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cs. didjamu 
KETJEMASAN pemerintah Inggeris mengenai mo- 

dalnja dibenua Timur pada waktu tidak 
dapat ditutup-tutup lagi. Selain urusan nasionali- 
sasi minjak di Iran, djuga perhubungan . dengan 
Mesir mengenai Suez canal tidak lama lagi akan 
mendjadi persoalan jang 

Sementara itu dalam 
sangat sulit. 
madjelis rendah Inggeris 

kemarin dulu Menteri Luar Negeri Inggeris, Mor- 
rison, dalam mendjawab pertanjaan2 mengenai 
keamanan milik Inggeris di Indonesia menerang- 
kan, bahwa duta besar Inggeris di Djakarta se- 
nantiasa mengadakan kontak rapat dgn pemerin- 

“tah Indonesia. 
  

Sjafrudin mau djadi 
Presiden Direktur J.B. 

Mr. Sjafrudin Prawiranegara atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa ba- 
ru-baru ini ia setjara tidak resmi te- 
lah ditanja apakah ia bersedia me- 
mangku djabatan Pres. Directeur Ja 
vasche Bank. Ia telah landjut me- 
nerangkan, bahwa ia sesungguhnja 
lebih suka bekerdja dalam partainja 
jang njata berguna bagi negara. 

Tetapi disamping itu ia menerang- 
kan, djika memang sungguh2 diper- 
jukan ia bersedia mendjabat kedudu 
kan tsb. asalkan status bank circu- 
lair mempunjai kekuasaan otonoom, 
djadi tidak dibawah pengawasan 
Kemt. Keuangan. Ant. 

Nintarto ditangkap 
Peminat jang telah kena dirugi- 

kan karena perbuatan Mintarto, pre- 
siden “direktur 
ngan mengundjuk 3 orang sebagai 

delegasinja sudah adukan perbuatan 
nja Mintarto pada polisi. Kini Min- 
tarto sudah ditangkap dan dibawa 
ke seksi 5. j 

Diantara korban-korban bukan 
sadja terdapat kaum buruh biasa, 
tetapi djuga banjak kawan-kawan 
Mintarto sendiri, jang semasa per- 
djuangan bersama-sama ia telah di- 
tawan di dalam satu kamp tawanan. 

Uang dari Jajasan Buruh jang sa- 
ma sekali berdjumlah R. 260.000.—, 
Mintarto akui sudah dipakai dan ka 
si djuga orang-orangnja pakai uang 
tsb. Kini para peminat menuntut pu 
la akan ditjari tahu, dari mana iste- 
rinja Mintarto dapat begitu banjak 
uang, sehingga bisa berpakaian se- 
tjara begitu rebo, tidak: seperti du- 
lu-dulu. Kabarnja Mintarto sudah 
mulai mengaku sedikit-sedikit tapi 
belum mau kasi pengakuan jang se- 
djelasnja. — K.P. 

  

Jajasan Buruh de- 

Selain itu —- demikian Morrison 
— @Guta besar Inggeris di Djakarta 
itupun selalu mengadakan perhu- 
bungan dengan wakil2 perkebunan 
Inggeris, untuk mendapatkan  la- 
poran dari tangan pertama menge- 
nai keamanan milik Inggeris. 

Tidak perlu tjemas 
Dalam pada itu Morrison mendje- 

laskan, bahwa keadaan keamanan 
diperkebunan2 milik bangsa Ingge- 
ris di Indonesia ta' perlu dichawa- 
tirkan — meskipun keamanan di 
Indonesia masih djauh dari memuas- 
kan — tetapi pemerintah Indonesia 
selalu berusaha untuk menghantjur- 
kan kekuatan2 kaum -perusuh. 

a e tindakan Pemerintah 
Pertanjaan2 dari anggauta ma- 

djelis rendah Inggeris itu berda- 
sarkan, adanja berita2- dalam pers 
jang menjatakan, bahwa diperkepu- 

hnan2 terdjadispenggangguan2 kea- 
manan. Sehingga bagi maskapai2 

h6nanam modal di 
Indonesia agak gelisah karenanja. 

Sebagaimana diketahui, milik Ing- 
geris di Indonesia itu banjak sekali, 
antaranja P. & T. landen, perkebun- 
an2 didaerah Djawa-Barat, Djawa 
Timur dan Sumatera-Timur. 

5. ku 

Menarik perhatian 
London 

Para penindjau di London berpen- 
dapat, bahwa  Morrison dalam 
madjelis rendah itu, dengan tegas 
memberi djawaban, selain mendasar- 
kan kegiatan pembersihan terhadap 
anasir2“pengatjau di Indonesia, dju- 
ga berdasar keterangan pemerintah 
jang diutjapkan oleh P. M. dr. Su- 
kiman dalam parlemen baru2 ini. 
Demikian berita dari London. 

Rombongan Su- 
narjo tiba 

Selandjutnja dari London diberita- 
kan oleh BBC bahwa 6 orang anggau 
ta parlemen Indonesia dibawah pim- 
pinan Mr. Sunarjo kemarin dulu te- 
lah tiba di London dalam kundjung- 
annja kenegeri Inggeris. 

Kemarin mereka telah  didjamu 
makan siang oleh P. M. Attlee dan 
pada hari Senin jang akan datang 
akan didjamu makan oleh menteri 
Luar Negeri Inggeris Morrison. 

WARTAWAN DIDJOTOS 
A. Karim D. P. ti 

Wartawan Sin Po A. Karim DP. 
kemarin dulu pagi ditempat peker- 

djaannja “di s.k. tersebut telah dipu- 
kul dengan tjara mendadak oleh se- 

orang tamu pemuda jang tak dike- 
nalnja setelah tamu tsb tidak-berha- 
sil mendapat keterangan siapa penu- 
lis berita rapat umum Partai Mur- 
ba tjabang Djakarta digedung Miss 
Tjitjih jang dimuat di Sin Po tg. 28 
Mei jl. Demikian menurut sikorba 
A. Karim D.P. sendiri. : 
Mengenai peristiwa selengkapnja 

Karim menerangkan, bahwa pada 
hari Rebo tg. 30 Mei djam 9.45 pagi 
telah datang kekantor redaksi ,,Sin 
Po” djalan Asemka (Djakarta Kota) 
seorang pemuda dengan membawa 
sk. Sin Po hari Senen tg. 28 Mei di- 
mana ada termuat berita Rapat U- 
mum Partai Murba tjabang Djakar- 
ta digedung Miss Tjitjih. 5 

Pemuda itu dipersilahkan mene- 
mui Pemimpin Redaksi Sin Po, hal 
mana telah dilakukannja dan mak- 

Ngawen ingin bergabung. dgn Jogja 
Kundjungan terachir dari Staf ,,K" 

ETELAH menindjau dibeberapa S kemarin dulu staf K. dibawah pimpinan S.P. Pakualam dan 

tempat daerah Gunungkidul, maku 
sdr. 

Honggowongso, mengadakan penind jauan terachir di kapanewon Semin, 
sebelah timur laut, 30 km. dari Wonasari. 

Pertemuan dihadiri oleh wakil2 
rakjat dan tamu, dari daerah perba- 
tasan-Sukohardjo, Klaten dan Wono- 
giri, dan djuga wakil dari daerah 
inclave Ngawen. 

Silaturohmi jang bersifat kekelu- 
argaan itu berlangsung sampai pe- 
tang hari S.P. Pakualam dan sdr. 
Honggowongso dalam pedato pem- 
bukaan dan perkenalannja antara 

lain menerangkan, maksud penin- 
djauan itu ialah untuk mengetahui 
keinginan2 rakjat, kepada Pemerin- 
tah. / 

Karena itu semua  pembitjaraan 
dan usul2 dikemukakan setjara terus 
terang dan dari hati ke hati. Pada 
umumnja semua pertanjaan2 itu 
hampir sama dengan jang dikemuka 
kan dilain-lain tempat ialah mereka, 
tetap menuntut akan adanja badan 
kapanewon, djaminan keamanan, le- ' 
kas adanja pembrantasan penjakit 
pes dil, memperbanjak guru dan 
mah sekolah dll. 

Lain daripada itu jang sangat me 
“narik perhatian umum ialah keterz 
ngan dari utusan Ngawen jang k 
simpulannja menjampaikan keing 

nan rakjat Ngawen supaja  stati 
Ngawen itu lekas ditetapkan. ialah 
tetap digabungkan Jogja atau di- 
kembalikan ke Solo. Tetapi pada 
umumnja rakjat hanja merasakan 
suatu pimpinan jang dianggap mu- 
dah dileksanakan. Tegasnja ke Jogja 
lebih praktis ke Solo. 

Sdr. Honggowongso dalam djawa- 
bannja antara Jain menerangkan, 
bahwa Jogja akan selalu menerima 
tugasnja memimpin dan tidak meng- 
anak-tirikan Ngawen. Adapun me- 

RALAT 
Kepala tadjuk rentjana dalam 

»K.R.” kemarin ditjetak ,,Bahasa di 
Asia”, pi 

Mestinja ,,Bahaja di, Asia”, 

  

- 

ru- |: 

ngenai satus itu Jogja hanja akan 
menjerahkan atas kebidjaksanaan 
Pemerintah Pusat. 

Perlu ditjatat, bahwa selama pe- 
nindjauan itu diikuti pula oleh bebe- 
rang putra-putri Maha-Siswa Ga- 
djah-Mada dengan maksud menjela- 
mi keadaan rakjat sebenarnja dari 
dekat. 

SBKB- GAPO BUNTU 
Tuntutan buruh kemobilan otobus 

seluruh Djawa-Barat jang diwakili 
oleh SBKB terhadap 49 perusahaan 
otobis jang tergabung dalam GAPO 
(Gabungan Pengusaha Otobis) jang 
berpusat di Bandung, kini sudah po- 

sitif menemui djalan buntu. 

Tiga bulan tuntutan di 
ulur2 madjikan. 

Tuntutan SBKB ini diadjukan pa 
da tgl. 27 Pebruari 1951 sebagai ke 

ttusan konferensi SBKB Komisa- 
at Djawa-Barat golongan otobis. 
rundingan Comikian diperlambat- 
, oleh madjikon, sehingga perun- 
1gan pertama baru dapat dimulai 

yada tgl. 28 Maret 1951. Perundi- 
ngan ini tidak membawa hasil apa2, 
sebab sebagian besar wakil2 madji- 
kan tidak datang. 

Perundingan ke-2 dilakukan pada 
tgl. 23 April 1951. Djuga perundi- 
ngan ini berhasil nol besar. Sekali 
ini mandek dalam soal pengakuan 
organisasi. 

Apa jang mendjadi terang bagi 
kita semua? 

1. Bahwa madjikan sengadja bi- 
kin siasat memperlambat pe- 
rundingan. j 

2. Bahwa dengan ini kita SBKB 
tjukup membuktikan good- 
will dan kesabaran kita terha 
dap masjarakat, 

dak bisa boxen ? 
sudnja untuk meminta keterangan 
siapa nama jang menulis berita itu 
oleh pemimpin redaksi didjawab ti- 
dak bisa menerangkannja karena 
jang demikian mendjadi hak redaksi 
untuk merahasiakannja. 

Bogem mentah, 

Kemudian pemuda tersebut mene- 
mui salah seorang anggota redaksi 
Sin Po A. Karim D.P. Ia desak lagi 
meminta pendjelasan siapa jang me- 
nulis berita itu, hal mana tidak bisa 
diterangkan karena itu tidak men- 
djadi kompetensinja. Ketika A. Ka- 
rim D.P. menanjakan bagian mana 
dari berita tersebut- jang kurang be- 
nar atau tidak benar, djuga pemuda 
itu tidak mau mendjelaskan. Djuga 
pertanjaan apakah ia dari Partai 
Murba, tidak diakuinja dan ia bilang 
Seorang peladjar. Ketika Karim se- 
dang .membatja kembali berita jang 
dimaksudkannja itu, dengan tiada 
terduga2 lebih dulu, pemuda terse- 
but memukul muka Karim dengan 
djotosan jang kuat jang menjebab- 
kan keluar darah pada giginja dan 
ping mendjadi bengkak seketika 
itu. 

Sementara Karim pening oleh pu- 
kulan itu, pemuda tersebut telah 
menghilang dan ketika dikedjar su- 
dah tida ketahuan lagi kemana per- 
ginja. 

Achirnja Karim menegaskan bah- 
wa tindakan jang seperti itu, tidak 
Jain ketjuali satu terror jang tidak 
dapat dibenarkan oleh orang2 jang 
djudjur. Antara. 

  

i— Chaerul ke Djakarta — 
Didapat kabar, bahwa Chae 

rul Saleh jang selama ini dita- 
han di Nusa-Kambangan tgl. 
21 bin. jl. telah dibawa ke Dja- 
karta melalui Bandung. 
Selandjutnja belum diketa- 

hui keterangan lebih landjut 
sampai dimana pemeriksaan 
jang telah dilakukan atas di- 
rinja. RD. . 

  

  

   
   

  

    
MORTIR PELEMPAR GRANAT ATOM 

  

   
(Anggauta S.P.S.) 

  

     
Wakil Amerika Overton Brooks baru2 ini menerangkan, bahwa A- 

merika kini telah mempunjai granat dan mengandjurkan supaja 
ini sedapat mungkin dipergunakan 
ling kiri sebuah mortir pelempar granat atom itu jang 
meter 91 cm, ANP. 

alat2 
di Korea. Pada gambar nampak pa- 

mempunjai dia- 

  

“WK. PRESIDEN TERKENANG PERSE. 
““TUDIYAN LINGGADJATI 

OMBONGAN wakil presiden Hatta jang disertai djuga oleh Men- 

ieri Penerangan dan Kol. Sadikin datang dari Tjiamis sampai diba- 
tas karesidenan Tjirebon kemarin 
pil dan militer Kuningan. 

Dikabupaten Kuningan mereka di- 
sambut oleh Residen Tjirebon. Dja- 
rak Tjikidjang sampai di Kuningan 
pandjangnja 20 Km terpaksa harus 
ditjapai dalam sedjam karena ribu- 
an rakjat menghambatnja. 

Mengenai keamanan Hatta menje- 
salkan masih adanja gerombolan jg 

belum: mau mengakui kedaulatan 
Pemerintah. Selandjutnja diandjur- 

kan supaja kerdja sama antara rak- 
jat dan Pemerintah untuk mem- 
bangun perekonomian jang adil mak- 
mur. “3 

Setelah mengadakan rapat ter- 
tutup robongan wakil Presiden me- 
nindjau waduk gotong rojong di 
Tjihaur ketjamatan  Tjiawigebang 
jang dibuat dax dibeajai oleh rakjat 
sendiri sebesar YG bau dan jang air- 
nja akan dapat mengairi Ik. 200 ha 
sawah. Ai 
Dalam perdjalanannja menudju 

ke Tjirebon rombongan wakil! Presi- 
den singgak miandian Tjibulan 
dan Linggadjati. “Untuk menge- 
nangkan persetudjuan jang dibuat 

di Linggadjati wakil Presiden mema- 
suki bekas rumah Sutan Sjahrir dan 
hotel Linggadjati. Gedung itu kini 
didjadikan rumah sekolah rakjat. 
Ant. 

Wakil Presiden ke 

Berkenaan dengan kundjungan 
Wakil Presiden Republik Indonesia 
di daerah Banjumas, dapat dikabar- 
kan bahwa rentjananja adalah sbb.: 

Saptu tg. 2 Djuni 1951: Rapat ter- 
tutup dengan para Pemimpin 

Organisasi, Tentara, Polisi, Pa- 
mong Pradja dan Kepala2 Dja- 
watan. 

Minggu tg. 3 Djuni 1951: Berangkat 

ke Tjilatjap dengan mobil, meme 
riksa Nusakambangan. 

Senen tg. 4 Djuni 1951: Wakil Pre- 
siden bertolak ke Djakarta dgn 
KLB. 

  

Keterangan Pemerintah 
hanja program 

Kemarin setelah sidang seksi par- 
lemen PP dan K berachir Menteri 
PP dan K. Mr. Wongsonegoro mene- 
rangkan kepada pers, bahwa kete- 
rangan pemibaru2 ini dimuka parle- 
men adalah sekedar program pem- 
bentukan kabinet sekarang dan ti- 
dak meliputi seluruh program poli- 
tik pem. Keterangan pem. jang meli- 
puti seluruh beleid politik akan dite- 
rangkan sesudah bulan Puasa jad. 

Mengenai tuntutan PGRI diterang 
kan, bahwa ia bersedia memberi so- 
kongan sepenuhnja atas tuntutan 
itu, tetapi pehak PGRI harus pula 
menjatakan dengan sesungguhnja 
untuk bekerdja dengan tenaga jang 
penuh. Ditegaskan, bahwa Mr. 
Wongsonegoro akan mengusahakan 
supaja dikalangan guru selalu dapat 

berkerdja, dengan gembira. Ant. 
aan 

dulu disambut dengan pembesar? si- 

  

12 Djuni votum parlemen 
Menurut atjara jang telah ditetap- 

kan oleh Panitya Permusjawaratan 
Parlemen, maka parlemen akan me- 
ngambil keputusan terhadap ketera- 
ngan pem. mengenai program kabi- 
net Sukiman tgl. 12 Juni jad. Putu- 
san tsb. akan diambil setelah tgl 12 
Juni pagi pem. memberi djawaban 

atas pemandangan para anggauta 
parlemen dalam babak ke II. RD. 

Sekitar masdjid Wa- 
shington 

KEMARIN ketua dan sekretaris 
Panity Pendirian mesdjid di Wash- 
ington, Hahka dan Natsir, mengada 
kan pembitjaraan dengan duta besar 
Indonesia di Amerika Serekat, Mr. 
Alisastroamidjojo. Pembitjaraan itu 
dimaksudkan untuk mendapat kete- 
rangan tetang pembuatan rentjana 
pendirian mesdjid jang akan didiri- 

kan di Washington itu. Mr. Ali me- 
nerangkan bahwa mesdjid jang akan 
didirikan tsb. adalah semata2 ber- 
sifat cultuur dan Islam. Dan disam- 
ping mesdjid tsb. akan didirikan per- 

pustakaan Islam. Rd. 

  

  

    

  

  

1 milimeter, 1 kolow 

  

Konperensi wk.2 

3 BESAR AKAN HUBUNG/ 
LANGSUNG 

'Bebulan r 

Bijeran B 
s 

, ADPERTENSI : 

B1 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

  

  
TAHUN VI. — NOMOR 404 

MEN BARA K NAK ANTA (aman Lan 

menteri L.N. 4 Besar 

  

Dengan pemerintah Sovjet 

K ETELAH Dewan Kabinet Perantjis bersidang Rebo sore jl. € 
mana menteri L.N. Schuman membentangkan garis besar dari kea- 

dalam 

daan jg. timbul karena djalan buntu jang dihadapi oleh wakil2 menteri 

L.N. 4 Besar, maka didapat kabar. bahwa Amerika, Inggeris dan Peran- 

tjis telah mengambil keputusan unti'k mengadakan kontak setjara lang- 
sung dengan memerintah Sovjet U nie. 

Menurut kalangan delegasi2 Barat 
malam Kemis jl. sehelai tembusan 
dari nota negara2 Barat kepada pe- 
merintah Sovjet itu akan diberikan 
kepada Andrei Gromyko wk. Sovjet 
dalam konperensi wakil menteri L.N. 
4 Besar di Paris itu. Semendjak be- 
berapa waktu ini sudah tampak, bah 
wa perundingan akan. menghadapi 
djalan buntu, tapi mendjadi djelas 
ketika sidang ke 63 Selasa jl. dim 
mana Gromyko mengemukakan, bah 

wa konperensi tidak akan ada guna- 
nja, apabila soal pakt Atlantik dan 

pangkalan2 Amerika tidak dimasuk- 
kan dalam agenda. Dan Gromyko 
memperingatkan, bahwa barang- 
siapa tidak setudju dimasukkannja 
soal2 tadi dalam agenda, akan ber- 
tanggung djawab atas kegagalan 

konperensi itu. — Ant. AFP. 

# 

  

  

' MacArthur tetap hendaki 
pemboman pangszilan2 

Mancneria 

Djenderal 'MacArthur kabarnja 

telah menjatakan kepada wakil De 
mokrat John F. Kennedy dalam sua 

tu pertjakapan di Hotel Waldorf 
Astoria baru2 ini, bahwa tjara pimpi 
nan perang Korea sekarang ini tidak 
mungkin menudju kesuatu keputu 
san, beberapa banjak djuga serdadu2 
Tionghoa jang ditewaskan. ti 

Menurut laporannja,  MacArthu 
berpendapat, bahwa pasukan2 Tiong 

hoa belum dikalahkan. Ia tetap meng 
hendaki supaja angkatan udara Ame 
rika menjerang pusat2 perlengkapan 
pasukan2 Tionghoa di Manchuria, 
disamping blokade. oleh angkatan 
laut terhadap pantai2 Tiongkok. 
MacArthur kabarnja- sekali lagi 

telah menegaskan, bahwa pasukan2 
Sovjet jang berada di Siberia ialah 
hanja untuk-pertakanan) dan bahwa 
pemboman terhadap Manchuria ti 
daklah akan merobah sikap Sovjet. 

Achirnja MacArthur katanja telah 
menjatakan kepada Kennedy, bahwa 
garis pertahanan Eropa bukannja 
sungai EHlbe atau Rijn, tetapi sungai 
Yalu. — Ant.- AFP. 

Resolusi Konperensi ICFTU 

luas perkebunan2 karet harus dikurangi 
Untuk tjegah kemerosotan harga. 

KONPERENSI ICFTU (Interna- 
tional Confederation of Free Trade 
Union) daerah Asia hari Rebo jl. te- 
lah menjetudjui resolusi Komite Per- 

kebunannja jang mendesak supaja 
luas perkebunan2 karet di negeri2 
Asia dikurangi. Alasan untuk mengu 

rangi tadi jalah adanja persaingan 
jang semakin kuat itu dari karet 
synthetis dan antjaman kemerosotan 
harga karet. 

Resolusi2 lainnja sbb. (1) Komite 
Perkebunan melemparkan tanggung 

djawab atas rendahnja tingkatan hi- 
Gup buruh perkebunan itu kepada pe 
merintah masing2 (2) memutuskan 
menjerukan kepada PBB agar mela- 
rang kortes perkebunan (3) supaja 

serikat2 buruh diwakili dalam ba- 
dan2 Internasional atau nasional jg. 
berkewadjiban melaksanakan berba- 
gai rentjana untuk memadjukan per 
ekonomian di Asia (4) mendesak ke- 
yada semua pemerintah negara2 A- 
sia supaja segera mengadakan ren- 

tjana sosial jang tegas, termasuk 
soal2 upah, perumahan, djaminan 
(asuransi) buruh, pensiun dihari tua 
dan tundjangan kepada kaum pe- 

nganggur. Rentjana ini harus didja- 
lankan berangsur2 tiap tahun dan 
meliputi waktu 10 tahun. Kepada 
ILO dan PBB diminta supaja menga . 

wasi bahwa tindakan2 tadi didjalan- 
kan oleh pemerintah2 jangbersang- 
kutan dan supaja membantu orga- 
nisasi Asia dalam penglaksanaan ta- 
di. Ant.-AFP, 

Maa 

P. M. MOSSADEOH: 
  

Imperial ketua Komisi 
Pemilihan 

Presiden @uirino telah menundjuk 
Demingo Imperial, duta besar Fili- 
pina di Indonesia sebagai ketua dari 
Komisi Pemilihan Filipina. Imperial 
jang sudah dipanggil dari Djakarta 
diharap tidak lama lagi akan kem- 
bali ke Filipina untuk menduduki 

djabatannja jang baru, demikian UP 

dari Manilla. Ant. 

SEPAK 

  

Pembersihan di Purwa- 
karta | 

Berita terlambat dari Purwakarta 
menjatakan, bahwa beberapa hari jl 
oleh pihak tentara dengan bantuan 
polisi telah dilakukan gerakan pem- 
bersihan diempat desa dalam kota 
Purwakarta. 

Dari orang? jang ditahan terda- 
pat bekas? pedjuang jang belum da 
pat kedudukan. “Turut tert 
djuga Seno dan Darmas, n 
bekas pemimpin? polisi RI darurat 
dari daerah gerilja dahulu. 
Pembersihan dilakukan dari pagi? 

benar sampai djam 11 siang, S 
ma tentara dan polisi 
pembersihan penduduk 

   

      

    

  

kan tinggal dirumahnja 1 
Kantor? negeri pagi itu ditutup, 
dan baru dibuka djam 11 siang 
Antara. 

  

Sikap Ikatan Dinas 
Rapat ranitya Mahasiswa Ikatan 

Dinas/Tundjangan Beladjar Universi- 
teit Negeri Gadjah Mada memutus- 
kan: 
Melandjutkan «usaha penuntutan 

kenaikan/keseimbangan uang Ikatan 
Dinas/Tundjangan Beladjar agar da- 
pat selekas mungkin dilaksanakan. 

Princip I.D. jang bersifat contract 
dan tundjangan K.D.D.P. jang ber- 

sifat penghargaan itu harus dipisah- 
kan. | 

Mengirimkan Utusan ke Kem. P. 

P. & K. dan K.U.D.P. Pusat jang di- 
beri tugas untuk menjelesaikan jang 
tersebut dalam sub 1 dan 2. 

Bila sub 2 tidak dilaksanakan, pa- 
ra mahasiswa Ikatan Dinas jang ber 
hak atas P.P. & K akan melepaskan 

diri dari Ikatan Dinas dan masuk ke 
K.U.D.P. 

  

Malam perpisahan kursus 
Djawatan Pengairan 

Semalam -kursus Djawatan Pengai 
ran K.P.U.T. di Jogjakarta mengada 
kan malam perpisahan diantara gu- 
ru2 dan para kursisten bertempat di 
kantornja. ' 

Dalam kata pembukaan Sdr. Sujo- 
s0, Kepala Perwakilan Djawatan 
Pengairan di Jogja, menerangkan il- 
mu pengairan adalah penting sekali, 
tidak kalah penting dari Pertanian. 
Pengairan adalah pionier dari perta- 
nian, oleh karenanja perlu sekali di- 
adakan kursus ilmu tsb. Dikatakan 
selandjutnja. bahwa semula kursus 

tsb. akan diadakan di tiap2 propinsi. 
Tetapi.berhubung dengan keadaan, 
maka kursus tsb. disentraliseer di- 
kota Jogja, sebagai perintis djalan 
bagi tiap2 propinsi. 

Kursus ilmu pengairan tadi dibuka 
tgl. 1 Febr., dikuti 46 murid dari se- 
luruh Indonesia. Diantara mereka 

807p telah lulus. Mereka jang ta' 
Tulus diperbolehkan mengulangi 
udjian. Begroting R 30.000 dalam 

tempo 4 bulan telah dikeluarkan. 
Sebagai penutup Sdr. Sujoso mengha 
rap hendaknja pengetahuan jang su- 
dat didapat itu nanti, bisa dipraktek- 
kan ditempatnja masing2 dan ber- 

manfaat bagi masjarakat dan nega- 

ra, Asep 
BOLA: 

    

»Persibaja” mulai adakan kompetisi lagi 
gan gg beberapa waktu lamanja ,,Persibaja” hentikan kompetisi- 
nja sebagai protes terhadap sikap serta perbuatan dari penonton jg 

dapat ganggu keamanan, maka dalam rapat luar biasa jang diadakan ha- 
ri Minggu jl. antara lain telah diambil keputusan bahwa mulai tanggal ? 
tijuni jad. roda kompetisi , Persibaja” akar muisi berputar taxi. Kepu- 
tusan tersebut diambil dengan mengingat akan kepentingan perkem- 
bangan keolahragaan umumnja dan sepakbola chususnja. 

Selandjutnja diputuskan djuga 
bahwa dalam tiap pertandingan 
perkumpulan sepakbola harus tu- 
rut mengatur dan mendjaga ke- 
amanan dilapangan, sehingga tang- 
gung djawab bisa dipikul bersama. 

Sebagaimana diketahui, beberapa 
waktu jl. dalam pertandingan Per- 
sibaja penonton telah mengadakan 
keributan dengan djalan melempar- 
kan batu2 kepada wasit dan bebe- 

Sengketa minjak chusus soal Iran-AIOC 
MAKLUMAT res- 
mi jang dikeluar- 

kan kantor P. M.f 
Iran Rebo jl. ini,rs 

menjatakan, bah-g 
wa P. M. Mossa-j 
degh telah menja-, 

takan kepada duta: 
besar Amerika Se- 
rikat Henry Gra 

dy dan duta besa 
Inggeris Sir Frant 
cis Shepherd, bah 
wa Iran 
gang teguh pada 
pendiriannja,  ja- 

sus mengenai pemerintah Iran dan 
ATOO. 

  

   

   

  

   

   

   
    
   

   

    

   
   

  

“. egh mengemukakan, bahwa 

ertanja Inggeris 

iman minjak 
2ngganan AlIOC sadja. Ant.-AFP, 

Demonstrasi 

Serikat. 

hak2 demokrasi 

f 

Pernjataan tadi diutjapkan Mos- Amerika, sambil membawa poster Iran dan wakil kongsi minjak Ke- 
adegh ketika hari Selasa pada wak- jang mentjela keras 

3» diadakan djamuan dengan kedua Inggeris Amerika” dan menuntut di- bitjaraan. Menteri tsb. memberi ke- 
! uta besar tadi. Seterusnja  Mossa- hormatinja 

»imperialisme mis malam telah mengadakan pem- 

dan sempatan kepada Kongsi dalam wak 
ikut penghapusan hukum. militer didae- tu 5 hari untuk menentukan apakah 

dalam  perundi- rah2 sumber minjak Khurzistan. 
gan itu hanja mengenai soal pengi- 

mereka akan suka  menjelenggara- 
Demonstrasi ini adalah hari jang kan peraturan tentang penglaksana- 

Iran kepada bekas kedua daripada diadakamnja demon- an Undang? nasionalisasi atau tidak. 
strasi2 disemua kota? Iran untuk me Dinjatakan 

nentang ,,kaum. kolonis Inggeris A- pemerintah Iran akan ingin 

anti-Ingg. Am. merika”. Ketika hari jang pertama memakai pengalaman2 dan  kepan- 

bahwa 

sekali 

selandjutnja, 

demonstrasi? jang diselenggarakan daian Kongsi. Ditegaskan, bahwa se- 

aa : lis di Iran” jang berhaluan kiri itu partai politik. 
itu soal pertikaian minjak hanja chu- telah ikut serta kira2 15000 orang. 

Demonstrasi di Teheran Selasa jl. ta 

Dalam demonstrasi jang diusaha- Partai Tudeh itu menuntut ,nasiona- mua pegawai Kongsi akan diangkat 
an oleh ,,Perhimpunan Kebangsaan lisasi” daerah2 minjak Iran Selatan sbg. pegawai dari kongsi minjak nd- 
selawan maskape minjak Imperia- Bahrein dan kebebasan untuk semua sional Iran. Sementara itu  Peme- 

rintah Iran telah mengangkat 3 
orang bangsa Iran untuk mengurus 

Kesempatan hanja 5 hari. perindustrian minjak. RD, 
di melalui kedutaan Inggeris dan Selandjutnja Menteri Keuangan 
  

  

Lembaga Kebuderaan ir dgnesia 
,Kon Baravisasch Gene ot -hap 

van Kunstenen Wates: hape 

- 

    

rapa pemain sepakbola jang diang- 
gapnja ,,bersalah”. — Ant. 

3 

Kompetisi PSSI Besuki 

Tentang Kompetisi PSSI daerah 
Besuki dari Komisariat PORI Be- 
Suki lebih landjut didapat keterang- 
an, bahwa berhubung dimasukkannja, 
Lumadjang kedalam daerah Besuki, 
maka Besuki sebagai golongan A di- 

bagi dalam 2 bagian. Dalam bagi- 
an A I ikut bermain Djember dan 
Lumadjang dan bagian A 2 akan 

terdiri dari Bondowoso Situbondo 
dan Banjuwangi. 

Pertandingan2 dari kedua bagian 
itu akan dimulai pada tanggal “10 
Djuni sampai pertengahan bulan 
Juli setjara kompetisi penuh, ke- 
mudian pemenang bagian A 1 mela- 
wan -pemenang bagian A 2 untuk 
menetapkan djuara Besuki jg akan 
bertanding dengan lain2 djuara da- 
erah Djawa Timur. — Ant. 

ET Pel Alb an 
#. WAKTU Sdr. Samsi Probosu- 

prodjo kepala perwartaan  Djapendi 
Jogjakarta naik pick up di Djakarta, 
djatuh terpelanting, sehingga men- 
dapat lukag ditangan kiri. Sampai 
kim tangannja masih digantungkan 
dengan kain putih. Menurut ketera- 
ngan kedjadian itu di-sebabkan roda 
pick up sisi kiri belakang lepas dari 
asnja 
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1 Hatta Yi hit 
   

   

    

    

  

   

  

   
     

   
    

  

   
   

    
   
    
     
    

    

    
    
   

  

    
   

  

    

   

     
       

sudnja. blkg Na | 
udang. Melainkan 

ti Kk sada | agak kita 
a.soal perpustaka- 

ga pengurus jg ) 
e K akan: me- 

lia, Di an an 
an bagian tersen 

| karena tiada 4 ang Ci 
3 tiada. pakaian ' ea 2 

metana 3 "Fi 
Aman itu age 

masjarakat jang b 1 
. Pada langkah pertama, kita dapat 
menjelenggarakan kind erare- 
ches. Atau kita sebut Tan 

“PAK r    

  

   
   

     
    

   
   
   
   
   
   
     

    

   
      

    

  

    
   

    
    
   

         

  

   
     

  

         
        

   

  

   

      

      
          
       

   

   

  

      

Paalaantn3 sudah kita yusad gambar 
speni gedung perpustakaan. . Itu gedung 

— tipan kanak2”: - adalah bekas Town hall di TAN 
Ini penting sekali, agar “ibu jang Alangkah megahnja. Padahal masih 

mesti menggalang “ “pekerdjaan pem terhitung perpustakaan. ketjud. Dan 
bangunan tidak usah | 'ka perlu Gibetulkan, pada“tulisan kete" 
rena mempunjai Pat 2 rangan gambar. kemarin ditulis ge 

  

    

      

      

  

yet na Bombay. 
“ke “Ri gedung? untuk perpustaka 

t Indonesia masih boleh mimpi- 
Take toh tag India. Tidak usah kita mesti 

rumah un mengt arap sebuah gedung jang ber 
ARTA hate mahligai seperti dalam tje. 

r rita 1001 malam. Dapat gedung per 
pustakaan jang lajakpun sudah luma 

| jan. Ini bisa diharap, kalau kelak 
2 ig sudah bisa berfikir: toko ha- 
rus dimana, warung harus dimana, 
“gudang harus bagaimana dan perpus 
takaan tidak pantas kalau berge- 
dung bekas gudang, misainja! j 

P Bontjengan naik gadjah. 
» Pak Patah, sudah sering melihat 

PB Begin an 
tuk beladjar memiard anak2. 

Sudah barang tentu, hali me 
lukan. ne 27 “aa 3 

Tao kanak2 jang PG 4 an 
1 “diusulkan oleh WIDP at 
sambutan hangat- dari “grganisasit - 

: internasional. : Malah « "€ 

     

  

   
  

belaannja. Konmperensi j : 
"Tatu menghasilkan resolu 

| ngand Tung” arti sm men 

    

    

Kalau kita, Hita ikan d 
“tanah ar 

 ggimana nd 
— Tidak “berdosa. ituj ap » 
merasakan. anom Da eluru . dam. 

2 sendirinja anji duga Jan kelapa 
ran: 3 : : 

Kalau Jita tengok s sebentar Tanlna" 
1 Pong halaman 
Sa kita o ang 

    

    

    

» 
Kuja Pan aa Ja jan. “ih anja 

| bersifat “foja2, tidaklah. sesuai Bgn 
kehendak es tihting Memeranga: Hari 
kanak2 harus dipergu 

    

idak mungkin Sedan Ba sekali. Nawa ana. 
suatu konperensi Dengan dan hendak MERUG, 
gan Se angan seluruh, “Asia. 

ada ke dung perpustakaan Calcutta. Mesti | 

. aa dad Ta, dalam kun 

    

      

     

  

TN 

AN 

    
    ga konperensisten. jan 

dia. Atau tuan rumah jang 
ngadjak 
memb: 

wa, Karena siapa tahu didalam ba- 

  

1. M daku Hakim 

$ Ha dan puri 
djungannja. ke, India Na Ah ag lisi 7 

, Mungkin dju hadiri oleh "Ik 200 Orang utusan. 

Y ikor 

  

  

di. Djakarta 
an PN Nn Dir 'ektur De 

berkedudukan rana e. Bank: Ng 
: Tang hari 2   

5 “jaita tanggal 
takan datang, 
Ulangsung 

uan Pegawai Po 
seluruh Indonesia, ang akan di 

  

   
    

Untuk meringankan” perongkosan: 
ngres tsb, kini sedang direntjana 

kan untuk mengadakan 'pertanding- 
thinnja tuan rumah di, Indore itu me an2 sepakbola antara ' kesebelasan: 
ngira di, Indonesia tiada gadjah. polisi seluruh Indonesia, melawan 
Sebagai tamu, mengenakkan tuan kesebelasan2 terkuat. dikota Djakar 

rumah penting, sekali. Begitulah, pa- 
da kundjungannja itu ia diharap men ' 

' tjoba. Mentjoba naik gadjah bersa- 
ma “beberapa orang. (Lihat gambar- 
nja. Persis seperti orang bontjeng- 
an, - Red). 4 

Djadi Pak Patah jang pernah be- 
 'kerdja Gigedung ,.gadjah” Djakarta, 

, Kini sudah merasakan "naik sad jah! 
Kenangan jang tak terlupa...“ 

|. Duduk diatas gadjah tentu sadja 
“diliputi rasa tjemas. Betapa tidak, 
"diatas tubuh jang sebedar itu. Apa- 

| lagi pada waktu akan naik melihat 
sigadjah harus lebih dulu ditusuk pa 

- da” bagian lehernja agak mendekam. 
"Baru penumpangnja naik. 

Masjarakat jang kontrast. 
"Pergantian hawaudaranja, A- 

lau kebetulan panas luar biasa panas 
nja. Kalau Gatang dingin pun luar 
biasa pula dinginnja”,- demikian ka 
ta pak Patah, Itulah India. Rupanja, 
“perbedaan | wa. udara dari saru Ke- 
lain musim jang: sangat luar biasa 
itu' mempengaridi perg aulan masja- 
takatuja. sdjuga. 
“Itu ternjata — demikian pak Pa- 

tah selandjutnja — nampak “ sema- 
ngat gotong rojong “di India tidak 
sebesar “di Indonesia. 

Selain itu, disamping gedung2 jang 
, indah permai mendjulang ber 

tingkat8 jang mengingatkan kita 
pada hikajat: 1001 “malam “itu, nam 
pak ' disumpingnja- musajfir jang 
menantikan nasib hidupnja. Sipende 

rita hidup disamping kekajaan jang 
Tertimbun. Ai 

Hingga selintas kesan dapat dike- 
tahui, bahwa masjarakat India se- 
karang ini didalam tekanan kapital 
orang seorang bangsanj ja "sendiri. 
Dus kalau Indonesia sering terde- 
ngar keluhan ada tekanan kapital 

asing, disana ada tekanan orang se- 
Orang bangsa sendiri. Sama sedihnja, 
lain Hgeaneaa. LN 

LABA apa! Jun hal. 8): 

   

  

          

       

      

    

TA 

       

             

   
    

  

Perlu diterangkan, bahwa kongres 
dari P3 ini, adalah jang pertama ka 
Ii diadakan setelah penjerahan  ke- 
daulatan. 15 Antara" 

sudken sebagai 

In. 

HRendana undano2 peng- 
ganti PLP, 39 
Dimadjukan kanan votunra 

kepertjajaan. 
Dari kalangan jang mengetahui dan 

“ bahwa tara mendapat keterangan, 

sesudah mendapat votum kep 
an, Pemerintah akan “mem: ad jua 

rentjana undang2 tentang perwakil. 

an partai? dalam Dewan?  Perwakil 
ar Rakjat Daerah kepada Panenjeni 
Rentjana undang2: tersebut di - 

pengganti J Peratu 

: 39, engan dsn 

      

       
        

   

   
   

  

    

   Pemerintah N 

maksud 

tjana     po undang? 
jan mengher 2 
ai2 PAR 

      
ih. " erpods dengan Pera 

tah No. 39, menurut ren. 
tjana undang2 itu neven —— atau zug 
ter -—- saties darinada partai? 

tidak "mendapat perwakila dalam ' 
Dewan2 Perwakilan Rakj sb Daerah. 

Rentjana undang2 pengganti Pera 
turan Pemerintah “ No:.39-itu, jang 
telah disiapkan oleh Pemerintah se- 
karang ini, tidak memberikan 'per- 
Wakilan kepada organisasi?" buruh 
dan tani, karena seperti disebut di 
atas, hanja partai? poliuk sadja jg 
dapat mengirimkan wakilnja keda- 

lam Dewan2 Perwakilan Rakjat Da 
erah. — Ant. 

  

      

    

  

Hita meindiau matjam2 koperasi 
Ta Rombongan menudju Tjirebon 

“R 
Tengah. Pepindjanan dr Tasikmalaja 
kan djuga Gitudjakan terutama kepada kegiatan usaha 

lapangan k 
pertanian. 

"Di Tasikmalaja selain  kundjungi 
pusat koperasi Hatta menaruh per- 

(hatian terhadap perusahaan? batik 
dan pajung jang masing2. dipimpin 
oleh Mitra Batik dan koperasi pa- 
jung. Mitra Batik adalah satu?nja 
gabungan pembatik dikota Tasik se 
Gjak tahun 1939 jang pada “tahun 
1950 dapat pindjaman dari Bank Ne- 
gara sebesar R. 1:000:000.— dan 
tiap bulan menghasilkan '29.985 kodi 
kain batik, terdjual “diseluruh kepu- 
lauan Asia dengan perant araan Ba- 
tik Trading Coy. Koperasi pajung 
hingga kini dapat hasilkan 700 kodi 
pajung tiap bulan “1 

£ Perdjalanan Hatta. di Tjiamis ia- 
lah antara lain mendatangi Tjiko- 
neng untuk menindjau. koperasi ba- 

Koperasi dan keradjinan 

     

    
   

  

tik, Bandjar dan Rawalakbok. Di 
Lakbok.kedatanga atta disambut 
oleh tjamat den ta perhatian 
pemerintah supa, a rakjat di- 
sana dapat ban tuk Jandjut- 
kan pembukaan : sebut. Wa- 
kil Presiden dalam Ikan sam- 
butannja kembali Jain kata- 

jang Juas- kan, bahwa Rawal 
aja 13.200 hektar: 1g 

sudjika sudah 
semua. selesai pembukkaannja bagi 
usaha menambah: praduksi padi. Hat 
44 selandjutnja' melihat2o bendungan Hn

 

2 sir “Tjitanduj. Tambahbaja: Bendung 
1. an tersebut masih harus disempurna 

kan i ja dar “sekarang £ 
: bara dapat mengairi Sarah? seperti 
“gandari jang ada ci Rawalakbok. — 
PANAI: 

  

25 Ga 30 djuta utk 
- pembangunan Maluku 
Arsitek Picaulima jang seperti Pe 

nah dikabarkan pada tg. Swjl, telah : 
berangkat ke Maluku Selatan untuk ? 

menjelidiki soal2 pembangunan dan, 

telah tiba kembali di Makassar bebe 
rapa hari. jl. menerangkan,: bahwa 

Y 'menurut taksiran begrating jang di 
“perlukan untuk pembangunan. dae 
rah itu besarnja antara 25 sampai 
R. 30.000.000.— 

Di Seram, salah satu pulau jang 
“terbesar di Maluku dan masih ko 
'song, serta pulau di Lease diterang 

“'kannja ada tampak tanda2 jang 

“memberi harapan pulau? tersebut 
mendjadikan daerah . Maluku suatu 
daerah jang productief. 

     

        

   
   
   

  

   
     

      

    

  

      

        

  

in beranda 'enghematan 
dipimpin ' oleh res." Milono. 

7 1gkan bahwa Tebu Ng an 
an terutama untuk pengairan sawah , 

alan esin dari Aniem di “Djelok 
t an dalam ha pemakaian . 

6 dan uan dan keinsjafan dari masing2 .pema 
« tuk suatu Panitt ya Gee an te-, 

    

Dalam kata pembukaw 
awapening A    

   

     
     

    

     
    
          
    

    

   

    

eur. Gambar2 dari 
enghematan itu akan disampaikat 

me 

     
   
   
   
   

      

   

     

    
    
    

  

   

   

  

    
   

       

    
    
   

  

   

jafan“dari ma 
ya djika hudjan akan Tama tidak 

nghematan Ta 

Leribini, adalah. merubakah: 

nbuat ren Hodanang Danau ian Me Kart 

Lebih. Tambang 150 bara tempat 
berdagang didjalan ' Sultan Agung, 
Djakarta" mulai di-,bersiikan” dan 

ET dipindahkan 'kedaiam pasar “tidak - 
djauh dari tempat itu. .Pembersi- 

“han” sebagiannja didjalankan oleh 
kotapradja, dan Sebagian lagi oleh R 
penena sendiri... 

“Sebagaimana diketahui, gerakan 
membersihkan” gubuk? liar dan me 
“njalurkan" pedasang2 Kedalam pa 
sar-asii, telah didjalankan oleh kota 
“pradja seminggu jang ian terhadap 

Peganggaan Timir: pedagang2 di 
“tindakan didjelan Sultan Agung ha 

kedua jang akan “disusul Iagi dgn 

aa 

tindaks Bai 

nesia, Seperti. 

16.000 pengungsi. — Ant. 
  

Tuntutan Sarbupri tentang 
uang lembur: berhasil 

(dfjikan perkebunga 

membajar kelebihan 

dari madjikan Perkebunan 

“dari Mr. W. Lindner dan F. 

Pada tg. 11 Djuni jang akan da 
Le kknta Picaulima ' akan ke Djakarta : 
“buat hadiri konperensi Dinas Djawa 
tan Pekerdjaan Umum seluruh Indo 

pernah dikabarkan 
- salah satu pembangunan besar jang 
sudah selesai ialah bangsal2 untuk 

Pertemuan antara. buruh dan ma- 
telah memutus- 

kan, bahwa pihak “ madjikan "akan 

ndjam kerdja' 

EBO pagi rombongan Wakil Presiden Hatta meninggalkan daerah 
Tjiamis melandjatkan penindjauannja kedaerah Tjirebon dan Djawa 

1 dan Pjiamis seperti telah dikabar- 
rakiat dalam 

memadjukan tangan serta usaha2 

« 

  

  

Solo, jang terdiri dari sdr2 Broto- 
“winarso dan Dahono dengan wakil2 

Miran- 
- jang terdiri 

Eh 
Gengan disaksi- 

'dolle Youte -& CO N.YVY 

Steenhard Stuyter, 

   
   

  

can oleh wakil2 . Kantor Penjuluh: 
EErNurgaan dan .Pengawasan “Perpu 
yuhan PING AI na 

penataan 
sampai pa as Tntan 

  
jang masing2 tia 2 malamana m 
punjai kelebikan 6. djama 
hitung malam ' Minosu j: 

  

SS 

dibajar hpat dua kali dari pada ma 
lam jang biasa Ant. « 

“pihak 

:Kartod june eno 

   

Perkawinan akan HH jang ta 
. Jangsung | 

1 th Penewu djadi Nan 
ENURUT laporan jang diterima dari Djawatan Ag: ma Jogjakarta, 
hosu2” ini di kapanewon “Banggang” (Gunung Kidul) telah terdjadi 

suatu ketegangan antara pihak Nu jang mempunjai mempelai dan 

pendudak disekNarnja. Dalang peristiwa ini Penewu Panggang te- 

jah bertindak sebagai arbiter dang tagas. : 

KPS Wirotsisdian 
KPS Wirobradjan  mempunjai 2 

    

  

Lebih landjut diterangkan, bahwa 
Guduknja perkara Salat, shb: 

Seorang pemuda bernama S telah 

r “ditetapkan hari dan waktunja akan buah KPPS. jaitu, 

kawin dengan seorang pemudi, Teta KPPS Wirobradjan Utara dengan 

“pi setsiah diadakan penjelidikan le sdr. Sastrosewojo sebagai lurah dan 
bih landjut oleh orang: tua | pemudi sdr2. Surawan serta Kuwat sebagai 

jang kebetulan mendjadi “pengikut pembantu. RK2 jang termasuk dida 
Ina, maka orang tua ita telah me- Jlamnja ialah, ' Tegalmuljo, Gampi- 
mutuskan membatalkan perkawinan ngan, Singosaren.dan Pakuntjen. 
antara anaknja dengan pemuda S,' KPPS Wirobradjan Selatan dengan 
karena “pemuda S' bukan aa ikut sdr. R. Suparman sebagai lurah dan 
IIH. Menurut orang Layak itu, 'sdr.2 Pusposutjipto serta Sudjijo se 
anaknja akan dikawin an setjara bagai pembantu. RK2 jang terma 
NIH jang sehenarnja tidak (dapat Ci suk didalamnja, Ketanggungan, Sin 
terima oleh pemuda 8S" duredjan, Patangpuluhan “dan Wiro 
Kemudian orang tua udi Dang jan. 

menetapkan akan mengawinkan 
anaknja dengan pemuda: Tain berna 
ma. K sedangkan waktunja. Ka te- 
lah diputuskan. 
“Perkawinan itu menggemparkan 

disegenap lapisan masjarakat. desa 
dan niat2 jang kurang | baik: untuk - Baru? ini, peladjar2 Taman Guru 

dilakukan oleh penduduk . “untuk Perguruan Taman Siswa kelas ata- 
membela pemuda S telah: 'dipersiap- san telah melangsungkan perajaan 
kan untuk waktu perkawinan anta- penutupan tahun penghabisan bagi 
ra pemuda K dan pemudi tsb, Gika mereka jang akan meninggalkan 
waktunja telah datang” 4 bangku sekolah itu. 

Dan betul djuga, pada sarat. UPa"  Selain-diadakan malam gembira, 
tjara perkawinan akan dimulai Setia telah dilangsungkan djuga pertandi- 
ra IIH hampir sadja terdjadi peris- ngan2 sepak bola dan bola 

i i utan, jang mungkin  da- djang. 
tkan  bunuh-membu- 

  

Taman guru adakan hari 
perajaan. penutupan 

tahun peladjaran 

     

    

   

Kran- 

  

nuh pada waktu itu Panewu 53 
Pang: tidak djuga segera tepat » Garuda & Honet 
menga nb tindakan Ia dan 

Kemarin. pengadilan negeri Jogja 

karta kembali memeriksa perkara 
tuntutan kerugian N.V. Grand hotel 

de Djckja |,Hotel Garuda” terhadap 
Honet, mengenai penempatan gedung 
itu. 
Hakim akan mendjatuhkan vonnis 

nja tg. 20 Juli jang akan datang. 

tegas. 
Panewu Panggang tag 

kan kepada Pemmpin HH 
men jata 
Daerah 

Jogja, jang " akan 
menghi atjara perkawinan 
itu, s a per kawinan itu digagal- 
kan sadja, pernjataan mana kemu- 
dian dita'ati djuga. 
Penduduk hampir mengerang tem 

pat perkawinan dengan bersendjata 
kan pisau dan sebagainjan. Paniek 
terdjadi ditempat itu. 

   
   

  

it 

»Garuda" menuntut : 
Fihak direksi hotel Garuda” tidak 

1 lama lagi akan mengadakan tuntu 

Diapean Acama akan tan kepada aksi solider dari buruh 
jap . 9 : Tki hotel Garuda jang sedang mogok, 

diperluas jang disebabkan komite itu mentje 
Dari kalangan Djawatan Agama tak kartupos jang mengandung tuli 

Propinsi Jogjakarta didapat ketera san menghina direksi hotel Garuda. 
ngan, bahwa mengingat kedudukan 
Djawatan itu setingkat dengan Dja 
watan Agama Propinsi biasa, maka 

Andjing gila di Jogja 
formasinjapun akan disesuaikan. berkur ang 
Dalam pada itu, Djawatan Penera : 
ngan Agama jang mempunjai tja ' Menurut keterangan Djawatan 
bang djuga di Djawatan Agama itu, Kesehatan Daerah Jogjakarta, penja 
akan memperlebarkan sajapnja dgn kit andjing gila sekarang ini bagi 
perlengkapan-perlengkapannja. baik daerah Jogja agak berkurang “dari 
tenaga maupun MEARE YAAA. pada bulan2 jang sudah2. 

Hal ini antara lain djuga karena, 
LULUS GADJAH MADA tindakan? terhadap andjing2 jang 

terserang penjakit itu lebih tegas, 
Teiah lulus udjian Fakulteit BU sedangkan pemeriksaannja pun lebih 

kum, Sosial dan. Politik Universiteit sempurna. 
Negeri Gadjah Mada tanggal 30 Mei Sementara itu dari kalangan Dja 
1951 sdr2: watan Kehewanan didapat keterang 
R. Tar gando. — Prop. Bacc. Keperda an, bahwa andjing 'gila akan segera 
taan, Nurdjazid Zain —- Prop. Bace. dapat lenjap sama sekali dari daerah 
Ketatanegaraan dan Thomas Sulai- 
man Widjoatmoko — Prop» Bace. 
Ketatanegaraan. 

Ini, djika keimsjafan dari para pemi 

lik andiing itu lebih berbukti. Teta 

pi disajangkan, bahwa pemilik2 an 
  

Pekan gembira bagi anak2 perawatan 
sosial: 

ADA tg: 3,4 dan 316 Hd, Di Solo akan diselenggarakan gara Pekan pemberantasan penjakit pes. 
Gembira bagi arak? jang dirawat dalam Asrama Sosial 

P 
daerah Surakarta. Pekan isb. beri 
Indupun permainan? ketangkasan 

ajukan? di gedung Sono Suko. 

Pekan tsb..akan diikuti oleh Ik. 
259 anak, dan dimaksudkan ketjuali 
untuk mengenal satu sama lain dan 
menambah pengalaman dan “penge- 
tahuannja, djuga agar mereka dapat 
merasakan hidup bebas didalam ma 
Lsjarakat. 

Pekan Gembira tsb: “diselenggara- 

Kan bersama aa Djawatan2 Sosial 
“Keresidenan, AA dan 'Kabu 
paten2: —— Ant 

Panitya perajaan: perda- : 
maian 

kepada. 16: buruh perkebunan pen- Di Solokini telah terbentuk Pani 
djaga. malam dari perusahaan , :We- ya Perajaan. Perdama'an “Pemuda 
di Birit”, s Kebun Jarang” dan. Sa & Peladjar Sedunia (PS). Surakarta, 

selambat?nja pada tanggal 7/6 jad." 
Pertemuan: tersebut 

jamprit” didaerah kabupaten Klaten 

dlangsung- : 
kan di Semarang antara komisariat. 

ee gari Jogjakarta, Ha dan 

terdi?i atas. waki2 dari organisasi? 
PPI, Pemuda: “Pusdik t, Pemuda Mus 
lanin Indonesia, PPKT 1 Persatuan 
Pemuda Keristen Indonesia), ” PPI 

(Bemuda Puteri Indonesia), APPI 
4 

  

Gjing itu, jang umumnja terdiri dari 
Kaum intelect djuga,  sajang atau 
tidak mau memriksakan kepada pi 
'hak2 jang berwadjib. 

   

“Pembukaan pemberantas- 
an pes di Wonosari 

Kemarm di Wonosari telah 'dilang 
sungkan, pembukaan Kantor tjabang 
Pemberanta Penjakit Pes jang 
dimaksudkan sebagai langkah perta 
ma. untuk menjempurnakan usaha2 

   

  

Iselureh Pembukaan itu dikundjungi djuga 
pertandingan? bhdanenetan oleh Dr. Sumbadji, . Kepala Djawa- 

diadakan di Stadier Sriwedari di tan Pemberantasan Penjakit Pes da 

udjud 
jang 

waktu siang, sedang diwaktu malam bagi mereka akan diadakan pertaun- erah Istimewa Jogjakarta. 

Seperti diketahui, daerah Gunung 
kidul itu sedjak dulu masih tetap 

(Angkatan "Pemuda Pembangur In terkenal bahaja pes-nja, tetapi me- 
Gonesia), Kekra (Lembaga Kebudaja nurut keterangan pihak jang ber- 
an Rakjat), Artis,” POR, K.P:P.D., sangkutan, penjakit itu didaerah tsb 
SOBSI, Rukun Petangga, CETH ba: makin berkurang. 
gian “Pemuda, Pemuda. Dem$krat, 
daa KPI. — Ant, 

Dr. Rajah B. Manikam 
untuk kampung2: AN mp 2 

di Tapanuli Djogokarjan Kemantren Mantridje 
Rajah B8: Manikam sekretaris ron, Gamelan Kem. Kraton, Pengok 
22 /sedunta- untuk. Asia pada ' Kidul Kem. Gondokusuman, Timuran 

ggal 28. Mei sampai di Laguboti Kei Mergangsan, Sutodirdjan Kem. 

dan Bahge Tapanuli Utara. Disaha Gedongtengen, Bangunredjo Kem. Te 
ja mengungjungi Elepata (pemeliha- gairedjo, dan: Ledok Tukangan Kem. 
raen brang bata) dan Hutasalem Danuresjar 
(tempat sakit Jepra). Ts “29 Mei 'ia 

Pn SINGKAT JOGJA serainari Sipokholon. 
Ditiap tempat. 

: Nanti sore djam 19.00 oleh huni 

.Suntikan pes 
suntikan pes 

  

"Hari ini dilakukan 

   

  

   

SEP P   

  jang, dikundjunginja 
ia adakan @evangeli 1 Gan pertemu 
an dengan organisasi djeinaat2 
ten. —— Antara. 

     

akan dilangsungkan rapat anggauta 

  

   
“Hi 

dulu! Na “djam "10 pagi." 
Sta, 
"51 a,prograranja, d 

    

  

pokok?nja. $ 

jadakannja 
dan Urusan 

  

  

1 dn Para lebih. Jandjut, 
| 2 | panti dalam pembitjaraan soal SANG ena Belandja Negara. 

  

   
   

     

. TIA LA. JA menerangtfin-pun' te) 
gas. Tegas dan terang.  Bahasanja 
sahadja. 9 Tidar -banjak liku2-nja. Di 

ataka .adanja. Tidak 'membe 
hebat kel! iterangkan. apa. 
maksu Maksudnja memberikan 

n koterangi i Sidang Parlemen itu! 

an Peer AN MAN RnR men ena tara 

INTAH 
ARI 2, yaah Mei, tahun 1951. Ba Ka sehtjamumiaL." Tepat 
pada waktunja. Men GP Ta jang telah ditetapkan Jebik 

Parlemen. PA RePnann Ba 'berdirinja Kabinet Sukiman. Su- 
AURA segala sesuatunja jang tain. Perdana 

ri In Sukiman mem Na keterangan itu. Dalam waktu 49 

#nemberikan keterangan kepada 

an dengan HNgomeibanr si Kabinet Aatsip waktu baru Hanan 
angan Kabinet Sukiman ini: ' singkat.” Singkat, “tapi 

“tentang: 
ES 6 pasal Fo ada pula tentang pembentukan Kabinet, 

LP PN baru. Urusan | Agraria, " Begitulah inti-sari 
mum. 

ng. diterangkan itu baru pokok?nja. 

nja diterangkan.  Ketj 

mengerai detail-nja, akan diberikan 

dap para anggota Parlemen. 'Mengs 
anggap sudah sama2 mengerti, Me- 

seka- 
inggal bersiap2, Untuk ligin. 

ngerti apa 
rang ini. 
menjelenggarakan 

nja jang perlu. 

- Dinjatakan, bahwa bukan maksud 

ang kita hadapi 

segala sesuatu- 

sama2 di- -insjafi. Untuk pembangun. 
an Negara, perlu adanja ,, Persatuan 
Nasional”. Dan dewasa. ini, wudjud 
»Persatuan Nasienal” 'itu tmaasih 'sa- 
ngat mengetjewakan. Kini perlu di- 
galang, diperbaiki lagi! 

Dan hampir pada penutupnja di 
"tegaskan. Baik keadaan dalam nege 
Tri, maupun keadaan internasional jg 
kita, hadapi sekarang ini, tak meng 

kan bangsa kita terus-menerus 
bentrokan sendiri. Harus ada an 

Rakjat, 

   

   
sama 'se-erat2-nja. Antara: 
&rTlemen dan Pemerintah. 

atau falsafah 
““keterangan Pemerintah, jg kita tang 

Untuk menghemat kap. Selandjutnja. Pemeriritah .me- jang ada. 
'ngandjurkan permintaan .,,votum: ke 

“pertjajaan? dari Parlemen. 
/# 'KETERANGAN Pemerintah | te- 
gas. Tidak membingungkan: orang 
ang mendengarkan. Adapun bebera 
a golongan tidak setudju, itu soal 

Meskipun demikian, pgira pengin- 
djung, — anggota Parlemen dan pe 
noriton-—-, nampak kurang  enthou- 

upanfa, Pemerintah telah meri Pemerintah untuk mengadakan tin- siast .mendengarkannja. Nampak ku 
lain KR BApA. 

PT 

Maa terha- djauan ke-belakang. Hanja perlu rang tertarik, atau kurang mem-per- 

sebagai “landjutan dari rapat. jang aa eminem ia Ka eNLanloet gout 
diadakan ditoko' OEN baru? 'ini di' 

hatikan apa jang dibatjakan ' oleh SMA/B. Kotabaru. 
PM. Bukan kerena mengaggap ku- # 
rang penting atau kurang baik. Me- 
lainkan karena" soal lain. Kedokteran Hewan. Universiteit Ne 

Dalam keterangan Pemerintah, itu geri Gadjah Mada pada tanggal 31 

tidak terdengar suara baru jang Mei 1951 “ sdrv Djumantoro untuk 
dapat mengedjutkan. “Apa jang di- an “Pertama. 
terangkan, seakan2 semua orang te- | 
lah tahu, Sebahnja “demikian: 

Sedjarah “pembentukan Kabinet 
Sukiman, “sudah diketahui orang 
banjak. Tidak ada jang masih dira- 
hasiakan. “Tidak ada jang mendjadi 
pertanjaan orang banjak. Semuanja 

telah terbuka. Boleh dilihat sebarang INDRA: 
mata. " Nampak | segala 

  

“The three daring daugters 
sesuatunja Jeanette Mac Donald,  Jese Iturbi, 

Jane Powell. — segala umur. 
jang LUXOR: The Black Rose”. Tyrone 

telah memberikan keterangan bag Power, Orson Un Cecile Aubry. 
tang “rentjana pekerdjaan masing2. — 13 th. keatas... 
Dalam interpiuZ dengan para . war: SOBOHARSONO: Hor whom the 
tawan, Diadi para pengundjung itu bell tolls. Gary Cooper, Ingrid Berg- 
dibatjakan oleh PM. nanti. Mereka man — 17 th. , 
seperti. Sudah tahu apa jang akan SENISONO: Katapan ibu, Fifi Young, 
mendengarkan, seakan? hanja utk Sukarno, Comalasary, pn Hera- 
mentjotjokkan dengan apa 'jang te- weti.—13 th, 
lah didengarkan lebih dulu. Djadi 

( son, Marlene Dietrich, Ta Raft - 
(Bersambung hal. Jp) 17 th. 

Banjak pula para Menteri 

   

Kris ia Gabungan Pendidikan Djasmani ' 

Telah lulus udjian pada fakulteit ' 

REX ,,/Manpower” Na G. Robin- . 
3 ta 

tita



   KA AI DA MA Oki 

“5 pa 

     PIN PAN aa 
$ K 1 

  

AKJAT 

  

     
dan data besar Incgeris Sir 

engan perdana men“ 

     
    

  

   

    

    

bahwa pembitja- . 
Gil alam suasana pers 

saudaraan dan dikabarkan, bahwa . 
Grady telah mendesak kepada Mossa' 

“Gd & jangan menutup semu 

pintu untuk mengadakan pembitjara 
engan Inggeris' tentang” “soal | 

     
    

      

    

           
     

   

   

    

    

   
    

  

   
      
    

  

  | sa ji, melukiskan 
"presiden Juan Peron, 

Ii Siap diungsikan. 4 
|. Dewa” sewaktu ia antor pusat. ATOC 2 

  

     

         

  

          

      

  

    

  

    

   

  

       

      

  

         

  

  

     

          

    

RP 3 2 L Kan pada hari 15 terhadap penduduk PN an Sa aa MANA Mn ata : Pn PT y 5 53 si an Pee « Jana KE A3 para 5 pa, Singapura belum ma In di angsungkan konperensi oleh 8 Besar, . tuk menjatakan bahwa mer N parah reluan Yaitu. Inggeris, Perantjis dan Amerika Serikat untuk memperbintjang. 21 djui 1 i BATUR sn ... kan masalah pertahanan bersama di Asia. Pada gambar nampak wakil2 J Fi 4 6 kta MANA Besar itu, jaitu dari kiri 'ke kanan: Djendr. Sir John Harding (Ingge- Pa IA PE 1 Ka P3 | Kepada “para TS), Djendr. Laatre de Tassigny (Perantjis)- dan Laksamana "Muda Senora tersebut selandjutnja | Pesawainja” anesa Tppenta NS munig (a-8.): SA ena td Fa ANP. | mengalikan: vibdat akan ada || Oon India, pahta metata ma ap, Me MP Eva dengan tiada Peron, tetapi | Untuk meng Be BP . 
— uan dapat hidup dengan tia | Ketempat-jangs ditudjunja bilamana | da Eva. Juan adalah dewa Peperlu 17 
— ntuk kita, Talah ada matahari | Tetapi ia me 

      

    

  

   

  

     tetu se Tak ada kompromi dengan Komunis 
   
   

Ben Hat SA aa an sena UN riei | 1 lah besar 'kita, hawa udara kita. Didunia | menjatakan, PP nga Des : ini hanjd 'ada satu Peron”. | pesawat2 terb dipersiapkan ANGLIMA tertinggi pasukan? PBB, djenderal Matthew Ridgway, di Abadan d 5 rah minjak.Ku- 
zisten untuk seg ra melaksanakan ya 

skannja, : 
m lagi diterima per- 
gawai Inggeris. un- 

      

I-. Kepada orang2 Djepang itu, 
: Sen ra kata, bahwa Argentinia 

| akan menjambut dengan gem 
“- bira semua orang Djepang jg | : an 2 Ag sa 

hendak tinggal di Argentinia | mintaan dari p 
dan menjambut dengan gembi |. Panen : ra semua kapal dagang Dje | Ka an Kana Nata 

datang di Buenos Aires. | Pehwa Iran tidak akan dapat menger 
pang TAN Us . : Gjakan industri minjaknja dengan ti 

dalam kenperensi pers di Tokio pada hari Rebo jl menjatakan, bah 
tidak ada, kompromi untuk mendapatkan suatu penjelesaian perang 

bahwa Korea. j « : 2g 
Ridgway jang baru sadja kembali dari Korea dalam pada itn me- 

nambahkan, bahwa sekalipun pasukan? Utara telih menderita kerugi- 
ran? jang sangat besar, mereka masih sanggup untuk melakukan suatu 
offensif bara, 5 3 

  

       

      
    

  

   

Kerugian? Utara “jang      

    

  

Me ada bantuan dari tehnisi Inggeris. ' sangat besar. ' Wa manusia, kata Ridway. 
Mean dan UPI Bana sa “ Selandjutnja Ridgway ' memberi Dengan mereka tiada suatu kom- 

— gambaran hetapa berat kerugian2 jg Promi, dan bagi kita tidak ada pili- "RRT-Tjek «telah diderita oleh pasukan? Utara Pan lamnja, demikian Ridway. . : ) “Pok Patah Na 

          

: H3 BE I itu serta menegaskan bagaimana Keunggulan pasukan? PBB Sea eh Pi Dn Ar ali lipat ipihak Utara tiada menghiraukan ' Untuk menghadapi kekuatan pet & Sp , i , « . Ag » ika a Sta 5 HO Ea 3 ah 2 Perdagangan “RRT dengan Tjeko Pengorbanan manusia. Dikatakan, rang jang besa itu pasukan? PBB 13 . BAN 51 a diduga “akan naik tahun Pahwa kerugian2 jang telah ditim- dapat pertjaja kepada kesanggupan (Samb. dari hal. 2.) ini hingga & kali lipat djuralah th. Puikan dipihak lawan sedjak permu mjanuvre jang lebih besar dan kel 
  , Bap ae ena Una 33 E j Jaan offensif Utara pada tanggal 22 »... Memang, sambutan “jang hangat jang lalu. Demikian diumumkan di k AA 

'jang diterima oleh pak Patah tidak Praha oleh Chia Shih, ketua delegasi Pn an Haa TENUA Patk ternilai. Para mahaguru, minister2 pertama RRT jang ikut serta dalam tis Ang Pe Bea Pata 
'dipropinsi2, peserta konperensi, sa- pertundjukan'industri di Praha, dim Bae an aa In - 

3 ae Ba aa Aek ian : wi per ang Aa Ea dingkan dengan tiap offensif 'ain 

unggulan-ihenembak  pasukan-pasu- 
kannja, 173 

Serangan? 
Utara. 

Pasukan? Korea Utara pada hari 
. Rebo itu melakukan serangan pem- 
balasan terhadap “pasukan-pasu 
PBB &$ sektor timur. front tengah 

.Gan menembus pertahanan satuan2 
Korea Selatan pada dua tempat di- 
sebelah timur-laut  djalan besar 
Hyonnt-Inje 

Sementara ita pasukan2 Utara te 
lah menghentikan gerakan  madju 
pasukan2 PBB di sebagian besar 
front Korea jang pahdjangnja 120 
mil itu. Hanja difront “barat pasu- 
kan? PBB mendapat sedikit kema- 
djuan dengan menghadapi perlawa- 
nan jang makin sengit. 

Garis p nan tetap? 

Pasukan2 Utara kini rupa2nja te- 
lah mentjapai garisipertahanan me- 
reka jang tetap jang membudjur pa 
da sustu garis'kirad5 hingga S-mil 
sebelah utara garis lintang 390 dari 

. sebelah selatan Yonchon di front ba 

pembalasan 

ini- k 
sifat tanggal 20 Mei j ag Pn 

k kontrast. Jakni tiap2 berdjalan se-  ' ang desakan Amerika untuk an aa bahwa tin- 
pandjang kota, diikuti orang jang mendjalankan blokkade ekonomi ter dakan? desertis didalam 'angkotan minta? Deritaan hidup mereka tam .hadap RRT dikatakannja, bahwa tin perang: Tionghoa makin bertambah, "pak sangat menjolok. '- « dakan aneka Ieug pbat dari Ame “dan bahwa Skoral pasukan? Tong: f Teorinja punja basa nasional rika Serikat itw tak “dapat menjela j5. makin “merosot sebagai akibat Orang India mengatakan . bahwa matkan Amerika d ripada kahantju pemboman? artilleri Tan Nenen to basa nasionalnja adalah Hindustani rannja, dan “sekali-kali tak” akan PBR : Pa Ian “dan Urdhu. Itu teori. Prakteknja me menghalang-halangi kemadjuan per 
reka mempergunakan basa Inggeris kembangan Ti K Baru. ee 2 51 5 langgam India. Ja, artinja basanja “ RRT menda an “sebuah stand | saran” jang diteruskan. 
Inggeris tetapi berlanggam India. dalam pertundjukan'di Praha jang Menurut Ridgway ,,pemimpin2 ko Seperti Amerika, Inggerisnja djuga ke-52 itu, jang dengan baik sekali runis" belum — pernah menundjuk- berlanggam sendiri. ', 4 mempertundjukkan hhaisil2 dari ren kan dengan lebih djelas sikap me- Penghela riksha lebih pandai ber- tjana 5 tahun  Tjekoslowakia dan reka jang tiada mementingkan sa- bahasa Inggeris langgam India dari kerdja sama jang'eratserta bantuan ma sekali djiwa serdadu?nja sebagai pada diadjak berbitjara basa Urdhu dari Sovjet Uni. . dalam pembunuhan besar2an- jang di atau Hindustani. Ta Be Djuga dipertontonkan bantuan jg teruskan sekarang “ini. Belum per- | Mungkin, ini akibat kelitjinan pen- sedang diberikan kepada Korea un nah pula orang2 ' komplotan komu- djadjah dimasa sebelum India “lepas tuk menentang agressi Amerika, — nis” itu memberi pandangan iang le 

ea dari belanggu inperum Inggeris. » 3 Peta bis djelas kepada “dunia tentang 

  

   

  

     

  

     

  

ng 

»Pembunuhan hesar-be- 

    

   

  

Ant. - NCNA. Pe : 
“Pidato2 dalam All India Library . --. 

Conference, lazimnja “dimulai dalam 
  

z ae 3 -3 : Pa 3 | : | rat hingga kesektor2 Yanggu ' dan “bahasa Hindustani. Tetapi kemudian P. SEA t : ba y. , hb 1 : An ag Tunda Tea 
dipergunakan Maa Melong | er nja aan 5 rsama Fa @ Uu mm naa: HAN saat Tana 3 

Ternjata dalam suatu rapat. Ters SN Aa, 1 Un Pasukan2. Utara melakukan '' pe- Gjadi peristiwa Tutju. Tetapi kelutju nembakan2. dengan "meriam? dan : perlu 2 , mortir jang pai 
an jg berselimut kesediaan, althans e : $ AS : aing berat sedjak be- k Mineann segi Lae uA basa . ae 1 k : ! P k: - berapa minggu ini. K5 nasional. Seorang: pemuda menjata- 5 3 - 1 x : me 

: kan akan mengemukakan pendapat Tunggu du u eadaan jang me nguntung an | “Komunike Tentara ke-8 

    
   

   
   

    

Komuniks Tenisra ke:8 menjatas 
12 PRB:melans 
a disebelah seia 

neraperoleh . kema- 
terhadap perlawa- 

  

nja dengan bahasa nasional Oleh (D FABARKAN -pada bari Rabu, bahwa 14 negara jang mempunjai konperensi - ditolak. Diminta basa Ppasukan?nja di Korea kini sedang mehansga situisi daktat ear Ya AA 
Inggeris sadja. bih menguntungkan, sebelum mempertimbangkan usul perdamaian baru 

Para konperensisten atau jang ber jang resmi kenada kaum ,,kbmunis”. : 
temu dengan Gelegasi Indonesia, se- Dan bau Na an KE Jah menangakra Nahan On haan Sumber2 diplomatik jang mengeta   

      

   

: 2 PENA ui mengatakan, bahwa soai menge- - 2 kata #iNpan yak basa persatuan? e dn Marak politik atas na- Ajo, lekas bajar ! 5 . Pa Bak Didjawab ..ja!?”. Sesuai dgn kenja an negara dewasa ini di pandang gara Inje, dimana 2 bataljon Utara Malacanan mengumumkan bahwa 
statement tentang pandangan “Pilipi 

na terhadap rentjana perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang, jang 
telah diadjukan oleh ALS. akan diki 

rim ke Washington pada Rebo ma 
lam jl. Isi staternent jang “disusun 
Oleh sebuah panitya terdiri atas 15 
crang jang ditundjuk oleh presiden 

. @uirino, belum lagi diketahui. NS 
Akan tetapi telah diketahui bah 

& taan. Didjelaskan, bahwa di Indone 
sia mempunjai dialecten jang banjak 
djumlahnja. Pwla masjarakat mene 
ngah, setengah menengah dan sam 

| pai atas pada djaman pendjadjahan 

merasa kurang gagah tanpa berba 
hasa Belanda. Tetapi kini Seluruh 
masjarakat dari jang atas hingga 

kebawah. mempergunakan bahasa 
persatuan, jakni bahasa Indonesia. 
. Keterangan itu  benar2  menter. 

bertempur. dengan pasukan? PBB. 
Komunike' tersebut. menambah- 

kan, bahwa pasukan? Korea Sela- 
tan . kini masih mempertahankan 
Kansong jang letaknja dipantai ti: 
mur dengan tiada mendapat kontak 
dengan 'pasukan2 Utara. —Ant-Afp: 

tidak urgent: PP 

Kalangan jang mengetahui menga- 
takan, perbantu menteriluar negeri 
Dean Pusk 6 hari jang lalu dalam 
pertemuati para utusan dari 14 ne- 
gara itu setjara tidak resmi “telah 

mengadjukan pendapat, bahwa state 
ment mengenai maksud? Perserikat 
an Bangsa? di Korea- iti 
djau kembali. En ES UR 3 

Tetapi pertemuan |para anggauta 

  

     
4 Pendjahat perang diadill 

    

     

  

12 . dea 5 : 2 1 : wa Pilipina mendesak pembajaran  ' Perdana menteri Robert Gordon Bana siomape et em PBB. pada hari Selasa telah gagal kerugian perang oleh Djepang dan Menzies pada htri Rebo mengumum " PA NA :3 Galam. usahanja, untuk : peroleh jembatasan hak2 Djepang. mengail kan bahwa.segera akan dihukum 

  

ikan. 
: Diduga panitya tersebut memadju 
kan dalam statement itu trusteeship 
PBB .atas pulau Taiwan, — Ant.- 
P3 51 

mempraktekkan teori, jang katanja “WM, Usahanja. | 
D0 memiliki basi "persatuan. " : 7 ea Pon mer 

: Begitulah, dalam hal bahasa nasio- Merekan ana mehkba 

. aan, Je rat “sm saia banteng mengatakan, bahwa djitru- 

dalam urusan perpustakaan kita hot “bitjara' militer telah” MREMberikan 
leh | menelan ludah. Apalagi kalau ga mbaran'jang sangat opfimistis me 

mati di pulau Manus 4 orang pendja 
hat perang Djepang. : 

Orang2 Djepang ini dipendjara 
“kan di pulau Manus .sedjak perang 
berachir. — Ant. - UP. 3 

    

   

    

1 6 x 3 

penghargaan mereka ' terhadap dji- 

keta kepada D.K,. 
Israel akan mengembalikan seng 

keta perbatasan kepada, Dewan Kea 
.manan PBB, djika tak tertjapai per 
sSetudjuan dalam 2 atau'3 minggu. 

Demikian djuru  bitjara pemerintah 
Israel mengatakan di Jerusalem pa 
da hari Rabu jl. 

Dikatakannja, bahwa Israel sedang 
menunggu hatsil pembitjaraan? jang 
sedang dilangsungkan antara Maska 
pai Perkembangan Tanah Palestina 

dan pemilik2 bangsa Arab didaerah 
jang dipertengkarkan , didanau Hu 
leh» se Anti UP, 

Serangan k wet 'puwkan don . 
"Pasukan? Vietnam Ho Chi Minh 

pada hari Rebo jl. melakukan sera 
ngan Kuat terhadap ' Kedudukan2 

pasukan2 Perantjis pada suatu front 
jang lebar disepandjang sungai Day 
Gipropinsi Tonkin bagian tenggara. 

Pembesar2 Perantjis mengatakan, 
bahwa serangan itu terdjadi disuatu 
front dari Phuli jang letaknja 20 

mil sebelah selatan Hanoi hingga ke : 
Ninbinh jang letaknja 50 mil Jebih 
keselatan lagi. 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 
Letnan Bernard de Lattre de Tassig 
ny, anak laki2 dari. panglima besar 
Perantjis di Indochina tewas dalam 
pertempuran jang berlangsung pa 
da hari Rabu itu. 1 

Demikian menurut komunike isti 
mewa angkatan darat Perantjis ma 
lam Kemis. — Ant. - UR. ' 

  

Kesibukan negara2 Arab 
Mangkubumi Irag, “ Abdul Illah, 

dengan disertai oleh perdana mente 
ri Nuri Said Pasha, dan kepala staf 

Irag, djenderal Saleh  Sahib, pada 
hari Rebo pagi bertolak dengan .pe 

sawat terbang ke ibukota Jordania, 
Amman. Fi 

Beberapa lama mereka akan ting 
gal di Amman tidak diumumkan, 
sedangkan segala sesuatu sangat 
dirahasiakan mengenai alasan2 kun 
Gjungan itu. 

Putusan. kundjungan itu telah di 
ambil dengan tiba2 . setelah radja 
"Abdullah dari Jordania kembali dari 
Turki. — Ant.- AFP. S3 

   

   
   

  

“Israel kembalikan seng- 
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sewa tanah “ditolak B. T. I. 
Djawa Te Tengah 

'ARJSAN Tani Indonesia Djawa Tengah dalam konperensinja baru? 

  

'ini di Kartosuro dihadiri 'h selaruh  tjabang?nja terutama tja- 
bang? dimana terdapat onderneming tebu dan tembakau, telah memu- 
tuskan menolak Peraturan Kerrenterian Dalam Negeri No. 8 bulan Peb 
ruari tahun 1951, tentang Persewaan Tanah bagi. tanaman tebu tahun 
1951, dalam mana dil   

    
    
   

lebihnja dari 150 kwin 
.“Djumlah. tersebut. ol 
lang sangat rendah, dan merugikan 
petani. Oleh BTI. dalam konperensi 
tersebut ditetapkan, sewa tanah un 

'BTI dipan 

tuk penanaman tebu paling rendah . 
sebesar R. 10.200,— dalam 18 bulan. 
Disamping itu masih harus ditam 

bah dengan : 2 : 4 

a) “uang pemulihan tanah sebesar 
R..500,— tiap Ha-nja,- berdasar- 
kan perhitungan, bahwa untuk 
pemulihan tanah jang. habis di- 
tanami tebu itu dibutuhkan 100 

tenaga sehari & R.5.-— 
tiap orangnja. $ 

b) 1 kwintal ZA tjuma2 untuk ti- 

ap Ha-nja. Ha : 
Cc) bagi got patusan (got untuk 

pembuangan dan: . pengambilan 

“orang 

air jang melalui tanah jang ti-. 
dak disewa pihak onderneming 
harus membajar ' sewa R 7.50 
untuk tiap M2 dalam 18 bulan. 

d) “untuk pemasangan  djalan rel 
sasakan (tidak permanent) pi- 
hak onderneming harus memba- 
jar sewa bagi tiap M2 R 5,— 
dengan ketentuan bahwa seha- 
bis rembang djalan rel tersebut 
harus dihongkar. " f , 

e) Uang kasepan: Djika peremba- 
ngan tebu terlambat (kasep) 
dari waktu jang telah ditetap- 
kan (18 bulan), jang akan da- 
pat merugikan 
penanaman padi atau polowidio. 
nja terpaksa ikut: terlambat, 
maka pihak onderneming harus 
membajar uang ' kasepan seba- 
gai berikut: 

Laksamana Forest Se pegas EA 
  

Blokkade akan. kurangi  daja 
bergera 

Tapi djangan setjara unilateral 
K EPALA dari operasi? angkatan 

@& Skerman, menjatakan-pada hari 
laut Amerika, laksamana Forest 
Rabu jL, bahwa beberapa ribu ran- : 

Ijau buatan Rusia telah dibersihkan dan “dihantjurkan oleh kapal? -ang- 
katan laut Amerika dari pantai Korea. 

Shermar mengemukakan perrjataan itu dihadapan Panitia Peme 
riksa Senat jang menjelidiki soal pemetjatan djenderal MacArthur.— 

Dikatakannja, bahwa  randjau2 
itu diletakkan oleh pasukan2 Tiong- 
'hoa. Dalam memberikan “djawaban 
atas pertanjaan senator Richard Rus 
sel jang ingin mengetahui apakah 
pasukan2 Amerika berhatsil dalam 
usahanja untuk mengurangi stock 
randjau?2 itu, Sherman mendiawab- 
nj bahwa randjau2 itu - mungkin 

at Gipuat dengan | ketjepatan jg 
seperti ketjspatan jang diper- 

gunakan oleh angkatan laut Ameri- 
ka untuk menjapunja. 

    
Perlawanan -layan makin 

kuat. 

Berbitjara tentang operasi2 di Ko- 
rea, Sherman  menjatakan, “bahwa 
perlawanan pasukan2 Utara Yupa2- 

nja mendjadi makin kuat hari Rabu 
pagi dan menurut suatu perhubung 
an dengan pesawat teletype jang di- 
terima pada djam 11.00 Gmt, korps 
ke-1 dan ke-5 Amerika di front Ba- 

rat mendjumpai perlawanan jang sa 
ngat ulet. 

Ditambahkannja, bahwa kapal2 
Amerika dengan artilleri2nja telah 

memperlindungi kesatuan2 Korea Se 

Gifront 
Timur. Dikatakannja, bahwa kesatu 
an2 tersebut telah sampai pada sua- 
tu tempat jang terletak 40 km Utara 
garis-lintang 38 deradjat. 

Oleh karena hari Rabu itu meru- 
pakan hari-hesar bagi Amerika, jak- 
ni ,,/Hari Peringatan”, maka sedikit 
sekali senator2.jang mendengar akan 
keterangan Sherman itu. 

  
"mengingat, baliwa prof. Ranganatan benai ifnasi mol tee MERNba Pali Mane mama se Ben Be on La menghasil 'beringatkan bah ga BINA Ab mita Iga 23 ana : TR an sebuah Wuku besar dan tebal, binjai tjukup orang dan perienei Bere ea TER jang chusus membitjarakan urusan en Mean an, untuk mengadakan serangan pem 

balasan.: 5 Ai ate j 
Ketika ditanja, mengapa. pernjata 

an baru tidak @iperbintjangkan da: 
lam pertemuan ifu, kalangan . jang 
mengetahui tersebut mengatakan, 
bahwa RRT mungkin akan lebih ber 
sedia membitjarakan' penjelesaian 
masaalah Korea dikemudian hari. 

biblictIeek.. Hingga kini sudah ham 
pir 3 losin buku tebal jang dihasil- 
kan. 6 NAN IPS $ 

, -. Indore disebut Madhyabharat 
Rupanja kebanggaan bangsa India 

akan nama mendjadi watak. Itu ter 
njata, langsungnja All India Library 
Conference jang Pen en er: Le- 
taknja ditengah2 segitiga kota2 '” Mereka menganggah, bahwa be : Bombay - New Delhi dan Calcutta. jumlah tiba santnja untuk mengeluar F Djadi diselatan « daja/, New“Delbi, kanistatement baru” Ant & up. f djarak 600 mil. PENA GA Gen Ka , 7 Ta 

Indore sekarang disebut ' Madhya' 
Bharat. Sekedar ditjatat, arti Ma- 
dhya Bharat ialah: madhya — cens. 
trum, Bharat — India. Mungkin di 
maksud, itulah pusat India. Demiki- 
an kesan pak Patah. “- “.... 

0 bu, bahwa:ada sesuatu jang baru pa 
oe 92 pertemuan para wakil menteri? 

" “'Tuar negeri jang akan datang” 

On Ten Oa Mengjawab pertanjaan? para war- .. 
.. rerika. Serikat pada hari Ra- tawan, apakah kiranja 3 Besar ber- 
bu mengemknan Sp Peringai ba maksud hendak menjampaikan nota 
nja dengan tenang, mengingatkan Kepada Moskow, Schuman mendja- 
orang2 Amerika jang kini sedang Wab, bahwa ia tak dapat mengata- 
berperang serta jang telah mening- kan sesuatu mengenai masaalah itu. 
gal dalam medan pertempuran Ko- ' Sementara itu menteri penerangan ' 
rea. 2 Ne MPA Perantjis, Albert Gazier, mengata- 

2 Ta " 00 kan kepada pers, bahwa dalam per- 
# Pemerintah Filipina menjediakan temuan para wakil menteri Juar ne: 
upah? sedjumlah 5 djuta peso bagi geri 4 Besar jang akan datang akan ' 
orang2 jg dapat mena , 

Ga. 
  

Usul! baru dalam konpe- 
rensi Pars? 

: . “Schuman tatap mulut. 
| Robert Sehimman, perdana menteri 
Perantjis, mengatakan pada hari Ra . 
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He Ra Hap 

€ 

angkap ,pang-. disampaikan dokumen” baru, 2 
lima2 Huk dan Komunis jang -ter- — Menurut srentjana, pertemuan itu “H 

i penting.” Let. kol. Calixto Dugue, akan diadakan pada hari Kemis'ini. 
| kepala “staf tentara, " menetapkan, Demikian Reut Ska ME 

bahwa.barang siapa bisa menang- AFP mewartakan dari London, 
kap pemimpin besar Huk Luis Ta- bahwa dalam sidang Madjelis Ren- 
ruc dan pemimpin Komunis Guiller- dah Inggeris Rabu sore sedjumlah 
mo Capadocia,. akan dikeri- upah anggauta2 dari Partai Konservatif 
100.000 peso buat masing2 pemimpin telah mengadjukan permintaan 'ke- 
tadi. Untuk pemimpin? lainnja, dise pada pemerintah, supaja memanggil 
diakan upah? antara 30.000 sampai - kembali wakilnja dari konperensi di 
50.000 peso. ' # Baris itu, —- Ant, « Reuters 

    

  
. Markas kota Hongkong jang letaknja ditepi Causeway Bay baru? ini mendjelma djadi Tautan api, kare (na kebakaran jang terdjadi dalam: kam pung Gimana rumah? berdjedjal2. 1500 Penduduk kehilangan rumah nja dan harta bendanja. Pada gambar numpak dengan api jang sedang menjala2 membubung tinggi, ANP, 

Sherman setudju blokkade 
terhadap RRT. 

Dalam memberikan keterangannja 
lebih landjut, Sherman mengatakan, 
bahwa.ia menjetudjui didjalankannja 

suatu blokkade jang ,,effesien” ter- 
hadap RRT oleh Perserikatan Bang- 
sa - Bangsa. “, 
Menurut pendapatnja, blokkade 

itu hendaknja merupakan  blokkade 
laut Gan ekonomi. Tetapi ia tak se- 
tudju, djika tindakan sematjam itu 
didjalankan .setjara Unilateral oleh 
Amerika, karena Rusia mungkin 
akan menentangnja dgn kekerasan. 

- Dikatakannja, bahwa suatu blokka 
“de jang diputuskan oleh PBB mung- 
kin akan dihormati oleh Rusia dan 

ditambahkannja, bahwa Rusia telah 
menghormati blokkade'jang didjalan 
kan terhadap pantai Korea. 

Apa hatsil2 blokkade ekonomi? 
Tentang hatsi2 suatu blokkade 

ekonomi terhadap RRT beserta aki 
bat2nja bagi industri berat RRT jg 
karenanja akan hanja tergantung 
daripada bahan2 mentah jang diki- 
rimkan melalui kereta-api rans- 
Siberia, Sherman mengatakan, bah 
wa disamping bahan militer serta ba 
rang2 industri, larangan pengiriman 
obat2an akan memperluas bahaja 
penjakit, jang akan sangat menguws 
rangi daja bergerak dari angkatan 
darat RRT..— Ant. AFP. 5 

Tindakan tolol: 
Menteri Iuar negeri Inggeris, Her 

bert Morrison, menolak usul seorang 
wakil golongan ' konservatief dalam 
Madjelis Rendah,  supaja Inggeris 
memanggil kembali wakil-wakilnja 
dalam rapat utusan2 menteri luar 
negeri, jang “sedang diadakan di 
Paris. 

»Tindakan demikian adalah. tolo?' 
kata. Morrison selandjutnja. 

Sementara itu. UP. mewartakan 
dari London, bahwa . menurut kala 
ngan2 jang berkuasa, pada Rebo 
malam 3- Besar akan meminta ke 

  

pada Rusia supaja pada hari Kemis lam soal modal 
djawaban jang "pasti 'tenindustri bangsa Indonesia, demikian 

memberi 

petani karena : 

Gitentukan persewaan tanah bagi tanaman tebu tiap Ha-nja sebesar R 1.500.-— dengan ditambah R 2.— tiap kwintal tebu se 
tal tebu tiap Ha-nja. : 

LI. terlambat 1 sampai 10-hari dihi 
tung 1 bl. — 1/18 X R 10.200.-— 

2. terlambat 10hari sampai 3 bu- 
lan dihitung 3 bulah — 1/6 Xx 
R-10.200:—- 

3. “terlambat 3 sampai 6 bulan di- 
hitung .6 bl — 1/3 xXx R10.200.— 

4. terlambat 6 bl keatas dihitung 
Lt 5 28nXuUR 10,200. 

Djumlah persewaan tanah sebesar 
R 10.200 tiap 18 bulan tersebut, dite 
tapkan dengar dasar perhitungan, 
kalau tanah itu ditanami dengan tja 
ra maro. 

Hasil tiap Ha-nja di Solo—Jogja 
rata2 ada 1300 kwintal tebu dengan 
rendement 13 pCt., jang berarti, bah 
wa hatsil gula tiap Ha-nja ada 13”, 
dari 1300 kwintal — 169 kwintal gu 
Ia. Ongkos tebang sampai giling di 
hitung Ik 6075, hingga hatsil bersih 
ada 4072 dari 169 'kwintal — 68 kw. 
gula tiap Ha-nja. Dari djumlah ter- 
sebut petani mendapat separohnja 
ialah 84 kw gula tiap Ha-nja. Ka- 
lau tiap kw gula harganja-R 300.-, 
maka hatsil seluruhnja jang mendja 
di bagian pak tani ada 34X R '300.-— 

RR: 10200: : : 
Bagi tanah jang ditanami temba 

kau, rosella dan lain? jang hanja di 
pakai paling Jlama 1 tahun, ditentu- 
kan dengan dasar lain jang besarnja 
R. 6.500.— setahun: s3 

Disamping  djumlah tersebut ma- 
sih harus ditambah dengan: 
4). uang pemulihan : tanah sebesar 

R 400.— tiap Hasnja, berdasar 
kan perhitungan, bahwas untuk 
pemulihan tanah itu dibutuhkan 

1 30 orang tenaga sehari 4-R 5.-- 
tiap orangnja. 

b) 1I kw ZA tjuma2 untuk tiap Ha, 
Cc) bagi got patusan pihak onderne 

ming harus menjewakan R 7.50 
untuk tiap meter2, 

4) untuk pemasangan railbaan sa- 
sakan (tidak permanent) pihak 

, Onderneming: harus menjewa 
R 5.— bagi tiap meter2, dengan 
ketentuan, bahwa “sehabis pane- 
nan, railbaan harus dibongkar. 

e) Uang kasepan: tjara menghi- 
tung uang kasepan adalah sama 
dengan tebu, ialah 1 sampai:10 
hari dihitung 1 bulan, dan sete 
rusnja. 

Djumlah sewa tanah sebesar 
R 6.500,— tersebut berdasarkan atas 
perhitungan: hatsil maximaal (sebe 
sar2nja) kalau tanah itu ditanami 
sendiri oleh pihak petani dengan pa 
di dan sebagainja, disamakan dgn 
persewaan tanah minimum (seke- 
tjil2nja). Na 
Menurut perhitungan sawah Solo- 

Jogja rata2 tiap Ha-nja dapat meng 
hatsilkan 50 kw padi tiap panenan, 
atau 100 kw padi setahun (2'kali pa 
nen). Berhubung harga padi R 65.— 
tiap kwintalnja, maka hatsil seta- 
hunnja bagi tiap Ha tanah ada 100 
X R 65,— — R 6.500— Ant Get 

Pedagang dan pendjual 
gula kirim utusan 

: Tentang protes pedagang Indone- 
Sia di Medan terhadap ditiadakannja 
peraturan allokasi gula pasir, lebih 
landjut dapat dikabarkan, bahwa pe 
Gagang2 itu akan mengirimkan ' se- 
buah - delegasi ke Djakarta" guna 
memperdjuangkan apa jang. - telah 
mereka putuskan dalam rapat mere 
ka pada tanggal 25 Mei jang lalu. 
Sebagaimana diketahui dgn surat 

nja tertanggal 11 Mei 1951 Kemen- 
terian Perdagangan “ memberitahu- 

“kan kepada para pedagang interin- 
sulair, bahwa untuk sementara wak- 
tu peraturan “allokasi bagi gula di- 
hapuskan. Pedagang atau firma (jg 
terdaftar ditempat kedudukamnja) ' 
boleh meminta izin mengangkut gu- 
la pasir, asal dapat menundjukkan 
suatu bukti, berupa regu perusahaan 
kapal, bahwa ia telah mendapat rua 
ngan dikapal untuk mengangkut. gu 
la itu ketempat jang ditudjunja. 

Ketentuan ini disanggah oleh para 
pedagang: tadi, dengan alasan, bah- 
wa hal ini hanja menguntungkan pedagang2 asing jang telah mempu- 
njai hubungan baik dan bersedjarah 
dengan maskapai? perkapalan" jang 
ada di Indonesia. — Ant, 

Kaum Industri minta 
perhatian 

Untuk dapat melantjarkan per- 
kerabangan industri . jang penting 
bagi pembangunan negara, pemerin 
tah supaja memberikan fasiliteit da: : 4 

epada perusahaan! 

tang mau atau tidaknja mengadakamal. bunji usul2 jang disusun oleh pa 
konperensi menteri2 luar negeri 4- 
Besar. 

Nota ini akan disampaikan oleh 
para utusan negara2 Barat di Paris 

kepada utusan Rusia,  Andrei Gro 
myko, dengan. diberi keterangan. supa 
ja segera diteruskan ke Moskou. — 
Ant. - Reuter. 

  

Panchen Lama puas"/! 
Panchen Lama dari Tibet dan de 

wan pemerintahnja telah mengeluar 

kan sebuah proklamasi dalam mana 
dinjatakan, bahwa. persetudjuan baru 
antara RRT dan Tibet telah mem 
beri kepuasan sepenuhnja bagi ke 
Menata semua golongan bangsa2 
ionghoa dan Tibet. Demikian menu 

rut sebuah berita dari Peking jang 
diterima di London pada hari Rebo. 

: Berita tersebut jang dikutip oleh 
kantor berita Sovjet Tass selandjut 
nja menjatakan, bahwa menurut 
proklamasi Panchen Lama bangsa 
Tibet kini telah membuang beleng 
gu2 imperialis dan kembali ditengah2 
keluarga tanah air jang  djaja. Di 

katakan, bahwa bangsa Tibet akan 

berdjuang untuk melaksanakan per 
. Setudjuan jang akan mempersatukan 

masjarakat Tibet dengan masjara 
kat2 lainnja di Tiongkok serta untuk 
persatuan bangsa2 Tibet sendiri. De 
mikian proklamasi tersebut. — Ant. - 
Reuter, 

“jang datang 

ra pengusaha industri Medan dalam 
rayatnja jang diadakan pada tang- 
gal 28 Mei jang lalu. Pu 

. Selandjutnja diusulkan pula,, supa 
Ja pembajaran sertifikat-devisen un tuk bahan2 industri ditiadakan: su- paja pelajanan pegawai jang ber- 
sangkutan pada pengusaha? industri 

meminta devisen diper 
baiki dan supaja di Medan didirikan 
sebuah Balai Penerangan dan Pen- didikan Industri seperti jang telah 
ada di Bandung. — Ant. 

Karet dan emas di Medan 
Tjatatan tanggal 29/5: Sheet No. 1 

R 6.40, Sheet No. 2 R 6.20, Sheet No. 
3R 6— Crepe R S—, Slab R 1,40, 

Pasarnja sepi. 
Mas murni No. 1 R 31—, No. 2 R 30.50, .— Antara, « 

B ' Karet di Djakarta 
Harga Karet untuk £o.b. Djuni tertjatat kemaren djam 17,00 di pa- 

sar Djakarta, Sheet No.1 R 8,05 
pembeli No. 2 R 7,85 pembeli, No. 3 
R 7,55 pembeli, No. 1 ready ek. Tg. 
Priuk R 7,— djadi. Crepe No.1 
R 8,60 pembeli. Pasarannja tetap. 
Antara. 

Tjatatan emas di Djakarta 
Harga emas tertjatat kemaren djam 17.00 di pasar Djakarta, Hmas 

NO si Reba No.2 R Sl, No.8 
R 29,75, — Antara, 
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| Jegja, listrik mestinja mati. Djebul 
“njala terus satu malam. 

    

   

DJUMWAT 1 DJUNI 1951 

(EMARIN dulu pandjang diba- 
Rian sebelah barat djalan Tugu, 

  

“Ban kemarin dulu malam, bagian 
Iseb ih timur djalan Tugu mestinja 
.gelap, djebul terang benderang. 
£ Menurut Bing Kriting, itu untung 
jbesar, sebab jang  mestinja gelap, 
:djadi kelihatan terang. 

mBah Nur pun prinsipiil sependa- 
“pat dengan Bung Kriting. Tapi insi- 
dentil tidak setudju, sebab kemarin 
dulu malam dia kena palang pintu, 
“ketika bertamu disekitar djalan Tu- 

gus. 
Dia sudah pakai tjelana hitam, 

“kemedja hitam, petji hitam, dan ku- 
mis serta djenggotnja disemir hitam, 
"supaja didalam gelap tidak keliha- 
tan. Tapi lantas nampak 
benderang, karena sang Aniem 
sinar gilang-gemilang. . 

“ Oleh sebab itu mBah Nur marah 
“sama -Aniem: Kalau mau njala, kan 
bisa kasih tahu lebih dulu! : 

“Aih, gara2 listrik dan palang pin- 

tu!! mBah Nur mau mengaku ma- 

terang 
ber- 

- sih djedjaka, djadi kelihatan sudah 
punja menantu! 

Sdr. Sujoso bilang, katanja pe- 
"ngairan lebih penting daripada per- 

tanian. Bahkan pengairan itu me- 
rupakan pionir atau pelopor daripa- 
da pertanian. 
-» Berabe. ruwet memikirkan penda- 
“pat Bung Sujoso itu. Sebab djadi 
'ehawatir, djangan2 nanti para peta- 
ni pada sit-down-staking, dan sawah 
jang sudah mendapat pengairan de- 
ngan susah pajah serta ongkos besar, 

lantas apa. gunanja? : 
Menurut Berabe, pengairan dan 

“pertanian sama2 pentingnja. Tidak 
ada jang kelas II, semuanja kelas I. 
Sama sadja seperti Adam dan 

Hawa, jang djuga sama2 pentingnja. 
» Biar ada seribu kaum Adam kalau 
tidak ada satu kaum Hawa, dunia 
ini bakalan sepi, dan rumah2 akan 
kosong semua tidak ada jang menje- 
wa. Demikian pula sebaliknja, biar 
ada seribu kaum Hawa, kalau tidak 
ada satu kaum Adam, tanggung se- 
pi dah. 

Tentu sadja, single terus sih, kata 
mnBah Nur. 

BERABE 
RA 

  

"Malam perpisahan S.G.A. 
po Negeri 
Semalam digedung CHTH Jogja di 

langsungkan malam perpisahan dari 
para siswa SGA Negeri untuk tutu- 
pan tahun peladjaran 50/51. 

Sesudah dilakukan kata pembu- 
kaan maka lalu diteruskan upatjara 
pemberian idjazah dari 92 orang jg. 
lulus, dari klas III A dan B, jang di- 
lakukan oleh Kepala Sekolah. Dalam 
kata sambutannja Kepala Sekolah 
antara lain menjatakan, bahwa se- 
bentar lagi para siswa diharapkan ta 
at melakukan kewadjibannja agar 
berguna bagi nusa dan bangsa. 
“Kemudian diteruskan malam per- 
tundjukan tari Gatutkotjo Gan- 
rung.jang dimainkan oleh keluarga 
dari sekolah tersebut. 

Minggu jad, akan diadakan ,,tuin- 
feest” bagi keluarga asrama S.G.A. 
“tsb. dihalaman asrama. 5 

2 : 

Siaran RADIO 
Gelombang: 59,2 dan 122,4 m 
.DJUMAT 1 DJUNI 1951 

13.15 Ruangan rumah tangga oleh 
£... Nj. Suparto 

17.30 Pengumuman dan Berita Kota 
18.30 Sekitar Negeri Tetangga kita 

19.15 Tjeramah Ki Hadjar Dewan 
ber Coro 

21.15 Obrolan Pak Besut 

  

" 21,30 Langen Mondrowanoro 

SIANG & MALAM 
TUGU-KIDUL 30 JOGJA 

| Tiepat dan rapi. Terima panggilan | 
SA op | elpon 72. 

   

    

   

ETERANGAN PEMERINTAH 
Wan —— 

(Sanbugan hal. 2). 

tidak menantikan kabar baru. Dan 
sebaliknja, apa jang dibatjakan oleh 
PM. itu, seakan2 hanja untuk me- 

ngesjahkan apa jang telah pernah 
diterangkan para Menteri dan di- 
tuliskan disurat2 kabar. 

Itulah sebabnja nampak kurang 
enthousiast dikalangan para pe- 
ngundjung. Meskipun djumlah pe- 
ngundjung itu banjak djuga. Sebagai 
sediakalanja, kalau Pemerintah mem 
berikan keterangan. 

S EBERMULA diterangkan kisah 
'pembentukan Kabinet. Kabinet 

koalisi nasional dengan dasar jang 
luas. Dinjatakan,bahwa itu sesuai 
dengan harapan partai2, fraksi2, dan 
djuga para anggota Parlemen jang 
tidak ber-fraksi atau tidak ber- 
partai. 

Setelah itu keterangan program- 
nja. Inipun, hemat kita, tegas. 
gas pendirian Pemerintah. ' Tegas 
pula apa jang terfikir akan dapat di 
kerdjakan oleh Pemerintah.” Adapun 
bagaimana njatanja nanti, itu soal 

,lain. Soal orang2-nja jang akan me- 
laksanakan. Memang, tentang pe- 
laksanaannja, masih harus menung- 
gu bukti! 
Pertama diterangkan, bahwa pro- 

gram itu tidak banjak bedanja dgn 

program Kabinet Natsir atau Kabi- 
net Hatta dulu. Sebab sesungguh- 
nja, persoalan jang dihadapi masih 
tetap sama. Belum selesai dipetjah- 
kan dan dilaksanakan oleh Kabinet 
jang dulu2. Penjelesaiannja masih 
harus dilandjutkan. sekarang. Mi- 
salnja mengenai: keamanan, ke- 
makmuran rakjat, organisasi Ne- 
gaya perdjuangan Irian Barat, pem- 

bentukas Konstituante, dll. lagi. 
Perbedaannja hanja terletak dim 

'kebidjaksanaan menjelenggarakan 

beberapa keputusan. Diantaranja ke 
putusan2 tindakan, bertali dengan 
timbulnja situasi baru, sesudah kon- 
ferensi Irian Barat gagal. 

ETERANGANNJA — mengenai 
“program keamanan: tegas. Le- 

bih dulu dikemukakan satu adagium 
(pepatah). Hukum tanpa kekuasa- 
an menimbulkan anarchi: kekuasa- 
an tanpa hukum menimbulkan tyra- 

ni. 
Demikianlah! Disamping memper- 

tegak kepastian hukum  (rechtsze- 
kerheid), Pemerintah akan menjem- 
purnakan alat2 kekuasaan Negara. 
Semua itu untuk mendjamin terlak- 
sananja keamanan, — sehingga 
tiap2 penduduk merasa aman-ten- 
teram, bebas dari matjam2 ketaku- 
tan terhadap bahaja jang mengan- 
tjam dirinja. 

Berkenaan dengan itu ada ditegas- 
kan. Setiap organisasi jang menje- 

rupai Negara, atau menjerupai alat2 
Negara, dinjatakan terlarang. Dan 
tiap2 pembentukan organisasi .se- 

bagai Negara didalam Negara Ke-srintah sekarang ini sudah boleh ki- . 
satuan Republik Indonesia, dipan- 

dang sebagai perbuatan ,,pemberon- 
tak”! 

Tegaslah keterangan ini. Orang 
banjak tentu menunggu2 bukti tin- 
dd#kannja nanti. Misalnja sadja, akan 
bagaimanakah tindakan Pemerintah 
Sukiman terhadap DI? 2 
Keterangan2 jang lain-pun ba- 

njak jang tegas. (Banjak, bukan 

semuanja!). Soal2 konkrit, dan jang 
terfikir akan dapat dilaksanakan, 
dikemukakan. Misalnja soal nasio- 

nalisasi Javase, Bank, soal pentjabu- 
tan padjak peredaran, soal pentja- 
butan larangan pemogokan, soal 
pembaharuan hukum agraria, dll 

€ Pad 
lagi. 

Pe. Itu 

N 

KETERANGAN “Pemerintah ba- 
“Wnjak jang tegas-terang. Tidak 
membingungkan orang jang meneri- 
manja. Setudju atau tidak setudju, 

tidak bingung. Puas atau ketjewa, 
tidak samar2. 

Dari keterangannja jang djelas 
singkat itu, nampaklah kemauan 
bekerdja Kabinet Sukiman ini. Ke- 
mauan bekerdja: ada. Adapun ba- 
gaimana rupa pekerdjaannja nanti: 
itu soal lain! 
Nampak pula kesanggupan men- 

tjiptakan kenjataan2 gendiri. Tidak 
menunggu2 nasib sadja. Tidak me- 

njerahkan diri kepada semua kenja- 
:taan jang nampak dihadapi sadja! 
Berani mengambil initiatif. Nampak 
usahanja, untuk ' mentjari perpadu- 
an antara tjita2 jang didukungnja, 
dengan kenjataan2 jang 

Boleh diperhitungkan. Kabinet Su- 
kiman nanti akan mendapat ,,vo- 
tum kepertjajaan” dari Parlemen. 
Ketjuali karena Masjumi dan PNI 
sudah bulat menjokong Kabinet Su- 
kiman, antaranja djuga karena kete- 

rangannja jang tegas terang itu! 
Kabinet Sukiman. .akan lulus da- 

lam udjiamnja jang pertama. 'Teta- 
pi jang lebih berat udjian2 selan- 
djutnja nanti. Masih banjak udjian 
jang harus ditempuh. Baik udjian 
dihadapan Parlemen, maupun. diha- 

dapan chalajak ramai. 
Jang dekat dihadapi misalnja udji- 

an tentang Anggaran Belandja Ne- 
gara. Akan dapatkah Kabinet Suki- 
man ini menjusun Anggaran Belan- 
dja Negara jang tidak begitu mem- 
beratkan rakjat, tetapi jang djuga 
Gapat menutup semua keperluan Ne- 
gara? Akan dapatkah Pemerintah 
mensesuaikan pengeluaran dengan 
pendapatan Negara? Dengan tidak 

mengurangi « keperluan perkemba- 
ngan Negara dan masjarakat kita? 
Inilah satu udjian jang sangat berat. 

Selain itu berat lagi: udjian mem- 
pertahankan politik-bebas kita. Po- 
litik bebas jang sesungguhnja. Bu- 
kan politik bebas pada etiketnja sa- 

dja! 
ABINET Sukiman ini djuga ma- 

sih merupakan Kabinet perali- 
han. Sampai terbertuknja Konsti- 
tuante nanti. Dan sampai disitu itu- 
pun masih banjak udjian jang harus 

ditempuh. Djika tidak -lulus, maka 
Kabinet Sukiman akan djatuh sebe- 

lum Konstituante terbentuk. 
Kita harapkan, Kabinet Sukiman 

akan lulus menempuh udjian. Se- 
bab, terlalu sering krisis Kabinet, 
pada waktu ini memang tidak baik. 
Akan mengganggu perkembangan 

Negara dan masjarakat kitg. 
Tetapi, untuk lulus itu ada sjarat- 

nja, hemat kita, pertama2 bertindak 
progressif dan mendekat kepada 
rakjat. Keterangan program Peme- 

ta katakan progressif. Selandjutnja, 
Kabinet perlu melakukan tindakan2 
jang lebih progressif lagi. 

Masjarakat kita menghendaki tin- 
dakar2 progressif. Djika Pemerintah 
tidak mengikuti, akan ketinggalan 
bus. Artinja Pemerintah Sukiman ini 
akan ditinggalkan oleh rakjat. Dja- 
tuh, aan akan timbul Kabinet lain 
jang lebih progressif. 

Hanja dengan tindakan2 jang le- 
bih progressif-lah, apa jang diharap- 
kan olen PM Sukiman akan terka- 
bul. Jakni kerdja sama se-erat-erat- 
nja, antara Rakjat, Parlemen dan 
Pemp»rintah. 

Ejakarta, 29 Mei 1951. 

Juti. 
  

PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan kepada chalajak ramai, bahwa sebagai TANDA 

| BUKA, selama bulan Puasa akandibunjikan 
dikota Magelang. 
Pemakaian sirene tersebut telah 

Komandan K.M.K. Magelang. 

14-6. 

MELAJANI DGN. CONDITIE 
TJEPAT ! Meubels (almari, 

kursi, medja dll). 

MURAH ! Balungan rumah 
(tjagak, usuk, pa- 
pan dll.). 

RAPI! $£Tersedia ribuan 
keping papan su- 
ren. 

Hubungan pada: 1 
R. Moh. SJAFIIE 

Persh. kaju ,,Sampurno” 

Kemetiran Kid. 45, Jogja. “ 
Ha 
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2 Menjambung Pengumuman pembagian gula-pasir dari Pemerintah 

Kota-Pradja Jogjakarta tg. 18-5-'51 No.: 4/1951 dengan ini diberita- 
, hukan, bahwa jang tersebut dalam pasal 6, jang dimaksud ialah pem 

'bagian ini untuk Kepala-Somah jang sjah dalam lingkungan R. K. 
: : Banjakn ja 1 Yv, kg. tiap Kepala-Somah. 

, 'Pembagian ini melulu untuk keperluan tersebut. 
MEA Sa aib 7 1 oril 1 1 

kk Djatah ini untuk bulan April 1951 dan dimulai tg. 2 Juni 1951. 

Harga R 1.95 tiap Kg. 

Jogjakarta 1 Juni 1951: 

aa ! — an. Pemerintah Kota-Pradja 

: Jogjakarta 
Kepala dinas lain2. 

ttd 

JUDANINGRAT   
  

    

sirene jang berada 

mendapat persetudjuan idzin dari 

Magelang, 1 Djuni 1951. 
Coordinator: Urusan Agama Daerah 

Kedu — Magelang. 

  

PENGUMUMAN 
Berhubung organisasi BA.K.U 
mepgalami perubahan utk. per 
baikan, maka surat2 jang ber 

laku hanja tertanggal 20 MEI 
1951 dan seterusnja. 

tt. Ketua B A. K. U 

KBOKULATANPAKTAT TT 
megan Loves Date Bor tra  S TA Sa naa EGA 
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LUXOR ? 

  

dihadapi 

PREMIERE malam ini: 

Serta Cecile Aubry 

sebagai »MAWAR. 

HITAM. Teks Bah, 

Indonesia / Belanda. 

13 tahun keatas. 

  

Teu 

  

Djam: 17 - 19 - 21: , 
Minggu matinee G3 5 cocor 

djam: 10.00 pagi. : 2 
Sa Senen. tidak ” reP OWER: Orsor WELLES 

main. 
10—€ 

(era Pe Denamaaantasan 

PANGGILAN 
Kepada semua Djawatan2 / Kantor2 Pemerintah jang telah menerima 

licentie2 speda (ex-Gapindo), supaja segera berhubungan dgn kantor 

kami. 5 

i Hormat kami, 

The Suez Trading Coy. N. V. 
Purwodinatan Tengah 18, Tilp. 1691 

13 -5. SEMARANG. 

    
     

  1g 
ai 

Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakarta. 

PENGUMUMAN. 
No: 5/K.P.P.P./51. 

Tentang: kabar pembatalan hari permulaan z 

Pemilihan umum untuk D.P.R. 

Daerah Iistimewa Jogjakarta. 

Berdasarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri tg: 31-5-1951 

No. Pem 18/9/27, dengan ini K.P.P.P. Jogjakaita mengumumkan, bah 

wa berita dalam surat kabar ,,/Merdeka” tg. 26-5-1951 mengenai 

pembatalan pemilihan umum untuk D.P.R. Daerah Istimewa Jogja- 

karta oleh Menteri Dalam Negeri: tidak benar, berarti pemilihan te- 

tap akan dimulai tg. 16 Djuli 14951. 

Hendaknja para petugas 1nehjampaikan pada jang  berkeper- 

tingan dan persiapan tetap digiatkan untuk dapat mentjapai hasil 

jang sebesar-besarnja. 

Jogjakarta, 31-5-1951. 

Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakarta. 
“- 5 : Secretaris, 

tta. 
(KOETWAKNO PRODJOPRAMUDJO) 

5-6 
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PEMBERITAHUAN 
Dengan ini kami beritahukan, bahwa djabatan Agent H. M. Aniem 

N. V. di Semarang, Tuan S. F. Storm, selama ia beristirahat. karena 

sakit, mulai dari tgl. 1 Djuni-diwekil oleh Tuan Ir. J. G. de 

Jongh, jang pada waktu ini mendjabat Agent vata E. M.B. di Pur- 

wokerto, 

E. MN ANJEM, N. V, 

12-5. £ E! MARANG. 
      4-6   

    
     

»TRI-HUSODO” Pusat Bg. Poliklinick 
Danunegaran No. 56, Telp. 458. 

JOGJAKARTA. 

PENGUMUMAN 
Selama Dokter ,,TRI HUSODO” menderita sakit, pepriksaan Dokter 
diganti oleh: 

Dr. SAMPURNO. £ 
Djam bitjara tiap2 hari bekerdja: 

PAGI djam : 11 —12 siang. 

SORE djam: 4— 5 
Sedangkan polikliniek dan pepriksaan hamil dibuka tiap2 hari se- 

perti biasa. t « 
Jogjakarta, 1 Juni 1951. 

Pengurus. 3-6. 

    sajak dalam makanannya 

digunakan 11 BAN: 2 

a. Sifat'ini kini 

   

cerdjaannj i 
pen k lapangan pekerdjaa 1 aan 

restasinja di lapangan pik tampak padanja oleh suatu tara. 
lah : makin hari. Mara HA hid Bai jang sehat dan makanan jang 

olah-raga : d pengmduf An dimasak dengan 

j ) tangkas dan : ntiasa dimas: g 

meningkat, Ban Pa kimi tepat, Lg Ding bagi saudara, makanan 
: - H 2 2 5 2 z 

Ta La oi Tana rintangan lagi La in th sangat pen 

tidak mempunyai $' / Waniebarik jang sehat a Ha 

ta , kian hari, kian meng Lana Bian 

na 3 Na dan tepat adalah sitat” | Akar makanan sehari- 
erhatian. leg TA Al uabin i 

-pribadinja, sebagai seorang - data hari saudara. 

dalam usaha menge 

   
djar tjita 

BLUE BAND mempertjepat pertum
buhan tubuh 

verdja. 

jang kuat serta menambah semangat bekerdj    
  

i tumbuh-tumbuhan.
 

Kaleng,dari 7-1-2 Kila “| 
—i han aonngbigin arang 

sa
va

na
. 

  

   
HALAMAN 4 

    

  

Segala 

Ini malam dan berikutnja. 

Umur. nINDRA" 
GERBANG ARTI SORGA DUNIA". 

Film berwarna dengan teks bahasa Indonesia. 

(KEKASIH IBU). j 3 

Pemain: 
Jeanete MACDONALD, Jose ITURBI, Jane POWELL. 

: Bagaimana   tjintanja 
3 Kali main: 

Djam 5.—, 1.— & 9.15   

5 timbul pertentangan 'panam 
MASIH MUDA, MASIH P 

(athirnja, Aa saksikanlah sendiri di ,INDRA". 

  

      

  

Minggu-pagi matinee djam 10.—. 

TEA AAN PA AAA KANE TAN IR KANAN EA PA AAA AN 

“Dengan berduka tjita 
kami wartakan, bahwa pada tanggal 29 Mei 1951 djam 22.20 telah 

di panggil oleh Tuhan, di rumah sakit Panti Rapih Jogja, isteri, 

anak dan saudara kami jang tertjinta: 

Njonja Poei Soe Hie (Sie Bien Nio) 
dalam usia 25 tahun. Djenazahnja dikubur hari ini di tempat peku- 
buran Gondomanan Jogjakarta, pada tanggal 1 Juni 1951. : 

Kepada sekalian saudara2 jang telah mentjurahkan tenaga, pi- 
kiran, tempo, sumbangan dan ketjintahan, baek diwaktunja sakit, 

maupun sesudah meninggalnja, cengan ini kami haturkan berihu2 
terimakasih. 

Jang berduka tjita: 

POEI SOE HIE 
Jogjakarta Sie Kee Tjie dgn Njonja 
Eerajaa 1951. Poei Tjin Theng dgn Njonja 

Tan Bian Hoo dgn Njonja. 
Sie Ing Tong dgn Njonja. 
Sie Mo Djiang. 

PARA PENONTON AKAN MENGIKUTI MASUK DALAM PINTU 

»Three Daring Daughters" 

orang 
tua terialap anak, dan bagai- 
mana kesetiaan anak terha- 

dap orang tua, tetapi karena 

SAN YA SEORANG WANITA JANG 
KAK ATAS KENIKMATAN DUNIA”, 

Direksi. 

  

     (OBAT KUAT ) 
, VIGOSEN unTUK LELAKI 
EMMENAGOGUE — 1 - PERAMPUAN 

a) Losman's Vigosen Tablets. 
Obat ini menambahkan da- 
rah sungsum, manik dan na- 
pas, terutama memberi tena- 
ga baru. Sangat berguna ba- 
gi orang Lelaki atau Perem- 
puan jang badan lemah dan 
berbenjakit. 

b) KLosman's Emmenagogue Ta- 
blets. : 

Obat pendapatan baru un- 
tuk: Orang Perempuan da- 
tang bulan tidak tentu, da- 
rah kotor mengumpet, perut 
berasa sakit, kurang darah, 
muka putjat, kepala pusing 
dan pinggang linu pegal! 
AWAS ! Perempuan hamil 
dilarang minum. 
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Cc) Losman's Leucorrhoea Tablets. 

Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
d) Losman's Syphilis Tahlets. - : 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
e) LXosman's Santal Cystol. 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing).   f) Losmawr's Chocolate Laxative Pil. 

Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
g) Losman's Hemorrhoids Pil. , 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
h) Losmar's Calosion Tablets. 3 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. : 

1) Losmar's Neuring Pil. 1 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

j) Losmar's Anti Pollution Tablets. 2 

Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 
k) Losmarw's Deafness Pil. 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
1) Losman's Rheumatic Pil. 

Untuk sakit tulang entjok d.l.1. sakit rheumatiek. 
n) Losman's Nier & Blaas Tablet. 

Mustadjah sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.LI. , 

0) Losman's Bioodtonic Tablets. 

Mengandung Vitamin A.B.C. Untuk orang sakit baru sembuh, 
badan lemah muka putjet, makan tidak- enak. La 
Losman's Antacid Powder. m) : 
Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
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lang, diadakan lelang Comissie, perkakas rumah tangga komplit, 
bahan pakaian untuk Hari Lebaran, kain batik dari Solo/Djokja dll 
lagi. : 
Lelang hanja diadakan satu kali sebulan. 

213-5 
nnti 

BERITA LELANG 
Senen tanggal 4 Juni 1951 djam 10 pagi di Djl. Pontjol 94, Mage- 

Balai lelarg ,,ASIA" 
(Hardjaprawira) & 

  

PEMBATASAN ALIRAN 

LISTRIK 
Oleh karena pada hari2 belakangan ini pemakaian aliran listrik 

selalu bertambah meningkat, maka terpaksalah kami untuk mem- 
perpandjang waktu pemutusan aliran litrik, jaitu Ik. pada . djam 
197.00 aliran listrik sudah mulai karan listrik, jaitu Lk, pada” djam 
baru mulai kami sambung kembali. Djikalau kami tidak mendjalan- 
kan peraturan tersebut, maka Pusat Tenaga Air kami tidak akan 
dapat bekerdja, dengan djumlah air jang pada waktu ini oleh Pe- 
kerdjaan Umum diberikan kepada kami. 

Sebab-sebabnja barangkali sadja, oleh karena kebanjakan dari 
para langganan didalam" waktu belakangan ini kurang menghemat- 
nja, dibandingkan dengan waktu jang sudah2. ? ' 

Untuk kepentingan para langganan sendiri, maka kami meng- 
harap dengan sangat, agar supaja para langganan mendjalankan 
penghematan pemakaian aliran listrik dengan Sungguh2, sehingga 
pemutusan aliran hanja berlangsung didalam waktu jang sep€ndek- 
pendeknja.   

  

E. M. Aniem, N. V. Semarang. 
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