBB setjara 
“hadap RRT dan Korea Utara. 

Dikatakannj2, bihwa reso'usi itu 
O.terima baik atas paksaan Ame- 
rika Serikat meskipun dapat ten- 

Bovjet Uni, Polandia, 
C Peneri- 

maan resolusi itu, kata statement 
tadi, sekali lagi membuktikan bah- 
wa PBB telah diubah mendjadi alat 
untuk mexperluss peper- nganagres- 

isme dikepslai oleh Amerika Seri 
kat. Setelah menjatakan kepertia- 

| jaannja achirnja akan diperoleh-ion 

perluas perang” 

menjiarkan statement jg dikeluar- 
rian luar negeri RRT memprotes 
tidak sjah mengenai: embargo ter- 

£ # 

Kiriman beras dari RRT 
ke India ditunda 

Menurut kalangan: jg. mengetahui 
New Delhi Selasa jl.-pengiriman 

  

Gi 
beras dari RRT ke India mungkin 
akan ditunda sebagai akibat dari 
Keputusan PBB untuk mengadakan 
embargo atas pengiriman bahar2 
strategis ke RRT, PemerintahRRT 
jg. mula2 minta supaja satu djuta 

beras Jari RRT dibajar dengan 
kemenangan dalam peperangan di yang sekarang mengisulkan supaja 
Korea, statement itu menjerarg 

tetan2 tindakan2 jang bersifat per- 
musuhan terhadap RRT dalam 'Ila- 

PBB. Achirnja Jnggeris dituduh 

  

Tuduhan Tiekoslowakia: 
  

“knlosika 
  

Tr 

langgar persetudjuan& 
perbatasan 

|... Untuk sokong spionase 
JEKOSLOWAKIA hari Selasa jl. menuduh, bahwa Amerika Serikat 
telah melakukan tindakan? jang, bersifat permusuhan, ' melanggar 

persetudjuan internasional dan melanggar perbatasan? 'Tjekoslowakia. 

Dalam sebuah nota jang disampai 
“kan pemerintah Tjeko kepada duta- 

”"” besar Amerika di Praha, Ellis Kriggs, 
"dikatakan bahwa Amerika bermak- 

sud menjokong spionase dan terror 
di Tjekoslowakia, dengan djalan: 

. 1. Melanggar persetudjuan2 inter- 
“nasional, dengan mengadakan sia- 

dan bermusuhan dengan Tjekoslowa 

kia, serta mempergunakan pengehi-' 
anat2 Tjekoslowakia dalam siaran: 

| 2. Ketika tgl. 4 Mei sewladu2 Ame 
rika jang ditempatkan di Djerman 
telah melanggar tapal batas Tjeko- 

. slowakia dekat Marianske Lazne. 

kan peraturan2 istimewa bagi agen2 
| negara2 Barat, pada waktu mereka 
melintasi tapalbatas 
setjara tidak sah. Eu 

Tjekoslowakia mengadjukan pro- 

Tjekoslowakia 

beratnja seorang Amerika jg normal. tes tadi ,,dengan keras" dan ,,berha- 
3 

  
4 

ran2 radio jang bersifat menghasut: 

rap” supaja diberitahukan oleh pe- 
merintah Amerika tentang tindak- 
an2nja, bertalian dengan protes tadi. 
— Ant. U.P. : : i 

  

Kirk terpaksa tunggu 

Didapat kabar pada hari Selasa 
ini, bahwa Laksamana ' Alan Kirk, 
dutabesar Amerika Serikat di Mos- 

na ke Eropa Barat pada waktu ig 
sudah ditetapkan, karena pembe- 
sar2 di Polandia belum mau membe oleh 700 dokter jang bekerdja pada memberi 
ri idzin kepada. pesawat terbang jg 

v . . akan mendjemput Kirk, untuk 'ter- 
3. Memerintahkan Republik Bonn: : 

(Djerman Barat) supaja mengada- | 
bang diatas wilajah Polandia. 

Pesawat tadi masih menanti2 di 
Berlin sedjak hari Saptu dan pihak 
Sovjet mengatakan kepada pembe- 
sar2 Amerika, bahwa pihak Ameri 

x 

: . diadakan persetudjuan barter dalam: 
ada luar negeri. Demikian menu Tuggeris karena mendjalankan ren- nama India akan mengirim karet, 

goni dan hasil2 sematjam itu lain- 
nja. Tapi kata kalangan tadi, India 

“Tempat. dan waktu untuk konpe- pangan perdagangan jang dilaku. tidak mempunjai tjukup banjak ba- 
itu kabarnja Kan lama sebelum resolusiembargo han? jang diminta Tiongkok tadi, 

asih dalam pertimbangan, tetapi itu diterima baik oleh sidang umum hingga dapat ditukarkan dengan satu 
Gjuta ton beras. Ant. Afp. 

Kertas koran Canada 
tidak naik 

Tersiar. kabar di Washington, 
bahwa. harga 'kertas koran Canada 
nsik $ 9— untuk tiap2 ton. Michael 
V. Disalle, pemimpin djawatan sta- 
bilisasi harga Amerika Serikat, me 
namakan berita tadi ,,hanja' kabar 
angin sadja”. 
Disalle menjatakan dalam 

tjuk surat kepada Senator Edwin 
Johnson, “bahwa ia telah mendapat 
djaminan dari direktur organisasi 
produksi pertahanan “Canada, R. 
Fowler, bahwa ia ,,tidak menerima 
laporan. resmi” tentang kenaikan 
harga “kertas koran, ,,walaupun 
orang menggerutu tentang harga2 
Kertas koran pada waktu ini.” Ant. 

  

sepu- 

  

DOKTER2 MESIR MOGOK 
'Pemogokan para dokter pada ru- 

mah2 sakit.di Kairo. jang hingga 
kini sudah berlangsung 10 hari la- 
manja, pada hari Selasa ini mendja 
Jar keseluruh Mesir, hingga hampir 

nja mogok. 
Pemogokan tadi mula2 dilakukan 

rumah sakit balai perguruan tinggi 
di Kairo, dan sebab2nja ialah kare- 
na gadji mereka terlalu rendah. 

Pemerintah Mesir berulang2 me- 
merintahkan supaja mereka beker- 
dja kembali, sementara ' menunggu 
berlakunja- peraturan gadji baru, 

“benar, Truman dan Acheson tentulah 
salah" — Ant. UP. 

  

. Pemboikotan di Madrid 
Puluhan ribu buruh Spanjol hari 

Selasa jl. mengadakan pemboikotan 
alat2 pengangkutan, 'toko2 dan 
cafe2 sebagai perotes terhadap ong 
kos hidup jang tinggi. Djalan2 raja 

penuh dengan para serdadu dan.po 
lisi jang siap sedia untuk mengha 

dapi.segala kemungkinan, karena di 
chawatirkan timbul . pertempuran2 

seperti kedjadian dalam bulan jang 
lalu di pelbagai kota tatkala beribu 
ribu buruh mengadakan. pemogokan 
umum sebagai perotes terhadap in 
flasi. 

Seperti diketahui dalam pertempu 
ran2 itu pelbagai orang telah mene 
mui adjalnja dan beratus-ratus orang 
telah ditangkap. Pemogokan ini baru 

herachir pada tanggal 11 Mei. 
Dalam pemboikotan hari Selasa 

itu banjak buruh  djalan kaki ke 
“tempat pekerdjaannja jang berdja- 
rak 4—5 mil dari rumahnja. 

Toko2 dapat dikatakan kosong. 
. Gafe dan restoran hanja dikundjungi 

orang2 hartawan. 2 
Angka2 resmi menundjukkan, bah 

wa ongkos hidup telah naik 700 pro 
sen sedjak tahun 1935 sedangkan 
gadjih dan upah: hanja naik 350 
prosen. — Ant.UP. 

  

Djepang perluas da- 

gangnja 
Hingga Pakistan. 

Kementerian perdagangan interna 

Sional dan industri diduga akan me 

luaskan kerdja sama dalam  lapa- 
ngan ekonomi antara Djepang dan 

Pakistan. 

Kalangan . Djepang jang, berkuasa 
katakan, putusan terachir untuk 

maksud itu mungkin akan diambil, 

bila para pembesar kementerian tsb 
mengadakan  pertemuannja dalam 
minggu ini. 

Garis2 besar jang akan dilakukan 

oleh pemerintah Djepang: 1. Melu- 

askan agen perdagangan luar nege- 

ri Djepang di Karachi. 2. Mengirim 

kan missi industri Djepang ke Pa- 

kistan untuk. memberi bantuan da- 
lam memperkembangkan industri 
Pakistan, 3. Mengadakan tindakan2 

untuk memudahkan eksport alat2 

perusahaan2 ke Pakistan dan  me- 

ngandjurkan penanaman modal par 

tikelir di Pakistan..4. Mengirimkan 
barang2 ke Pakistan dengan harga 

murah. — Ant-UP, 

  

kow, tidak bisa berangkat dari sa- separoh dari djumlah dokter seluruh kerdjakan pada kementerian pendi- 
dikan — djumlahnja 200 orang — 
dan “mereka jang ' berkewadjiban 

kuliah, ambil keputusan 
pula untuk mogok. : 

Ketjuali mereka, djuga dokter2 
negeri jang hekerdja pada rumah 
sakit2 didaerah2 mogok pula, seba- 
gai tanda solider dengan kawan2 se 
kerdja mereka tadi. 

Dengan demikian maka hingga ki 
ka harus minta idzin Polandia “da- jang akan berlaku bagi semua pe- ni sudah hampir 504 dari djumlah 
hulu, sebelum diperbolehkan  ter- 
bang atas negeri tadi. — Ant-UP, 

gawai negeri itu. $ 
Kemudian para dokter jang dipe- 

dokter . di Mesir seluruhnja pada 
mogok, — Ant-UP, 

#putsan KATASBRIDGESI 1... makan ai 

Amerika ,,tolol" 

"NEW JERSEY” KENA 
TEMBAK UTARA 

Kementerian angkatan laut Ame 
rika Serikat hari Selasa jl. mengu 
mumkan, bahwa kapal penempur 
Amerika .,,New Jersey” dan kapal 
perusak ,,Brinkley” telah kena tem 
bakan meriam pihak Utara, didekat 

Wonsan dipantai timur Korea. 
Diumumkan pula, bahwa akibat 

penembakan tadi ialah 2 orang te- 
was dan 13 orang lagi mendapat lu 
ka2. 

Sudah Tebih dari 2 bulan lamanja 
Wonsan ditembaki dari laut. — Ant 
UE: 

DJENAZAH DJENDERAL 
HARTEMANN 

Akan diserahkan. 
Radio Vietnam Ho Chi Minh Sela- 

Sa ini mengumumkan, bahwa Viet- 
nam sanggup menjerahkan djenazah 
panglima besar angkatan udara Pe- 
rantjis di Indochina, Djenderal Har- 
temann, beserta 3 orang pengiring- 
nja, jang pesawat terbangnja telah 
ditembak @jatuh itu oleh pasukan2 
penangkis serangan udara Vietnam. 

Seterusnja pihak Vietnam menga- 
Gjukan sjarat2 bagi timbang-terima 
djenazah keempat orang Perantjis 
tadi. 

Sementara .itu kalangan militer 
Perantjis tetap mengatakan, bahwa 
pesawat2 terbang B-26.jang merngang 

kut opsir2 Perantjis tadi telah me- 
langgar gunung atau djatuh ketika 
terbang diatas daerah jang tak ter- 
Kenal oleh penerbangnja. : 

Seperti telah dikabarkan, pesawat 
B-26 tadi beberapa waktu jang lalu 
telah hilang, ketika mengadakan, pe 

  

ngintaian di Vietnam Utara. — Ant. 
AFP. 

Burma larang export 
hasil2 minjak tanah 

Ke RRT. 
Menurut kalangan jang berkuasa 

di Rangoon pada hari Selasa ini, pe 
merintah Burma telah melarang ek- 
sport segala matjam hasil minjak 
tanah ke RRT. 

Dalam pada itu, telah didirikan 
pos2 pendjagaan perbatasan, untuk 
mentjegah penjelundupan barang ter 
larang tadi, ke Tiongkok. 

Seterusnja kalangan tadi mene- 
rangkan, bahwa Burma mendatang- 
kan sebagian besar dari kebutuhan2 
nja dari Amerika Serikat, dengan 
sjarat bahwa barang2 tadi tidak di 
reeksport kenegeri2 lainnja. 

Menurut seorang pembesar kemen 
terian perdagangan, tindakan Burma 
ini tidak ada hubungannja dengan 
resolusi PBB baru2 ini, jang mela- 
rang eksport bahan2 strategis ke 
RRT. 

Diterangkannja bahwa politik 
Burma ialah ,,/Perdagangan bebas de 
ngan semua negeri sedapat mungkin, 
akan tetapi Amerika telah mentje- 
gah re-eksport minjak tanah . dari 
Burma”. 

Pada umumnja, dalam waktu 
achir2 ini pengangkutan barang dari 
Burma ke Tiongkok telah berkurang. 
Ant. — Reuter, 

melalui ,,tender” jg'diumumkan di- 

waktu jl. tidak ditukar dengan obli- 
gasi. 
Untuk pendjelasan hal ini Tebih 

landjut, telah diberikan petundjuk2 
(oleh De Javasche Bank). 

Bank? jang bekerdja ' me- 
nurut tjara tidak langsung, 

Hal2 jang tersebut diatas dengan 
perobahan "seperlunja berlaku pula 
terhadap bank2 jang bekerdja . me- 
nurut ,,tjara tidak langsung”, de- 
ngan tjatetan bahwa obligasi2 jang 
diperlukan untuk penukaran simpa- 

nan2 bank jang terbeku hariis mere 
ka mintakan dari bank2, dimana me- 
reka menjetorkan saldo dari reke- 

ning kumpulan ,,Pendaftaran 345 Pin 
djaman Negara 1950” mereka. 

Disini perlu sjarat, bahwa tidak 
dapat diberikan lebih banjak obli- 
gasi dari djumlah jang telah diperhi 
tungkan dengan bank-jang bersang- 
kutan. 

Diperingatkan oleh: surat edaran 
itu kepada larangan, bahwa terha- 
dap simpanan2 bank jang terbeku ke 
punjaan instansi2 . pemerintah dan 
setengah-pemerintah, pegawai Ne- 
geri dalam djabatannja c.g. sebagai 
partikulir — jang diduga . adalah 
uang pemerintah — tidak boleh -di- 
berikan obligasi2, ketjuali setelah 
mendapat. kuasa .dari . Kementerian 
Keuangan setjara tertulis. (Antara.) 

EMAS DI DJAKARTA 

Harga emas tertjatat kemarin 
djam 17.00 di pasar Djakarta. 

Emas: NOS en an R 32:15 
si Sk BLN Ta ea pu akan 3 326 
3 ON ENG 1» 380:— 

Antara. 

KARET DI DJAKARTA 

Harga karet tertjatat kemarin 
djam 17.00 di pasar Djakarta. 

Sheet no. 1 R 8.10 pem. Sheet 
no. 2 R 7.85 djadi. Sheet-no..3 R 7.65 
Gjadi. Sheet no. 1 ek. Tg. Priok 
R 6.85 djadi. Crepe.no. 1 R 8.55.nom. 
Pasarnja sepi. —- Antara. 

Harga emas ,,distribusi" 
di Neg. Belanda turun 

Pemerintah Belanda hari Senin ini 
telah menurunkan harga emas ,,dis 
tribusi” (jaitu emas untuk -keperlu 

an industri) dengan F 300 per kilo 
(halus), mendjadi F 4.750—. 

Harga emas dan perak laridnja, 
tidak berobah. — Ant.Reuter. Sg 

Import dalam bulan 
| Maret 1951 

Import ke Indonesia dalam. bulan 
Maret 1951 berdjumlah (termasuk 
minjak tanah) 117.664 ton seharga 
R. 184,5 djuta. Dalam angka ini ter 

masuk import minjak tanah seba 
njak 2.078 ton seharga R. 931.000, 
sehingga djumlahnja jang tidak ter 
masuk  minjak tanah mendjadi 
masing2 115.586 ton seharga R. 183,6 
djuta. 

Demikian angka2 sementara dari 
Kantor Pusat Statistik. 

Dengan demikian maka djumlah 
import ke Indonesia selama triwulan 
pertama dari tahun 1951 adalah sbb: 

Termasuk minjak tanah 
1000 kg.  R. djuta 

Djanuari 57.770 107,4 

Pebruari 68.109 127,6 
Maret 117 -664 184,5 

Djumlah 243.543 419,5 

Tidak termasuk minjak tanah 

1000 kg. R. djuta 

Djanuari 57.236 107,— 

Pebruari 64.199 126,7 2 

Maret 115.586 183,6 
Djumlah 237.021 417,3 

Export menurut angka2 sementa 
ra, dimana djumlah export dari Pa 
lembang belum lengkap semua, da 

lam triwulan pertama tahun 1951 
termasuk minjak tanah berdjumlah 
1.406.583 ton seharga R. 811.4 djuta, 
tidak termasuk minjak tanah ma 
sing2 450.778 ton dan R 721,3 djuta. 
Dengan demikian maka selama 

triwulan pertama ini kelebihan dari 
export dalam neratja perdagangan, 
tidak termasuk minjak tanah ber 
djumlah Ik. R. 393,1 djuta. Antara. 

  

HASIL PANEN 10pCt NAIK 
ENJELENGGARAAN usaha? dalam lapangan pertanian, seperti” 
perbaikan saluran? air tertiaire, tjara mengolah tanah dil, di Dja- 

wa telah memberikan hasil jang memuaskan. 

Menurut panen jang dilakukan di 
sana sini di Djawa, hasil sehektar 
telah bertambah rata2 2 kwintal, se- 
Suai dengan apa jang direntjanakan 

semua. Di Malang telah diperoleh 
Cari sawah2 3 sampai 4 kw padi se- 
hektarlebih dari panen jang lalu. 
Di Surabaja 2 kw, di Kediri 3 sam- 
pai 4 kw., di Madiun dan Besuki 3 
kw, sedangkan di Madura dan Bo- 
djonegoro normal. 

“Dihitung menurut prosenan, di 
Djawa Tengah dan Djawa Barat te- 
lah ditjapai hasil 105 lebih dari ta- 

hun jang lalu. 5 
Kerusakan2 jang diderita “karena 

bandjir, tidak ada artinja dan se- 
gala sesuatu telah dapat dipulih 
kan. Kalangan ' jang. bersangkutan 
menerangkan kepada ,,Antara”, bah 
wa penggiatan dalam soal pertanian 

ini akan dapat diperhebat lagi, apa 
bila djawatan ini tjukup kendaraan, 
baik berupa mobil maupun sepeda, 

  

Devisen buat kaum 
menengah . 

Pengurus Middenstandsvereniging 
»Djakarta” ' mengabarkan kepada 
anggota2nja, bahwa setelah meneri- 
ma “pembagian 'devisen jang kedua 
dalam tahun ini, maka para kaum 
menengah tidak akan menerima pem 
bagian deviesen lagi. 

Beras di Djakarta 
Tjatatan tanggal 22/5-1951 paling 

tinggi: 
Beras Tjiandjur slijp k 

R, 1,46 Uditersaa 
Beras Krawang huller-bulu : 

Ititera R. 1,59 
Beras Tumbuk-bulu 

Liter... R. 1,20 
Beras Tumbuk tjere 

1 liter ...... R.//1,05 Ant, 
1 
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uda2 Am an 
agresip. Seneng ngebom.- 

  

re g 7 

ng Be heran, gadis New York 
kesukaannja dengan gadis Jogia 

Gadis Jogja lebih suka pakai 
emudanji senang, tetapi 

  

. 
Sp 5 .. : 

"Surat kabar Belanda rojal dengan 
sebutan meester. Pas Mangunsar- 
koro . bukan meester, tapi ketika 
djadi menteri P. P. &K, seketika di 
promoveer diadi Mr. Mangunsarkoro- 
“Bung Natsir bukan meester, tapi 
ketika diadi perdana menteri, seketika 
naik” pangkat diadi Mr. M. Natsir. 
“Setelah -djadi menteri, Tedjasukma- 

  

nepun kontan naik pangkat diadi Mr. 
'Fediasukr mana. P dahal dia tidak per” 

Tg ah djadi student RH. atau sekolah - $     

      

Jainnia. Berabe tahu betul sebab 
e- dulu satu rumah dgn mbakiu 
ipar Tedjasukmana. Apa surat2 

r. Belinda menjangka, orang 
onesia jang bukan meester atau 

dokter atau ingenieur tidak bisa djadi 

  

   
    

  

   

   

   

                        

     
    

  

   

                  

   

   

      

   

      

     

  

menteri? 
  ri muka pada menteri: menteri jang 

TN n academici? . 
'Aih, kalau Bersbe dipanggil Raden 

Mas, malah malunja bukan mein, dius- 
'tru karena dia bukan Raden Mas. Dan 
berasa dirinja dipermainkan. 
" Entah menteri menteri!! 

BAE 

  

ke     
  

    

  

     uuter” mengawatkan, bahwa per 
“tandingan2 tennis untuk merebut 
“Davis-Cup” zone Eropa jang dimain 
ikan -pekan jl. dibeberapa negara, 
"memberikan gambaran sbb: 

    
    

   
   

   

“Inggeris — Perantjis 1 — 1. 
Regu tennis Inggeris dan Peran- 

jis dalam. pertandingan 19/5 ma- 
angkan. 1 permainan 
za kedudukan mendjadi 

! single pertama Paul 
Perantjisj mengalahkan Geof 

frey Paish (Inggeris) dengan angka 
6—3, 2—6, .6—3. Permainan single 
kedua dimenangkan oleh Tony Mot- 
tram (Inggeris) dengan angka 6—3, 
1—6, 68, 6—27, 6-4, dari Bernard 
“Destremau (Perantjis). 

  

    H0 Swedia — Austria 2 — 0. 
“& Diibu kota Austria, Vienna, regu 
“Swedia dapat mengalahkan regu 
“'stlian rumah” dengan 2—0 jang 
diperoleh dari kedua permainan sing 

| Fe. Sven Davidson — mengalahkan 
Specht dengan 6—1, 8—6, 6—19, se- 
dang pemain kedua dari Swedia Len 
nart Bergelin menang dari Hang 
Rodl dengan 7—49, 6—2, €—, 6——. 

- Nee 'Djuga Belgia menang. 
3 Regu nasional Belgia dalam per- 
tandingan di Brussel mendapatkan 
.kemenangan 2 — 0 dari regu Me-. 
:Sir. “Dalam single pertama J. Bri- 
.ichant mengalahkan M. Coen dengan 
61, 6—1, 6—0, sedang P. Washer 
pemain single kedua dari Belgia me- 

« 

C2 75 OA 

4" Dalam ,,rumah sendiri” regu Swiss 

| Atau apa pers Belanda memang lagi « 

N 

TIMBUNAN ROK 

  

    OK DIBESLAG 

'—Pulisi ekonomi Djakarta berhasil meremukan timbunan rokok Escort, 
Commodore dli jang disembunjikan distas loteng dalam rumah di Ga Klintji 
Pasar Baru. Rokok tsb menurut bardrol berharga R36.000. (Antara) 

  

Masalah embargo karet : 
bagi Indonesia 

(Samb. dari hal. 1). 

Seperti diketahui hampir Gisetiap 
negeri Gladakan badan pengawas 
harga itu, djuga di Indonesia dan 
Amerika, tapi dalam prakteknja 
djika tak diadakan koordinasi da 
lam hubungan internasional jeng 
rapat dengan setjara ilmu dan effi- 
cien tak mungkin badan pengawas 
harga dimasing2 negeri akan dapat 
dipertahankan dalam hubungannja 
keluar. 7 F. 

Sudah njata bahwa didalam ne- 
geri USA sendiri pengawasan setja- 
ra massal dan total jang diadakan 
dalam lapangan ekonomi dan per- 
Gagangan belum memberi hasil jang 
dikehendaki USA. Dalam sudut ini. 
lah hendaknja kita lihat usul em. 
bargo USA terhadap RRT, kalau 
kita ingin dapat gambaran jeng 
Gjelas disekililing soal embargo jang 

-Gapat .menentukan hidup atau ma- 
tinja politik bebas Pemerintah kita. 
Dalam pokoknja embargo terha- 

dap RRT itu mengenai soal ekoto- 
mi setiap negeri, jang lengan sen- 
Girinja memiosta penjelesalan setjara 
ekonomis pula dibantu dengan sa- 
luran politik dan diplomssi. Djika 

ada persesuaian pendapat antara 
USA. Rusia-RRT tentang ini misal- 
nja dergan membentuk suatu badan 
internasional jarg betui2 luas dan 
terdiri Gari wakil ketiga negeri tsb, 
make peraturan produksi, pertuka- 
ran dan perdagangan barang. djadi 
(gereed product) dan bararg bahan 
kasar, silokasi, peretapan harga, 
setjara planmatig seperti kini telah 
dipraktekkan @di Rusia dalam dae- 
rah kekuasaan Rusia sendiri, dan 
hal ini dapat diluaskan hirgga ke. 

. seluruh dunia, maka dengan sendi- 
nja segala soal akan mendjadi be- 

. res, dan ketegangan serta pepe- 
! rangan tak akan terdjadi, demikian 
“sari dan kesimpulan japg ditarik 
| wartawan kita setelah mengadakan 

#pertjakapan dengan kalargan2 po- 

nang dari A. Shafei dengan 4—6,f litik, ekoromi dan dsgavg Indonesia 
3 1,dan asing di Djakarta. 2 

an Si ? Planmatigheid dalam ekoromi dan 

Maa "an 1 degang, artinja setiap negeri mesti 
z 
“'mengetshui dulu setelah. diadakan 

“menderita kekalahan 2 — 1 dari re' penjeledikan saksama berapa s-tlap 
gu Polandia, sedang kedua2 permain- barang mesti diprodusir dan berapa 

an single dimenangkan oleh regu kebutuhan rakjatnja akan setiap 
1 Pe z 

barang itu, Gan hal ini Gisesusikan 
'depgan produksi dan barang2 tsb. 

EN Djerman — Denmark 2-1.7 gisetiap negeri leinnja. 
Lana | Regu Davis-Cup Djerman pertan- f 

“ dingan melawan regu Denmark telah 
-berhasil. memenangkan 2 permain 
an double lawan satu. 
“single jang masih ketinggalan akan. lam hsl ini 

Permainan2, 

Dalam huburgan ini schirnja da- 

“pat dikabarkan bahwa menurut ka. 
,langan Kementerian Ferdagangan 

/ dan Industri di Djakarte, djuga da- 
udah diadakan penje- 

    
    

      

tetap dimainkan. Flidiksan2 dalam Gan untuk menga- 

Penanaalana diketahui, pemenang ' dakan orientasi lebih luas tentang 

. iDavis-Cup” tahun jl ialah regu ,huburgan perdagangan antara In- 

Australia. — Ant. : ji donesia dan negeri2 di Asia Teng- 
ae Aa Sa an kon Ha gara. 
  

  

Nomor Depan. 

— PAK SU 
Ne (WAKIL PERDANA MENTERI SEKARANG) 

“ "SUKA DUKA 
Seorang Secretaresse. 

: Tugu 42- JOGJA. 
PES KAK EE 
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Menurut pembesar2 jang baru 
kembali dari Asia Tenggara di 
Hongkong masih banjak kapital 
Kumontang jang bek”, dan sedia 
Giinvestir diluar nezeri termasuk di 
Indonesia untuk mengadakan usa. 
ha2 produksi. : 

Djuga perbubungan dagang anta- 
ra Djepang dan Indonesia dimasa 
achir ini tampak ada kemadjuan 
Giantara lain Djenarg sangat mem- 
butuhkan nikkel dan cobalt Indo 
nesia. Diduga tak lama iagi akan 
tibs di Indonesia dua kapai Djepang 
Jang mengangkut semer, dan mung- 

kin sekali dua kapal Djepang itu 
Gari Indonesia 

kut bauxiet dan garam ke Djepang 
kembali. : 
Pembesar2 itu achirnjs menjata- 

Kan harapinnja supaja dikemudian 
hari perdagangan antara Indonesia 

Gan Djepang dan negeri2 Asis Teng- 
gara lainnja bertambah pesat. 

  

Amal untuk fakir miskin 
| Di 'Stadion Tidar Magelang, 
pada fgl.i, 2 d:n 3 Juni jad. akau 
berlangsurg pertandingan sepak- 
bola berturut? antara kesebelasan? 
Alwathoni (djusra Solo) lawan 
Tjahja Tidar, CHTH combinasi la. 
wan Aiwethoni dan Tjabja Tidar 
lawan CHTH combingssi. 

Pertandirgan2 tsb. merurut ke- 
terazgan Pengurus PPS Magelang 
adalah untuk mendapstkan hesil 
guna amal bagi para fakir miskin. 

|KEDAULATAN RAKJAT 

akan mengang-' 

(Samb. dari hal. 8). 

lampau, pernah bilang begini: — In- 
donesia akan mendjual karetnja, 
meski kepuda setan sekali-pun. 
Maksuinja titak akan menghirau. 
kan putusan embargg itu. Djadi se- 
perti sikap Burma sekarang. Tapi 
jg bilang begini, pribadi mas Bar- 
djo sendiri. Bukan Menteri Luar 

Negeri. : 
Bodrono kembali kandang. Kem- 

bali Sodrono nasi gudeg. Mendja- 
web pikiran para pemimpin distas:- 
Indonesia masuk PBB bukan minta 
supaja dibantai, Kalau akan diban. 
tai tidak mau. Lari! Di 
Gonesia akan berdjuang. Untuk per- 

damsaian dunia, dan untuk kesela- 
matan Indonesa sendiri. 

Indonesia suka demosrasi, Tapi 
Gewoxrasi bukan berarti menang- 
menangan. Jg banjak suaranja, bo- 
leh berbuat sesuka hatinja. Jang 
kalah suara harus tunduk. Meski- 
pun akan disembelih, Gdjuga harus 
menurut sadja. Djika demokrasi itu 
Gemiklan, seperti dilakuken oleh 
P88 sekarang ini, lebih baik Indo 
nesia tidak ixsul. 

Tiap Negara, pasti berbuat per- 
tama2 untuk kepentingan Negara 
Gan rakjat sendiri. Kalau para pe- 
mimpin disini akan ikut sadja sama 
keputusan PBB, meski jang sangat 
merugikan rakjat Indonesia,— dja- 

dilah pemimpin PBB atau pemwim- 
pin PBB atau pemimpin Ameriks. 
Djangan djadi' pemimpip rakjat: 

Indonesia | 3 
Singkatnja, 

ikut keputusan PBB. Sebab tidak 

   

PBB, In 

  

Sungguh baik pikiran . itu. Sodrono 
lantas tanja sama kenalannja orang 
internasional, bukan bangsanja pemim 
pio jang baik hati tadi. Bertanja: apa 

mungkin Amerika menuruti tuntutan 
itu? Membsjsr lebh untuk karet Indo 
nesia, sstahunnja 300.000,000 dollar? 
Djawabnja be,ini: 1 5 

Bodrono mendjerit. Aduh, matik 
pemimpin- pemimpin Sodrono! Un- 
tungnja Sodrono bukan pemimpin. 
Dan internasionalnja hanja pulasan 

sadja sebentar. Untuk mentjari ka- 
bar- kabar. 

  

Kepala dua N 
Kerbau kepunjaan Achjar dari 

kampung Warubanu desa Karang 
anjar, Ketjamatan dan Kewadanan 
Pandeglang, telah beranak dengan 
berkepala dua. j 3 

Anak hewan jang gandjilitu tidak 
lama umurnja, seketika ituja lahir, 

seketika itu Gjuga ia mati, Ant. 

  

Karena pohon tumbang .... 
Belum lama ini didjalan besar 

Djeraksh Kendal waktu turun hu- 
fjan mendadak sebatang. pohon 
asam mendjadi tumbang dan mero- 
bohi sebuah truck kehutanan jang 
kebetulan djalan disitu. Kendaraan 
tsb mendapat kerusakan, kornetnja 
luka2 Gan patah tulang kakinja 
sedang sopiruja selamat. Dalam be- 
berapa waktu lalu lintas Semarang- 
Kendal mendjadi terhalang. 

  

# Berdasarkan surat dari P.D.M. 
Kendal tentang pengumuman dari 

Sodrono tidak bisagPangtima Tentara dan Terr, 1IV/Div. 

3 Diponegoro, maka mulai tg. 20 jl. 
adii. Hanja menang menangan. DangfPersatuan Bekas Angkatan Perang 
membikin rugi 'Indonesia. AdapungR.I. (Perbapri) Kab. Kendali telah 
bagaimana djalinja nanti, itu sos1#dibubarkan dan diganti dengan na. 
lain. Tapi priasipi il, tidak ikut. Ka 

lesu mau dikeluarkan : boleh! 
Ae LAGI Pikiran baix, Pikiran 

pemimpin di Djakarta pula. Pe- 
mimpin jang baik hati, dan jang 
pertjaja akan kebaikan hati Ame 
rika. Begini:— 

tunduk keputusan PBB. Ikut terang2an 
mendijalankan embargo terhadap RRI, 

Sebagai bangsa jang baik baik, 2) 
17 

perintahkan oleh P38. 
Tapi PBB dan Amerika herus adil. 

Djangan Indonesia sendiri 
menderita. Kesusahan harus dipikul 
bersama sama. Indonesia tidak akan 
mendjuel karet ke RRT atau ke Rusia. 
Tapi PBB dsn Amerika hearus membeli 

disuruh 

karet disin! seluruhnja, dgn harga lama. 422.15 

dan terh-dap "siapapun sadja jang di 817.45 

1 

Yaa ,,Pembangun Pemuda Indonesia" 
(Pepindo). 

Siaran RADIO 
KEMiIS 24 MEL 1951. 

  

Wilosoprodjo. 
Pengadjian Al @ur'an oleh H.   

  

Pak Muradji. « 
Mimbar Islan ' oleh Djawatan 
Penerangan Agama. 

Lagu2 baru oleh O.R.J. Suhar 
to. 
Iotjonat oleh Bandjaransari. 

1.00 

.. 

1.15 

30 

2 
La 

21.3 

        Peran aa merasaaram naa Tea KMR apa 

MALAM INI DAN BERIKUTNJA. djam: 5—7—9. | 
17 TAHUN | 

BRIGHT LEAF 
Kelsu manusia terlampau tinggi den keraa kemauannja .,... 

Sekalipun tertjapai tjita-tjitania, achirnja toch ia djatuh. 
Demikisnl2h kiseahnja BRANT ROYLE 

Hingga terpaksa ia kembali, kembali seperti semula ia datang. 
Dimainkan: 

  
Pe an KRS 
3 

GARY COOPER, LAUREN BACALL, 

SPATRICIA NEAL, JACK CARSON. 

(Gary Cooper). 

228—5 
  

  

Pengu 
diganti dengan tjap baru. 

Adapun perbedaannja   216—5 

  

No.: 371/t A/Dir/51 

Kepada jang berkepentingan dengan ini diumumkan, 
bahwa mulai pada hari pengumuman ini dikeluarkan, tjap 
Kantor .B.P.K.R“ (Badan Penjelenggara Kebutuhan Rakjat) 

sedang bentuk dan lain-lain masih sama. 

uman 

hanja dalam tambah N. V., 

Jogjakarta, 24 Mei 1951 

(SOESISWARDJO).         

    

f3 Saja 

mu sedikit? 

ingin sekali memasak sedikit enak 
buat Usman, tetapi margarine saja telah 
habis: mungkinkah saja pindjam dari pada- 

  

  

   

    

    
         

    Alangkah lezatnja..... 8 
Ban alangkah engk 
Denga ana 

3 Saja tanja pada diri 
sendiri, apakah gera- 

22 ngan ini? 
  

  

  

  

(4 Mahal? .... mana bisa! 

  

  

  

Mulai malam ini » 

| TARZAN AND THE HUNTRESS 
Djam: 5 — 7 — 9, 

t Dg. JOHNNY WEISSMULLER BRENDA JOYCE— 
Ne JOHNNY SHEFFIELD. 2 

Sebuah £ilm jang telah lama dinanti-nantikan, sekarang muntjul 
lagi di Jajar putih Seni Sono. Penuh dengan avontu'r... perkela- 
hian jang serem ... dengan binatang jang aneh2. Kundjungileh!!! 
SEGALA UMUR. 221—5 

   

  

| bajar berdasarkan pasal 55   
Gending2 dolanan oleh anak2 

PAN Na PANEN AAA AAN 

Sungguh nikmat. benar. 
Belum pernah makan senafsu ini. 

        

Itu tadi margarine Palmboom jang tidak lebih 
mahal dari lain-lain margarine, akan tetapi           

      

     

  

/ 

  
meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta . 

- ketjuali dari itu ia sungguh 

kekajaannja akan vitamin” A 

  

     

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

lebin sempurna. 

  
menjehatkan oleh karena 

dan D. 

  

jang rasanja lebih lezat dan tjampurannja 

  

     
  

1 

PERINGATAN. 
Kepala kepala Inspeksi Keuangan Magelang (untuk Daerah Kare- 
sidenan Kedu dan Banjumas) dan Jogjakarta (untuk Daerah Iati- 
mowa Jogjekarta dan Daerah Karesidenan Surakarta) memperingat- 
ken kepada para pengusaha dalam Daersh-daerah tersebut diatas 
jaag telah menerima surat penundjukan sebagai penjetor tunai 
berdasarkan pasal 17 ajat.1 dari Undang? Padjak Peredaran tahun 
1950, bahwa penjetoran/pembajarannja padjak tersebut untuk 
kwartal (tribulan) pertama tahun 1951 -seharusnja dilakukan 
kaling lambat pada tgl. 25 April 1951. Para pengusaha tahadi jang 
Lelum memenuhi peraturan ini diminta, supaja membajar padjak 
fsb. selambat lambatnja pada ACHIR BULAN MEI 1551. Naa 
Kepada pengusaha? jang bru menerima surat keputusan penun- 
Ajukan sesadah pengumuman ini, diminta supaja padjaknja dibajar 
ap tempo sepuluh hari setelah merierima surat keputusan ter- 

“sebut. £ 
|Djika hal2 tsb. diatas tidak dipenuhi, maka mereka dapat dikenakan 

| Jenda sebanjak banjaknja sepuluh kali padjak jang seharuanja di- 
jo. 26 dari Undang2 Padjax Peredaran 

A 

tsb. diatas. 
| Barang siapa belum mendapat penundjukan, akan tetapi mempu- 

njai pewbukuan (tjatatan?2 selerhana akan tetapi tjukup djelaa) 
atau belum menerima surat ketetapan Padjak Peredaran diminta 
sbpaja selekas mungkin berhubungan dengan Inspeksi Keuangan 
Galam daerahnja masing2. Har 

3 

Magelang 
Jogjakarta ” 23 Mei 1951. 

Kepala Inspeksi Keuangan Magelang/logjakarta: £ 
R. SOEBROTO PRAWIROSOEDIRDJO/MARCUS MARSIAH. 

(MITRA) 1225-5 

' Segera terbit kembali dalam Nomor Istimewa: 

Madjalah BAHAGIA 
Berhaluan: SOSIAL-DEMOKRATIS 

Tidak bertalian politik-partai. Hanja berdasarkan patokan semula: 
Membawa SUARA RAKJAT BEBAS dan MERDEKA, DARI 
RAKJAT, OLEH RAKJAT dan GUNA RAKJAT. Tp 
Menjelenggarakan pembangunan : POLITIK — EKONOMI — 
PENGETAHUAN — KEMASJARAKATAN dan KEBUDA- 
JAAN. 5 5 

Terbit sekali tiap bulan. Harga langganan  sekwartal 
Etjeran 4 R 3.— Berlangganan sedikitnja satu kwartal. 
pembajaran dimuka. 

Siap rampung dari Pertjetakan : 
Lagu MARS BAHAGIA. Hebat dan bagus. Sebelum terbit & 
R 0.50. Pengambilan buat didjual lagi atau untuk rumah? 
sekolah sedikitnja sedjumlah R 50.—, diberi potongan 304. 
Ongkos kirim bebas. : - 
»DIBELAKANG LAJAR PERDJUANGAN REPUBLIK IN- 
DONESIA”. Sebelum terbit & R 5.—. Sesudah terbit AR 9—. 
»SAMPAH  MASJARAKAT”. Sebelum terbit 4 R 5—, Sesu- 
dah terbit a R 9.— 

»AMERIKA MELANGGAR PERDJANDJIAN POSTDA M, 
KAIRO DAN YALTA”, 
terbit-4 R22— : 
»IRIAN BUKAN STATUSNJA BELANDA LAGP. 
terbit & R 10.— Sesudah terbit 4 R 18—. 
»BELANDA BERDANSA LAGU SAMBA IRIANA”, 
lum terbit 4 R 8.—. Sesudah terbit 4 R 15.— : 
»MENTERI2 INDONESIA DENGAN PENA PUNTUL DAN KERTAS LANTJUNGNJA?». Sebelum terbit 4 R 3.—. Sesudah berbisa R53 $ 
.PERTJIKAN KORUPTOR INDONESIA”, 
A4 R. 5,— Sesudah terbit” 4 R. O— 

»SURABAIA DIWAKTU MALAM”. Sebelum terbit a R S— Sesudah terbit 4 R. 15: Ke 
Semua ongkos kirim tambah 10769. 

Pengambilan buat didjual lagi sedikitnja 25 djilid, diberi - tongan 30X, ongkos kirim bebas. ! ME 0 
Sedia djuga : 

" KAIMING ENGLISH BOOK”, dari 
djaran bahasa Inggeris dari Kaiming) 
No.1 AR 9— No. 2 dan 3 masing2 4 
Rupa2 Buku MODEBLADEN Tahun 
pai & R 50.—. Semua ongkos kirim 
Pengambilan 
kirim bebas. 

Semua pesanan disertai uangnja sekalian langsung pada : 

er 
Semua 

Sebelum 

Sebe- 

Sebelum terbit 

Shanghai, "China (Pela- 
untuk sekolahan S.M.P. 
Ie f . 

1061 dara RI gam 
tambah 10x. : 

buat didjual/lagi sedikitnja “25 djilid, ongkos 

Tata-Usaha Madjalah BAHAGIA 
Pasar Besar No. 831, Surabaja. 

Kotakpos No. 135. 
BAHAGIA, THE VOICE OF THE PEOPLE, BY THE L AND FOR THE PEOPLE. : tahan 
SECURITE SOCIALE, SOLIDARITE DES HOMMES. 

191—5 

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. TN "Oj9U 
4. Tentang soal2 ,,Negara Demokrasi” dan Diktatur... 

Proletar” oleh: Roestam Effendi 5, 
5. Soal2 mengenai sistem kapitalis oleh : Roestam Effendi 
6. Pendjelasan tentang soal2 Trotskisme » 9 aa 
7. Pak Ho. Bapak Republik Demokrasi Rakjat Vietnam U 

oleh: Sua Han“ Sp Oi 
9. Lembaga Hikmat oleh: Hamka SA 
9, Renungan Hidup oleh H.M. Bustami Ibrihim 3 “5,25 

10. W. C. Keyner, Buku Masak2an Bk 
il. Theorie dan praktijk masak2an » 3125 
12. Cursus Costuum oleh: S. Nursiah Sajur an O— | 
13. Wanita dalam tingkatan masjarakat Pb 
14. Kamus Indonesia Ketjik ». 20, — 
15. Aldjabar Buku peladjaran utk. S.M. P. oleh: R. Siahaan, 5,— 
16. A New English course (Kursus baru bab. Inggeris)-,, 12,50 
17. Peniffitun karang-mengarang Bi oU 

18. Penuotun untuk mendapat idjazah sopir «303,90 
19. Islam dan Socialisme oleh: H. O, S, Tjokroaminoto ,, 12,50 
20. Ichtisar Seluk Beluk Agama oleb: H. Abubakar Jacub ,, 5,20 

  

Ongkos kirim 10 pCt. 

sedikitnja.... R.1.— Tokoguru "K. R.” 
TUGU 42 — JOGJAKARTA. 

RAKJAT" 1081/ILI/A/108, Typ. »KEDAULATAN 

Sebelum terbit @& R.12—. Sesudah : 

22 5, — | 

» 5,— ! 
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