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Kemarin telah tiba di Surabaja ac- 
ting kepala staf angkatan perang, 
Kol. Simatupang. Seperti diketahui 
sedjak kemarin dulu telah mengada- 
kan kundjungan resmi kedaerah2 
Pagar Timur. 

edatangannja di Surabaja disam 
.al oleh Panglima Divisi I Kol. 

Bhmibaig Sugeng di Katjamatan 
Mandingan diperbatasan daerah Ma- 

.diun — Surakarta. Dalam perdjala- 
nannja di. Surabaja Kol. Simatupang 
akan menindjau rayon2 selama bebe- 
mg -hari. Rs. 

  

Konperensi Masjumi 
Djawa Barat. 

Mulai 31 Mei hingga 2 Djuni jad.' 
di Sukabumi akan dilangsungkan 
konperensi Masjumi wilajah Djawa 
Barat. Dalam konperensi tsb akan 
dibitjarakan soal reorganisasi, soal 
SBII, STII dsbnja. RD 

  

Sumbangan Indonesia 
—. R 1000.000 

Untuk Mesdjid Washington? 
Dari kalangan jang berdekatan 

dengan panitya Mesdjid Washington 
didapat keterangan, bahwa dapat 
diharapkan sumbangan Ummat Mus 
limin Indonesia untuk  pembikinan 
Mesdjid Washington wang sebanjak 
R. 1000.000.—, Dalam 2 bulan ' ini 
wang jang telah ada baru kira2 R. 
200,000,— - (bantuan kaum Musli- 
min di Djakarta). 

Selandjutnja dalam  perdjalanan 
tuan HAMKA dari Surabaja akan 
singgah djuga ke Kudus, Malang 
dan terus ke Djepara untuk mengan 
djurkan kepada .kaum Muslimin di 
sana dapat menjumbangkan mimbar 
untuk mesdjid itu, dengan ukiran 
asli Indonesia. 3 
gekgmatnnja dari sana, besar ke 

mungkinan ia akan meneruskan per 
djalananan ke Sumatera kemudian 
ke Kalimantan, Sulawesi untuk me- 
ngumpulkan fonds buat mentjepat- 
kan terlaksananja pendirian aja 
itu. — -APB 

Sultan Bima di Djakarta 
4 Hari jl. dengan kapal Bonteku 

telah-tiba di Djakarta Sri Sultan 
Bima dari Sumbawa dengan famili2 
jang sekarang menginap di. Royal 

Hotel, Djakarta. Maksud kedatangan 

  

ke Djakarta, ialah untuk berobat,. 
' Karena telah 2 bulan kena penjakit 
dalam tulang (rochitis). APB. 

  

Slides Djapen dilarang 
——DKN (PAM) - 

Gambar slides dari Djawatan Pe- 
nerangan jang biasanja dipertun- 
djukkan dilajar putih sebagai pro- 
paganda-reklame mengenai pemba- 
ngunan dan keamanan Negara oleh 
Kepolisian Negara bagian ,,Dinas 
Keselamatan Negara” (PAM dulu), 

di Demak telah dilarang, demikian 
dikabarkan dari Demak. 
Gambar jang dilarang itu merupa- 

kan seorang anggota polisi lalulin- 
tas jang sedang mendjaga keama- 
nan Alajalan Pelan dilengan badju- 
nja terdapat band -ber-streep2 ,pu- 
tih-hitam” sedang kenjataan jang 
ada bagi polisi lalu-lintas di Kabu- 
paten itu band ,ber-streep2 merah- 
putih”, 

Adapun slides tersebut asalnja da- 
ri Djawatan Penerangan Pusat, de- 
mikian kabar itu. — Ant. 

Utusan ,,Perbeta” 
Padang 

Karena dikota Bandung akan di- 
adakan konperensi Bekas Tawanan 
Perang bulan depan, maka dari Pa- 

-dang akan berangkat 2 orang utus 
an Perbeta menudju Bandung. 

Orang? j akan berangkat, jai 
tu Sdr.2 St. Harun #enanjid dan St. 
Djohan. — eat 

Serikat Buruh di Ambon 
Wartawan kami di Ambon menga- 

barkan “beberapa hari jang lalu di 
Ambon telah dapat dibentuk suatu 
organisasi buruh dengan nama Seri- 
kat Buruh Indonesia Maluku jang 
diketuai oleh sdr. Patiselama. 

Adapun dalam waktu apa jang di- 
namakan Republik Maluku Selatan 
organisasi tsb. tidak dapat bergerak 
karena tertekan sekali oleh pemerin- 
tahan tsb... 

' Setelah apa jang dikatakan R.M.S. 
hantjur, maka barulah dihimpun 
kembali organisasi buruh itu. Menu- 
rut keterangan jang diberikan oleh 
sdr, Pati kepada wartawan kami me- 
ngatakan, bahwa organisasi itu te- 
lah mempunjai 14 tjabang di Ambon 
dengan. djumlah anggauta ada 13.000 
orang, jang terdiri dari buruh2 ka- 
sar dan. halus. 
Maksud dari pada S.B. ini ialah 

untuk menuntut djaminan Sosial ba- 
gi saudara2 buruh. Atas pertanjaan 
jang. bersangkutanja selandjutnja 

  

dari 

menerangkan, bahwa oleh S.B. itu , 
ada dikandung maksud untuk meng- 
gabungkan diri pada Centrale Orga- 
nisasi Buruh jang ada di Djakartd, 
sebab djika tidak demikian, akan 
terpentjillah S.B. itu, dan tidak akan 
mudah untuk menuntut Segala usaha 
guna perbaikan nasib. R.M. 

1” 

  

Konperensi Sobsi Sum. 
Selatan | 

Pada tg. 28-29 Mei jad. di Palem- 
bang akan dilangsungkan konperen- 
si SOBSI seluruh Sumatra Selatan. 
Dalam konp. akan dibitjarakan al. 
penjampurnaan organisasi SOBSI di 
Sumatra Selatan, — R.D. 

TAMAN 

  
  

  

  

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Hanya Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” (Anggauta Ss. P. S.) 

Guna memberantas ,,hama walang” di Iran Selatan oleh Ameri- 
ka telah dikirimkan berpuluh2 kotak obat, seperti DDT, dengan pe- 
sawat terbang. Untuk menjemperotkan obat tersebut harus dipergu- 
.nakan pesawat terbang ketjil. Pada gambar tampak pesawat2 ketjil 
tsb sedang: dimasukkan dalam €54, 
Iran. 

untuk Helena jg dikirim ke 

gb: USIS. 
  

Wk. Presiden Moh. Hatta : 
  

— Dengan koperasi kita bisa 
mentjapai kemakmuran 

| Tiap2 penduduk 
£ anggota 

Dea perdjalanan kelilingnja, 

desa harus diadi 
koperasi 

wakil Presiden Moh. Hatta berserta 
rombongannja kemarin dulu tiba di Bandung. Sebagaimana jang ki- 

ta beritakan, perdjalanan keliling tsb terutama ditudjukan untuk mem- 
“perhatikan soal2 ekonomi umumnja 

Pada kundjungan wakil presiden 
di Tjibodas (Bandung) kemarin, wa- 
kil Presiden telah memberikan ama- 
natnja kepada ribuan penduduk jang 
yeee padnki Maut mona jang senga 

  

dja diadakan untuk menjambut ke- 
datangannja. . 

Oleh wakil Presiden dinjatakan, 
bahwa merdeka adalah suatu sjarat 
agar mempunjai kedudukan jang ku 
at dalam ekonomi. 

Dinjatakan, bahwa" kiperasi ada- 
lah satu-satunja djalan utuk  me- 
njusun ekonomi dan mengikat men- 
djadi satu jang kokoh kuat, Seba- 
tang lidi akan mudah diputus dengan 
tangan, tetapi ratusan lidi jang di- 
djadikan sapu akar sukar dipatah- 
sa — demikian kata wakil presi- 
en 1 

Selandjutnja diandjurkan, agar se- 
mua penduduk desa mendjadi ang- 
gota koperasi, djangan hanja bebe- 
rapa orang sadja. Dan tiap2 anggo- 
ta harus bertanggung djawab untuk 
berusaha memadjukan koperasi. Ha- 
nja dengan koperasi jang demikian 
itulah desa akan mendjadi Na 

Ditegaskan, bahwa hanja deng: 
berkoperasi kita bisa mentjapai- Ppia 
dup jang makmur dalam waktu se- 
tjepat2nja. Dan matjam2 usaha, oleh 
pemerintah kelak bisa diserahkan 
kepada koperasi. 

Sesudah kita sekarang “merdeka, 
kita harus bekerdja. Agar kita sege- 
ra meningkat pada deradjat jang 
tinggi. Insja Allah, Tuhan akan 
memberkati usaha kita, demikian 
amanat wakil presiden. N 
. 

“ demonstrasi 

dan gerakan koperasi chususnja. 

Menteri Sosial akan ke 
Sumatera Barat 

Kalangan jang mengetahui menga 
takan kepada kita, bahwa tak lama 
lagi (achir bulan Mei) Menteri So- 
sial Mr. Sjamsuddin akan mengada- 
kan perkundjungan ke Sumatera Ba 
rat dan Sumatra Timur serta 
Utara. 

Perdjalanan itu ialah perdjalanan 
penindjauan dan perdjalanan dinas. 

Perlu diterangkan, bahwa  dibu- 
lan2 jang achir2 ini para pembesar2 
Pemerintah serta orang2 politik ter- 
kemuka dari Djawa sudah banjak 
jang datang mengundjungi Padang 
dan Bukit Tinggi. Soal ini sangat 
membaikkan perhubungan antara 
Pusat Pemerintah dan . Pemerintah- 
an didaerah, karena dengan demiki- 
an orang semangkin banjak menge- 
nal daerah2 dari Indonesia. Dulu 
orang sangat sedikit sekali mengeta 
hui keadaan di Sumatera Tengah, 
malah kabarnja ada surat2 dinas jg 
mestinja dikirimkan ke Bukit Ting- 
gi, dikirimkan ke Sibolga, “karena 
pegawai-pegawai di Kementerian sen 
diri banjak jang tak memperhatikan 
Gaerah2 seberang Djawa,. sehingga 
tak tahu dimana letaknja Bukit Ting 
gi, dan disangkanja berada dekat Si 
holga. — APB. 

MASAALAH  MINJAK 
     

  

  
IRAN: 

  

PEMUSATAN PASUKAN2 
'RUSIA DEKAT IRAN 

INGGERIS MINTA TOLONG MAHKAMAH 
INTERNASIONAL 

PM. IRAN Moh. Mossadegh di Teheran menerang- 
kan, bahwa Pemerintahnja akan melaksanakan 

'rentjana Nasionalisasi dengan sangat berhati2. 
merasa Optimistis terhadap berhatsilnja 
itu dan berharap supaja 

  

la 
rentjana 

kesulitan2 akan dapat 
diatasi dalam waktu 2 atau 3 minggu. Tindakan 
tsb. dianggapnja sangat penting kearah perdamai- 
an dunia. 

Penolakan Arbi- 
trage tidak sjah 

Lebih djauh "menurut BBC peme- 
rintah Inggris telah meminta ketera- 
ngan kepada pengadilan Internasio- 

nal di Den Haag bahwa penolakan 
pemerintah Iran akan arbitrage ten- 
tang perselisihan antara pemerintah 
Iran/kongsi AIOC tidak sjah. Kong- 
si telah meminta kepada pengadilan 
Internasional supaja mengangkat 
suatu perantara dalam perselisihan. 

Permohonan ini jang diadjukan kepa 
da pengadilan Internasional di Den 
Haag mengatakan bahwa semua usa 
ha untuk mentjapai penjelesaian te- 
lah gagal. 

Permohonan diadakan karena menu-- 
rut perdjandjian antara Iran/kongsi 

minjak semua . perselisihan harus di- 
selesaikan dengan arbitrage, apabi- 
la salah-satu fihak tidak menjetu- 
djui, maka pengadilan Internasional 
akan menjelesaikan. Dikatakan bah- 
wa pemerintah Iran bertindak tidak 
sesuai dengan Flkum Internasional. 
Perdjandjian - tehun '33 masih berla- 
ku. 

Sementara ibu pemerintah Inggris 

—Blameymeninggal— 
Kemarin pagi telah mening- 

gal dunia di Melbourne Sir 
Blamey dalam- usia 67 th. Ia - 
adalah Kepala salah seorang 

pemimpin/Tentara Australia jg 
paling terkenal dalam perang 
dunia jang dua kali itu. Dalam 
perang dunja Iia mendjadi Ke 
pala Staf gkatan Perang di 
Prantjis dan satu tempat lain- 
nja. Djuga dalam perang du- 

“nia II ia masih aktip memim- 
pin tentara2 Australia untuk 
melawan Djepang. Setelah Dje 
parig menjerah kemudian 

Sir Blamey tersebut mena- 
rik diri dari ketentaraan dan 
mendjadi orang partikelir. 
Dikabarkan selandjutnja bah 

wa Sir Blamey pernah djuga 
bekerdja sama dengan Mac 
Arthur dalam ketentaraan. Ia 
memperoleh sebutan Sir dalam 
th 1935. Dari th 1925—1936 ia 
mendjabat wakil komisaris di 
Victoria. R. Australia. 

  

    
  

  

Pasukan Pajung Indonesia berkembang 
— diatas Djakarta 

PATJARA pemberian brevet kepada angota? pasukan pajung dari 

AURI jang telah lulus peladjarannja telah dilangsungkan dilapangan 
Tjililitan pada hari Sabtu pagi jl. 

Pemberian brevet itu dilakukan 
oleh komodore Suryadrama sendiri, 
jang dalam pedatonja menjatakan 

betapa pentingnja pasukan pajung 
bagi Angkatan Udara. 

Upatjara pemberian surat idjazah 
dan tanda pasukan itu didahului dgn 

turun dengan pajung 
dari sebuah pesawat terbang, jang 
telah dapat dilakukan dengan sem- 
purna. Disamping itu dilakukan de- 
monstrasi penerbangan beberapa ma- 
tjam pesawat terbang menurut be- 
berapa tjara penerbangan. 

Suka dalam duka. 

Selandjutnja diberitakan, hadlir 
pula dalam upatjara tsb. wakil P.M. 

' # 

EMBARGO SOAL BARU DLM SEDJARAH 
nrartai Buruh" tidak setudju 

R. ALI SASTROAMIDJOJO dutabesar Indonesia di Amerika Se 
rikat dalam pendjelasannja mergenai embargo kepada seksi luar 

negeri parlemen dilangsungkan setjara tertutup. 

.Dalam pada itu didapat keterang 
an dari sekdjen kem. LN. bahwa 
oleh pemerintah belum ditetapkan 
prosedure untuk melaksanakan an- 
djuran2 PBB .tentang soal embargo 
tsb. Soal itu akan diselidiki “lebih 
landjut terutama berhubung hal itu 
merupakan soal baru dim sedjarah. 

Dikatakannja djuga bahwa  de- 
ngan wakil Indonesia di PBB, Palar, 
diadakan hubungan seperlunja un- 
tuk mengetahui bagaimana tjaranja 
anggota2 PBB mengadjukan daftar 

- barang2 strategis kepada PBB | 

Seperti diketahui, anggota2 PBB 
harus menjampaikan daftar2 itu 
dalam waktu 6 minggu. 

Partai Buruh tidak setudju. 

Selandjutnja diberitakan, dewan 
pimpinan Partai Byruh dalam si- 
dangnja telah mengambil keputus- 
an, bahwa Partai Buruh tidak da- 
pat menjetudjui sistim embargo ter- 
hadap siapapun. 

Sistim tsb. tidak akan dapat me- 
njelesaikan pertikaian2, demikian. 

/ 

  

Lembeta 
nKon Bataviaasch Genootschap 
van Kunttenen Wateng-hasnen 

Suwirjo dan wakil ketua II Parlemen 
Arudji Kartawinata. 

Sajang sekali bahwa hadlirin jang 
tidak sedikit djumlahnja itu disam- 
ping merasa 
kepandaian pemuda? kita djuga ha- 

rus berduka tjita karena ketjelakaan 
sebuah pesawat terbang jang ikut 
mengadakan demonstrasi. 

Seorang diantara jang tjelaka dan 
kemudian meninggal adalah Letnan 
Udara Pratjojo jang kemarin djena- 
zahnja dimakamkan di taman baha- 
gia Jogja. x 

  

Koperasi dapat 
perhatian 

Tidak bekerdja berarti tidak ada 
produksi: tidak ada produksi berar- 
ti tak ada keuntungan” demikian al 
keterangan Ment. Perekonomian 
-Sujono Hadinoto- dalam pertemuan 
ramah tamah kemarin dulu malam 
di Bandung dengan para pemimpin 
gerakan koperasi seluruh Djawa Ba- 
rat. 

Selandjutnja Ment. Perekonomian 
al. mengatakan, bahwa Kementerian 
nja sangat menaruh perhatian terha 
dap usaha untuk memperkuat kope- 
rasi rakjat. 

Kemudian berbitjara Wakil Pres. 
Hatta jang al. mengatakan, bahwa 
koperasi rakjat adalah satu2nja sis- 
tem jang dapat mendatangkan ke- 
makmuran rakjat. Dinjatakan pula, 
bahwa dinegara kita industri mo- 
dern dapat ditjapai dengan djalan 

. aga 
budandan Indonesid 

    

bangga menjaksikan « 

berhak meminta kepada pengadilan 
Internasional supaja diambil tinda- 
kan sementara untuk melindungi 
kak2 warganegara Inggris di Iran. 
Sementara itu djurubitjara Kemen 

terian L.N., di Londen kemarin me- 
ngatakan bahwa pemerintah Inggris 
akan mentjabut segalanja dari pe- 
ngadilan Internasional, djika peme- 
rintah Iran mau menjelesaikan per- 
selisihan dengan perundingan. 

Dalam pada itu dalam suatu nota 
baru ke Iran, Amerika menjangkal 
tuduhan2 bahwa Amerika' tjampur 

tangan-soal2 D.N. Iran. Nota itu me- 
njatakan pendapat Amerika bahwa 
perselisihan2 itu dapat diselesaikan 
dengan djalan perundingan. 

Pasukan2 Rusia 
Menurut harian Inggeris ,,Dailly 

Telegraph” pada hari Saptu di Azer 
beiyan terdapat pemusatan pasukan2 
Rusia tidak djauh dari perbatasan 
"barat laut Iran. Sementara itu di- 
kabarkan dari Beirut, bahwa kedu 
taan Iran disana membantah berita? 
jang mengatakan bahwa Iran telah 
mentjapai suatu persetudjuan, de- 
ngan Sovjet Rusia. Menurut berita2 
tadi persetudjuan tsb. mengidzinkan 
pasukan2 Rusia memasuki wilajah 
Iran apabila Inggeris menduduki da 
erah2 sumber minjak. — RD. 

  

Konperensi Menteri2 L.N. 4 Besar: 

Keputusan dlm minggu ini ? 
Gromyko: Pakt Atlantik harus masuk agenda 
ARAPAN untuk suatu konperensi menteri? L. N . 4 Besar hampir le- 
njap setelah fihak Rusia memberi ultimatum bahwa tidak ada guna- 

nja untuk mengadakan perundingan Sematjam itu apabila Pakt Atlantik 
dan soal pangkalan? Amerika di Europa dan Timur Tengah tidak dima- 
sukkan dalam agenda. Sementara itu dikabarkan, bahwa putusan terachir 
mengenai penjelenggaraan konperensi tsb. akan diambil dlm minggu ini. 

- Pada pembitjaraan para wk. Men- 
teri L.N, 4 Besar itu, Andrey Gro- 

myko wk. Rusia menerangkan bah- 
wa akan diadakan pertemuan para - 
Menteri Luar Negeri djika wakil2.' 
menjetudjui supaja soal perdjandjian 
Atiantica dimasukkan kedalam agen- 
da muktamar itu. 

. Wakil Inggeris Davies menerang- 

kan bahwa pendapat Gromyko itu 
merupakan suatu: peringatan ter- 

achir. Banjak orang ragu2 akan ke- 
terangan Gromyko, apakah Sovjet 
sungguh2 menghindarkan ketakutan 
peperangan. Kemudian pada suatu 
perundingan pers, Davies mengata- 
kan bahwa dalam pokok pertama 
Rusia hanja berseru mengadakan 
muktamar Menteri L. N., Rusia ti- 
dak meminta soal perdjandjian At- 
lantica dibitjarakan. Djika Gromyko 

mengatakan untuk dimasukkan soal 
itu, ini berarti bahwa asas tudjuan 
Rusia tidaklah untuk mendjernihkan 
pehubungan Internasional, akan te- 
tapi mentjoba- merobohkan usaha 
pertahanan Barat jang diadakan se- 
bagai hasil tindakan Rusia. BBC. 

  

Pembagian daerah2 
di Sulawesi 

Sebagaimana pernah dikabarkan, 
bahwa dalam sidangnja jang lalu DP 
R daerah Sulawesi Tengah telah da- 
pat membentuk berbagai2 panitia. 
Diantaranja Pan. Ketatanegaraan jg 

bertugas menjusun laporan2 menge- 
nai pembagian Sulawesi Tengah da- 

lam kabupaten, jang akan menga- 
djukan laporannja kepada sidang 
pleno jad. 

Djuga sidang telah menjatakan 
untuk memberikan uang kehorma- 
tan sementara tiap2 bulan kepada 
kepala2 kampung. Adapun. banjak- 
nja uang kehormatan menurut djum 
lahnja penduduk. — R.M. 

  

80 Persen tuntutannja 
goal 

Dalam konperensinja Senikat Bu- 
ruh Minjak Kelapa seluruh Indone- 
sia dengan pihak madjikan di Sura- 
baja, jang meliputi 15 paberik, telah 
mentjapai hasil jang memuaskan. 

804 Dari tuntutan2nja dapat dipe 
nuhi oleh pihak madjikan, antaranja 

jang mengenai kenaikan gadji dan 
sjarat2 bekerdja. RD. 

  

— Wartawan Marfosus & 
gondho ditangkap 

ANGGOTA redaksi mingguan 
»Surya-Tjandra” di Jogja te- 

lah beberapa hari ini ditahan 
oleh pihak jang berwadjib di 
Semarang. 
Penangkapan itu dilakukan 
pada tg. 24 bulan ini di Kala- 
san (Jogja), ketika dia akan 
kembali kerumahnja di Kala- 
san. 
Apa jang mendjadi sebab pe- 
nangkapan itu, hingga berita 
ini dibikin, belum diketahui, 
Sementara itu didapat kabar, 
bahwa pihak Persatuan War- 

tawan Indonesia di Jogja akan 
berusaha mendapatkan kete- 
rangan mengenai penangkap- 
an tersebut,       

  

karidian Ridgway 
Panglima tertinggi pasukan2 PBB 

di Korea, djendral Ridgway kemarin 
menjampaikan laporan mengenai 
keadaan di Korea selama masa 16 

hingga 30 April jl. Dinjatakan, bah- 
wa untuk memulai gerakannja dimu 
sim, semi ini fihak Utara memadju- 
kan lebih dari 70 divisi. Dalam achir 
laporan itu a.l. dinjatakan, bahwa 
di Korea” Tengah pasukan2 PBB 
menghadapi pasukan2 gerilja jang 
berdjumlah kira2 12.000 orang. RD. 

Sebulan RK 
Etjeran R 

1 milimeter, 1 kolom R 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

9. 
0.59 

. 

ADPERTENSI : 

NOMOR 400 

AREMA BELA SA KL 

  

Pers Vietnam tentang 
konp. Singapura 

Tentang konperensi militer di Sing 

gapura baru2 ini diadakan antara A- 

merika, Inggeris dan Perantjis, kan- 

tor berita Vietnam mengeluarkan 

komentar a.l. sbb.: 

Konperensi militer itu merupakan 

bagian persiapan2 peperangan di A- 

sia Tenggara untuk mempersendja- 

tai kembali Djepang dan mengubah 

Taiwan, Filipina serta Muang Thai 

mendjadi pangkalan militer Ameri- 

ka untuk melakukan agresi terhadap 

RRT dan negara2 Pacific lainnja. 

RD. 

3 Orang meninggal dim 
sumur 

Dari Tjirebon dikabarkan, 
baru2 ini ada 3 orang menir 
dalam sumur jang ternjata meng 
dung gas ratjun. 

Saleh, salah seorang dari pada kor 
ban itu, mula2 turun kedalam sumur 
untuk mengambil timba jang djatu 
kedalam. Tapi ia ternjata t k 
tjul lagi. Kemudian datang 
pi menolong. Djuga ia tida 
dari dalam. sumur itu. Achi 
suha datang menolong dan c 
nasib dengan kedua tema 

Penduduk - segera ' memi 
kannja kepada jang berwadjib. 

la2 jang diturunkan ialah la 
menjala. Ketika perbuatan 3 ! 
ulangi dan lampu jang me 

padam sadja, maka jang bei 
mengambil tindakan. 

Ternjata. dalam sumur j 
meter dalamnja itu dan be 

setinggi 60 cm, terdapat gas r 
jang berbahaja (stikstof). en 5 

   

   
   

  

    

        

    

          

  

MENTERI AGAMA: 
KITA HARUS MELATIH KESABARAN 

(Oleh. koresponden K.R. Semarang). 

kikokarA hari ini Menteri Agama Kyai Wachid Hasjim tinggal di 
kota Semarang dan baru? ini telah meresmikan pelantil 5 r    

dinator dan Kepala2 Kantor Urusan Agama didaerah Djawa Tengah, jg 
bertempat digedung Papak (Gubernuran). 

“Malam Sabtu jl., telah diadakan 
malam pertemuan djuga oleh Men- 
teri agama dengan wakil2 organisa 
Si umat Islam di Semarang, jang di 
hadliri  djuga oleh pembesar2 se- 
tempat.. Dalam malam pertemuan 
itu dinjatakan oleh Kyai Wachid Ha 
Sjim, “bahwa pertemuan itu dititik 
beratkan kepada organisasi2 Islam 
dan umat Islam setempat, oleh ka- 
rena ia ingin mengemukakan bebe- 
rapa hal jang berhubungan dengan 
kalangan organisasi2 Islam. 

  

Bekerdja asal Bekerdja. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
pada umumnja orang2 pada waktu 

“ini bekerdjanja dengan kelesuhan jg:: 
artinja bekerdja asal bekerdja. Ti- 
dak dengan niat jang sungguh. Se- 
olah2 karena merasa terpaksa hi- 
dup, djadi harus bekerdja, sehingga 
pekerdjaan itu akan djauh dari sem 
purna. 

Biasanja orang bekerdja dengan 
sungguh2 paling lama hanja 2 djam, 
sedang waktu jang lain diperguna- 
kan untuk ngobrol, bersenda-gurau 
dll. Padahal menurut aturan kita be 
kerdja 7 djam sehari. 

Diterangkan djuga oleh Kyai Wa- 
chid Hasjim, bahwa kita pada wak- 
tu ini seperti hidup didjaman ,,ndi- 
lalah”. Semua pekerdjaan itu dapat 
dikatakan ,,ndilalah” djuga sehingga 
akan mengakibatkan kurang beres- 
nja pekerdjaan2 itu, 

   
' Hasjim dalam malam. 

ng me 

     
   

  

   

    

    

    
     

    
    

   

  Arti birokratis djarang jar 
nepatinja. Kebanjakan d 
orang2 itu kalau sudah masul 
kantor dan menanda tang 

tielijst, katanja sudah beres, 
dah tjukup. Dengan demikian 
jang akan rugi kalau bukan N 
kita, sendiri. 

Faktor2 jang penting untuk me- 
laksanakan penghidupan e 
hari2 ada faktor sosial, fa 
manan, faktor kepandaian c 
faktor lagi, tetapi jang sei 
lupakan itu ialah faktor d) 

  

  

   

dangkan- faktor djiwa itu : 

katakan faktor jang  terpe ntin 
Soal2 jang berhubungan 

kita, kurang sekali PP nampi at T 

adaan. Kebanjakan mer aka 
mentingkan soal2 politik sat 
tapi djika lama orang memp 
kan dan selalu membitjara 
politik, achirnja akan be 
pentingnja. Hendaknja pikir: 
tik itu diarahkan kelapan 
sadja, demikian K.W. Ha 

Pemerintah melajani 
Selandjutnja ia meneran 

wa 'kewadjiban Pemerintah 
lah turut mendjalankan t 
wadjiban agama, melainkan Pe- 
merintah berkewadjiban mela se 
gala kebutuhan agama itu, ti 
mengadakan bantuan2 untuk mendi 
rikan tempat sembahjang dan laing 

lagi. 
Achirnja diandjurkan untuk meng 

hadapi segala kemungkinan  teruta- 
ma kita harus melatih kesabaran ki 
ta, menguatkan djiwa dan mena- 
wan djiwa jang masih kosong dan 

membasmi bibit kedjahatan jg ada 
pada sanubari kita.Demikian antara ' 

   

lain isi kesan2 dari Kyai Wachid 
pertemuan. 

  

SUNGGUH2 TERDJADI, 
# Dalam malam pertemuan ramah 

tamah . Padmanaba malam Minggu 

jl. semua pedato? tidak dapat dide- 
ngarkan sampai djarak 2 meter. Ini 

disebabkan karena riwhnja para ha- 
dirin dalam ruangan, 

“ Sabtu siang jl. ada kendaraan 
andong J 18.... jang mempergunakan 
anak kuda “belo, Djawa!), disamping 
kuda dewasa, sehingga djalan 

dong :tsb. sangat pintjang. Berhu 
bung 8 ekor penariknja taku seim 
bang, 

Ona 

 



   
   

5 On KED 
  

VAKCENTRALE DI INDONESIA 
ang sehat, mestinja satu 
Bi (Oleh koresponde n KR. Djakerta). 

IUBUNG dengan didirikannja satu vaksentrale baru, jaitu 
4 (WVenirme Urgansasi Luruh Republik Indonesia), disam- 

Gan GSBI (Gabungan Serekat buruh Indonesia) jang pa- 
ja berfusi dengan BPSS (Badan Pusat Sarekat Sekerdja) di 
lardjono, kepala Bagian Gerakan Buruh di Djakarta pada 

tburuhan menerangkan pada wartawan kita bahwa me 

         

  

“satu sadja. 

  

     

      

      

  

   
dan leluasa bertindak diluar dan di 
dalam pemerintahan Indonesia. 

Hardjono hanja mengatakan bah 
wa, SOBSI politis sangat kuat dan 
paling dinamis, 
SOBSI berkembang mulai petjahnja 
revolusi dan hanja satu tudjuannja 
ialah memperkuat perdjuangan KI. 
Dalam fase pertama itu SOBSI ha- 
nja mementingkan perdjuangan poli 

Sajang hal itu tak mungkin dilak 
nakan karena berdasarkan ideolo: 

negeri demokratis seperti 
sia ini. Seperti diketahui di- 

ing SOBSI jang memihak pada 
nur , ada sarekat2 buruh jg 

tergabung dalam vakcentralenja jg 
“menjewakan dirinja pada kapitalis. 
Hardjono tak mau memberi djawa- 
an “atas keterangan wartawan 

           

    

        
  

  

     
    
   

   
     
   
   

     
   

      

    

  

   

TT Ya Ta Amerika jang baru2 ini menjatakan tis, dan perdjuangan sosial ekono- 
SNN Nae Neni ANN man lisannja bahwa kaum komu mis dikesampingkan. Dan hal itu 
Di Wiingi ada nampak. pun oleh Pemerintah RI difahamkan 

5 9 dengan diangkatnja banjak waku2 

    

     

  

   

"lak 2g ana ta) 
» dengan berdjalan €kah - ekeh, 
BA Gan melihat wadjah 
AEEROOLAN ENG N Is Nai Dk 

   kerdja KNI, djumlahnja Ik 40 orang. 
| Atas pertanjaan apa sikap Pe- 
merintah terhadap para ad     

         

    

    

    

   

   

      

     

      
    

      

   
    

   
   

      

    
   

        

    

    

     
      

   
   

    

     

     

  

    
    

     
    

     

    
   
    

      

      

  

     

    

    

    

     
  

  
  

Dak viseur & 

    

  

     
  

'Senandjang kabar, beaja peneri ' “yntuk pertaina kali sedjak situasi ' djawatan? orang asing jang pada 
maan Tamu Agung selama ada di santak diktoruan baik, Ta tgl.  hakekatnja membela kepentingan 
Diawa ' Timur, disediakan ongkos '24/5 harian ,,Sin Min” di Semarang Kapitalis dan memperlambat tum 

  

buhnja ekonomi nasional didalam 
negeri, Hardjono menjatakan bah 
wa Pemerintah tak tinggal diam. 

jawa, iakan On 
sedjumlah. R 200.000-— Di Blitar. sa 

5 t 

dja ongkosnja R' 24.000.— ini 
ag : & S. 

terbit hanja 16 lembar, 2 kali selama 
| minggu ke-lII ini dan diduga sela 
ma persediaan kertas baginja masih 

  

erse 

    
     

    

   

  

     

Th “Dikota Malang ad untuk keper Nan aa ae ini unt 2 Pemerintah meskipun tak mem- 

Ikan penjambutan Sernoyg h Ke Pe aa Sean tata Sa an Na anta 
| panitya te dicharter se ljumblah H-. 1 2 Pa Yatitu, be rar ti 1 emerintah 'uk an 

200 kendaraan bermotor, is Ta “terhitung anggauta tak mengetahuinja, sebaliknja "8 
: Pe 2 na Ta Oak Sa Se TE wa BO 5, g 5 2 33, : € Tuai sn 

# SPS jang baru diantara 5 merintah mentjari djalan untuk 
melindungi kepentingan buruh. 

. Hardjono.sendiri jakin bahwa ge- 
jakan buruh Indonesia pada umum 
uja dimasa achir ini mendapat ke- 
madjuan jang pesat, meskipun ka- 
dang2 dikatjaukan oleh .avonturiers 

4 dalam sarekat2 

  

   
“Karena kedatangan Bung Kz 
oleh . Panitya Penerimaan 1 
Agung di Blitar, bekas rumah wali 
kota di. Kebun Rakjat jang hantjur 
karena di-mijn sewaktu gerilja, Ya 1g : 

| segera diperbaiki. Pekerdjanja ada 
.100.0rang, selesai dalam 10 hari dan . 

1 6 surat kabar harian jang terbit 
rang. — Antara. 

ina Al Our'an 
— Mendapat hukuman 

tt . 

« 

ag 

Be 

jang menjelusup ' ke 

  

  

beajanja habis R 30000 Sg 3 ag : 

“Rumah itu kemudian disediakan .)”'3 th. pendjara ea 
buat penginapan pagu NP AT 2 Berita terlambat dari Pekalongan: 1 Rampok perempuan 

5 Ha f mewartakan, bahwa pada tgl. 19-5 
“ Di Djember, sekdjen. kempen Rus ji. Pengadilan Negeri disana telah 
lan Abdulgani tidak - dapat makan menghukum 3. tahun pendjara ter- 
dari panitya, karena dia tidak mem dakwa "Sudibyo, Guru Sekolah Rak- 
punjai kartjis makan. ".jat Kebumen Ketjamatan Tersana. 
““Djuga Kyahi Maskur jang datang jang dipersalahkan setjara demons- 
'nja dipanggil per radiogram oler tratif telah menghina Al @ur'an pa 
Presiden untuk menjertai perdjala- .da beberapa waktu berselang. — 

nannja didaerah Besuki, mengalami "Antara. 
nasib jang sama. “Dia djuga tida : 
punja kartjis makan. Dus 
pat makan dari panitya. : ee 
Achirnja Kyahi  Maskur masuk 

rombongan wartawan. (Lalu bisa ma 
kan? Red). : 

Turut dalam penje- 
2 robotan ! 

Ketika seorang penduduk Tionghoa 

di Gang Awiwulung (Bandung) di 
datangi perempuan bersama 4 orang 
laki2 jang berpakaian seragam, mere 
ka itu menodong tuan rumah dengan 
pistol dan merampas  barang2 dan 

tidak :3 Ea ks 3 : Sant “perhiasan seharga R. 1500.—. Pada 
Tidak da .Perampasan di djalan malam itu djuga pukul 20.30 seorang 

4 Orang berpakaian seragam ber 
penduduk bangsa Indonesia K. di 

Aa , .. Tjoblong telah didatangi 12. orang, 
-sendjatakan pistol dan berk TA ST P3 3 $ Per : sendjatakan Pir dan berkendaraan dientaranja Ada ang” hersendjata 
“pas sebuah tas berisi R 19.000,— Pistol dan Sten.. “Mereka ini -berhasil 

Sy 

  

   

   

  
  

  

dibagikan 
menggondol 

  

  

Ge 30.000 buku : : | dan barang2 berharga lainnja, milik Re HE ma 

| Jajasan Pusat Kebudajaan Indone seorang pedagang Tionghoa di” Se p. SIG Si nan beta 
- sia Timur, jang mengubah namanja marang, jang waktu itu berkenda Ana Kata ET Kak 2 
| mendjadi Jajasan Pusat Kebudaja- raan truck. menudju pulang dari aa LAU Z 
(Can Indonesia, kini membentuk suatu luar kota. :3 

- Panitya jang akan mengusahakan - Perampasan terdjadi didjalan an 
0 suatu gedung pertemuan masjarakat tara Genuk — Demak sebelah Timur 
ST i Makassar... (ega 3 Semarang, dilakukan dengan djalan 

memberhentikan dulu kendaraan jg Agt 

Penduduk Djasinga men- 
desak pemerintah 

. Penduduk Djasinga (Bogor) baru2 ane aping itu 
1 

  
“Jajasan tsb mem- 

22 ti Ppsat Perpustakaan jang me- ditumpangi pedagang itu dan dian: ini telah mendesak kepada pemerin 

- “njediakan 30.000 buah buku, Untuk tjam tembak kalau bergerak kemudi tah supaja diadakan bus verbinding 
(hubungan bus) antara Djasinga Bo 
gor — Djakarta oleh pemerintah sen 
diri. Agar uang bisa masuk kekas 

pemerintah dan mengetjiikan pe 

ngangguran. — Perdjalanan bus an 
tara tempat2 tersebut diadakan oleh 
golongan asing dan menurut: kenja 
taan banjak penduduk terpaksa me 
nunda perdjalanannja jang penting 
karena ta? kebahagian tempat. 

“Indonesia, Timur, -- 
eneruskan per 

      
dibagi?kan pada 40 kota didaerah an sesudah Pena 

  

2 

    

    
   

    

   
   

2 
M5 

Timur 4 

NN. 

“Djurubitjara Panglima Tentera & Pun dengan peng sat, 

  £ Tg ritorium AE Djawa Barat mene- ini tentera dan rakjat dapat (pula Ba : 
“ yangkan, bahwa setelah tampak ke- membuat dan memperbaiki djalan? Parampaok ln 
'njataan perbaikan keamanan didae- perhubungan unt memudahkan Perampokan di Kaliwungu 

| Beberapa hari jl. rumahnja Moh. 
Ichsan penduduk ds. Ngebum Kali 
wungu (Kendal) telah kedatangan 
gerombolan bersendjata berdjumlah 
6 orang jang mengaku dari peg. 
Polisi” hendak memeriksa jang ka 
anja menjimpan sendjata gelap dan 

rah2 Priangan Timur, Rakjat sudah 
mulai hilang kebimbangannja un- 
tuk mengambil sikap terhadap ge- 

mbolan pengatjau jang datang ke- 
empatnja. Sikap passief dari rakjat 
Aa en KTI pengedjaran 

dan pembersihan, sekarang sudah 
tampak berubah djadi actief turut 
mendjamin keamanan dan memban- 

- tu tentera dalam mendjalankan tu- 
GS ORA AA EN Ng Man aa , 

« Perubahan sikap rakjat, selain. di 
|. sebabkan oleh kegiatan penerangan? 

jang diberikan, terutama jang me- 

|.ngenai agama, didorong 
|. reaksi jang 

gerakan pembersihan.  Diantaranja 
telah Selesai dan telah dibuka pada 
te. 11 April jbl. sebuah djalan jang 
diberi nama Djalan 11 April, jaitu 
hasil dari kerdja sama antara : 
didaerah Tjisajong Tjipeuteuj 3 
Bataljon 11 April jang dipimpin oleh - 
Majoor Amir Machmud. “ uang palsu, tetapi achirnja mereka 
“ Dalam kundjungan Kol. Simatu- ,.bergotong-rojong” mengangkuti ba 

pang baru2 ini ke Priangan Timur, rang2, pakaian2 diantaranja 1 sepe 
tidak dilupakan telah mengundjungi' da merk Raleigh. 

@jalan tersebut djalan mana waktu - Empat djam kemudian kira2 djam 
ita dapat dilalui oleh 15 buah jeep. It malam, da “lagi gerombolan 

jang me- Dengan ikut actiefnja rakjat mem bersendjata berdjumlah- 10 orang 
x, did pula oleh bersihkan anasir2 jang akan menga- berpakaian aneka warna dan mem 

« jang tjepat dari kesatuan? tjau, maka alat2 Pemerintahpun se- bikin bersih rumahnja Djaelani dan 
| tentera dan polisi atas segala tindak gera dapat menjaring tiap anggauta Moh. Ichsan lagi. Berapa . kerugian 

| an gerombolan. Ditambah pula de- gerothbolan jang hendak menjem- nja belum diketahui. — (Im.). 
ngan pergaulan antara tentera dan bunjikan diri dalam masjarakat-desa. 2 2 

orakjat jang pada permulaan. Ke- Demikian Djiru Bitjara, (Pembantu) 
rap kali saling melukai perasaan, ka : BA ne 
rena latihan, penerangan dan pendi ' 

“dikan “jang bidjaksana dari para ko. 

    

  

  

  

  

  

  

. Berapa jang hamil 
'Baru2 ini oleh Serekat Desa dalam 

Kota Demak telah diadakan pendaf 

  

12.000 Penduduk mendaf- 
       

mandannja masing2 terhadap anak &: ka duk menc taran bagi orang2 jang hamil. 
buahnja, dapat-pula menghidupkan " #tarkan utk na Ae Menurut tjatatan jang kita peroleh 

|. “Semangat saling 2 embantu .j ea an utk naik $ hadji. dari Kelurahan Kota Bintoro, (De 

baik, demikian Djurubitjara. Menurut keterangan jang didapat mak), djumlah wanita 'jang hamil 

  

dari Panitya - Penjelenggara Naik hingga kini ad . Selandjutnja diterangkan, bahwa dai 1 $ ada kl. 120 orang. Pen 
| dji diseluruh keresidenan Bogor daftaran tadi —. hal ini dibuktikan oleh sedjumlah 

| tidak,kurang dari 8.500 orang” rak- 
   
    

1 diadakan, berhubung 

L 1 i ng telah mendaftarkan untuk naik dengan adanja kehendak untuk me 
jat jang turut mengadakan penge- hadji ada kl. 2.000 orang ialah Bogor nambah banjaknja bidan, jang akan 
djaran dan pengepungan terhadap “00 orang, Sukabumi 400 orang dan memelihara kelahirannja baji, kare 
gerombolan di sebelah selatan Tasik Tjiandjur 900 orang. —- Tempat jang na baru2 'ini banjak sekali baji jang 

- malaja pada tg. 10 sampai tg: 17 Mei tersedia untuk - keresidenan Bogor tidak dapat tertolong, disebabkan 
ibl. dengan hasil jang memuaskan, Ca ja ada untuk 350 orang. dari kurangnja bidan atau dukun 

- Bima Hah g : Ja as ben ta eng Bas “ | 'baji. 

Lebih baik lagi, apabila di Kabu 
paten, Demak diadakan kursus untuk 

   

  

“pat menerima idjazah.. — (Srt.). 
£ 

Irut pendapatnja persoonlijk sebaiknja di Indonesia hanja ada satu 
vakcentrale agar perdjuangan buruh dapat diperkuat. ANN 

sebabnja- karena 

buruh dalam KNIP dan Badan Pe- 

dukun-baji jang sesudahnja bisa da 

Ba 
AULATAN RAKJAT Naa ng
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“rang masih berkabut disana. Sebera 
) kepada pasukan2 gabungan disana. 

ka Serikat sebelah timur. 
dang dikirimkan. 

tg Pengiriman alat2 militer ta? henti?nja menudju ke Korea selama pe- 

Pada gambar tampak sebuah tank jang dimuat 
Lebih 8.500 tank dan Iain2 alat2 te 

- 

    
    
   

    

t 1.000.000-ton alat2 tsb disampaikan 

dipelabuhan Ameri- 
lah dan se- 
gb. USIS. 

#Jajasan Buruh" Djakarta Ia 
: kukan penipuan 

ngan ini berkantor di Menteng 
AJASAN Buruh dibawah pimpinan Mintarto jang belaka- 

15 Djakarta jang dalam adpertensi?2 

nja mengumumkan akan memberi perumahan bagus dengan harga mu 

rah dan angsuran jang ringan, ter 

besaran belaka. 

Pada mulanja banjak jang mengi- 
ra bahwa .jajasan itu bagian dari 

SOBSI. 1 
Belakangan ternjata, bahwa ' su- 

dah lebih dari 2.600 orang jang me 
njetorkan uang untuk mendapat pe 
rumahan jang pantas dan djumlah 

uangnja sudah djutaan rupiah, teta 
pi tidak ada buktinja ada buruh jg 

mendapat rumah. 
Demikianlah, orang2 jang sudah 

menjetorkan uangnja itu pada bebe 
rapa hari jang lalu telah menjerbu 
kantor jajasan buruh tsb. untuk min 
ta kembali uangnja. Karena telah 
ada jang didjandjikan bahwa uang- 
nja akan dikembalikan. 

Tetapi pada waktu itu, Mintarto 
tidak mau menampakkan diri. Ma- 
lah didapat kabar bahwa bendahari 
nja pun telah kabur keluar Djawa, 

“katanja perlop ke Riau. . 
: Para penjetor uang jang tertipu 
itu kabarnja akan merampas mobil 
Mintarto dan uang akan dibagi2. 

Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
orang2 jg merasa tertipu-tsb akan 
menjerahkan soal itu kepada polisi. 
Demikian ,,Pedoman”. 

Patroli contra gerom- 
bolan 

Sebagaimana kita telah kabarkan 
bahwa di daerah antara Purwakar- 

  

ta dan Wanajasa kini sedang gen- 
ting, karena banjak gerombolan? liar 
jang mendjalankan actienja ditem- 
pat tersebut. 

Kini dikabarkan pula, bahwa ro: 
bongan patroli dari Mobrig jang ber 
kendaraan pouwer dibetulan kp. Tan 

- Gjung telah ditembaki. oleh gerom- 
-bolan jang mengumpat didalam hu 

tan, dan kemudian terdjadi tembak 
menembak antara gerombolan dan 
patroli lamanja kl. 2 setengah djam. 
Dan setelah fihak patroli memun- 
tahkan pelurunja, maka gerombolan 
mundur kedalam hutan. 

Korban dari kedua fihaknja belum 
diketahui, hanja jang sudah“-tentu, 
Seorang wanita jang sedang bunting, 
penduduk disana, mati karena ke- 
langgar peluru. 

  

Di Bangka 
Tenaga perintis dibutuhkan. 

Menurut Keterangan2 jang diper- 
oleh dari kalangan Kementerian Per 
buruhan di Djakarta jang telah me 
ngadakan penindjauan di Bangka se 
lama 24 hari dapat dikabarkan, bah 

wa bagi para pemuda di Djawa 
Bangka benar2 ' merupakan pulau 
harapan. Pastilah perkebunan karet 
dan lada akan - menarik perhatian 
mereka karena hatsilnja jang sangat 
besar. Demikian  djuga perikanan 
akan membawa hatsil jang” baik. 

Dikatakannja bahwa tenaga perin 
tis sangat dibutuhkan beserta tena 
ga2 pekerdja. 

Seorang dokter berasal dari Djawa 
Tengah telah memelopori untuk mem 

buka hutan untuk menanam lada. 
Dikatakannja, bahwa dewasa ini 

djumlah pohon lada di Bangka & ada 

3000.000 batang. dengan productie 

njata hanja penipuan setjara. besar- 

  

10 Ton kertas koran dari 
Palembang 

5 Ke Djakarta. 
Atas persetudjuannja Kementeri- 

an Penerangan ,,Internatio” di Pa- 
lembang akan mengirimkan 10 ton 
kertas koran kembali ke Djakarta, 
demikian diterangkan oleh fihak res 

mi. 
Dengan pengiriman kembali ker- 

tas ini ke Djakarta, maka stock bu 
at Palembang akan berkurang. Mes 
kipun. demikian, menurut Kererang 
an Djaw. Perindustrian dikota ini, 
tidak akan memberikan akibat lang 
sung pada . penerbitan2 di Palem- 
bang ini, hanja dengan adanja pe- 
ngiriman kembali tsb, maka stock 
jang tadinja ditaksir bisa sampai bu 
lan April tahun depan dikira akan 
habis pada achir tahun.ini. — Ant. 

Duta Varia 
Hari Sabtu jl mr. Sudjono disum- 

pah diistana Merdeka Djakarta se- 
bagai kepala missi Republik Indone- 
sia dengan pangkat duta besar luar 
biasa dan berkuasa penuh pada mar- 
kas besar panglima tertinggi angka- 
tan perang Sekutu di Djepang. 
“Mr. Sudjono akan berangkat hari 

ini kenegeri tsb. 5 
Duta Indonesia buat Belgia, Mr. 

Anak Agung Gde Agung, telah di- 
angkat mendjadi duta untuk Portu- 
gal. Dengan demikian Anak Agung 
merangkap 2 djabatan, jaitu sebagai 
duta di Belgia dan Portugal, dengan 
tempat kedudukan Brussel. 

Surat pengangkatannja telah di- 
tandatangani presiden Sukarno ke- 
marin dulu. 

Duta Saudi Arabia buat Indonesia, 
Fakhri Sheik El Ard dan duta Pilip- 

pina, Domingo Imperial, hari Sabtu 
jl, telah menjampaikan surat2 keper 
tjajaannja kepada presiden Sukarno. 

  

         “GARUDA” TAK HADIR DALAM PERTE- 
MUAN PENJELESAIAN 

ENURUT keterangan Panitia Aksi Solider SBHI diwaktu diada- 
kan pertemuan oleh Panitia Penjelesaian Perburuhan di Semarang 

'pehak N.V. Garuda” dari Jogjakaria udak hadir. Sebabnja tidak dibe 
ritahukan. Dengan demikian pertemuan jang diadakan tgl 24 Mei di 

    

Semarnag, itu tidak membawa hasil sedikitpun. 

Dalam pertemuan itu mustinja 
akan dipertemukan pehak bekas bu 
ruh Hotel Garuda dengan pehak di- 
reksi. kehotelan itu. Dengan tidak 

hadirnja pehak Hotel, maka didapat 

kesimpulan oleh pehak PAS SBHI, 
bahwa pehak Garuda tidak mau di 

adjak berunding setjara damai. “Ber 

hubung keadaan djadi sedemikian, 
dalam rapat itu telah diambil putu 

san menjerahkan perkara perburu- 
han Garuda itu kepada pehak ata- 
san di Djakarta untuk dipersoalkan 

lebih landjut. 

  

| ceu-c supaya pyaDi | 
Universiteit Rakjat. 

BERHUBUNG dengan hanja akan 
diberikan surat keterangan biasa se 
bagai tanda lulus, .maka dalam ra- 
patnja baru2 ini Ikatan Bekas Pe- 
ladjar2 CPU-C Istimewa Jogjakar- 
ta telah mengadjukan putusan2nja 
kepada pehak kementerian PP & K: 
1. menolak pemberian surat ketera 

ngan itu, 393 
mendesak supaja surat ketera- 
ngan itu diganti dengan idjazah 
biasa sebagai idjazah dilain2 se- 
kolah negeri, jang didalamnja di 
terangkan peladjaran2. CPU-C 
mempunjai nilai universiteit. 
mengandjurkan dan mengusul- 
kan supaja kursus2 itu diperpan 
djang, masa peladjarannja dan- 
mengganti nama itu dengan Uni 
versiteit Rakjat. 

Paberik kertas di Jogja 

Didapat keterangan, bahwa seka 
rang di Jogjakarta sedang dipersiap 
kan untuk mendirikan kembali sebu MALAM PERPISAHAN 

MAAN An PANGAN h berik kert halus, 

PADMANABA Sepurtt TMS Mhlkbp “aktirtkon "Did 
Malam Minggu kemarin digedung waktu sebelum clash pertama. Tem 

CHTH Jogjakarta dilangsungkan patnja di Gentan. 

malam perpisahan dari para siswa Dalam pada itu akan diadakan 

SMA B I untuk penutupan peladja pertjobaan djuga membuat kertas 
ran tahun 1950 — 1951. putih dari gombal2, seperti di Letjes. 
Malam tersebut dilakukan oleh ke 

luarga Padmanaba, suatu ikatan Fakultet kedokteran mem 
kekeluargaan para siswa. dari seko 
lahan tersebut jang didirikan mulai perluas bagian2nja 

djaman pendudukan Djepang sewak : i 

tu SMA masih bernama SMT. Dari kalangan Fakulteit Kedokte 

Malam perpisahan tersebut didahu ran Universiteit Negri Gadjah Mada 

lui dengan malam ramah-tamah, di di Jogjakarta didapat keterangan, 
mana Sdr. Katamsi sebagai salah bahwa sekarang . sedang diadakan 
seorang pendiri Padmanaba antara pembangunan2 baru disekitar se- 

lain mendjelaskan, bahwa Padmana Iung Fakulteit Kedokteran, mengi 
ba adalah suatu lambang kesutjian, Ngat kebutuhan? perluasan itu perlu 
keluhuran serta kemuliaan untuk Sekali. : 

mentjapaikan suatu tjita2. i Dalam pada itu rumah seorang 
Malam ramah tamah ini dimaksud Pengeran di Pugeran (kidul beteng) 

kan untuk mempererat bagi mereka akan dipergunakan djuga, mungkin 
jang akan meninggalkan bangku untuk keperluan polikliniek dan ru 

sekolah dengan adik? jang masih Mah sakit fakulteit, mengingat poli 
meneruskan peladjarannja. . kliniek dan rumah sakit jang seka 

Sesudah ramah tamah dilangsung Tang di Ngasem itu, terlalu ketjil. 

lam Gipertundjukkan tari bekw pu PILOOT LITN. UD. PRA- 
TJOJO MENINGGAL tri dari Dewi Judodjuwito dan Dewi 

Tirtorukmi, jang dimainkan oleh ke 

Tanggal 26 jl. Piloot Litnan Udara 
Pratjojo telah meninggal dunia dida- 

luarga dari sekolahan tersebut. 

Djawatan Agama 5 ikuti lam menunaikan kewadjibannja -di 
waktu mengadakan demonstrasi di... rombongan Stat K 

Untuk meliputi kepentingan masja Tjililitan Djakarta. 
rakat desa, maka dalam penindjau - Upatjara pemakaman djenazah 
an2 dari Staf ,,K”, sedjak hari Rebo dilangsungkan kemarin dengan setja 

jl. pihak Kantor Urusan Agama ra militer, dari gedung KMK ke 
Daerah Istimewa Jogjakarta mengi Taman Bahagia Semaki. 
rimkan djuga wakilnja. Hal ini me . Seperti diketahui Piloot Pratjojo 
ngingat pertanjaan2 atau usul2 jang adalah putera dari Sdr. Prawiromi 
disampaikan oleh penduduk desa da hardjo mantri guru di Pengasih 
lam pertemuan2 dengan pihak Staf (Kulon Progo), putera jang ke lima, 
.K”, sering djuga berhubungan dgn Pratjojo baru usia 27 tahun. 

soal keagamaan. 

Seperti diketahui hari Senin jl. 
hingga Senin ini, rombongan Staf 
.K” daerah Jogjakarta mengadakan 
penindjauan didaerah Gunung kidul 

untuk menjaksikan disekitar gera datang ini menteri ' perekonomian 
kan konsolidasi, setelah gerakan Mr. Sujono Hadinoto berkundjung di 

Merdeka” bulan April jg lalu sele- Jogjakarta untuk menindjau perusa 
Sai. haan perak di Kota Gede. 

2 
3 Sikap PAS SBHI. 

Dalam pada itu pehak PAS SBHI 
menjatakan, tidak menghendaki pa 
da siapapun dgn sengadja . melang- 
gar & memperkosa undang2 atau 
peraturan pemerintah jang sjah. Ma 3 
ka dari itu PAS masih menunggu 
sikap pemerintah atasan mengenai 

soal ini. 
Lebih landjut PAS menjatakan, 

bahwa dalam minggu ini mereka 
akan mengadakan - rapatnja untuk 
menentukan aksi jang harus ditem- 
puh mengenai masalah Garuda ter- 
sebut. 

Menteri Perekonomian 
ke Jogja 

Didapat kabar tgl. 30 jang akan 

  

4 Orang tergilas mobil 
Overste 

OBIL ditumpangi Overste Suharto dari Jogja menudju Purworedjo 
telah menggilas orang sampai tewas diwaktu pagi baru? ini dika- 

tjamatan Bener dekat batas Purworedjo. Lebih djauh didapat keterang 
an bahwa kepergian Let Kol. Suharto ini untuk mendjemput kedatang 
an Kolonel Simatupang. Overste Suharto berangkat dari Jogja djam 3 
malam tidak melalui Wates, tetapi Djalan Borobudur, Salaman dan ke 
mudian Purworedjo. 

Sekira diam 4 pagi Setelah mobil 
jang dinaiki sampai didesa Kedung 
Putjang katjamatan Bener, 12 Km 
dari batas kota Purworedjo, mobil- 
nja menggilas orang jang pada wak 
tu itu sedang tidur diatas tikar di- 
tengah Djalan Raya. 
Menurut penjelidikan lebih djauh 

jang tergilas ditempat itu ternjata 
bukan satu orang tapi 4 orang, 1 
meninggal seketika, satu lagi me- 
hinggal siang harinja, Satu lainnja 
meninggal esok harinja dan seorang 
lagi kini masih dalam ' perawatan 
Dokter karena lukanja. 

Korban? tsb jang kebetulan ,,Pa- 
saban” jaitu jang menurut adat is- 
tiadat dan kepertjajaan “penduduk 

Ada 107 pendaftaran 
naik Hadji 

Didapat keterangan, bahwa djum 
lah seluruh orang jang mendaftar- 
kan diri untuk naik hadji bagi kota 
Jogja ada 107 orang. Dari djumlah 
itu hanja 38 orang jang dapat dima 
sukkan dalam rombongan naik hadji 
daerah Jogjakarta, karena bagi selu 
ruh daerah hanja dapat diterima 
100 orang. 

Pemeriksaan kesehatan oleh Dja- 
$ watan Kesehatan telah dilakukan be 

didaerah katjamatan Bener itu pa- berapa hari jang lalu, sedangkan 
da malam tsb sebaiknja orang tidak pemeriksaan di kabupaten2 sedang 
tidur untuk mendapat sesuatu rach didjalankan. 
mat bersama2 dengan lain2 orang, 

SINGKAT JOGJA 
bergerombolan kian kemari mentja 
hari air djam2, mandi ditudjuh tem , 
pat sumur, Mungkin karena sudah “# Didapat keterangan Perusahaan 
merasa lelah badannja mereka be- transport NV Widodo Jogjakarta da 
rempat (sekeluarga) sambil tirakat lam usahanja tidak lama lagi akan 
mentjari wahju lalu tidur ditengah membuka trajek antara Jogjakarta 
djalan hingga menemui ketjelakaan dan Imogiri. 
pada pagi buta itu. Meskipun terang # MALAM Minggu jl 
bulan tempat. mereka tidur itu ge- Sidoagung Godejan 
lap karena kanan Kiri banjak  po- penerimaan idjasah 
hon2an, sehingga pengendara mobil k 
tidak dapat melihat dan tidak me- 
njangka ada orang2 tidur ditengah 
djalan. — Antara. 

Suharto 

3 
1 

3 

dipendopo 
dilangsungkan 
kepada pengi 

ut2 PBH sebanjak 85 orang. Sesu 
dah mendapat wedjangan dari djapen 
Sleman dan Godejan, maka dipertun 
djukkan hiburan2 dari djapen Sle 
man. 

        

(hatsil &. 9000.000 kg.). 
  

   

        

   

              

   
    
   

  

   
    
   
     

   
   

  

   

   

TENTANG ditangkapnja Ir. Ab- 
..dul Kader, Ketua Panitia Pembagian 
Kendaraan Bermotor dan sekretaris 

nja Sarmada oleh  Djaksa Agung 
— sebagai telah diberitakan, lebih djauh 

dari pihak polisi dikota Djakarta 
Antara” mendapat kabar, bahwa 

1 Ir. Abdul Kader dan sekreta 
risnja Sarmada, djuga oleh pihak 
kepolisian bersama-sama dengan pi 
hak Kedjaksaan Agung, telahedilaku 
kan penangkapan2 atas diri Van 
Oosten, pegawai tinggi Panitia Pem 
bagian Kendaraan Bermotor, Ach 
mad Natakusumah, jang dianggap 
mendjadi penghubung antara Ir. 
Abdul Kader cs. dan orang jang ingin 
mendapat izin pembelian kendaraan 

bermotor, dan dua orang dari Suma 
tera jang mempunjai sangkut-paut 
dengan pembelian kendaraan bermo 
tor, masing2 bernama Z. dan St. K., 
tapi setelah oleh pihak berwadjib 
kedua orang ini didengar kete 
rangan2nja, maka mereka kini di 
lepaskan dari tahanan polisi. 

Mengenai perbuatar jang telah di 
djalankan oleh Ir. Abtul Kader dan 
kawan-kawannja ini, selandjutnja 

    

t mulai pembikinan. truck2 ampWibie, jang terkenal 
Alat pengangkat tsb dapat dipakai ditanah dan 
or 2 5 Tp 
“itu dipergunakan untuk militer, maka ajuga di 

api. ,Otter” dapat bergerak 35 Km. sedjam. Prak- 
balik diri, sonder berubah tempat. : 

RN Ong | gb: USi8, 

          

dapat diterangkan, bahwa ketika di 

rumah Ir. Abdul. Kader oleh pihak 

Kedjaksaan Agung dan Polisi dilaku 

kan  penggerebegan,. maka selain 
surat2 penting jang memberatkan 
bagi diri terdakwa, djuga telah dike 

temukan  sedjumlah besar uang 
kontan, demikian djuga penggerebe 

.gan dirimah Jain2 terdakwa tersebut 
diatas, oleh pihak berwadjib berhasil 
diketemukan bukti2 seperti tersebut 

diatas. 

Asal ada uang extra. 

Menurut keterangan2 jang kita 
dapat dari sumber lain jang menge 
tahui, diantara perbuatan jang telah 
dilakukan itu, misalnja dapat dise 
butkan, bahwa bagi orang jang ingin 
mendapat izin pembelian (aankoop 
vergunning) mobil model A. (besar), 
maka orang itu bisa dengan mudah: 
mendapat izin-pembelian itu, asal sa 
dja “ia bisa bajar uang extra 
R. 10.000,—-, untuk mobil model B. 
uang extranja R. 7.000.—, model C. 
R. 5.000-—— sedang untuk truck dan 
pick-up, tarip uang-extranja masing2 
3 SO Papa Po.:5.000,-— 1. 

pesan Haa 

“Ir ABDULKADER PENDJUAL PRIORITEIT MOBIL 
Dalam hal wi, menurut keterangan 

itu, A. Natakusumah jang djadi peng 
hubungnja, memegang suatu peranan 

penting. Orang “mi telah. mendatangi 
orang2 jang minta prioritet untuk 

membeli kendaraan bermotor di Dja 

kata, Padang, Palembang dan lain? 
tempat. Setelah membikin beres” 

permintaan2 jang  dimadjukan oleh 
orang2 jang. ingin mendapat priori 

teit itu, “maka sebagai  sjaratnja, 
orang2 tersebut, harus menjetor 

djumlah uang-extra jang telah dite 

tapkan itu, masing2 menurut model 
kendaraan jang dimintanja. Kabar 
nja tidak kurang dari, 50 kendaraan 
bermotor jang telah keluar isinnja 

atas pertolongan” A. Natakusumah 
ini, kebanjakan berupa truck atau 
pick-up. 

  

& € 

Penangkapan atas diri A. Nataku 
sumah inilah kemudian menjebab 

kan terborigkarnja rahasia  ketju 
rangan2 lainnja dikalangan Panitia 
Pembagian Kendaraan Bermotor, di 
mana atas pengakuan2 A. Nataku 
sumah ini, pihak kepolisian dan Ke 
djaksaan Agung kemudian melaku 
kan penangkapan2 atas diri Ir. Abdul 

& 

  

“menjetudjiui penangkapan jang dila 

“ Dalam waktu. jang singkat 3 
anggauta Panitia Daerah B lapang 
an terbang Maguwo akan diutus ke 
Djakarta menemui pehak atasan 
masuk Sean an Ane persengketaan 
'tana disekitar | 

Keterangan Menteri Pene wo. 3 Orang BN nu Ea 
rangan A. Mohonutu. : R.W. Prodjoprakoso dari urusan pra Tentang penangkapan “atas diri dja, Wirobumi dari kantor urusan beberapa orang terkemuka dalam tanah di Jogjakarta, dan Sadji wakil 

masjarakat antara lain Ir. Abdul ari organisasi tani. 
Kader dan Sarmada dari Panitia 
Pembagian - Kendaraan Bermotor, X aa 4 

CA | U 

Kader dan van Oosten. 

      
     

   

  

atas pertanjaan apakah Pemerintah 

kukan oleh Djaksa Agung sendiri 

itu. Menteri Penerangan menjatakan 
kepada ,,Antara”, bahwa tiap2 tinda 
kan seseorang Djaksa Agung tentu LUXOR: ,,Destination Moon”, John sadja diketahui dan disetudjui oleh Archer, Warner Anderson, Tom Po- 
Pemerintah, wers dll. — Segala Umur, 
Dengan penangkapan tersebut Pe SORB 3 : $ N 

merintah hendak membuktikan, bah come Nan San »Buck privates 
wa untuk membasmi segala perbua ... segala umur bot, Lou Costello 
tan korupsi di Indonesia, Pemerintah sn 
tidak memandang rendah atau ting Pa naga Tarzan and the Hun- 
ginja pangkat seseorang jang kor Tana nny Weissmuller, Brenda- 
rupt., Pemerintah insjaf, bahwa ko “We Johnny Sheffield. — segala 
rupsi merupakan penjakit masjara ata 

jang paling  berbahaja dalam ' REX ,,Drums 
suatu negara dan Pemerintah me Ralph Byrd — Lorna Gray 
nganggap kewadjiban jang luhur INDRA: |/The Gree 4 ” Ana 
unttik memberantas penjakit ini dgn Stockwell.” Richz gg Tg : “Ea 
segala alat-alatnja jang-ada, — Ant. sen —- 13 Taat an, Mun 

of the Desert”. 

     

 



    

Hm Laga retak 
: nasionalisasi mi- 

Span. bertindak 
   
   

  

       

          

a #ukutlah meru- 
penji ran atas hak-mi- 
ta ata2 merupakan 
No. minjak negara 
, kata Ft adegh. 

  

    
     

   
   pada itu tak bad, 

aa tehnisi2 

nginja lagi, bah 
g telah ditanda ta- 

: telah Dee sed 

ke 

Dalam Hen Aan 'soal pertikai- 
Nja. an minjak di Iran pemerintah Ingge- 

ris hari Djum: at ah 
kan usaha jang rtjabang dua, ia- 

lah dengan perantaraan Tom 
“dan militer atau dalam perkataan 

£ laimnja, ialah dengan setjara keras 

Se en Mate "perundingan. « 
ngaP4 Pimpinan ketenteraan Inggeris di 
FI Timur Dekat: mengumumkan hari 

Djum'at di Kairo, bahwa brigade pa 
sukan pajung Inggeris Ke-16 akan: 

“berangkat ke Timur Dekat “segera, 
| karena keadaan2 jang tak tentu jg 
disebabkan oleh krisis di Iran. : 

2 Dinjatakan, bahwa pasukan ter 
sebut akan diangkut dengan kapal2 
induk »Warrior” dan , “Triumph'” dan 

“kapal peta Serdadu .De- 

: ah ma Dahan 
professor Belanda Veth. jang menga 
takan bahwa bangsa kita ini EEN 
KOELIE ONDER DE VOLKEREN? 

  

  

     

      

Bahwa bangsa kita ini pada hakekat yonshire” 
. nja. .hanja kuli belaka diantara bang Pasukan pa: ng Inggeris ini akan 
| 8a2 didunia ini? £ “dikirimkan jun ike Iran, akan te- 

Apakah kita tidak tjakap meme tapi untuk sera ara akan ditempat 
gang djabatan kekuasaan jang seke kan disalah suatu pangkalan di 

tjil-ketjilnja pun dengan tiada djadi Timur Dek za 
S mabuk dan lupa daratan? Dalam pengumuman pemerintah 

Untunglah pemerintah sudah mu 
: lai menangkapi orang2 jang mem 

Ah . permainkan kekuasaannja itu. Setiap 
1 | tindakan kearah itu berarti pendidi 

“kan dan latihan: agar orang Indone 
ag sia dapat . memegang - kekuasaan! 

Dan tidak lagi seperti Petruk dadi 
ratu”! “5 

Aek TJIPTONING. 

di London tidak disebutkan tentang 
tempat tudjuan pasukan pajung ter 

- EISENHOWER HARUS 
— BERI LAPORAN 

Ketua panitia urusan perhubungan 
luar negeri Madjelis Rendah Ameri 

“ka Serikat, Jame: P. Richards, me 
| atgkan, bahwa  djenderal Dwight 

| Eisenhower, pan, lima tertinggi pasu 
Ts kan2 Pakt Ja akan diminta. 

Hg em laporan mengenai. 
1 Engga RI 

      

    

    

   

    

   

     

    

   

    

£ Ben aan di Hollywoai. 
Perdana menteri Israel, David Ben 

“Gurion, ea di Hollywood 
Djuga ia berkata bahwa 2 Gani pada 1 Djum'at, bahwa nega 

'sosial dan ekonomi dan mo aa anji njai kekuatan militer 

Hemat dari tiap2- 'potoanai: 
han. 

    

   
    

  

    

    

    

   

  

Ga merdeka harus diperkuat 'engah, ter: 
2 an Iu Korea sa “adalah akan Ia ee 
00 dari agressie sehingga aa 20.000 orang 
036 dari kekalahan ini dapat, | Ant. - Beu- 

     

    

     

  

     
    

    
   
   

     

         

   
     

   
   

   

  

    

    

   
     

    

  

   

    

   

    

  

   

    
    

    

   

   

     
        
   

    
   

   

». .mentjegah. pereda dunia. Tentu ag 3 
» Gja, kata ia, andai kata perang :tim- 

-. 4 bul maka tanggung djawab akan ter” aa 
23 Ne pa 

    3 |. gokan para dokter rumah-sakit jang 
ai sntjanakan untuk ri itu. Ke 

? i : sebuah 
  

1gsung dgn : 

, pemerintah 
y telah diad 

uar negeri 
£ .djawab 
waktu ini 

  

. tersebut seterusnya “menga 
wa  pemeri: 
nta kepada pemerintah 

“5 Puri supaja membantu menjelesai 
1 jang timbul oleh sebab 

Iran untuk menasionalisasi 

Ta ba Pari ketan ben 
| tekanan pada dua. belah pihak" 
supaja memilih djalan jang Pena eNaa. 
aan? 3 Keaa Mentera $ 

sebut: bhanan uh ja an" Company". Pa- 
bahwa. bri SA ke-16 Inggeris itu ? serusahaan . ini 

akan 1 : "Lautan ahwa alat tsb. 

Tengah s | k eldiki 439 ,,sedia- 

pasukan? Inggeris didaerah 'tersebu dalam waktu lebih 

ekerdja,di Iran 'se- semangkin 

perantara 

h Inggeris 

Hi 

   
set TA 2iolatyy Nan 

: diper undju In sebuah alat. jg | 
memul memungkinkan 5 para dokter 

m “dia se penjakit ken- 

(@iabetes) Galam 
etik. Alat ini jang di ' 
"Tp3on ( Glinitron” te- 

oleh uMathewson 

   

          

    

     

  

    
   
   
   

  

   

    

   

    

   

  

    

    

  
1, Sedangkan djum 

ca diperi iksa dalam 
Akan tetapi dapat diketahat ba 

Ba en ita “waktu 
wa pasukan 
rimkan ke Cyp C l 
terachir sia: ditentuk m. ole 

  

  
  

  

“gikan anaknja jang. perempuan 

| Dikasih Aan | 
na Ma Item di New 

York telah mengadjukan permintaan 

kepada bintang film. Rita Hayworth, 
supaja memenuhi djandjinja, mMening 

jang 
bernama Yaskin dalam agama ajah 
nja, Ali Khan, dengan djalan mendi 
rikan masdjid Islam untuk kanak? 
di New York City. 

Mohammad Ibrahim 'Choudry, se- 
kretaris dari persaud raan ummat 
Islam di Amerika Serikat mengata 
kan, bahwa ia telah minta kepada 
Hayworth supaja menggabungkan 
diri dengan . masjarakat Islam - di 
New. York' dalam. mendirikan mas 

djid jang akan diberi nama ,,Yaskin 
Mosgue”, setelah Yaskin ber umur 16 
bulan, — Ant. (UP. 5: 

       

  

    

   

dua tiabang al maa ah “Ing: 
geris untuk mendeka Krisis jang | 

er tammban Brp di Iran 
itu jang “tim 
pemerintah Tai : 
sehaan maskapai an “patin - 

ra Eka 

E EF Amerika belum 
Satu tjabang lagi ialah jang di- 

. perang 

      

  

   

      

   

    

   

  

   

    

  

    

    

    

djalankan dengan setjara lunak .de- 5 
ngan pengumuman anggota2 kabinet - 

buruh jang terkemuka jang mendje- 
laskan, bahwa Inggeris mau menga- 
kui “prinsip nasionalisasi Iran itu se-: 

tikaian itu dengan setjara perunding takan, bahwa menurut 
an. i niy red ti 

"Nota djawaban Iran. 

Kalangan? jang mengetahui menja 

    

ya Iran akan mendjawab 1 bagi peperangan besar. 
Sape “beberapa hari lagi nota Ing- Collins tampil 'dimuka panitia ter 

geris jang memperingatkan, bahwa Sebut dengan “maksud untuk mem- 

nasionalisasi minjak di Iran dengan berikan. pendjelasan, mengapa gabu 
tidak lebih dulu mengadakan permu ngan kepala2 staf 'mengandjurkan 
sjawaratan, mungkin akan menimbul dipetjatnja djenderal . Mac Arthur 
kan akibat? jang buruk. dari djabatan2nja komando di Ti- 

Kalangan? tersebut menerangkan, mur Djauh. Be 
bahwa pemerintah Iran mungkin PE Et 13 Pena 
akan menolak perundingan dengan di boleh berkindak son- 
pemerintah Inggeris dengan alasan, : “arung. F : 
bahwa pertikaian nasionalisasi mi- Kata: Collins '“,Kami merasa se- 
njak di Iran itu adalah urusan anta muanja, bahwa kita berperang di 
ra pemerintah Iran dan Maskapai Mi Korea dewasa, ini dibaw ah  pandji2 
njak Inggeris-Iran. - A5 Ant. WE. Perserikatan Bangsa2. Djika perang 

di Korea ini. perlu diperluas, maka 
pengluasan ini harus didjalankan de 

Panitia kertas koran ngan persetudjuan. penuh dari nega 

Pertemuan tahunan jang ke- 4 dari ra2 jang ikut serta berperang di Ko 

Federasi . Internasional - Penerbit2 rea itu.' 

Surat2 Kabar (International Federa Ditegaskannja “bahwa djika  pe- 
tion of Newspaper Publishers) dim rang besar petjah, 5 "maka Amerika 

achir sidangnja telah merierima baik Serikat akan Aa sekali 
resolusi, untuk mendirikan sebuah sekutu2?nja. Oleh karena itu tinda- 

panitia jang akan mempeladjari Kan “jang dilakukan. oleh Amerika 
soal kertas koran. Serikat deng mengindahkan 

Resolusi itu menghendaki, supaja Negeri2 lain (berarti menjala- 
panitia eksekutif federasi.itu me kan api perang dunia ke-III dan ke 

  
    

  

  

   

  

   

    
   

   
   

   

     

  

    
   

   

  

   

5 , 5 sein hilangan sek ja jg terpenting, 
ngangkat 3 orang anggauta, jang 

terutama akan bertanggung djawab daan Mann 5. An. Sl 
terhadap masaalah2 kertas koran Tar Ba ae SAR ad 
“dan jang “dapat mengadakan pembi 2 hi 
tjaraan dengan para ahli dengan Ke Nan EN F Ska sena 
kuasaan sebagai penasehat. : MG AAU IA 
Diandjurkan djuga, supaja menga- Ka ia dan djug 

UN daken perhubungan? dgn -organisa nja berpendapat, bahwa Amerika 
“si2 dagang, untuk pembelian kertas2 serikat tidak bersedia untuk menga 

- Koran bagi negara2 jang terutama dakan perang besar (pada waktu ini, 
NM nga membutuhkan akan kertaS2 sedangkan pemborran2 atas pengka 

Koran itu. « “lan2 militer: di Manchuria dan blok 
“Selain itu diterima “baik sebuah kade laut terhadap RRT tidak akan 

resolusi lagi, jang menjerukan supa banjak faedahnja, 
ja pers ikut serta dalam organisasi akan Ber desa 
televisi dinegara2, dinegara2 Gimana petjahnja perang besar, 
televisi itu belum berkemban 
“Resolusi 'ini diterima den 

        

5 jani Satu 
7 penuh. peperangan dimana menurut pertim 
Ingge: bangan militer ia tidak suka meli- 

  

ris, Denmark, Sweden, Norwegia hat Amerika Serikat mendjalankan 
dan Finlandia blangko. 2 mbah -UP. nja sendiri, ME KE ina 

Tag : Front Korea : 
  

PASUKAN2 P.B.B. MADIU PESAT 
“Van Fleet lintasi garis fintang 38? ea 

Likan 1 ASOKAN? PBB jang didahului oleh kesatuan? tank pada hari 
Djum'at merebut kembali Chonchon dan menjerbu melintasi Sungai 

' Soyang disebelah barat-daja Inje pada hari kedua dari offensif umum 
pasukan? PBB jang kini dengan pesat memperoleh kemadjuan  ke- 
utara nah Bea pertermpuran Korea jang pandjangnja 120 mil itu. 

Amerika pada hari Djum'at telah 
menjerbu melalui djalan besar Kap 
yong—Hwachon hingga tidak djauh 
sebelah. selatan Chinamni jg baru2 
ini masih merupakan daerah pemu- 
satan pasukan2 Utara jang kuat, ha 
nja beberapa mil sebelah selatan ga 
ris lintang 880. : 

Lebih ketimur lagi didekat tepi 
barat sungai Pukhan pesewat2 pem 
buru dan pembom PBB. melandjut- 
kan serangan2nja sepandjang hari 
terhadap pemusatan pasukan2 Uta- 
ra didaerah itu. Menurut kabar le- 
bih kurang 5000 serdadu Tionghoa 
dipusatkan disebelah utara dan ba- 
rat-laut Kapyong. Sementara itu se 
buah pasukan istimewa PBB “jang 
kuat dengan tjepat ' madju melalui 
djalan besar Chun-chon—Fiwachon 
dengan tidak mendjumpai perlawa- 
nan. Satuan2 infanteri bermotor P 
BB pada hari Djum'at melintasi su 
ngai?2  Soyang dan Pukhan dalam 

: “Dari front tengah korespondent mengedjar pasukan2 Utara disebe- 
UP Burson mewartakan, bahwa se- lah utara Chunchon. 

“buah / kesatuan tank dan infanteri 5 Berlintasan, GL. difront 

| Serangan umum 
asukan? PBB kini 
siah memukul mun 
tur “sebagian besar 

'ari pasukan? Uta- 
2 dari daerah Ko- 
ca Selatan. Kesatu 
'n2 belakang Utara 
Jengundurkan diri 
'alam keadaan ka 
jau-balau dimuka 
offensif pembunuh 
hn” PBB jang men- 
lapat kemadjuan pe 
at difront barat 

dan sektor2 ' front 
tengah... Pasukan- 

pasukan Utara hanja memberi perla 
wanan dalam. usahanja mati?an un- 
tuk meloloskan diri dari  pengepu- 
ne pasukan2: PBB difront timur. 

pas ng Gerakan? madju ditront 
CL. tengah. 
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    ae Th sesuatu bukti. 
: Dalam La ini tidak dia. 

kapan2. 

hwa tudjuan . terutama 

k jg tuk mentja: ian2 jang dapat i 
/ Pe sebagai alasan untuk menu 

e Tai 'organisasi? bur 
ndang2. kriminil. 

Ba er 

    

in ...Cou 
fi Sydney, ba 

ini adalah    
      

Lembaga “dikantor2 organisasi 

La ep buruh 
Ibulkan kemagati pemimpin? buruh 

Ne abib Hat sedang mentja. F 

5 “buruh pelabuhan: Australia terhadap 
PMelboutne keratd? kapal2 New Zealand sebagai pernja 

bi 

“sedjak bulan Pebruari jl. dalam usa 

   

         
   

  

     
     

barat dan, timur. 

Beratk UP. lebih landjut “ak front 
barat mewartakan, bahwa sebuah 
pasukan istimewa Amerika pada 
Djum'af sore jl telah melintasi garis 
lintang 38? disebelah utara. Ujjong- 

Ig Ra 
Yan Feet difront Inje. 

Komandan Tentara ke-8 letnan 
djenderal Van Pleet telah nf#fintasi 

“garis lintang 38” dan memeriksa pa 
sukan istimewa PBB jang kini me 
ngambil kedudukan terdepan disehe 

slah selatan Inje, 
.« Nan" Fleet menerangkan bahwa 
Tentara ke-8 kini sedang dalam of- 
fensif umum setelah “mematahkan 
sama sekali offensif pasukan2 Tiong 
hoa. Untuk kedua kalinja Van Fleet 
mengulangi lagi bahwa .ia tidak 
akan menganggap garis lintang 389 
sebagai suatu tempat dimana pasu- 
kan2 PBB harus berhenti. Dikata- 
kan, bahwa garis lintang 389 tidak 
berarti dalam situasi taktis dewasa 
ini, 

Yan Fleet mengundjungi pula 
markas besar korps ke-10 Amerika 
dimana ia memberi bintang2 tanda 
djas3 kepada djenderal Edward Al- 

n mond dan komandan divisi . ke-2 

jang” keras terha Amerika, djender al major  Ruffner, 
di Au stralia. SL jang telah mematahkan offensit 

Utara difront timur baru? ini. 

Pai onhngan p eng- 
aut dan dok di Syd-. 

dari bahaja nan debat 
melumpuhkan pelabuhan2 Austra- 
Tan» : Sa 

Penggrebekan2 ini menurut duga 
an ada sangkut-pautnja dengan pem 
'boikotan jang dilakukan oleh kaum 

'taan sympati kepada kaum ' buruh 
“pelabuhan New Zealand jang mogok 

anja menuntut kenaikan up 
Perdana menteri Australia, Ro- 

ert 'Menzies, meniat an pada hari 

       

Collins : Re TT 

sedia hadapi 
besar 

D. JENDERAL J3. Lawton Collins, iedbata staf angkatan darat Ameri 
ka Serikat, dalam keterangannja dimuka Panitia Senat jang ber- 

telah mengada- bagai dasar untuk menjelesaikan per. tugas menjelidiki 'Pemetjatan @jenderal Mac Arthur antara Iain menja 
pendapat Gabungan Kepala? Staf, perang Ko 

dak boleh diperluas tiada dengan persetudjuan: negara? jang ikut 
serta dalam peperangan itu. Karena djika tidak demikian, kata Collins, 
Amerika Serikat akan kehilangan Sena jang diperlukannja seka 

Sa 

Tidak tunduk kepada pe- 
rintah militer. 

Collins selandjutnja menjatakan, 
bahwa djenderal Mac Arthur telah 
dengan sengadja tidak tunduk kepa 
da perintah militer jang menghen- 
daki, supaja jang dipergunakan ba 
gi gerakan kearah. perbatasan Man 
churia tahun depan hanjalah pasu- 
kan? Korea Selatan sadja. Ketera- 
ngan ini adalah keterangan pertama 
jang langsung. ditudjukannja kepa- 
da djenderal Mac Arthur, . karena 
Galam . pemerjksaan2 jang... sudah2 
djenderal Marshall dan  djenderal 
Omar Bradley menerangkan, bahwa 
Mac Arthur tidak melanggar. disip- 
lin perintah militer. — Ant-UP. 

  

EMBARGO DARI SUDUT. 
EKONOMI 

9 ITANJ: AKAN etika ketoehaia mengenai bunji statement pemerin 

tah, : 
-merintah. menghormati keputusan P 

5 Bra bahwa, sebagai 

pemerin ah Indonesia tidak tapak b 

r Vishinsky hilang? | 
Harian konserpatip, “Daily Tele- 

graph, mengabarkan, bahwa dimana 

beradanja menteri luar negeri Sovjet 

Uni, Andrei Vishinsky telah mernim 

bulkan dugaan? lagi di London. 

Pada tgl. 31 Maret jang baru lalu 

   

  

  

kementeri jan luar negeri Sovjet Uni, 

demikian kata harian ini, mengu 

mumkan, bahwa  Vishinsky sakit, 

akan tetapi kemudian diumunikan, 

bahwa ia sudah sembuh dari sakit 

nja. 

Berita dari Moskow pada hari 

Rabu jang baru . lalu menjatakan, 

bahwa Vishinsky. masih belum .mu 

lai bekerdja, Kemudian K.B. Tass 

mengabarkan pula pada hari Senen 

jang lalu, bahwa Vishinsky menan 

da tangani perdjandjian Sovjet-Po- 

landia tentang peni ang daerah 

perbatasan. Ng 

Menurut pendapat orang di Lon 

don, menghilangnja Vishinsky dari 

Moskow masih belum dapat dinjata # 

kan dengan djelas. 

Harian Daily Telegraph seterusnja 

menjatakan, bahwa semasa sakitnja 

Vishinsky, ia tak bepergian ke Karl 

bad, di Tjekoslovakia sebagaimana 

menurut kebiasaannja.  Djadi menu 

rut pendapat setengah orang, bah 

wa Vishinsky tak . berapa setudju 

dengan politik jang didjalandan oleh 

Kremlin sekarang ini. Sedang orang2 

di Warsaw berpendapat, bahwa kepa 

da Vishinsky sekarang sudah diberi 

kan tugas baru, mungkin di Baku, 

untuk mengendalikan tindakan2 di 

Timur Dekat dan terutama sekali 

dalam menghadapi perkembangan2 

di Iran sekarang. — Ant.- AFP. 

  

OLAH RAGA : 

Kes. Swedia akan berinain di 
-.. Indonesia 

DARI Dr..A. Halim penssohat pssi Nan kabar, bahwa Karel 
Lotsy. Ketua: Persatuan - Sepakbola Negeri Belanda. (KNVB) dan. anggo 
ta: pengurus. dari FIFA (Federation 

ominei Ketua Isnis 

  

JInternasional-Foetbali Association) 

al telah menjampaikan surat kepada Maladi Ketua PSSI dan kepada yan 
1 menanjakan apakah , Indonesia 

ma kedatangan kes. Swedia dalam bulan Desember 

bersedia meneri- 
jad,- jang akan 

singgah di Indonesia dalam perdjalanan ke Australia. 

Menurut keterangan, dalam  dja- 
waban kepada Lotsy, Maladi hanja 
mengatakan mungkin bisa”. Ten- 

tang kepastiannja, menurut kabar, 

ia akan melihat dulu perkembangan 
dikalangan per sepakbolsan di .Indo- 
nesia, Menu rut pendapat Dr. A. Ha- 
lim, bila. sidah Gapat dilihat terdjel 
manja suatu stadion di. Djakarta 
(stadion semi permanent . untuk 
PON ke-H), maka permintaan Ka- 
rel Kang itu Jaa diterima. — Ant. 

KES. ALRI — KEs. »SHAMSHER” 
5 —A1 

Untuk menghormat kedatangan 
kapal perang Pakistan »Shamsher” 
di Djakarta, oleh ALRI dilapangan 
Deca-Park dilangsungkan pertandi- 
ngan persaudaraan sepakbola anta- 
ra kes. ALRI melawan Kes. ,,Sham 
Sher” jang berachir 5 — 1 untuk ke 
menangan kes, tuan rumah. 

Pertandingan tsb. jang diramai- 
kan Oleh musik dan dimainkan oleh 
anggota2 Barisan Pemadam Keba- 
karan berdjalan sangat entjer. Ke- 
dudukan waktu istirahat 3 — 0 un- 
tuk Kes. ALRI. Dalam babak kedua 
kemenangan itu ditambah dengan 
2 gol lagi, sedang pihak ,,tamu” ha 
nja mampu membuat 3 gol pemba- 
lasan:- - 

Perlu diterangkan, bahwa tenda- 
ngan pertama dilakukan oleh. Ma- 
jor Saleh Bratawidjaja ' Komandan 
ALRI. Daerah Maritiem Djakarta 
dan disaksikan a.l. oleh -anggota2 
staf kedutaan Pakistan di Djakafta. 
Antara. 

Sepertinja orang jang sportief, 
memakai topi dan katjamata. Tapi 
njatanja hanja raket tennis biasa. 

gb.' ANP, 
  

Honey moon Farouk 
Radja Farouk dari Mesir beserta 

permaisurinja Narriman “ Soddeg pa- 
da tanggal 1 Djuni jang akan datang 
ini akan berlajar, | berbulan madu 
selama 2 bulan dikota-kota pelabu 
han Lautan 'Pengah. Demikian menu 
rut berita jang “sampai di London 
pada hari Djum'at. 

Dikatakannja, bahwa kedua mem 
pelai' itik akan mengundjungi Sicilia, 

Capri, Riviera, Perantjis dan kota2 
dipantai Spanjol, — Ant, - UP, 

  

Pertandingan2 tennis ke- 
djuaraan Perantjis 

U.P. mengabarkan dari Paris ten 
tang .pertandingan2 tennis untuk 
merebut kedjuaraan Perantjis sbb: 
Viadimir Cernik dari Mesir menga- 
lahkan Milan Matous dari Tsjecho 
dengan 6-4, 6—3, 6—4 pada hari 
Kemis dalam pertandingan babak 
kedua dari bagian permainan single 
untuk laki2. Djuga dalam babak ke 
dua itu Davidson dari Swedia “me- 
ngalahkah Caesar Carmona dari Pi 
lipina. dengan “angka 6—1, 7—5, 
6—0. Jaroslav Droony dari Mesir me 
nang dari Francis Nys (Perantjis) 
dengan 6-4, 6-0, 6—3. Ant. 

Lustrum pertama Chung 
Hua Isin Nien Hui 

Utk. memperingati ulang tahunnja 
jang ke-V Chung Hua Tsin Nien Hui 
Djakarta akan mengadakan pekan 
perajaan, Pekan perajaan itu dimu- 
lai dari tg 1 hingga dengan 10 Dju 
ni jad. Atjara terpenting selain dari 
pada pertundjukan sandiwara ,,Re- 
yolusi Rumah Tangga”, jalah. per- 
tandingan sepakbola segi tiga anta 
ra kesebelasan Chung Hua. — U.M. 
S. — Hwa Nan .Djawa Tengah, bola 

kerandjang antara Chung Hua. — 
P:O.RI.-— BKB: Djakarta, bulu- 
tangkis antara Bond Djakarta — 
Chung Hua — Ching Tsing Hui Pe- 
kalongan dan pertandingan. tjatur 
merebut kedjuaraan Djakarta Raya. 
Antara. 

Olah raga jg pertama di 
Mansjuria 

“Pertemuan olahraga “jang perta- 
ma bagi kaum pekerdja di Mansju- 
ria telah mendapat perhatian ribu- 
an penonton sedjak dimulainja. 20 
Mei jbl. di Mukden, demikian dika- 
barkan oleh NCN.A. dari. Mukden. 

Atjara perlombaan2 meliputi per- 
tandingan? atletik, gymnastik, dan 
sa. nasional Korea ma lain2 golo- 
ngan penduduk dari Timur laut Ti- 
ongkok. Pun dipertun jutekan olah- 

   

  

Indonesia. dalam soal enibargo, dimana dinjatakan bahwa pe- 

E , kalangan resmi menerangkan 
spatu anggota PBB setjara politis 

erkata lain, 

Apabila. toh ada pedagang? jang 
memaksakan suatu perhubungan-da- 
gang dengan RRT, maka ity adalah 
soal nanti, demikian kalangan itu. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
dari sudut ekonomi lain lagi halnja. 
Memang belum pernah. setjara lang 

Sung. Indonesia mengirimkan karet 
ke RRT. Dalam tahun 1950 djumlah 
karet (karet rakjat dan perkebunan 
besar) jang. dikirimkan ke... Singa- 

pura berdjumlah 420.000 ton. Selain 
pengiriman jang dilakukan dari Indo 

nesia langsung ke Amerika, pun dari 
Singapura ini Amerika mengimport 
dalam tahun itu Ik. 240.000 ton. Ke- 
mana dikirimkannja 160.000 ton si- 
sanja oleh Singapura, tidak diketa- 
hui. Mungkin ke RRT. 

Andai kata Indonesia menolak em 
bargo, dan Amerika (hal mana. pun 
belum tentu) tetap mengambil karet 
jang 240.000 ton. itu dari Singapura, 
maka mungkin akan diderita pengu 
rangan export keSingapura seba- 
njak 160.000 ton, kalau djumlah itu 
segenapnja dikirimkan ke RRT. 

Tapi, demikian keter angan tadi, 
lak boleh dilupakan djuga, bahwa 

“Indonesia sangat bergantung pada A 
merika dan Eropa Barat dalam soal 
importnja. Apabila Indonesia meno- 
lak embargo, maka tidak hanja Ame 
rika akan menghentikan pengirim- 
an2 barang ke Indonesia atau ban- 
tuan2 kepada Indonesia, melainkan 

djuga ia dapat menjuruh . negara2 
Eropa Barat .mengurangi. hubung- 

an-dagangannja dengan Indonesia. 
Dan sementara ini, Indonesia sangat 
bergantung pada negara2 tadi, baik 
berupa pasar bagi hasil-bumi Indo- 
nesia, maupun sebagai sumber - ba- 
rang2.import jang ia perlukan. 

Burma, semula menolak embargo, 

akan tetapi kemudian melarang dju- 
ga pengiriman barang2 strategis ke 
RRT, karena terdjepit oleh kebutuh 

annja. 
Ditanjakan tentang untung - rugi 

nja kita mengadakan perhubungan- 
dagang dengan RRT, kalangan res- 
mi itu menjatakan, bahwa ini ada- 
lah tidak realistis. Sekalipun RRT da 
pat. menjediakan barang2 . jang sa- 
ngat kita perlukan (sampai seka- 
rang terutama bahan batik, batu- ba 
ra buat pabrik gas dan tekstil), akan 
tetapi bagaimanakah tjara menda- 
tangkan barang2 itu ke Indonesia? 
Armada perdagangan RRT belum 
ada, demikian pula Indonesia... Mung 
kin ada maskapai2 asing jg dengan 
risiko besar mau-melakukan angkut 
mengangkut barang antara RRT dan 
Indonesia timbal-balik. Tapi djangan 

dilupakan, bahwa maskapai2 asing 
itu tentu termasuk blok jang menga 
dakan embargo ini. j 

Alhasil, demikian kalangan terse- 

but, dilihat dari sudut. ekonomi ke- 
dudukan Indonesia djuga serba sulit. 
Ia tidak dapat berbuat lain dari pa 
Ga turut embargo dengan segala kon 
sekwensinja. 

Sampai sekarang belum ia ketahui 
ada atau tidaknja. niat Pemerintah 
untuk mengadakan perdjandjian-da 
gang dengan RRT. 

Tentang andjuran orang untuk me 
ngadakan perhubungan-dagang  de- 
ngan negara2 Asia, misalnja dengan 
India, diterangkan, bahwa  banjak 
pedagang2 Indonesia agak segan ber 
hubungan dengan pedagang2 India. 
Apa jang telah mereka alami, me- 
njebabkan mereka kurang suka de- 
ngan tjara2 jang dilakukan oleh pe- 
dagang2 India dalam soal dagang. 

Keterangan diatas adalah sudut 
ekonomi dari tindjauan tentang em- 
bargo ini. 

Tentang sudut politiknja, kalang- 
an ini tidak dapat menerangkan 
apa2: mungkin Mr: Ali Sastroamidjo 
jo membawa sesuatu jang menentu- 

kan, demikian kalangan ini. — Ant. 

Harga emas 
Di Djakarta. 

Harga emas tertjatat tgl. 25/5 
djam 17.00 dipasar Djakarta. 
Emas No. 1. R. 31,80 pergr. 

” 7 2. ” 30, 90 ” ” 

5 si HN DO no Ce SA 
Kemarin ditjatat kwal. I per gr. 

Beast 

  

raga nasional Tiongkok dalam mem 
bela diri (Kuntauw). Wan Kwei Yi 
dari Harbin dalam pertemuan ke- 
olahragaan itu telah mendjadi djua 
ra angkat besi dengan angkatan sa 
tu tangan 86 Kg. Dalam perlomba- 
an marathon 121, Km. turut serta 
diantaranja seorang pemimpin bu- 
ruh pabrik dari P. Arthur Dairen 
bernama Sun Sung Ling jang. ber- 
usia 67 tahun. — Ant. 

, 

Diwaktu di Pakistan di langsungkan perlombaan Atletik nasional, maka 
sportmenm 
ditjaplok oleh mereka, 

latih kolegaznja dari Pakistan jang 

Inggeris banjak jang mengikuti. 
Sebelum pulang kenegerinja, perlu. mereka. mes 

Banjak adaripada rekord2 

perlu memerlukan pelundjuk2. 
BI. SA 
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     ENI 
   
       

atau 

Didapat herita dari sumber 

sana 

 Konpere 

jang dapat dipertjaja, bahwa 
baru2 ini didesa Gedangan 
(Sentolo) L.I.H. atau H.B. (Hi 
dup Betul) telah mengadakan 
peralatan (menantu) jang ter 
diri dari enam pasang mempe 

“lai, jang  dirajakan dengan 
mayan MANGA at 
“Peralatan dikundjungi oleh 
i- 400 orang angga San 
Adapun tjara winan 

| itu, didjalankan menurut un- 
dang2 LILH. sendiri, djadi 

tidak usah pergi kemesdjid. 
“Kabar selandjutnja mengata 

kan bahwa pemerintah tidak 
memberi idzin untuk keramai 
an tersebut diatas. Walaupun 

“demikian dari fihak LI.H. me- 

   

  langsungkan djuga peralatan- 

nja. TA     
KPS Mergangsan 

KPS Mergangsan mempunjai 3 

KPPS jaitu: j 5 

KPPS Mergangsan Utara dengan 
sdr. Hirdjosewojo sebagai lurah dan 

. sdr.2 Sastrohardjojo 
sebagai pembantunja. RK2 jang ter 

masuk didalamnja, Bintaran, Suro 

karsan, Wirogunan, Djojonegaran, 

Mergangsan Lor, Mergangsan Kidul, 
Njutran dan Lowanu. f 
KPPS Mergangsan “Tengah dgn. 

sdr. R.P. Prodjodarmodjo sebagai 
lurah dan sdr2. Suwandi serta Marto 
didjojo sebagai pembantu. RK in 

termasuk didalamnja, Kepa 

Lor, Keparakan Kidul, Dipowinat TG 
dan Pudjokusuman. . 

serta Sumadi 

   

  

   

  

     
nsi PBH Laubach 
di Jogja 

Konpererisi PBH menurut systeem 
Dr. Laubach jang akan di-ikuti oleh 

wakil2 gredja dan organisasi kristen 
seluruh Djawa Tengah, dan Djawa 

Timur, menurut pihak Panitya Pe- 
njelenggara Konperensi PBH, dida- 

pat keterangan, bahwa konperensi 

| itu akan diadakan di Jogja mulai tgl. 
12 hingga tgl. 18 Djuni jang akan 
datang. - : 
Maksud konperensi itu untuk men 

tjari djalan diantara systeem PBH 
Laubach dengan jang diselenggara 
'kan di Indonesia sekarang. 

“Rakjat Tani Sidemuljo 
madju 

“Tgl. 25/5-51 di desa Palijan, Kl. Si 

domuljo, kap. Panggang, kab. Ban 
tul telah dibentuk organisasi Pendju 
alan/Pembelian Hatsil Bumi, jang 
dalam tudjuannja setjara collectief, 
menudju ke pembangunan Economi 

— Desa. Dari Kantor Gerakan Tani 
Daerah Jogjakarta jang mengikuti 
perkembangan2 organisasi Tani, te 
lah diberikan bantuan uang, sekedar 
untuk mentjapai tudjuan organisasi 
tersebut guna keperluan lumbung 

petjeklik dan lain2 sebagainja. 
Djuga di dukuh Sirat dan Tjung 

kup kl. tersebut hari itu dilangsung 
kan pembentukan2 seperti diatas, 

dan dapat bantuan djuga dari Kan 
tor Gerakan Tani Daerah Jogjakar 

ta. aa SKI 

mem 

N - - - 
' ,Universiteit buruh tegang?”, 

    

Rakjat sudah terlandjur tinggalkan sawah dan ladang 

ALAM penindjauan anggota? seksi perdagangan dari parlemen, jaitu 

sdr.2 Gusti Djohan, K.H. Tjikwan dan Siauw Giok Tjan ke Palem- 

bang, minggu jl. diadakan pertemuan dengan para pedagang Tionghoa 

dan Indonesia. Kepada mereka dimadjukan pertanjaan, bagaimana pen 

dapatnja mengenai embargo terhadap RRT. 

Pihak pedagang Tionghoa menja 
takan, bahwa mereka sudah mengi- 
rim sebuah kawat kepada Menteri 
jang bersangkutan agar Pemerintah 
Indonesia bersedia mendjual barang 
nja kepada siapa sadja, dengan sja- 
rat harga tertinggi. Pedangan Indo- 
nesia njatakan, bahwa mereka me- 
njerahkan “kepada kebidjaksanaan 
Pemerintah sadja, meskipun begitu 
berpendirian bahwa harga karet ha- 
ruslah djangan diganggu oleh kare- 

nanja. g 

Ada jang kemukakan bahwa ken 
dornja harga karet dewasa ini sa- 
ngat menekan rakjat banjak, maka 
itu Pemerintah dalam menghadapi 
embargo ini haruslah bertindak se- 
begitu rupa hingga mendjamin ke- 
pentingan rakjat jang banjak itu. 
Apalagi bagi Sumatera Selatan jang ' 
dewasa ini sudah terasa benar bagai 
mana tekanan akibat turunnja har- 

ga karet. 

Kegentingan mengantjam bila har 
ga karet tidak dapat ditolong, ka- 
rena sebagaimana diketahui didae- 
rah Palembang ini umumnja rakjat 
sudah menjerbu karet dengan me- 
ninggalkan sawah dan ladangnja. 

: Ketegangan dim. Universiteit Buruh 
9 ERHUBUNG dengan berita dalam K.R. tg. 24 Mei jang berkepala 

maka dari pihak pengurus JUB (Ja- 

KPPS Mergangsan Selatan dgn. jasan Universiteit Buruh) kita menerima suatu pendjelasan dari pihak 

sdr. H. Pranoto sebagai lurah dan 

sdr2. Sutotaruno sebagai pembantu. 

RK2 jang termasuk didalamnja, 

Brontokusuman, Timuran, Pawirota 

man, Karangkadjen dan Karang- 

anjar. 

Hasil udjian praktek 
S.G.K.P. 

“Udjian praktek SGKP Jogjakarta 
jang diadakan tgl 10s/d 25 Mei ini 
telah memberi hasil sbb: 

“ Bagian A. 
1: Kusmijati, Sumiati, Supartini, Isja 

' minah, Tjahjani Astuti, Sularni, Her 

i-mani, Sajekti, Amalia, Sri Harjati, 
' Suharmi, Suwarni, Pudjiah, Sri Kun- 
tari, E. Suprapti, Mardiati dan Sri 
Wurjani. g 5 
Emmy, Siti Mursijam, Siti Handa- 

nah, Tarjani, Suharsi, Suhartini, Sri 
Ardiati, Sri Sumarjati, Sumarni, Kas 
miranti, Widajati, Siti Aisjah, Tas- 

mijati, Siti Rahaju, Zaenar dan Sur- 

ti Hadi Fatimah. 1 

1 Pengurus Pil Jogja baru 
Sabtu jl ini Peladjar Islam Indone- 

sia Jogjakarta telah menjusun kem- 
bali pengurusnja lengkap, karena be 
berapa anggautanja nonaktip. Kini 

telah ditetapkan sbb: 
Ketua Umum, Amir Hamzah Wir- 

- josukarta (S.M.LA./AI), ketua I, Su- 

“no — 26,6. 

Lari 100 M: 

— Lari 200 M: 

“ 
. mien). 

—» Negeri 
| Perlombaan Kelas”, 

0 Lari :100 M: 

..86,37, Tukijofo- 

' 9,20, Sumanto — 9,04. 

rachman (S.M.A./C), Ketua II, Su- 
kapti (S-G.A.), dan Secretaris Djen- 
deral, Aminullah Nodjeng (Muali- 

ea 

Suntikan pes 
Hari ini dilangsungkan suntikan 

anti pes untuk kampung: : 
. Ngadinegaran Kem. Mantridjeron, 
Mergojasan Kem. Paku Alaman, Sur 
joputran Kem.. Kraton, Demangan 
Kem. Gondokusuman, Penumping 
Kem. Djetis, Serangan Kem. Ngam 
pilan, Keparakan Kidul Kem.. Man 
tridjeron, Padjeksan Kem. Gedong 
tengen, Sinduredjan Kem. Wirobra 

“ djan, Tegalredjo  Kem. Tegalredjo, 
. Kauman Kem. Gondomanan dan Gem 

- blakan bawah Kem. Dangredjan. 

: Hasil Ati etik SGA Nege- 
ri Jogja : 

SABTU jl ini, Keluarga S.G.A. 
Jogjakarta, - mengadakan 

jang hasilnja 

sbb: , 2 
Putera: 

Sujatto — 12,” Sumadi — 12,05, 
“Martono — 12,3. 

2 Lari 200 M: 3 
Sumadi — 26, Sulih — 26, Marto- 

Lari 10 X 100 M: 
2 Kelas — 2,073, Kelas — 2,128, Ke 
las — 2,130. t 
Lontjat Tinggi : 

Sulih — 1,55, Sumarno — 1,50, 
.. Kustidjo -— 1,50. 
Lontjat Djauh : 3 

Salip — 5,52, Sunoto — 5,44, 
dat — 5,19. 
Lontjat Djangkit : 

Kustidjo — 11,50, Sumarsono 
10,675, Ag. Tundjiral — 10,585. 

Sa- 

— Lempar Lembing : 
&. Hamid — 37,90, Marlan 

35,50.   

Lempar Tjakram : 
—. Suparna b — 21,70, Sumarlan 
20,96, Sumardi — 19,90. 
Lempar Peluru (5 kg): 

Sujatto — 9,45, P. Mardjoko 

Pak ee Tt 

Nuruhajati — 15, Sundari — 15,1, 
' Budiasih — 15,3. 

' Lari 4 X 100 M: 

$ 

Ras ak 

Nurhajati — 32, 
Kartinah — 3445. 

| Kelas — 63,6, Kelas — 63,9, Kelas 
- OA 
Lontjat Tinggi: - 

Sriningsih — 1,20, Susilah — 1,15,, 
“Sumarsini — 1,10. - 

Lontjat Djauh : 
Sumarjati — 3,995, Parmi — 3,65, 

, 1 

| Sundari — 3,485. 
“Lempar Lembing : 

Susilah — 21,07, Sudarjati — 
|, 20,72, Marwatinah — 20,48. 

Lempar Tjakram : 
Sriningsih — 19,98, Sumarjati — 

19,20, Sudarjati — 16,14. 
Lempar Peluru (3kg.): 

Sri Sulastriv— 7,23, Saparindijah 
— 6,40, Waito — 6,28. . 

Ta 

   

  

    

Budiasih — 34,2, 

djumlah 16400 buah. 

pengurus JUB. 

Pendjelasan tsb. didahului dengan 
susunan pengurus JUB jang terdiri 
dari: ketua Mr. Budyarto, wk. ketua 

Nj. Sardjana, penulis I Sukarman, 
penulis II Sardjana, bendahari I nj. 

Djojodiguno, bendahari II nj. Bun- 
taran, komisaris umum Dr. Buntaran 
dan Kusnan, para pembantu mr. Iwa 
Kusuma Sumantri dengan njonjah, 
Sugardo, Mr. Djojodiguno dengan 
njonjah dan nj. Sunarjo Mangunpus- 

pito. 

Akibat pembentukan  De- 

€ wan Guru. 3 

Dengan adanja pembentukan De- 
wan Guru, maka terus ada pembagi- 
an pekerdjaan antara Pengurus JUB. 

dan Dewan Guru Sekolah masing2. 
Pengurus mengurus hal organisasi, 
Dewan Guru urusan sekolahan dan 
memberi laporan mengenai teknis 
dan administratip sekolahan tiap 
bulan kepada pengurus. Tetapi De- 
wan Guru SMA/JUB lain halnja. Mu- 
lai diberi kekuasaan, terus tidak 
pernah berhubungan dengan pengu- 
rus. Djika diundang rapat tidak per- 
nah datang: diminta laporannja pun 
tak pernah mendjawab atau membe- 

ri. : 

Ikatan Siswa J.U.B.mende- 
sak Pengurus agar melaku- 
kan tindakan jang tegas 
terhadap para Guru SMA 
JUB. Te Tae 

Beberapa Peladjar -- Pengurus 
-Peladjar mendesak pengurus untuk 
melakukan - tindakan jang tegas ter- 
hadap mereka, dan memberi laporan 
seluruhnja mengenai sikap dan tin- 
dakan Guru2nja. Pengurus tetap Sa- 
bar, dan setelah jang paling peng- 
habisan dipanggil rapat para Guru2 

SMA/JUB. tetap tidak datang, maka 
rapat jang dihadliri oleh Pengurus, 
Pengurus Ikatan Siswa/JUB dan 
Dewan Guru SMP/JUB. maka rapat 
mengambil putusan sebagai berikut: 
Karena njata Guru2 SMA/JUB ta' 
mau berhubungan dengan pengurus 
dan akan mendirikan sekolahan sen- 
diri, sebelumnja diadakan reorgani- 
sasi, dengan pernjataan mereka sen- 
diri, maka rapat mengambil putusan 
mengadakan reorganisasi terhadap 
SMA/JUB., dan mengambil oper se- 
gala pekerdjaan (kekuasaan) kemba 
li, oleh karena tidak mau tunduk ter 
hadap organisasi. 

Susunan Guru SMAjJUB. tahun ini 
telah lengkap dengan beberapa Guru : 
lama. Ketegangan Guru -- Pengurus 
berhubung dengan perbedaan ideolo-: 
gi. Pengurus berideologi pembela 
Buruh, sedang Guru sebagian besar 
hanja didasarkan atas keuangan, itu 
lah sebabnja: ingin merobah nama 
JU.B. dan merobah ideologi J.U.B. 

Demikian keterangan , Pengurus 

JU.B. : 

15 Organisasi Pemuda 
Sum. Utara dibelakang 

B. P. P. 

15 Organisasi pemuda di Sumatera 
. Utara, Pemuda rakjat Sumatera 
Utara, Ikatan pemuda peladjar Su- 
matera Utara, Perbeta, Pemuda pro- 

gressief Sumatera Timur, Kepanduan 

Nasional: Indonesia, Front Pemuda 
Indonesia, dll., baru2 ini mengambil 
keputusan: 2 

1. menjatakan persetudjuannja thd 
program bersama BPP dan ber- 
diri dibelakangnja, 

2. mendesak Presiden program ber- 
sama tsb. didjadikan program | 
pem. dan ( 

'3. memperdjoangkan terwudjudnja 
persatuan rakjat untuk mengha- 
dapi keadaan internasional dewa- 

sa ini. — RP. : 

  

65600' Buku utk PBH 
£ 

“Dari Djawatan Pendidikan Masja 
rakat Kab. Banjumas didapat kete 
rangan, bahwa kini djawatan terse 
but' sedang sibuk. membagikan 
sedjumlah 65600 buah buku untuk 
P.B.H. Buku2 itu terdiri dari 16400 
buah ,,Sinau Matja” dan ,,Pustaka 
Marta” djilid I-II - III masing2 ber 

  

Tjara pembagian akan diatur 
sbb: wilajah Kab. Banjumas terdiri 
dari 328 desa: tiap2 desa mendapat 
50 stel buku jang terdiri dari ,,Sinau 
Matja” dan ,,Pustaka Marta” djilid 

L-II-III. Dalam  rentjana untuk 
mempeladjari buku ,,Sinau Matja” 
harus selesai dalam waktu 3 bulan, 
sedang ,,Pustaka Marta” harus sele 
sai 1 bulan tiap djilidnja (3 djilid — 
3 bl). Djadi kesemuanja itu harus 

dapat selesai dalam waktu 6 bulan, 

' Pembuatan rumah 
. digiatkan 

Medan ditambah 126 ha. 
Untuk menambah djumlah tempat 

tinggal di Medan, maka kini disebe- 
lah barat kota tsb. didirikan suatu 
kota baru, bernama Peringgan, jang 
luasnja 126 ha. Pembuatan rumah2 
dalam triwulan-pertama sudah ham- 

pir selesai. 

: Perusahaan ikan asin 
: madju 
Perusahaan ikan asin jang didiri- 

kan oleh para nelajan Indonesia di 
Gorontalo, kini mentjapai prodiiksi 
jang memuaskan. Setiap bulan peru- 
sahaan itu menghatsilkan 3 ton ikan 
untuk dikirim keluar. 

PARU 
LO 

na
 

   
e 2 

@ 82000 KLOK 

Perlu dipunjai tiap-tiap orang. Tebal 176 halaman, dihias 1 

Ditjetak 'atas kertas halus. 

Ay: 
“0 

Pp 

HARGA ...   

2 

LIA ea Ne 

Tjatut tiket Gia di 
gulung 

(Oleh pembantu K-R. di Surabaja) 

H 
kepulisian di Surabaja, mengenai so 
al pentjatutan ticket GIA. Demiki- 
an pula seorang wanita kini sedang 
ada didalam pengusutan pihak  pu- 
lisi. Ketiga orang tersebut adalah 
mempunjai kebangsaan Tionghoa. 

1 
ARI Selasa jang lalu, kembali 

Ke Bandjarmasin selalu 
»habis", 

Dan kita mendapat keterang- 
an, bahwa pada'hari jang achir ini, 
orang selalu ,,kehabisan” kartjis apa 
bila mereka hendak bepergian dari i 

Surabaja ke Bandjarmasin dengan 

mempergunakan GIA. ' 
Hal jang demikian itu menjebab 

kan pihak jang berwadjib adakan pe 
njelidikan. Dan kemudian. dapat. &i- 
ketahui, bahwa ticket ke Bandjar- 

masin itu telah diborong oleh pen- 
tjatut2 jang memang kerdjanja men 
djadi pentjatut ticket GIA. 

Keuntungan jang lumajan. 

ENURUT keterangan, harga 
satu ticket dari Surabaja ke- 

Bandjarmasin menurut 'tarip resmi 
GIA adalah hanja R. 195,—, -oleh si 
tukang tjatut bisa didjualnja dengan 

harga R. 300 sampai R. 400,—. 
Sementara itu, seorang tukang tja 

tut ada jang berhasil bisa 'membo- 
rong sampai 10 ticket ke Bandjar- 

masin. 
Atas kebidjaksanaan pihak pulisi 

agar peristiwa sematjam itu dja- 
ngan terus menerus merugikan ma- 
sjarakat, maka kepada orang2 jang 
membeli kartjis tjatutan telah di- 
minta keterangannja. Sementara itu 
beberapa tukang tjatut telah dibuat 

  

dua orang ditangkap oleh pihak | 

ARI pihak jang-mengetahui, war 

  

kan proses verbaal untuk kemudian | 

berhadapan dengan hakim. 5 
Akan tjoba tjutji tangan? 

EMENTARA itu orang2 tukang 
tjatut iang mengetahui gelagat jang 
tidak baik, dengan serta merta me- 

ngembalikan ticket2 jang sudah - di- 
borongnja itu. Tetapi, pihak  pulisi 
terus adakan penjelidikan dan akan 
berusaha dengan sungguh2, agar ma 
sjarakat djangan sampai dirugikan 
oleh sekawanan tukang tjatut jang | 

hendak ingin untung sendiri itu. 

$ Adakan pressie ? 

: BASAIMANA tjara tukang2 tja- 
tut itu bisa sampai memborong 

kartjis2 ke Bandjarmasin, diduga me 
reka mempergunakan tekanan (pres 
sie) terhadap pegawai jang mengu- 
rus soal ticket GIA, sehingga si pe- 

lia Lumban Tobing, anggauta (wakil | 

a 

. DIDJUAL: 
1. ms. Langewagen Remington 

1. ms. Standard Mercedes. 

Keadaan bagus R. 1250,—- 

" Ktr. Gandekan lor 7. 

(Sebl. Barat Hotel Kota). 

  

G 
- 
89
G 

  

Lampu? T.L. (neon)   '& lampu? lainnja kluaran 
PHILIPS- 

dapat beli dengan harga 
8 MELAWAN, di 

“Toko TJOE TONG 
LI. Ketandan 76. “Tip. 282 

JOGJAKARTA. 

  

is 

MITRA" ” 
Menerima pendaftaran untuk: 

BOEKHOUDEN A. 
MENGETIK. 

di Bintaran wetan 11. Romb. 
baru dimulai bulan Djuni.   261-5. 
  

KURSUS Surat - menjurat/ 
Praktyk Radio Elektro Teh- 
nik (R.E.T.). Mulai tgl. 4-6- 
1951 diadakan Kursus rom- 

bongan ke IV. Ketr. Kepada 
kantor “U.P.E.R.A.  Djokja- 

karta. Gn. Ketur No. 28, Dk. 
Diadakan djuga kursus ba- 

hasa Inggeris. 

- 259-5 
SE ea 

WAK 2, 
PLC APA LAU PEN? 
2 AN 1 

  

BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT” JOGJA 

DIN Mp 

Siaran RADIO An aa ea Kai 

SENIN 28 MEI 1951. BAHASA INGGERIS 
2 Romb. baru dimulai 7 Juni. 

Buku2 gratis. Pendaft. sore Gelombang: 59,2 dan 122,4 m Pe 
“54 dj. 4 — 6 hanja di EMERGO 

  

    17.30 Pengumuman dan Berita Kota. Bintaran LOR 2. 260-5 
18.15 Ruangan " Penerangan  Kota- 3 

pradja Jogjakarta. 1 Chasiat dapat | 

Seno Peranan ngan manakat” | DIAMU SEMANGAT yes k-| 
19.15 Tindjauan Luar Negeri. djangan ragu2 aa un | 

19.40 Siteran Malam. DjJaMU SRIKATON Shasiar dapat | 
LP ag nah dipostiken, ru- | 

21.15 Tindjauan Tanah Air dalam bal Rhemotk. Kenting Ea tumit. 

Bahasa Djawa. Syphilis, Beri2, TB.C. dil. Djangan ragu2 

21.30 Anekawarna Stambul dua. kim R30,- LAUW Tn TN 
. 2215 Konsert Malam. 1 194—5. Dil Kemuning 26 Tulungagung '$ 

  

  

KABAR LELANG Di Balai lelang ,FAISAL” Djl. Sajidan no. 11 

, ' Mengadakan Lelang Comisi tg. 29-5-51 hari 

Selasa Djam 10 pagi. Terdiri perkakas rumah tangga, Tuan2 jang 

akan Credit hubungan dengan Tn. Vendumeester. Tuan / njonja jang 

turut melelangkan barang2 sebelum 24 djam lelang di mulai. 258-5   
  

& 

1. Nj. SUKARNO 
2. Mr. SARTONO 
3. Moh. NATSIR 
A.A. K. GANI 2. 
5. Moh. YAMIN 9 9 
6. H.A. SALIM .) 
7. TRI MURTI 249 

2 8. Dr. HALIM 
9. Ir. DJUANDA 
10. MANGUNSARKORO 
11. ADAM MALIK 
12. Mr. Moh. RUM 

13. ROESLAN Abd. GANI 

Oleh: TJIPTONING 

« 

Oo 

1 DO £ 5 v H. v 2) 

PDA DI LK UB ta: , 
Taat 

f gambar, 

& 

f 
4 

4 

... 10 TokoBuku ,K.R." 
RUPIAH TUGU 42—JOG JAKARTA.   
  

Pa 

    

1 DAPAT DILIHAT : didjalan Margomuljo 5, dimuka, Kantor Penga- 

' tanggal 30-5-1951 mulai djam 9 hingga djam 10 pagi. 7 

    
E 

4 

Perhatian ! - Perhatian ! 
AKAN DIDJUAL DIHADAPAN La AN 

Barang : 1 (satu) auto, persoon 
Merk : vauxhall four 1948 
No, : chassis : L1X 8037 $ 
No. “matuna Tn KL BN # 
Polisi No. A.B. 43 
Warna tjat : biru tua 

at 
w jg rai 

was dan Tata Usaha Kas2 Negeri Jogjakarta (dekat Stadsklok) 

HARI PENDJUALAN DIDEPAN UMUM (LELANG) tgl. 30-5-51 
mulai djam 10 pagi. PON « : 

Kementerian Keuangan 

di Jogjakarta 
Thesausie | Negara 

266-5 (PRAMONO). 

  

At t 

S3 ha
 

  

— PENGUMUMAN, 
Bantulah Usaha Palang Merah Indonesia 

Nanti pada tanggal 29 Mei sampai 3 Juni '51 

Ea 'bioscop-bioscop -di: 

LUXOR — SOBOHARSONO — INDRA — SENISONO . dan REX 

harga kartjis klas I dan.II tambah R. 0,50 “ima puluh sen) untuk 

amal Palang Merah Indonesia. 

Kepada penonton jang nomernja tjotjok disediakan hadiah obat- 

obatan sebanjak 30 peti. 

Ber-amal-lah dengan ichlas. 

Jogjakarta, 26 Mei 1951. 

Wassalam. 

264-5 PALANG MERAH INDONESIA. 

  

  

  
PENGUMUMAN 

' No. 1/PENG/JO/51. 

DITUDJUKAN KEPADA : 

Para Peladjar Pedjuang jang berhak atas 

Rayon III (Jogjakarta). 

P.P. 32/49. KUDP 

DIUMUMKAN : 

Peladjar Pedjuang jang menurut keputusan Komisi screening 

mendapat penghargaan : 

1. chusus zonder ajat 4 dan 

2. Umum. : 

mulai tanggal 28-5-51 sampai dengan 7 Djuni '51 diberi ke- 

sempatan untuk mengadjukan permintaan ,penindjauan 

kembali lembaran resminja” setjara tertulis. Tiap permin- 

taan harus dinjatakan alasan2 jang dapat “dipertanggung- 

djawabkan. : 

Jogjakarta, 28-5-1951. £ 

Kantor Urusan Demobilisan Peladjar 

Rayon III (Jogjakarta). 

:ttd. 

265-5 (E. Suwandi Setjodipuro),. Kepala. 

  

  

Fa. TIMBUL - BUSONO" 
SUMOWIHARDJO. 

Siapa akan KEMBARAN ? »: 

Bulan SAWAL sudah dekat. - 

Agar djangan ketjewa pesan- 

lah mulai sekarang. Djika Kas 

lah tjepat. kami tidak - tang- 

gung kepuasan: Tuan2 dan 

Njonja. 

  

  Lurik dengan tjorak baru se- 

lalu kami sediakan, dan kwa- 

liteit kami tanggung sepenuh- 

nja. 

SEGALA MATJAM: 

Lurik, Kain lurik, Sarung, 
Selendang, Anduk, Serbet 
makan, Setagen, Setagen 

pantasi (berbunga) dll. 
S Pimpinan. 

162—5 

  

  

PENGUMUMAN 
BAGI semua Ex. Angg. Cie V/Staf Det. III: B P7 

Diharap datang pada. “ 

MALAM ,, PERTEMUAN" da 
tg. 2—6—'51 : 

dapat diminta pada: sdr. RAMELAN 
Sindunegaran 4, Jogjakarta, 

SELAMBAT—LAMBATNJA tg. 390-MEI-1951, 
Harap sdr.2 jang mendengar / membatja pengumuman ini mem- 
beritakan kepada teman2 lainnja. 

si 

Kartu undangan 

PANITYA 

263-5 MARBAG JO. 

  

AHLI NUDJUM, H.B. AZAD Kotakpos 132 Bandung. Menerangkan se- 
gala hal penghidupan, rumah tangga, pertjintaan, perdjodohan, pe- 

kerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan nama dan umur 
dalam 1 enveloppe dgn poswesel R.10.— Tuan/Njonja akan dapat 
djawaban jgtjotjok dan berbukti, Rahasia tanggung dipegang teguh. SN 

  
  

  

  
    

Typ. JKEUDAULATAN KAKJAT", 1031/MI/A/102, 

3 
ea 

Ingin Tambah Penghasilan ?? 7 
Mintalah mendjadi agen dengan KONTAN 
korting 25—45 pCt pada Pusat Obat & DJAMU | 

"DJOCO" | 
Djl: Grogolan 21/KR, Solo, 

    
   

   
   

   
  

AGEN2 dl: 

BLITAR : Djl. Raja 19 
DJOKDJA : Dil. Patjinan 15 
LAMONGAN : Dji, Setasiun 9 
BLORA : Toko Obat “DAKLAN” 
MALANG : Kidul dalem 70. 
SRAGEN : Toko “MERAH FUTIH« 
MADIUN : Djl. Madura 48, 5 

TANDJUNG REDEP: Toko obat “KITA“ dan di LI. tempat. 
157—5 
  

  

“EN eta 

     dua Sai NO ola  
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