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2... kembali 
Dr. Subbarayan Duta Besar India 
kemarin siang telah kembali ketanah 

airnja dengan pesawat terbang 

BOAC setelah ia bersama njonjahnja 
djam 10.30 datang diistana meminta 

diri kepada Presiden. 
Dilapangan terbang  Kemajoran 

nampak wakil PM, Menteri LN, 

Sekdjen. Kementean LN. Dr. Dar 

masetiawan dan pembesar Indonesia 

lainnja, djuga wakil2 diplomatik un 
tuk memberikan selamat djalan ke: 

pada Dr. Subbarayan. 

Seperti telah dikabarkan Dr. Sub- 

barayan atas permintaannja sendiri 

telah berhenti sebagai Duta Besar 

dan untuk sementara Mr. C. Srini 
vasah bertindak sebagai Charge 
@'Affaires India di Indonesia. — Ant. 

3 Mobil sogokan di- 
beslah 

Dalam usaha  menjelidiki kenda 

raan2 bermotor jang diperoleh dgn 

djalan memberikan uang extra kepa 

da anggauta panitya pembagian ken 

daraan bermotor jang telah tertang 
kap, pihak polisi kemarin dulu ber 

buah mobil 

kepunjaan orang2 Tionghoa dikota 
Djakarta dan jang diperoleh dengan 
djalan memberi uang extra .itu. 

Dalam pemeriksaan sementara jg 

dilakukan ternjata 
Tionghoa ini terdiri dari mereka jg 
bukan semestinja diberikan priori 
teit kendaraan bermotor. 
“Oleh pihak jang berwadjib diharap 

kan bahwa dalam waktu jang sing 

kat pembeslahan setjara besar2an 

akan dapat dilakukan . terhadap 
orang2 jang semestinja tidak berhak 
mendapatkan prioriteit kendaraan 
bermotor bukan sadja dikota Djakar 
ta tetapi djuga dilain-lain tempat. 

Dapat diterangkan bahwa untuk 
menjelidiki kendaraan2 bermotor jg 
diperoleh dengan  djalan memberi 

uang extra kini telah dibentuk suatu 
panitya terdiri dari pihak kedjaksaan 
tinggi, polisi, tentara dengan bebe 
rapa instansi lainnja.. Dalam pada 
itu didapat kabar bahwa pemeriksa 
an pendahuluan oleh pihak polisi 
atas diri Ir. Abdulkadir kini telah 
dimulai. — Ant. 

  

  

Buruh Pekerdjaan Umum 
jang dihentikan 

Pada tanggal 1-6-1951 telah ter- 
djadi pula massa-onslag jang dila- 

.kukan di Djawatan-Gedung2 Seksi 
Jogjakarta sebanjak 26 orang. Pe- 
rundingan antara buruh jang diada- 
kan diwakili oleh Sdr. Hadisoesanto 
dengan wakil Kepala Djawatan jang 
diwakili oleh Sdr. Mochamad Sulai- 

man, terdapat hal2 jang tidak be- 
rani dipertanggung djawabkan. «. 

Wakil dari Djawatan Gedung2 
Seksi, tidak berani tanggung djawab 
atas tindakannja menghadapi Bu- 

- yuh, katanja Tn. Sutopo jang sebi- 
gai Kepala Djawatan Gedung2 Sek- 
si Jogjakarta pergi ke Djakarta. 
Dan perundingan akan diteruskan 

apabila Kepala Djawatan telah da- 

tang. : PN 
Mengenai para buruh diputuskan 

dalam perundingan pada tanggal 1 
Juni 1951 tetap bekerdja seperti hia- 
sa, sambil menunggu putusan rapat 

jang akan datang. 

Pekan olahraga kepo- 
lisian Djawa Timur 

Kesudahan pertandingan2 sepak 
bola hari ' pertama dalam Pekan 

  

“Olahraga Kepolisian Djawa Timur 
jang dilangsungkan tgl. 1/6 adalah 
sebagai berikut: : 
Kes. Madiun — Kes. B. negoro 1—0. 
'Kes. Kediri s—— Kes. Surabaja . 3—0. 
Kes. Malang — Kes. Madura 3—2. 
“Pertandingan2 sepakbola hari ke 

dua jang dilangsungkan pada tgl. 2/6 
berkesudahan sebagai berikut: 

Besuki — Malang 3—0. 
Surabaja — Bodjonegoro  6—0. 
Kediri — Madiun : 2. 
Sebagaimana diketahui, pertandi 

ngan2 sepakbola diadakan setjara 
setengah kompetisi. 

1 : Hasil Atletik. 
Dalam perlombaan atletik, Kasra 

wi dari Bodjonegoro telah dapat me 
lemparkan lembing sedjauh 46,98 me 
ter. $ 

Sutrasno dari Madiun dalam per 

lombgan lontjat tinggi mentjapai 1.60 

meter. Djuga dalam nomer2 lari 

100 M, dan lontjat djauh Sutrasno 

memperoleh kemenangan ialah lari 
100 M ditempuh dalam waktu 11,65 
sekon, dan lontjat djauh ditjapai. 
djarak 6.19 M. 
Dalam perlombaan dorong peluru, 

Wakidjo dari Bodjonegoro keluar se 
bagai djuara dengan dorongan 10.16 
M. — Ant. | « 
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Parlementaria : 

Modal asing djanga n diberi kekuasaan 
Menteri Iskag ditjela 

P 
ruh), Sumardi (PKI), Z.A. Achmad 
(Fraksi Kedaulatan Rakjat), Mr. 
Indonesia), Djoko Sudjono (Buruh), 
(PKI) dan Kobarsih (Murba). 

EMANDANGAN umum babak pertama telah selesai. Pada landju- 
tan sidang itu telah berbitjara 9 anggota: Asraruddin (Partai Bu- 

(Masjumi), Sarwono S. Sutardjo 
Moh. Daljono (Serekat Tani Islam 
Dizetun (PKI), Hutomo Supardan 

Dengan demikian pada pemandangan umum babak pertama telah 
berbitjara 34 anggota. Anggota Sundjoto (Parindra) karena 
dapat igutjapkan pidatonja, dan 

sakit tak 
beberapa anggota lagi jang telah 

mentjatatkan namanfja telah menarik diri. 

' Seperti diketahui, pada  mulanja 
telah tertjatat oleh Sekretariat Par- 
lemen 38 anggota jang hendak ber- 
bitjara- dalam pemandangan umum 

babak pertama. 
“ Djawaban Pemerintah akan dibe- 
rikan hari Kemis tg. 7 Djuni jad. 

: “Perhatikan djanda2 
Asraruddin (Partai Buruh) meng- 

hendaki supaja Pemerintah .menin- 
djau kembali kontrak2 angkutan di- 
darat, laut dan udara jang merugi- 
kan kepada kepentingan nasional, 
dan tindakan2 ini harus didjalankan 
pula terhadap “pembagian gudang 
dan kade dipelabuhan-pelabuhan. Po 
litik pengangkatan harus ditudju- 
kan kepada membantu perusanaan2 
pelajaran rasional. . ta 

Pembitjara . berpendapat, 
untuk mendapatkan uang 400 djuta 
rupiah Pemerintah sebenarnja tidak 
perlu mendjalankan padjak pereda- 
yan. Uang sedjumlah itu akan mu- 
dah didapat, apabila Pemerintah 
memperhatikan organisasi dan ke- 
lantjaran dipelabuhan2 jang akan 
tjukup menghasilkan deviezen bagi 
Pemerintah. 

Tentang mosi Hadikusumo, pem- 
bitjara mengusulkan, supaja dida- 
lam tempo 2 minggu Pemerintah te- 
lah siap memadjukan rentjana un- 
dang2 penggantinja kepada Parle- 
men sedang Parlemen didalam tempo 
1 minggu sudah selesai membitjara- 
kannja, sehingga didalam tempo 1 
bulan Dewan2 Perwakilan Rakjat 
Daerah akan sudah dapat dibubar- 
kan dan diadakan pemilihan2 baru 

untuk pembentukan dewan2 perwa- 
kilan jang baru didaerah-daerah. 

Selandjutnja pembitjara minta 
perhatian Pemerintah untuk perbai- 

untuk djanda2. kaum pedjuang ke- nanjakan beberapa pedagang Djakarta. 

merdekaan, dan untuk berlakunja (overkappingslichaam) importir? newcomer Indonesia tak 

djanganlah berarti memberi kuasa 
kepada modal asing, sehingga meru- 
sak penghidupan rakjat. 

Iskag ditjela. 

.Z- A. Achmad (Masjumi) mema- 
djukan tjelaan2 terhadap beleid Men 
teri Dalam Negeri, jang “menurut 
pembitjara telah menjalahi dasar 
pembentukan kabinet sekarang jang 
berdasarkan koalisi. 

Menteri Dalam Negeri — demi- 
kian pembitjara — telah membuat. 
kesalahan dengan mengadakan pe- 
ngumuman tentang soal pembekuan 
Dewan? Perwakilan Rakjat Daerah, 
jang kemudian telah ditiadakan oleh 
Perdana Menteri Sukiman. 

»- Kesalahan kedua jang telah diper-. 
bahwa buat oleh Menteri Dalam Negeri ia- 

lah usahanja untuk menjisipkan da- 
lam programma perdjalanan Presi- 
den di Djawa Timur baru? ini soal 
pelantikan Gubernur Djawa Timur 
baru. 

Achirnja ia bertanja tentang pen- 
Gjagaan keamanan dilaut terhadap 

kapal2 asing jang menjelundup ma- 
suk kelautan Indonesia. — Ant. 
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UKAN2 PBB TERHAMBAT 
: Komunis gunakan anti - tank - otomatik 
ASUKAN PBB kemarin terus melandjutkan se- 
rangan kemadjuannja diseluruh medan pertem- 

puran Korea, tetapi kemadjuan mereka terhambat 
oleh perlawanan2 jang sengit fihak komunis, teru- 
tama dimedan pertempuran sector tengah. Sebuah 
pengumuman jang dikeluarkan di Tokio menjata- 
kan, bahwa pasukan serikat memperoleh keme- 
nangan2 jang terbesar di sector barat dimana 
masih terdapat tentara komunis disebelah selatan 
lintang djadjar ke 38. 

Kalangan PBB jang mengetahui 

menjatakan di Tokio, bahwa pasukan 

Tiongkok komunis kini menggunakan 

meriam anti tark jang bisa beker 

dja sendiri dengan tidak dilakukan 

tenaga manusia. Mesin sematjam 
ini belum pernah digunakan sedjak 

petjahnja pertempuran di Korea. 

Diduga meriam2 tersebut adalah hat 

sil kemadjuan perkembangan persen 

djataan Rusia. 
Atas kekeliruan sendiri jang menje 

dihkan jang belum pernah terdjadi 

dalam sedjarah. pertempuran: dime 

dan Korea, dua buah pesawat pe 

ngangkut raksasa Amerika Serikat 

ditembak djatuh oleh pasukan2 Me 

rjam angkatan darat PBB. Pesawat2 

tersebut sedang - mengangkut alat2 

perlengkapan untuk pasukan PBB 

jang berada digaris depan. Berapa 

orang jang mendapat korban belum 
dapat dipastikan, tetapi jang sudah 
njata ialah 3 orang diantaranja da 

pat menjelamatkan diri dengan per 
tolongan pajung udara. — BBC. 

  

Orang2 Esahah umpan me- 
riam jang murah ! 

Dalam analysenja mengenai si- 
tuasi perang Korea Radio Moskow 
hari Minggu menjatakan, bahwa un- 
tuk menjelematkan pasukan2nja sen 
diri dalam pertempuran2 jang sengit 
jang kini berkobar di Korea, pimpi- 
nan perang Amerika telah tidak ra- 
gu2 untuk mergadjukan pasukan2 

negara sattelityja kedalam . sektor2 
jang paling berbahaja, jaitu kesatu- 
an2 Perantjis, Inggris, Belanda dan 

satuan2 lainnja jang telah menderi- 
ta kerugian2 sangat besar itu. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa. o- 

rang2 Amerika tidak tjukup puas 
dengan ,,umpan “meriam”nja jang 

murah itu, dan masih menghendaki 
supaja Perantjis memberikan ber- 

djuta2 france untuk apa jang dikata 
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Politik FREE FIGHT” kabinet baru 
00 dilapangan Import 

Pemerintah mesti menolong newcomer kita. 

(Oleh Koresponden KR Djakarta ) 

B ERHUBUNG dengan adanja reaksi hebat dikalangan importir-ex- 

3 4 1 1 portir Indonesia mengenai keterangan Mentert” Perindustrian 

kan nasib kaum  radio-telegrafist, baru, Mr. Sujono Hadinoto tentang politik import Pemerintah kita me 
diketahui Gapindo, 

setudju de- 
Seperti 

undang2 ketjelakaan perang R.I. ta- ngan keterangan Mr. Sujono jang mengandjurkan free fight dalam la- 

hun 1947 jang sudah diambil over pangan import. Sebaliknja ada beberapa anggota Gapindo, importir2, di 
oleh Parlemen dan berlaku bagi se- antaranja Mustika Ratu menjetudjui 
luruh Indonesia. 

# 

Lain perusahaan 
vital djuga harus 
dinasionalisir. 

Sumardi (PKI) berpendapat, bah- 
wa program kabinet Sukiman tidak 
beri harapan akan berubahnja sis- 
tim ekonomi kolonial keekonomi na- 
sional. Dan selama keadaan “begini 
tidak berubah, maka kabinet Suki- 
man sama sadja dengan kabinet 
Natsir dulu. : 
Menurut pembitjara djuga politik 

perdagangan luar negeri dan diplo- 
masi pro-Amerika jang telah didja- 
lankan oleh kabinet Hatta dan kemu 
dian Natsir, diteruskan sekarang 
oleh kabinet Sukiman. 

Selantjutnja oleh pembitjara dite- 
rangkan, bahwa apabila Pemerintah 
hendak menasionalisir De Javasche 
Bank, maka hendaknja djuga bank 
lain dan perusahaan2 vital dinasiona 
lisir, sebab hanja dengan djalan ini- 
lah menurut pembitjara, ekonomi ko 
lonial akan dapat berobah mendjadi 
ekonomi nasional. 
“Ia kemukakan pula, bahwa mem- 

beri kesempatan kepada modal asing 

Tentang hal ini, Oesman Joesoef 
Helmi, presiden direktur NV Musti- 

a Ratu, jang berkantor pusat di 
'Djakarta-kota mengatakan - bahwa 
dia sangat setudju diadakan politik 
free fight Pemerintah, karena de- 
ngan demikian akan diudji siapa 
portir bonafide dan karenanja im- 
portir2 akan dapat bekerdja keras 
untuk mempertahankan kedudukan- 

nja, 
Helmi menambahkan supaja Peme 

rintah betul2 konsekwen dan meme- 
gang teguh sistem free fight itu, dan 
djuga Pemerintah hendaknja mem- 
berikan bantuan pada anggota2 Ben 
tenggroep jang masih ketjil baik 
moreel dan materieel. Ia setudju 
Pemerintah mengadakan seleksi ter- 
hadap pedagang2 importir jang da- 
lam hakekatnja tak lain mendjalan 
kan tjatut. / 
Memang sudah tjukup tempo-satu 

tahun proteksi jang diberikan Peme 
rintah pada para pedagang. 

Ditanja apakah tak merugikan sis 
tem free fight itu bagi pedagang un 
tuk menghadapi saingan 
asing di Indonesia, Helmi mendja- 
wab bahwa di instansi2 Pemerintah 
seperti Kantor Pusat Urusan Import 

  

SISWOPRANOTO KETUA DPR KOTABESA 
Sudiman dihentikan sebagai anggota 

terangan. 
23 Atjara pertama dalam sidang, pe- 

mihhan ketua berhubung dengan ke 
tua lama mengundurkan diri dalam 
sidang jl. Dalam pemilihan, anggota 
Siswopranoto dipilih mendjadi ke- 
tua... , / 

Sidang dilandjutkan membitjara- 
kan mosi TN mengusulkan dihenti- 
kannja. sdr. Sudiman dari kedudu- 
kannja sebagai anggauta, karena ti- 
dak memenuhi kuwadjiban, Mosi 

    

: 9 S DANG DPR kota besar Surakarta kemarin pagi dilangsungkan di- 
|. gedung DPR. Sidang dihadliri 24 orang anggauta, 4 orang tidak hadlir 

: karena berhalangan dan 5 orang lainnja tidak datang dengan tiada ke- 

mendapat suara terbanjak, sesudah 
terdjadi perdebatan jang ramai. 

Achirnja- dipungut suara dengan 18 
suara setudju, 6 blangko. 
Kemudian diputuskan dibentuknja 

panitia jang bertugas menjelidiki le 
bih landjut tentang sjah atau tidak- 
inja penerimaan honorarium oleh sdr 
Sudiman. 

Sesudah itu dilakukan pemilihan 
sebagai ganti sdr. Sudiman ialah sdr 
Somokartika, dudyk dalam DPD, 

  

dan CAD  (Centrale Aanschaffings 
Dienst) ada-pembesar2 Belanda jg. 

. hakekatnja enguntungkan Big 
Five. Terbukti tindakan2 Kantor 
Pusat Urusan Import menjulitkan 
newcomer kita dan hakekatnja me- 
lambatkan new comer kita mendapat 
kan deviezenvergunningen, jang de- 
ngan demikian menjebabkan hilang- 
nja untung bagi new comer Indone- 
sia, karena harga sudah mulai naik. 

JB untungkan Big Five. 

Ditanja tentang berita2 nasionali- 
sasi Javasche Bank, Helmi mengata- 
kan bahwa Javasche Bank memang 
hakekatnja menguntungkan Big 
Five, karena Javasche Bank memak 
sa pada importir Indonesia untuk 
membajar dengan kontan terlebih 

dulu deviezencertificaten 20074 dan 
djika barang sudah datang importir 

Lembsaa Kebudasaen Incunesia 

nikon 
vanKunern en Wetangc ir $ 

Sai aan 2 
Laba pa 1   

im - 

modal ' 

  

politik free fight Pemerintah. 

kita biasanja tak tjukup punja 
wang untuk menebus barang2nja jg 
datang itu. Dan hal inilah jang me- 

njebabkan maka achir2 ini paling se 

dikit 60» importir kita kalau tak 
failiet, mengalami kepahitan jang 

tak tertahan. 

Sambil ketawa Helmi berkata: 

Suatu keahehan terdjadi di negeri 

kita. Barang2 belum tjukup datang 
di Indonesia tapi harganja sudah tu- 

run. Djawa Timur umumnja haus 

akan barang luar negeri, tapi harga 
barang turun, tapi tak sampai di 

Djawa Timur. Sebabnja barang2 jg. 

diimport newcomer kita dibeli oleh 

Big Five, dan ditahan untuk menung 
gu waktu. Mungkin dua bulan lagi 

harga barang akan naik lagi, karena” 

barang tak datang lagi. Dan diwak- 
tu itulah Big Five akan mendjual 
barangnja. Bukanlah politik Peme- 
rintah sekarang untuk" menambah 
banjaknja barang2 datang dari luar 
negeri, tapi dipersulit dengan mani- 
pulaties bank asing, jang mentjekek 

new comer kita.” 
  

NAIK KELAS 

Telah naik kelas dari Kelas II ke 
kelas III pada S.M.A. AH negeri 

No. 1: R. Adjs Susmjjati, No. 2, Pra- 
tiwi No. 3: Sumarjono. 
Selandjutnja : Busro, Didy Su- 

martojo, E. Suhardjo, Fuad Arifin, 
Havid, Kartono, Nursini, Sumarni, 
Sutarso, Sri Wurjani K., Suwardjo- 
ko, Sukojuwono, St. Subandijah, 
Walujo, A. Sujono, Hary Suharso, 
Judomo, Kuntjono, Rahadi, Suprap- 
to, Sukartono, Sudirun, Sulaiman, 
Suwardi, Samijono, Sudharijo, Suki- 
nun, Sutarjo, Wijono, Alip, Abd. Mu 
rat Latif, A. Sanip Matondang, Ab- 
dulrochim, A. Rasjid Lubis, Abdul- 
salam, Husin Siregar, Hisbul Ach- 
madi, Jantuni, Mardijo, Murtedjo, 
Oloan Pohan,  Supardo, Sumarsis, 
Suratno, Sukarto, Sumedy, Sri Har- 

tinah, Tony Suroso, Titi Sumarti, 

Baraviaasch Gen has 

  

  

nja membantu satuan2 Perantjis di 

Korea. 
Setelah menuduh, bahwa untuk me 

latih seorang serdadu Turki harja 
dibutuhkan 200 dollar, sedangkan 
untuk melatih seorang serdadu Ame 

rika dibutuhkan 10.000 dollar, Radio 
Moskow menjatakan, bahwa djelas- 
lah bahwa orang2 Amerika hanja 

menganggap orang2 Eropah sebagai 

umpan meriam jang murah” sadja. 
Ant. AFP. 

Orang? Amerika dila- 
rang ke Tjekoslowakia 
Amerika Serikat memutuskan 

bahwa pemerintah Amerika tidak 
dapat lagi mendjamin keselamatan 

orang2 untuk preman Amerika jang 
mengadakan perdjalanan di Tjekoslo 
wakia dan karena itu untuk semen 

tara melarang orang2 Amerika me 
ngadakan perdjalanan dinegeri terse 
but. Putusan ini diumumkan oleh 

kementerian L.N. Amerika Serikat 
jang mendjelaskan, bahwa larangan 
itu diadakan sebagai akibat keadaan 

di Tjekoslowakia sekarang ini. Kala 
ngan2 pemerintah mentjoba membe 
rikan pendjelasan dengan menjata 
kan, bahwa pemerintah Amerika Se 

rikat merasa tidak dapat mendjamin 
keselamatan orang2 Amerika jang 

pergi ke Tjekoslowakia tidak dalam 
ikatan resmi. — Ant. - UP. 

  

Pembatasan kemerdeka- 

an pers diterima 

parlemen India 

Parlemen India Mk menerima 
baik dengan suara 228 lawan 20 nas 
kah undang2 jang diadjukan oleh 

- perdana menteri Nehru untuk menga 
dakan amandemen dalam konstitusi 
India jang akan membuka djalan 

kearah pelaksanaan undang2 pemba 
tasan kemerdekaan, pers dan un 
dang2 perobahan tanah. 

Seluruh naskah undang2 itu telah 
diterima sesudah diperdebatkan sela 

ma satu minggu dalam parlemen. — 
Ant. 

Agen2 Kominform 
ditangkap 

Di Yugoslavia sama sekali telah 
ditangkap dan diadili sedjumlah 
8403 orang jang melakukan kegia- 
tan Kominform sedjak terdjadi per 
tjetjokan antara Belgrado dan Mos 
kow dalam th. 48, demikian dite- 
rangkan oleh menteri D.N. Yugosla- 
via Alexander Rankovic dalam lapo- 
rannja kepada Panitya Pusat Partai 
Komunis Yugoslavia jang diadjukan 
Minggu jl. Menteri Rankovic menja 
takan, bahwa tindakan bengis akan 
diteruskan terhadap segala kegia- 
tan jang dapat membahajakan ke- 
merdekaan negara Yugoslavia dan 
usaha menjusun sosialisme. Menteri 
itu membantah tuduhan bahwa pen- 
djara2 di Yugoslavia merupakan 
,kamp kematian” sebagaimana dika 
takan oleh propaganda Kominform 
ini. Ia mengatakan, bahwa kepada 
mereka jang diabui itu diberikan ke 
sempatan bekerdja dan memperoleh 
pendidikan untuk kembali kedalam 
masjarakat jang normal. 

MASAALAH 'MINJAK (RAN : 

Dalam dan Luar Kota 

Sebulan R 9.-— 
Etjeran R 0.58 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom BR 0.70   
TAHUN VI — NOMOR 1407 

  

Tergantung pada 
Gromyko 

Kalangan diplomatik di Paris me 
ramalkan bahwa dalam sidang kon 

perensi 4 Besar jang akan datang 

ini mungkin sekali “utusan Sovjet 

Andrei Gromyko akan memberikan 

djawaban jang menentukan berhasil 

tidaknja konperensi waki!2 menteri 

L.N. 4 Besar jang telah berdjalan 13 

minggu lamanja itu. Dalam sidang 

nja ke-65 Senin jl. Gromyko diha 

rapkan akan memberikan djawaban 

atas usul negeri2 Barat untuk me 

ngadakan konperensi menteri2 L.N. 
4 Besar di Washington 23 Djuni jang 

akan datang. X 

Seperti diketahui 
terachir Kemis jl. ga 
telah menjampaikan nota pemerin 

tah mereka masing2 mengenai ke 
mungkinan dilangsungkannja konpe 

rensi 4 Besar di Washington, itu ke 

pada utusan Sovjet Andrei Gromyko 

dan berkenaan itu sidang lalu di 
tunda untuk memberikan kesempa 

tan kepada pemerintah Sovjet guna 

mempertimbangkan usul tersebut. — 
Ant. - Reuter. 

dalam sidang 
delegasi Barat 

  

Rakjat Kashmir akan ten- 
tukan nasib negerinja 

Sheikh Mohammad Abdullah, Per- 

dana Menteri Jammu & Kashmir, 
Minggu ini mengatakan bahwa rak- 

jat Kashmir akan menentukan hari 
depan negerinja menurut tjara mere 
ka sendiri, karena PBB tak berhasil 
menjelesaikan soal, apakah Kashmir 

itu merupakan bagian dari India 

ataukah Pakistan. 
Dalam pidatonja jang diutjapkan 

di Srinagar dalam sidang tahunan 

Partai Konperensi Nasional Kashmir 
tadi, Sheikh Abdullah mengatakan 
bahwa telah diambil keputusan un- 
tuk membentuk dewan pembentuk 
undang2 dasar untuk Kashmir, ,,un- 
tuk menetapkan hari depan, bentuk 
dan hubungan2 negara”. 

Seterusnja Sheikh Abdullah me- 
ngatakan bahwa ,,rakjat Kashmir 
akan terus memperkuat persahaba- 
tannja dengan India,” dikatakannja 
pula bahwa rakjat Kashmir sudah 
djemu ,,mengalami persengketaan se 
kian lamanja itu dengan Pakistan, 

tentang kedudukan Kashmir dimasa 
depan”, dan pula djemu karena ke- 
bimbangan jang ditimbulkan oleh 

»Sikap berat sebelah dari beberapa 
negara jang berkepentingan.” Ant. 
UP, 

Mara, 

  

A..O.C. menjerah dan akui nasionalisasi 
Inggeris boleh beli minjak, tapi djangan runding 

MM MINGGU JL. DI TEHE'AN ORANG MENDAPAT KE- 
SAN, BAHWA P.M. MOSSADEGH SUDAH MENGAMBIL KEPU- 

TUSAN JANG PASTI UNTUK ME LAKSANAKAN RENTJANA NA- 
' SIONALISASI MINJAK DENGAN TIADA MENGHIRAUKAN PE- 
SAN PRIBADI DARI PRESIDEN TRUMAN JANG MENGANDJUR- 
KAN SUPAJA PERTIKAIAN MINJAK ITU DISELESAIKAN DGN 
DJALAN PERUNDINGAN. 

Dalam sidang senat kabarnja PM 
Mossadegh memastikan kepada para 
senator, bahwa ia niat melaksana- 
kan nasionalisasi itu dengan tidak 
memperdulikan segala rintangan 
dan senator2 wmendjandjikan soko- 

ngan sebulatnja. 
: Nota AIOC. 

Sementara itu UP dari Teheran 
mengabarkan, bahwa nota minggu 
ini disampaikan oleh AIOC kepada 
pemerintah Iran dalam mana maska 
pai tsb. menjatakan, akan mengirim 
kan wakil2nja dari London ke Tehe 
ran selekas2nja. Seterusnja dapat di 
kabarkan, bahwa Hussein Makki 
sekretaris komisi gabungan jg ber- 
tugas melaksanakan keputusan par 
lemen Iran untuk mengoper maska- 
pai tadi menamakan keputusan AI 
OC tadi memuaskan. Dikatakannja 
bahwa keputusan tadi mendjernih- 
.kan keadaan. AIOC telah menjerah 
dan mereka mengakui nasionalisasi, 
katanja. 

| Nasionalisasi seluruhnja. 
Seterusnja Makki mengatakan, 

bahwa djawaban AIOC tadi “berarti 
bahwa maskapai tadi menjetudjui 
nasionalisasi ,,dalam  seluruhnja” 

dan bukan ,,salah suatu bentuk na- 
sionalisasi” sadja, sebagaimana dike 
mukakan oleh pemerintah Inggeris 
tadinja. 

Dikatakannja, djika wakil2 peme- 
rintah Inggeris nanti datang di Iran 
sebagai pembeli2 minjak untuk ke- 
menterian angkatan lautnja, maka 
mereka akan diterima, tapi kalau da 
tang untuk membitjarakan perselisi 
han antara Iran dan AIOC mereka 
tidak akan diterima. — Ant-Afp. 

  

Murid Hygiene tewas. 
SEORANG murid Kursus Hygiene 

di Kramat Magelang, waktu tgl. 4/6 
pagi jl. bermain-main dengan kawan- 

kawannja di Kali Bening, ketika 
mandi dikali tersebut, entah apa se 
babnja telah tenggelam dan seketika 

menemui adjalnja. Majatnja pada 
waktu itu dapat diketemukan. 

  

Massa ontslag buruh D.P.U. dimulai 
111 Buruh telah dilepas dengan mendadak 

M ASSA ONTSLAG jang diadakan oleh Djaw. Pekerdjaan Umum 

daerah Kedu di Magelang mulai bulan 5 jl. telah menjebabkan se- 

djamlah 96 orang buruh sedjak tgl. 26 Mei 1951 jl, kehilangan mata 

pentjahariannja dan menurut keterangan achir2 ini, djumlah jang telah 

dilepas itu kini meningkat sebanjak 111 orang buruh, demikian ketera- 

ngan jang kita peroleh dari fihak Kantor Penempatan Tenaga daerah 

Kedu. Keterangan itu semula berasal 

an Umum daerah Kedu. 

Dalam rundingan bersama antara 

fihak Kantor Pem. Tenaga dan Ke- 
pala D.P.U. Seksi Gedung2 - Djalan2 
jang berlangsung minggu jl. oleh 
fihak jang bersangkutan ditegaskan, 
bahwa buruh jang diberhentikan 

setjara mendadak pada tgl. 26 Mei 
jl. ada 40 orang, jaitu buruh jang 
tergolong pekerdja musiman (sei- 
zoens-arbeiders). Menurut tjatatan 
K.P.T., maka dari 111 orang jang 
dilepas diatas, adalah 31 orang dari 

Magelang dan Muntilan, 51 orang 
Pingit ressort Magelang dan 14 

orang dari DPU Seksi Kota, sedang 
jang 15 lainnja adalah djumlah pe- 
lepasan tambahan. 

Menurut keterangan selandjutnja, 

maka pengurangan buruh ini masih 
akan berdjalan terus, sedang jang 
akan dilepas ini mungkin bisa. me- 

ningkat sampai 200 orang. 
Terhadap peristiwa diatas, maka 

  

dari fihak Sarekat Buruh Pekerdja- 

fihak K.P.T. di Kedu menegaskan, 

bahwa tiap2 maksud pemberhentian/ 
pelepasan buruhnja seperti diatas, 
seharusnja atas dasar 10 orang ke 

atas dalam tempo 1 bulan sebeium- 
nja dirundingkan lebih dahulu dgn 

Instansi Pemerintah, jani K.P.T., 
sebelum maksud pelepasan itu dilak- 
sanakan, Hal tsb. sudah tegas ter- 
tjantum dalam Surat Edaran dari 
Menteri Perburuhan 12 October 1950 
No, PP.3-8-14/3994 tentang pember- 
hentian serentak. Fihak K.P.T. sa- 
ngat menjesalkan pemberhentian se- 
tjara mendadak seperti diatas, ka- 

rena dalam pemberhentian itu toch 
K.P.T. bisa memberi bantuan seper- 
lunja sebagai djalan tengah guna 
mengatasi segala kesulitan, baik jg 

dialami oleh fihak Pengusaha, mau- 
pun jang akan menimpa diri nasib 
kaum buruh. Demikian keterangan 

fihak K.P,/T, daerah Kedu, 

  

Sarbuto Jogjakarta 
solider 

Berhubung dengan tindakan Di- 

reksi hotel , GARUDA” memberhen 

tikan 113 orang buruhnja, ,,SARI- 

KAT BURUH TOKO” (SARBUTO) 
Jogjakarta setelah, 
Mengetahui bahwa : 

a. Hingga waktu ini Daerah Jog- 

jakarta termasuk dalam daerah 
S.O.B. 

b. Peristiwa tindakan2 Dir. N.V. 

Grand Hotel de Jogja itu me- 

akibatkan menderitanja 113 

orang buruhnja serta keluarga- 

nja jang tergabung dalam S.B. 

H.I. Tjabang Jogjakarta. 

Mengetahui pula : 
a.  Tindakan2 Dir. N.V. Grand Ho- 

tel de Jogja jang sewenang2 itu 

tidak dapat dipisahkan dari per 

djuangan seluruh buruh dan 

bangsa jang tjinta perdamaian 

keamanan, kemakmuran dan ke 

adilan. 

b. Akibat dari tindakan2 sewe- 

nang dari Dir. N.V. Grand Ho- 

tel de Jogja itu telah menjalahi 

inti sari dari ,PANTJASILA” 

jang mendjadi dasar Negara ki- 

ta ketika ini. 

Menimbang : 

a. Kedjadian2 tsb sangat meren- 

dahkan  tjita2 kemerdekan/ke- 
daulatan rakjat jang didjun- 
djung tinggi seluruh lapisan 

rakjat. 

b. Merasa penting soal ini lekas di 
selesaikan dalam waktu jang 

singkat dan tjepat. 

Memutuskan : 
a. Mendesak kepada Pemerintah 

agar supaja bertindak tegas da 
lam hal jang tersebut diatas. 

b. Menjokong dengan tegas dan 
menjatakan solider kepada S.B. 
HI. Tjabang Jogjakarta dan 
mengadjak seluruh anggota ma 
sjarakat jang tjinta perdamaian 
keamanan, keadilan dan kemak 
muran ikut serta dalam menjo- 
kong solider kepada S.B.HL.I. 
Tjabang Jogjakarta. : 

  

“ Sudah beberapa 

langganan listrik di Jogja tiap2 dita 

kali seorang 

gih sebelum menerima ,sobekan 
peringatan” pertama, terus meneri 
md sobekan peringatan” kedua. 
Artinja tanpa permulaan, muntjul 

peringatan jang penghabisan. 

ima TIDAK # TERBIT —— 
HARI REBO tgl. 6 Djuni ini, 
berhubung dengan permulaan 
PUASA, sk. Kedaulatan 
“Rakjat” TIDAK TERBIT,     
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TEBAL 5 

Kali ini Ramadhan djatuh pada th 
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jalani satu Satugnja djalan untuk mempe 
1 ke-1400 Gan nasional dalam segala lapangan, 
“adalah spesial ,,Antara” dari London. 

dl jang Gene: 
sangat Ne 

  
mat Islam akan. mena 

» daripada 5 rukun Islam j 
» Kalinja. Kesekian kalinja 

"suatu perbuatan sutji, sua 
0 sesungguhaja mempunjai a 

— berat. Ta Tea 

  

   
    

    
     

     

  

      
    

    
    

  

  2 Senen 'kemarin mereka bertemu 
:dengan Menteri Luar Negeri Her-   

3 

      

      

  

9 La TA Kirana Na. bert Morrison.- 
Karena bagi ummat slam, g, Dalam suatu - pertemuan dengan 

0 mien dan Muslimat adalah b sebuah komite jang ' wakili semua 
D mendjalani puasa selama. R4 partai pada hari Kemis-jang lalu di 
L. madhan, terketjuali :@TAL. “adakan pertukaran pikiran dengan 

  

kan it, kare elamd missi Parlemen Indonesia itu. Ba- 
bulan Ramadhan sedjak fadjar dini njak pertanjaan diadjukan jang di- 
hari hingga terbenamnja matahari, djawab oleh ketua Missi Mr. Sunar- 
kita akan menahan lapar,, dahaga, jo, dan Hamid Al Gadri. 
mengekang hawa nafsu. tau puasa | Dalam resepsi jang kemudian di- 
itu dapat disimpulkan: kekangan ba adakan di Parlemen Menteri Negara 
yi hawa nafsu agar dapat dialirkan K, Younger selain menjatakan seba 
kearah jang - selajaknja. 00 - ara : 

| Inti daripada puasa adalah: men ya, 1... . 
didik rasa keadilan sosial. Mari ke Sumatra Timur 
Nafsu, adalah seteru besar bagi Kemarin dalam konperensi pamong 

peri kemanusiaan. Sedangkan puasa pradja di Sleman dan Kulon Progo, 

membpunjai tudjuan mendidik menge Kepala Djawatan Sosial Daerah Is 

  FA “Dikatakan berat, karena selan Yen al   

   

   

  

    
   

kang nafsu sehingga manusia dapat £ : : 
mempertahankan kemamusiaannja. lalito, hadlir djuga, maksudnja un 

Sungguh tinggi nilai arti puasa. tuk memberikan keterangan dan 

Dun puasa ini didjalani dengan taat pendjelasan kepada para penewu di 
oleh seluruh ummat Islam, hingga Gaerah itu tentang hasil2 penindjau 
puasa jang esok atau lusa kita dja @nnja ke daerah perkebunan di 

— lani itu adalah jang ke-1.400 kalinja. Sumatera Timur baru2 ini. : 
Sabar atau tahan udji adalah Keterangan? ini berhubung banjak 

setil soal jang sangat penting. Itu penduduk daerah Jogja jang ingin 
ternjata dari firman Tuhan jang ter bekerdja di daerah seberang itu dan 
maktub dalam Al @uran surat Al- Supaja pihak pamong pradja dapat 

|. Anfaul ajat 66 jang maksudnja ku Memberi sekedar pemandangan kea 
rang-lebih sebagai berikut: |... Gaan disana itu, dilihat dari sudut 

5 ME |. s6sial, ekonomi dan perburuhan, 
»Hai. Muhammad! Gerak agar mereka jang hendak ke sebe 

par 
Ta 

Tapi memperkembang kekuata 
ALAM menjambut missi Parlemen Indonesia, Menteri Negara Ing # geris Kenueth Younger antara lain menjatakan, bahwa demokrasi 58 Pidjrah 1370. Ini berarti bahwa um. Parlementer meskipun tidak mudah dilaksanakan, achirnja merupakan 

: 7 - mperkembangkan kekuatan — perseorangan 

f timewa bagian Perburuhan Prodjo : 

.nja dengan pengharapan 

    
   

        

     

  

   lementer tak mudah 
aksanakan Si 

n nasional 

- 

  

Meerdaganaka dan Die- 
|. pang ditambah 

Bilamana utusan? Indonesia da- 
tang, maka Minggu ini akdn dibu- 
ka perundingan pembaharuan -per- 
“djandjian dagang antara Indonesia 
dan Djepang, jang - akan berachir 
30 Djuni jad. Perdjandjian sekarang 
ini meliputi djumlah perdagangan se 
harga 44,4 djuta dollar USA dengan 
suatu swing sebesar 10 djuta dollar. 

“Oleh karena perdagangan kini me- 
lebihi djumlah jang dikatakan, maka 
diduga dalam perdjandjian baru ini 

djumlah tadi akan dinaikkan dengan 
kira2 10 djuta dollar. 

| Kalangan dagang Djepang menga 
takan, bahwa dalam waktu dekat In 

“ donesia akan membeli alat2 pengang 
kut dari Djepang sebagai bagian da- 
ri program pembelian alat2 pengang 

kutan. Kalangan ini menduga Indo- 
nesia akan beli harang2 kira2 5 dju- 
ta dollar dibajar dari bagian pindja- 
man Indonesia sebesar 100 djuta da- 
ri Eximbank. Ant. ' 

demikian diberitakan pembantu 

gai jang tersebut diatas menegas- 
kan, bahwa ia sangat gembira bah- 
wa djuga Indonesia menempuh dja- 
lan demokrasi parlementer itu dan 
mengharap semua akan berkembang 
sebaik2nja. , Tea 

Sambutan Duta Besar 
Dr. Subandrio. 

Dalam sambutannja, Duta Besar 
Indonesia di London. Dr. Subandrijo 
mengemukakan, bahwa demokrasi 
Parlementer Inggeris memang su- 
dah hidup berabad2 dan kini sedang 
diadakan penjempurnaan atas ke- 
hendak rakjat sendiri, hingga wu- 
djud jang sekarang ini ialah wudjud 
suara rakjat. E 

Seterusnja Duta Besar Indonesia 
menjatakan bahwa ',,tentu pelaksa- 
naan demokrasi parlementer Indone 
sia meskipun dihubungkan dengan 
tradisi nenek mojang kita, akan me 
makan waktu untuk mendapat me- 

anne an 

  

Ikatan bekas pegawai 
Djawatan Distribusi 
Republik Indonesia 

Atas initiatief | sementara bekas 
pegawai Djawatan Distribusi daerah 
Jogjakarta, maka telah dapat diber ' 
dirikan Panitya Penjelenggara Ika 

tan bekas pegawai Djawatan Distri 
busi "berkedudukan di Jogjakarta, 

dan buat sementara waktu alamat 
kantor: Surjomentaraman Pb. 1/26” 
Jogjakarta. Adapun . sebagai pengu 
rus terdiri dari sdr.2 seperti berikut: 

Prawiromihardjo Ketua,  Katimin 
- Penulis, Hindrosubardjo Bendahara, 

Sukindar dan Sukarto Penasehat 

Koordinator2, Kadiran Pembantu. 
Dullah Sosrodipuro Pembantu, Sek- 
tihardjo Pembantu. 

Perlu diterangkan bahwa maksud 
Gari badan ikatan tersebut adalah 
untuk mentjapaj perbaikan nasib dan 
mengurus segala sesuatu jang ber 
hubungan dengan  hak-haknja seba 
gai pegawai Pemerintah jang semen 

tara waktu tidak atau belum dibutuh 
kan tenaganja. 

Tempat bermalam di- 
sediakan 

Menjambung berita mengenai hal 

Panitya Konggres Persatuan Pela 
diar Kursus Pengadjar seluruh Dja 
wa tengah jang akan diselenggara 
kan di Jogjakarta, diterangkan bah 

wa panitya tersebut djuga sudah me 
njediakan. tempat bermalam setjara 

sederhana untuk mereka jang mene 
rima undangan. 5 

  

njerupai effisiensi parlementarisme 

Inggeris jang pada umumnja telah 
mendjadi sebagian dari atjara kehi- 
dupan nasional itu”. 2 

Subandrijo mengachiri pernjataan 
, Mudah2- 

an negeri Barat bersikap sabar da- 
lam menghadapi perkembangan di 
Indonesia karena memang segalanja 
meminta waktu.” : 

Atjara kundjungan missi parle- 
men ini sangat penuh termasuk 
lunch dengan Menteri L.N. Morrison 
dan diner dengan ketua  madjelis 
rendah Douglas Clifton Brown, me- 
ngundjungi seteling festival, BBC, 
VIC Theatre dan mengadakan per- 
temuan silaturachmi dengan masja- 
rakat Indonesia di London. 

Import dari 

Djatuh ditangan 

M 

hun berdagang di Indonesia. 

“Bangsa asing ini sebagian besar ter 
diri dari bangsa Eropa (the big five) 
jang djika dapat, tidak akan mem- 
biarkan bangsa Indonesia mendapat- 
kan sebagian dari import tersebut. 
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perdjalanan 
tentang kesan2-nja sbb : 

5000 Keluarga daftar- 
kan diri untuk transmi- 

grasi Dumoga. . 

kanlah olehmu akan orang2 rang tidak akan ketjewa dikemudian 
jang ber-Iman - untuk berpe hari. : 

“rang: djika ada 20 orang jang Seperti diketahui, kepergian sdr. 
| sabar (tahanudji) dari antara Prodjolalito ke Sumatera Timur itu 
- kamu, nistjaja . mereka akan baru? ini, chusus untuk keperluan 

- dapat mengalahkan musuh 200 indjauan, mengingat besarnja 
orang banjaknja, dan djiku penduduk jang ingin kerdja disebe 
ada 100 orang, mistjaja akan rang. . : 
dapat mengalahkan. musuh i 

. 1099 Pa jang tidak memper 2 
tjajai, karena mereka itu PA : e Lragora Jang tuak xe SO.OOO orang 
ngerti” ....... dan selandjutnja. " 3 Pe 

"Memang, inti daripada surat Al 
Anfaal itu memberi petundjuk, bah 
wa pada waktu ada kekuatan, kaum. 
Muslimin dapat mengalahkan musuh 
jang 16 kali lipat, sedang pada wak 
tu dalam . kelemahan, kaum Musli 

.mien hanja dapat mengalahkan mu 
“suk-dua kali lipat. 5 2 

Tetapi jang penting, sang Tuhan i 
menghendaki agar ummat Islam me pantis Sin ea BP Ana - 
miliki sifat sabar. Dan sabar itu di- Nan an Ba PE mag pia 
perolehnja dengan melatih diri, satu srga atau kurang lebih 50.000 djiwa 

| Giantara saratnja ialah berpuasa. dari daerah Minahasa. Dewasa ini f z : P j 
5000 keluarga sudah mendaftarkan 
Giri dan mendesak amat supaja se- 
gera diangkut. $ 

. Bulan Puasa disebut djuga ,,Rama 
dhan Mubarak”. Dapat diartikan - 
»Ramadhan jang berkat” dan ' me Dumoga adalah dataran jang luas 
mang ada-beberapa hal jang menje nja 32.000 ha dan terletak 150 meter 
babkan nama itu demikian. diatas permukaan laut didaerah Bo- 
Pada tanggal 17 Ramadhan misal laangmondow jang djauhnja Ik 230 

nja, adalah hari jang penting sekali Km dari Menado. Rentjana pembu- 
bagi ummat - Islam. Hari — 17 Ra kaannja termasuk rentjana 5 tahun 
madkan — jakni pada waktu djun dan disediakan R 10.000.000.—. 
djungan kita Nabi Muhammad s.a-w.  Akibat2 pergeseran politik di Mi- 
berusia 41 tahun, adalah hari turun AAS EGA KE : 
rja ajat Al Guran di Mekkah. Pada 
waktu . mana Nabi - Muhammad 
sedang bersunji diri didalam goa 
Hara mb $ 

  

Gudang : Kereta Api di. 

j Kemudian pada tanggal 1? Rama makan api 
dhan tahun kedua Hidjrah terdjadi  Baru2 ini gudang persediaan kepu 
lah perang Badr, dalam peperangan njaan Djawatan Kereta Api jang ter 
itu kaum Muslimien mendapat keme letak didekat statsiun Timur di Pur 
nangan jang pertama “ kalinja dan Wokerto telah kebakaran. Untung 
merupakan perintis kemenangan? api dapat segera dipadamkan. Mula2 
Berikiktn fi” VA -. sipendjaga mengetahui bahwa dida 

Selain daripada itu, pada tiap2 lam gudang tersebut ada asap me 
bulan Ramadhan tiba, Djabara'il a.s. ngepul, dan hal ini segera diberi 
datang menemui . Nabi Muhammad tahukan kepada Kepala statsiun. 
s.a.w. untuk  membatjakan kembali - Kepala statsiun segera mengada 
.ajat2 jang sudah diturunkan agar kan peperiksaan. Pintu gudang ma: 
ajat2 itu tidak terlupakan. Dengan sih tetap tertutup rapat. Kuntji di 
demikian itulah, maka selama Rama periksanja djuga masih utuh, dan 
dhan. unumat “Islam “di-sumnahkan tidak ditjuri orang. 5 
membatia ajat2 sutji atau jang dise Kemudian pintu dibuka dengan 
but bertadarus. t kuntjinja, serenta pemeriksaan sam 
Oleh karena itu, kita ummat Islam pai kebagian dalam maka ternjata,: 

kali inipun dengan niat tertentu- — bahwa pintu gudang dibagian dalam 
sesuai dengan petundjuk Illahi — telah terbuka, kabel telpun terpu- 

akan mendjalani berpuasa. Semoga tus, dan pesawat telponnja hilang 
Tuhan memberi berkat “dan kekua lenjap. « METAL Sian : 
tan! Amien. : Adapun barang2 jang terbakar 

Ui TA - a.L obat-obatan, band2 sepeda dan 
. Pa Maa ajaaa lain2. Kerugian belum dapat diketa 

g “3 2 2 . Far Si : 

—.. Tjalon2 Walikota 
' € Je 2 PER Anfats j 3 200 Semarang 

hui, dan apa sebab kebakaran terse 
but masih dalam penjelidikan jang 

H3 raag Tanaman tebu dirampok 
. Dalam sidang 'DPRDS kotabesar 5 
Semarang kemarin diputuskan dgn 

berwadjib. 

: ing. orang 
suara 19 lawan 7 memilih sdr Amir Dari kalangan jang mengetahui 
Noto mendjadi anggota untuk mengi kita mendapat kabar, bahwa belum 
si lowongan dari wakil PPNI, sdr. lama berselang ini tanaman bibit 
Munadi. ' F 4 tebu kepunjaan paberik gula Kaliba 

Selandjutnja sidang memutuskan, gor, distrik Sukaradja (Kab. Banju 
untuk mendesak kementerian Dalam mas) telah hilang dirampas orang. 
Negeri supaja mengisi lowongan wa Tanaman bibit tebu jang hilang itu 
likota Semarang. Diadjukan 4 tjalon, kabarnja sampai beberapa bau Juas 
jaitu Sramet dengan 14 suara, Abu nja. tk 
bakar 13 suara, Hadisupeno 13 sua  Selandjutnja kalangan tersebut 
ra dan Mon. Saleh (wakil walikota menambahkan, bahwa kini kabarnja 
Jogjakarta, mendapat 8 suara. — RS. telah tertangkap sedjumlah 21 orang 

ea : F -jang tersangka dalam pentjurian 
tersebut. 5 5 

' Suami bunuh Isteri 

  

Pergi karena ta' ada 
.. pekerdjaan! — 

| Berpuluh-puluh orang jang setiap Pada hari Minggu malam Senen 
. haff Gitang di Semarang dengan tanggal, 27/28-5-1951 djam 24, seo 
autobus D.P.V., AVROS dan VEDA rang bernama Sani, umur 22 tahun, 
untuk bekerdja diluar pulau Djawa anak Mbok Mertamamad, bertempat 

—. Kebanjakan orang2 ter “di Petambakan, onderdistrik du 
i kara (Bandjarnegara) dibunuh oleh 

   

  

kekurangan bahan makana Hai 
mana tidak ada pekerdjaan. Teruta suaminja bernama -“Tarsumi alias 
ma orang2 dari Purworedjo, Kutowi Sadun. Pembunuhan dikerdjakan di 
nangun dan Djenar jang telah me Patoman, desa  Petambakan Ond: 
ninggaikan desanja dan berangkat 
dengan, isteri dan anak-anaknja. 
Mereka menerangkan, bahwa kea 

daan kehidupan dalam desanja amat 
| sukar. Sebagian masih ingat. antja 
man2 A.U.I., sebagian gelisah harga 
bahan makanan amat mahalnja dan 
susah didapat, Pekerdjaan tidak ada, 
sebab mereka hanja bekerdja pada 
waktu mengerdjakan -sawah sempai 
pada waktunja tanam dan matun. 

 Bedang selesai di sawah ini mereka 
metunggu sampai pada musim pa 

2 5 . H3 

tadjam (bendo). 

    
    Prodjo dan Pamong Desa, 

  

ditahan di Kantor Pulisi Bandjarne 

lebih landjut. 5 
“Demikian kabar terlambat dari 

pen. | Bandjarnegara, 

  

    

  

Usaha Transmigrasi di Sulawesi 
GOEN BONE Inspektur Pertanian propinsi Sulawesi, setibanja dari 

5 | penindjauan dari daerah Sulawesi Utara menerangkan 

kan ongkos dari pemerintah pusat 

baik sekali utk traktor, sehingga te 

Madukara (Bandjarnegara), dirumah tiba waktunja bagi pemerintah un- 
 Tarsumi, dengan memakai sendjata tuk menjelenggarakan 

be - jang berarti, bahwa pemerintah ha- 
| Majat.terus dibawa ke Rumah sa rus mengambil initiatip untuk mem 
kit Bandjarnegara untuk diperiksa. bubarkan Uni dan mengadakan pem 
Dengan kegiatan Anggauta Pertaha baharuan hubungan Indonesia-Neder 
nan Rakjat, Pulisi Negara, Pamong- land. Soal jang telah diadjukan, dju 

14 maka ga dari pihak Nederland ialah: apa- 
Tarsumi sudah ditangkap dan terus kah Uni dapat dibubarkan? 

gara, untuk menunggu pemeriksaan bentuk untuk waktu jang tidak di- 
tentukan, bahkan menurut teks Sta- 
tut Uni, kerdja-sama dalam bentuk djandjian lain. Djikalau seandainja. 
Uni itu 

Beberapa importir Belanda jang 
mengurus barang import dari Ameri 
ka dapat komisi 5” dalam uang dol- 
lar dan 74 dalam uang rupiah. 
Kadang2 komisi ini ada lebih ting 

gi lagi, djika barang import itu me- 
rupakan barang tehnis. Djarang se- 
kali komisi dalam uang dollar Ame- 
rika ini kurang dari 55. 

Sudah terang, bahwa importir Be 
landa akan (dan telah) dapat seba- 
gian besar dari import jang ditutup 
dengan pindjaman Export-Import 
Bank sebesar 100 djuta dollar. 
Keuntungan p: sedikit 5 dju- 

ta dollar sudah terang dalam komi- 
si jang dibajar di“ Amerika sadja. 
Ant. KI Et. 

-RADIO ' GELAP 
Atas kegiatan polisi Djakarta, ma 

akan pindah 

nahasa pada waktu achir2 ini peker 
djaan agak tertahan. 

Pokok kesulitan berpangkal pada 
soal alat? pengangkutan, sedang pa- 
da djalan kesana masih terdapat 
dua buah djembatan jang putus. Sa 
lah satu diantaranja, ialah djemba- 
tan sungei Poigar sedang diperbai- 

Selain tanah jang subur di Dumo 
ga terdapat djuga 30 matjam kaju? 
jang baik kwaliteitnja serta hasi 
hutan seperti rotan dan damar. Da- 

taran jang luas itu dewasa ini ha- ya baru2 ini telah dapat menemukan 
nja ada 5 kampung dengan 13.000 dan kemudian dibeslah Ik. 18 alat2 
djiwa penduduk jang sudah membu emantjar radio gelap dari beberapa 
ka 133 ha sawah dan 500 ha ladang. - mah orang Indonesia, “Tionghoa 
LN Y dan Belanda di Djakarta. 

Alat2 tersebut buatan ,,Phillips 
dan dapat mentjapai djarak djauh. 
Sebagaimana telah diumumkan oleh 
pihak jang berwadjib, bahwa umum 
dilarang mempunjai alat2 pemantjar 
radio. Kabarnja dalam “waktu jang 
tidak lama lagi, alat2 itu akan di 

serahkan kepada militer. (Merdeka). 

PPRI pindah Djakarta 
Sedjak bulan Mei 1951 jl. kantor 

Dewan Pimpinan Pusat ,,Pemuda Re 
publik Rakjat Indonesia” dari Sura 
baja dipindahkan ke- Djakarta, dgn 
alamat sementara: Djl. Padang Pan 
djang 3, Djakarta. 

P.R.R.I akan mengadakan kong- 
gresnja jang pertama di- Djakarta, 
pada tgl. 7 sampai 12 Agustus 1951. 

Panitya Konggres PRRI tersebut 
telah terbentuk dengan diketuai 
oleh Sdr. Sumarsono Komisaris Per- 
wakilan DPP P.R.R.I. di- Djakarta. 

  

R 315.000 untuk trans- 
migrasi Pagujaman. 

Selain Dumoga didekat Gorontalo 
(Ik 70 Km arah barat) terdapat dju 
ga suatu dataran jang disebut data 
ran Pagujaman. Luasnja 24.000 ha. 
Disini djuga termasuk salah satu 
rentjana transmigrasi dari pendu- 
duk Gorontalo sendiri. Sampai hari 
ini sudah berangkat kesana 58 ke- 
luarga. Dengan segera akan menju- 
sul lagi 200 keluarga “atau kira2 
1000 djiwa. Baginja sudah disedia- 

sebesar R 375.000.—.” 
Sangat disajangkan bahwa dari 

pemerintah daerah Gorontalo tidak 
banjak perhatian, karena sampai se 
karang belum djuga ada satu badan 
penjelenggara jang mengerdjakan 
rentjana pekerdjaan ini. 

- Tanah disini, kata. Soen Bone, 

lah dipesan dua buah dari Djawa. 
Kesulitan didalam soal ini sama 

djuga dengan di Dumoga, jaitu ka- 
rena djalanan oto amat buruk “dan 
alat2 pengangkutan tidak ada. 
Menurut Soen Bone selandjutnja, 

bila kedua rentjana transmigrasi ini 

bone usang ata 2 aa rakan oleh tuan Bosman di Hotel du 
luruh Minahasa dan sekitarnja dan Pavillon Semarang telah dimulai ma 

Gorontalo serta penduduk diteluk lam tanggal 2/3 bulan ini (malam 
Tomini tidak perlu mendatangkan Ahad) dengan dapat perhatian besar 
beras lagi dari luar. Seperti diketa- Jari segala bangsa jang gemar ber 
hui setiap bulan ribuan ton beras Gansa. Baik dari dalam, maupun dari 

didatangkan dari ' Sulawesi-Selatan luar kota, banjak jang turut mengam 
untuk menutup kekurangan2 diselu- bil bagian dalam concours ini, sehing 

ruh bekas residensi Menado. Minaha ga kamar2 dari hotel tersebut men. 
sa sendiri mendatangkan 1000 ton djadi penuh dengan tamu2 pengge 
beras sebulan. — Antara. mar dansa. 

  

Dansa2 sudah menggelora 

“ Concours dansa jang di selengga 

    

ENURUT pembantu istimewa Pedoman di New 
persen dari djumlah import Indonesia datang dari Amerika Seri- 

kat. Dan bagian besar (hampir 1067,) dari pada import dari Amerika 
itu dipegang oleh kaum import bangsa asing jang sudah bertahun-ta- 

Amerika jang ditutup 
Eximbank 

importeur Asing 
York tiga puluh 

  

Konperensi SSKDN Dja- 
wa Tengah 

PADA tanggal 10 Djuni ini Sare- 
kat Sekerdja Kementerian Dalam 
Negeri (SSKDN) Djawa Tengah 
akan mengadakan konperensi selu- 
ruh Djawa Tengah bertempat di 

gedung ,,Dwi Warna” Magelang. 
Konperensi tersebut “akan dihadiri 

oleh utusan tjabang diseluruh Djawa 
Tengah dipimpin oleh utusan Pengu 
rus Besarnja dari Djakarta. 

Jang akan dibitjarakan, a.l. jalah 
persiapan kongres kedua jang akan 
diselenggarakan dalam bulan Sep- 
tember 1951. 
Untuk menjelenggarakan persia- 

pan konperensi tsb. kini telah diben 
tuk sebuah panitya diketuai oleh 
sdr. Idajat dari Kantor kabupaten 
Magelang. 

      

S 

Panitya 17 Agustus dan Pembangunan 
Tugu peringatan dalam impian ? 

ANITYA 17 Agustus Kotapradja Jogjakarta telah dibentuk barus 
imi dan hari Sabtu jl. telah adakan rapatnja jang pertama untuk 

membiljarakan soal? programnja, tetapi belum dapat memutuskan sesua 
tu jang konkreet, karena soalnja itu semua harus dibitjarakan lebih lan 
djut oleh Dewan Pemerintah Kotapradja. Demikian keterangan saudara 
Dalhar Maksum, Ketua. Panitya 1? Agustus. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa me 

ngingat 17 Agustus itu hari peringa 
tan jang Istimewa, memperingati 
negara kita berusia 6 tahun, maka 
hendaknja sifat dan isinja pun harus 
berfaedah, djangan  hanja untuk 

bergembira sadja. 
Sesuai dengan keadaan, djuga me 

ngingat perdjuangan  selandjutnja, 
maka titik berat dari peringatan itu 
terutama ditudjukan untuk keama 

nan dan pembangunan negara. 
Selain diadakan  hiburan2 umum, 

Gjuga akan diusahakan adanja usa 
ha2 jang sungguh berfaedah bagi 
kepentingan masjarakat. 

Atas pertanjaan bagaimana, nasib 
Tugu Peringatan 17 Agustus jang 
rentjana tempatnja di park depan 

Seni Sono jang. pernah dilakukan 
peletakkan batu  pertamanja .oleh 
Wk. Presiden Hatta tgl. 17 Agustus 
1949, tetapi hingga sekarang belum 
terdjelma, Dalhar Maksum menjata 
kan, bahwa dalam panitya sekarang 
soal itu tidak termasuk dalam -pro 
gram. 

Kehendak membangun sebuah tu 
gu peringatan .kemerdekaan itu 

sebenarnja timbul waktu masih 

Pemerintah Pusat dikota ini, tetapi 
apa sekarang itu harus diteruskan, 

tergantung kepada Pemerintah Pu 
sat sendiri jang dulu mempelopori 
niat membangun tugu. itu. Djika 
kita diserahi beajanja, kita sanggup 
djuga untuk meneruskan maksud 

pembangunan itu, mengingat pani 
tya 17 Agustus jang sekarang ini 
djauh berbeda dari jang dulu, ka 
rena terlalu sederhananja. 

Sebenarnja sebagai kota bekas Ibu 
Kota dan perdjuangan adanja suatu 
Tugu Peringatan itu penting sekali, 
tetapi soal ini baiklah djuga dipikir 

kan oleh masjarakat sendiri dan ter 
serah kebidjaksanaannja. Demikian 
Daihar. 

APOTHEEK 
Buka pada hari Ramadhan tgl. 6 

Juni '51 Apotheek ,,Sanitas” pada 
djam 09.00 — 12.00. 

Kita terima 
PAK HO. 

Dari penerbit ,,Pesat” di Jogja kita 

telah terima kiriman 1 djilid buku 
»Pak Ho” karangan. Sun Han disa 
lin oleh redaksi ,,Pesat”, 

Harganja 1 exp. R 6— 
  

  

Patjuan Kuda di Magelang 
Jocky Sarip djatuh terpelanting 
Dirawat di Rum 

SJ ATJUAN KUDA di Magelang jang diselenggarakan tiga hari 

ah Sakit Umum 
di- 

mulai pada hari Djum'at jl. bertempat dilapangan Tidar telah men 
dapat perhatian jang mermuaskan. Hadir 

6verste Amat Jani, bupati dari Purworedjo, R. Muritno  Reksonegoro, 
Temanggung, Magelang dengan Walikotanja, Rachmat Komandan 
M.K. dil. 

Pada hari pertama kuda jang jg 

turut patjuan ada 35 ekor, dibagi 
mendjadi 5 babak, masing2 pengi- 
kut 7 ekor. Larinja kuda tsb. dgn 
djarak  djauh memutari ringbaan 
850 meter, babak pertama jg men- 
dapat kemenangan kuda nama Mus- 
rit, ukuran tinggi 1.22 meter kepu- 
njaannja Sumitro dari desa Nabin, 
distrik Tegalredjo Magelang. 

Babak kedua kuda nama Kresno, 
ukuran -1.20 meter, - kepunjaannja 
Tjipto dari desa Bandjaredjo, katja 
matan. Kaliangkrik, Magelang. Ba- 
bak ketiga kuda nama Minggu, uku 
ran 1.27 meter, kepunjaannja Alidi- 
medjo dari desa Sajangan distrik 
Tegalredjo. 

Babak ke-empat kuda nama Kan- 
tong ukuran 1.29 meter, keputjaan- 
nja Hadji Ali dari Kutoardjo, Pur- 
woredjo. Babak kelima kuda nama 
Klebet, ukuran 1.30 meter, kepunja 
annja Sastrosudirdjo dari desa Nga 
wonggo Kaliangkrik, Magelang. Ma 
sing-masing mendapat hadiah uang 
R 100.—, 

Dalam babak ketiga jocky Sarip 
Gari Salatiga waktu naiki kudanja 

diantaranja Residen Kedu 

K. 

Sudargo dari Grabag setelah 
pai ditempat djarak 750 meter telah 
djatuh terpelanting, karena luka2- 
nja dipunggung, terpaksa dibawa 
kerumah: sakit umum untuk  dira- 
wat. 

Pendapatan patjuan ini untuk ke 
pentingan | amal, menurut  ketera- 
ngannja ketua panitya - Hardjopra- 
Wiro, pendapatan bersih akan diso- 
kongkan kepada Jajasan ,,Pantja 
Warsa” buat mendirikan Balai Per- 
temuan Buruh dan panitya Peno- 
long Korban gerakan A.U. I. di Ke- 
bumen. 

t 

Djuara patjuan kuda 
Patjuan kuda jang diadakan sela 

ma tiga hari jl. di Tidar, dalam per 
tandingan jang terachir 3 ekor kuda, 

jang tadinja sudah mendapat. keme 
nangan, waktu diadu kembali, lari 
dengan djarak 850 meter, kemena 
ngan pertama kepada kuda nama 
Baruna kepunjaan Sumantri dari de 
sa Klapa Tjandimulja, kedua Klebat 
kepunjaan Sastrodimedjo desa Nga 
wonggo Kaliangkrik dan ketiga na 
ma kuda Muntjar kepunjaan Sumitro 
dari desa Nabin Tegalredjo. 

  

  

Pembaharuan hubungan Indonesia - Belanda 
— Laporan Prof. Mr. Supomo kepada pemerintah 

ALAM sebuah tulisan dalam ma djalah ,,Mimbar Indonesia” tg. 2/6 
dg. kepala ,,Soal atjara pembaharuan hubungan Indonesia-Neder- D 

land” Prof. Mr. Dr. Supomo, jang sebagai diketahui mendjadi ketua Pa- 
nitia Negara Chusus jang telah menjampaikan laporannja “kepada pe- 
merintah, mengemukakan saran a.l. sbb.: ,/Oleh karena pemerintah Indone 
sia tidak bermaksud untuk memutuskan hubungan baik dengan Neder- 
land, maka atjara jang sebaiknja buat membubarkan Uni islah peran- 

dingan pada suatu konperensi spesial antara kedua negara 
Pada konperensi itu pemerintah Indonesia hendaknja mengadjukan de- 
ngan tegas segala desiderata jang dianggap perlu untuk meniadakan, 
mengganti atau merobah persetudjuan KMB. Terutama hendaknja peng 
gantian Uni dengan verdrag persahabatan biasa didjadikan agenda perta 

tersebut. 

” 

Supomo katakan, bahwa sekarang Oleh sebab itu Statut Uni tidak me- 
muat pasal tentang pembatalan” 
dan tidak menetapkan berapa lama 
akan berlakunja Statut tsb. 

programnja 

Uni bisa dibatalkan? 

Sudah tentu statut ini dapat di- 
achiri dengan persetudjuan baru an- 
tara Indonesia dan Nederland, mi- 
salnja dengan persetudjuan untuk 
mengachiri belaka atau untuk mero 
bah atau mengganti Uni dengan per 

Menurut Supomo, Uni memang di 

diharapkan ,,duurzaam”. Nederland tidak bersedia untuk 

  

mengachiri “atau merobah  Statut 
Uni, apakah Indonesia dapat mem- 
batalkan Uni atas kehendaknja sen- 
diri? 

Supomo mengutip pendapat guru 
besar Belanda dalam ilmu hukum 
internasional. prof Francois, bahwa 

tidak ada suatu verdrag jang berla 
ku. terus menerus zender kemauan- 
nja partai2 jang bersangkutan, Sa- 
lah satu partai tidak berhak mene- 
ruskan verdrag itu buat se-lama2- 
nja.” Pun prof. Hyde, guru besar A- 
merika dalam ilmu hukum interna- 
sional, menulis, bahwa ,,ada kalanja 
Situasi baru membenarkan sesuatu 
negara untuk membebaskan diri da- 
ri pada kewadjiban2 verdrag jang di 
tandatangani'”. 

Pada dasarnja Uni berlaku atas 
kesukarelaan antara kedua peserta. 
Djika kesukarelaan itu disalah satu 
pihak telah lenjap, maka Uni tidak 
akan dapat berdjalan lagi, kata Su- 
pomo. 

Dari pihak Indonesia kesukarela- 
an itu pada waktu sekarang tidak 
ada lagi, bahkan sebenarnja Uni itu 
diterima oleh pihak Indonesia pada 

  

waktu KMB hanja sebagai konsesi, 
dus bukan terdorong oleh keinginan 
untuk menggabungkan diri dalam 
ikatan Uni dengan Nederland. 

Bisa mati sendiri! 
Djika seandainja pemerintah Ne- 

derland bersedia membubarkan Uni, 
Uni toh tidak akan hidup, oleh kare- 
na Indonesia tidak akan bersedia la- 
gi untuk mendjalankan roda mesin 
Uni. 

Pada achirnja ditegaskan oleh pe- 
nulis, bahwa PNC-dan pemerintah 
begitu djuga -— tidak “ mempertim- 
bangkan untuk memutuskan hubu- 
ngan baik dengan Nederiand. Hanja 
Uni itu dianggap tidak merupakan 
kebutuhan jang njata, bahkan Indo- 
nesia tidak senang dengan Uni. Ke- 
butunan untuk kerdjasama dengan 
Nederland. sebagai djuga untuk ker- 
dja-sama dengan 'negara2 lain, da- 
lam hal2 jang diperlukan, memang 

sam- 

Young, Sukarno, Comalasary, 
ada dan setjara business kita bang. Herawati, —— 13 th, 

  

Kantor Pemilihan Pusat 
Propinsi menindjau 

Mengingat waktu pemilihan umum 
untuk anggauta DPR daerah telah 
dekat, tinggal kurang lebih satu 

setengah bulan lagi, dari pihak Kan 

tor Pemilihan Umum Pusat Propin 
si didapat keterangan, bahwa dalam 
bulan ini, kantor itu akan mengada 
kan penindjauan berturut-turut baik 
di TKP2 maupun di KPS2, jang mak 
sudnja utk memeriksa sekitar orga 
nisasi dan administrasi dari instan 
si-instansi itu. 

Seperti diketahui, dalam bulan jg 
lalu, penindjau telah diadakan oleh 
pihak KPPP, tetapi chusus untuk 

keperluan latihan2 anggauta2 TKP 

dan KPS serta gerakan penerangan2 
kepada rakjat. 

KPS Umbulhardjo 
KPS Umbulhardjo 

buah KPPS jaitu: 

KPPS Umbulhardjo Utara dengan 
sdr. R. Sudharmo sebagai lurah ser 

ta sdr2. Martowjijardjo dan Sastrodi 
hardjo sebagai pembantu. RK2 jang 
termasuk didalamnja, Semaki Ketjil, 

Semaki Gede, Tahunan, Tempel Wiro 
gunan, Miliran, Glagah Lor, Mudja 

Mudju, Warung Boto dan Glagah 
Selatan. 

KPPS Umbulhardjo Selatan dgn 
sir. Masjhuri sebagai lurah dan 
sdr2. Sastrodiwirjo serta Notosuhar 
djo sebagai pembantu. RK2 jang ter 
masuk didalamnja, Pandean, Sorosu 

tan, Nitikan Kulon, Nitikan Wetan, 
Mandungan, Panggalan, Giwangan 
dan Gambiran. 

Rampok diadili 
Saptu tanggal 2 Djuni jang baru 

lalu, Pengadilan Negeri Jogjakarta 
telah memriksa perkara perampokan 
di Kalasan jang terdjadi pada bulan 
Maret 1949. 

Sidang dipimpin oleh ketua Ganda 
subrata sedang sebagai Djaksa sdr. 
Sudarto. 
Dalam pepriksaan ini para terdak 

wa. terdiri 25 orang. Hanja dua ter 
dakwa jang belum dapat dipriksa, 
karena berhalangan hadiir. 

Mereka dipersalahkan pada bulan 
Maret 1949 mengadakan perampokan 
kepada beberapa orang jang mereka 

anggap mendjadi mata2 musuh (Be 
landa). Dan mereka diberi keringa 

nan oleh hakim, karena mengaku 

pada waktu mereka mendjalankan 
perampokan itu, tidak lain hanja 
kepada mereka jang dianggap men 

djadi mata2 musuh jang tidak sedi 
kit merugikan perdjoangan pemuda2 
jang baru mendjalankan tugasnja di 
daerah itu. 

Dari dua puluh tiga orang itu, ha 
nja dua jang dibebaskan. Sedang 
lainnja terdakwa dihukum paling 
tinggi satu tahun dan paling rendah 
ampat bulan pendjara voorwaarde- 
ljk (djanggelan) satu tahun. 

mempunjai 2 

Perpisahan Peladjar2 
Guru 

Benedictio dei omnipotentis Patris 

et Filii et Spiritus sanctidescendat 
supervos et mane et semper (turun 

lah barkah dari Allah Bapa, Anak 
dan Rohulkudus padamu sekalian 
dan abadilah selama-lamanja). Demi 
kian barkah jang diutjapkan dari 

salah seorang Pastoor geredja Ka 
tholiek terhadap para putera2nja 

peladjar guru Katholiek pada malam 

perpisahan di SGP Djalan Djati Jo 
gjakarta. 

Dalam sambutan2 semuanja diarti 
kan betapa pentingnja pendidik pada 
dewasa ini lebih2 bagi mereka para 
pendidik Katholiek. 

Ha aa de SIA» Tea Aah 

Lulus Gadjah Mada 
Lulus udjian Fakulteit Hukum, 

Sosial dan Politik Universiteit Nege 
ri Gadjah Mada pada tanggal 2 Djuni 
1951: 

1. Oetarso Kand. Ilmu Sosial dan 
Politik, djurusan Perhubungan Inter 

nasional, 2. Pamudji Rahardjo Kand. 
Ilmu Sosial dan Politik, djurusan 
Pemerintahan, 3. Salim Prop. Kand. 

Hukum, 4. Soepardan Tjitrohandojo 
Prop. Kand. Hukum. 5 

Udjian P.P.P.K. 
Udjian P.P.P.K. jang diadakan oleh 

Palang Merah Indonesia Tjabang Jo 
gjakarta, rombongan pertama seba 
njak 17 orang pada tg. 31/5 dan 1/6- 
1951 jang lulus sebanjak 14 orang 
jalah sdr2: Sudjendra, Sulinah, Dal 
jati, V. Sutinem, Pranama, Mahat 
ma, Hidajat, Indratno, Wadjid, Su 
darman, Imam Siswanto dan Supar 
djan. 

Udjian untuk rombongan ke IT se 
banjak 30 orang, akan di adakan 
sesudah liburan. 

  

SENI SONO: Ratapan Ty Fifi 
Netty 

sa Indonesia dapat mengadakan hu- REX ,,/Manpower” Edward G. Robin- bungan2 dengan Nederland 
nguntungkan kedua pihak. 

Ia bahkan berpendapat, djika- Uni INDRA: 

jang me Naa ea Dietrich, George Ratt - 

Remember Pearl Harbor” telah bubar, kerdja-sama antara In- Donald M. Bary — Alan Curtis — donesia, dan Nederland akan berdja- Fay mcKenzie, segala. umur, lan lebih baik, jaitu djika tidak ada LUXOR: ,The Black Rose”, Tyrone pertalian tormil lagi antara kedua Power, Orson Welles, Cecile 
kesan hanja — 13 th. keatas. 

semata2 untuk mendjamin keselama SOBOHARSONO: 

negara jang memberi 

tan kepentingan2 Belanda belaka. 
Demikian a.l, Prof, Supomo. Ant. 

Aubry, 

For whom the 
hell tolls. Gary Cooper, Ingrid Berg- 
man — 17 th, 
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K3 | Perdindgan per Dendamalan 

2ni perdjandjian perc 

. kurang lebih disokong setjara 

PN ne Kn 

$ an f 
. masih Ingat kedjadiang : On 

ba masih. mendjadi. djadjahan Sepa- 5 
Tae 

| Menteri Attlse dari 

La a- 

datanu sore men, maa 
wa pasukan2 PBI 
Tua Peta madju 

  

PBB Tn 
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: Zonder Na. Tiongkok. 
“Saka Foster Dulles penasehat ke- 

Th salntaig L.N, Amerika Serikat Se 

.nin kemarin mulai perundingan dgn 

pembesar2 Inggeris jang menurut 

“wartawan UP Jack Fox mungkin 
ditandatanga- 

amajan dengan 

Djepang dimusim panas sekarang 
ini dengan tiada diikuti oleh Sovjet 
Uni.atau Tiongkok... 

“akan mengakibatk 

| Inggeris .dan Amerika kabarnja 23 
sepakat untuk mengadakan: perdjan 
ajian perdamaian dengan Djepang. 
jang relatip ,/lunak”, ant mendjadi 
dasar2 perselisihan - p antara 
kedua regara tadi jalah sak Tiong 
kok. RRT atau Kuomintangkah jg 
mendjadi pemerintah Pte jang 
Naa eN DN: Ha Ant-UP. 

Tindakan kena De Bai 
Terhadap demokrasi. 

P.M. Italia De Gasperi Minggu ji 
memperingatkan kepada kaum Neo-. 
Fascis dan Komunis, bahwa -djika 
perlu pemerintah akan menghantjur 
kan setiap pertjobaan jang bermak 
sud merusak pendirian2 demokrasi. 

"Dalam suatu pidato "pemilihan De. 
Gasperi “membenarkan tiap2 gera- 
kan jang tidak sjah terhadap negeri 
demokrasi akan dilawan dengan .ke 
kuatan negara. Terhadap kaum neo- 
fascis P.M. tsb. menambahkan, bah 
wa sekarang tidak akan dibiarkan 
pembentukan2 gerombolan? peng- 
gempur atau satuan? semi militer jg 

te- 

  

rang2an oleh kaum reaksioner. 2 
: Neo:fascis Gan kaum “bolsjewik, - 

kedua2nja adalah musuh demokrasi. 
Demikian De Gasperi. — Ant-Afp. 

- “hp, 

  

L1 

— Pertempuran di Indo: 
6 China: 

Menurut Perantjis. 

“Markas 'besar Perantjis mengu 
mumkan, bahwa "dalam pertempu 

ran2 dipinggir delta sungai Merah 
di Vietnam Utara itu terdjadi kon 
tak jang erat antara pasukan? Pe 
rantjis dan kira2 15.000 sampai 
118.000 orang pasukan Vietnam Ho 
ha Minh. 
“Garis pertempuran. tadi memben 

S Snas dari Phuly (30 mil '.tenggara 
Hanoi) sampai Hn dekat teluk 

Tonkin. 
Djumlah pasukan » in bian jang 

tersebut tadi ialah tentara jang te- 
tap. Pasukan Vietnam Ho di Viet 
nam “Utara, semuanja terdiri dari 
kira? . 90 bataljon- tetap, jang tersu 
sun dalam 5 divisi lengkap dan kesa 
tuan? bebas jang sama .pula djum 

lahnja, menjokong mereka tadi. 
Ketjuali itu, terdapat “kesatuan? 

sedaerah jang. djumlah seluruhnja 
ada kira2 200.000 orang. 3 

| “Menurut pihak Perantjis, @jumlah 
korban Perantjis selama 4 hari jang 
pertama dari pertempuran dipinggir 
Selatan delta Sungai Merah itu ada 
90 -orang tewas, 21 diantaranja 
bangsa Perantjis. 

Kata pihak Perantjis, jang Juka2 

diantara mereka ada 120 orang, 
sedangkan jang hilang belum dike 
tahui. — Ant. - Reuter, KAPAN 5 

Pa 

    
| sesiu ah pt ang. PBB mem peroleh 

, nan Ng kearah pa d dari 

Sapt N me na 
Gari: London, 

| bahwa: 14 ara Serikat jang mem 
punjai pasukan2 di Korea kini sedang 

“kemungkinan menga 
| ajukan usul2 perdamaian baru kepa 

RRT. Menurut berita2 dari Lon' 
“den itu, menteri luar negeri Inggris 
Herbert Morrison baru? ini telah 
mengadakan hubungan baru dengan 
“negara2. jang berkepentingan untuk 
maksud? tersebut. 

BRG si ul2 perdamaian Amerika 
3 

“jang lama” 
Dalam komentarnja mengenai sta 

| tement menteri luar 
— Ache on dimuka panitya Senat Sap” 
tu, bahwa Amerika Serikat mungkin 
dapat menjetudjui. suatu gentjatan 
sendjata di Korea pada garis lintang 
13880, apabila “ini menudju kesuatu 

.penjelesaian Isungguh2” untuk pe 
rang Korea, djurubitjara delegasi 
Amerika &d PBB menjatakan, 
“bahwa penjelesaian demikian itu da 
pat didasarkan pada usul2 Amerika 

jang telah diadjukan - kepada PBB 
bulan Dg Piper tahun 1. 

2 

ne “Orang ditangkap di 
— Hankow 

“Snijurigai timbulkan ke- 
ran besar. 

“. Menurut djawatan penerangan mi- 
liter Kuomintang, pembesar2 di Han. 
kow telah menangkap lebih dari 600 
orang, jang ditjurigai berhubung de- 
ngan timbulnja kebakaran2. pada 
waktu jang sama, di empat tempat 
dikota Tangan Ketika tanggal 26 
Mei. 
Kabarnja 2.900 buah gedung telah 

habis terbakar sama sekali dan 400 

buah gedung lagi sebagian terbakar. 
'Kebakaran besar?an tadi berlang- 
sung 2 hari lamanja dan 7 orang te- 

was mendjadi korban api. Ant. AFP. 

Kepala staf Amerika di 
“Trieste 

Kepala staf angkatan darat Ame- 
“rika Serikat “Djenderal Lawton Col- 
JIins hari Minggu ini telah tiba di 
'“Trieste, dimana ia memeriksa pasu- 
kan2 Amerika " ditempatkan di- 
isana. Hari Senin ini ia akan pulang 
'ke Amerika. Arit. AFP. . 

negeri Dean 

    

& 

   

  

: Bulan persahabatan 
Djerman-RRT 

Delegasi RRT jang akan ikut ser- 
ta dalam ,,Bulan Persahabatan Djer 
man-Tiongkok”, ketika tanggal 31 
Mei-telah sampai di Berlin. 

Delegasi tadi dipimpin oleh Shen 
Chun Ju dan akan mengadakan per- 
djalanan keliling Djerman Timur, 

- sambil menjebar2kan pamflet .ber- 
djuta2, gambar2 tentang - Tiongkok 
baru, memperlihatkan film2 Tiong- 
hoa dan lukisan2. Di Berlin akan di- 

“dirikan Perhimpunan Persahabatan 
Djerman: — Tiongkok. Rakjat Djer 
man Barat akan .diundang untuk 
menghadiri rapat2 raksasa jang di 
adakan ditempat2 jang letaknja de 

kat Hamburg dan Len — - Ant. - 
NCNA. 

TER 

Ht sai Ag 

— Paberik2 sg 2g 
Sovjet di Sinkiang ? 

Baik berita2 resmi "maupun tidak 
resmi di Taipeh hari Minggu menja- 
takan, bahwa Sovjet Rusia telah: 
mendirikan pabrik2 tenaga atom di 

propinsi Sinkiang atau  Turkestan 
Timur, sedangkan ribuan ahli2 teh- 

nik Sovjet dikerdjakan dalam exploi 
tasi sumber2 mineral dari segala ma 
Er jam didaerah2 itu. t 
Pembesar2 Nasionalis menjata- 

kan, bahwa daerah Sinkiang sangat: 
lah kaja dengan. uranium “dan “ba 
han2 mentah lainnja. Dikatakan, 
bahwa sedjak lama diibukota Ting- 
hwa telah didirikan sebuah lembaga 
penjelidikan tenaga atom jang bera- 
da dibawah pengawasan Dekat 

Sovjet. Ant. NE 

— Amerika akan seba pangkalan? 

aa " Bila terdj jodi serangan ba Formosa 
' SRORANG pembesar tinggi 'Tiong 
B “Nasionalis di Taipeh Pa Ag 

kaharnja telah memberitahu 
kepada « seorang utusan istimewa ha 
rian »New York Times”, “ bahwa 

Na 

    
#Mari ' Gonzales, seapam . wargane 

gara Ouba jang ketika tahun 18)1 
“telah didatangkan. dari Afrika seba- 
gai budak belian, malam Minggu ini 
ian en dalam usia 1 ta- 
MM z 5 $ 

  

   

  

   

  

   

    

njol, lalu mendjad PARU 
sekarang ini.    ag 1 P1 Naa 

menjiarkan, bahwa. pesanan 
Truman jang mendesak supaja 

  

ja per- 
tikaian soal minjak,Iran itu disela: : 
saikan dengan djalan Perang , 

telah disampaikan Pa 

jang keliru. 
Pesanan 

  

   telah disampaikan pada 
Menteri Mossadegh tuo Iran, 

  

2 ton, dan. 
Radio Teheran malam: Senin ini akan mengala 

ga dak perlu. 

Truman jang sebetulnja . kan intervensi 

harus disampaikan kepada Perdana Komando Na 
Inggris, terbukti dan tidak perlu menunggu perintah 

Perdana resmi dari Kupon 

“1 

telah menerima djaminan aer peme 
rintah - Amerika Serikat, - bahwa 
apabila terdjadi su atu pendaratan 
atau serangan udara terhadap For 

mosa, maka pesawat2 pembom Anie 

mana kan adanja suatu usaha baru 
tan sendjata di Korea telah bertambah “lagi pada. pekan ini 

kemenanyang jang Tg baru Ini 

untuk merundingkan 

guris Tenang 380. ($ 5 Ke 

“Selain suatu Para ak pa 
da garis lintang 380, usul2 Amerika 
itu menghendaki pula pendirian sua 
tu daerah buffer jang luasnja 21 mil 
didaerah sebelah utara garis lintang 

380, dan pemberian kekuasaan kepa. 
da penindj jau2 PBB untuk bergerak " 
dengan leluasa didaerah Korea agar 
mendapat djaminan bahwa tidak dia 

.dakan persiapan? untuk saatu agres 
si baru, Sedjak waktu itu' 'Amerika 

Serikat tidak menjusun sesuatu ren 
tjana baru, demikian SNIRUpeara 
tersebut. : : Ai 

Statement2 jang 
kuat. g 

Djurubitjara itu setandjutnja me 
nerangkan, bahwa 'ia tiada dalam 
kedudukan untuk: memberi sesuatu 
pendjelasan tentang statement. jang 
iutjapkan oleh komandan Tentara 

ke-8 di Korea, djenderal James Van 
Fleet, bahwa ,tingkat gerakan2 me 
ngedjar pasukan2 Utara telah . sele 

sai”. , 
Akan tetapi para penindjau dalam 

PBB sangat ' memperhatikan state 
ment djenderal Van Fleet itu, lebih2 
karena datangnja bersamaan dengan 
kembalinja sekretaris djenderal PBB, 
Trygve Lie, dari Canada, dimana ia 
telah mengadakan pembitjaraan2 de 
ngan menteri luar negeri Lester 
“Pearson tentang kemungkinan men 
dapatkan suatu penjelesaian. dalam 
pertikaian Korea. - 

Para penindjau itu mengemukakan 

pula pidato jang  diutjapkan oleh 
wakil Amerika dalam PBB, Ernest 
Gross, dalam . sebuah perdjamuan 
hari Saptu, dalam mana ia sekali 

lagi menjatakan keinginan bersama 
PBB dan Amerika Serikat untuk 
mendapatkan penjelesaian dengan 
djalan damai dalam pertikaian 
Korea. — Ant. - AFP. 

Statement djenderal 
Van Fleet 

Komandan Tentara ke-8, letnan 
- djenderal James Van Fleet, Minggu. 
mengeluarkan sebuah statement, 
dalam mana ia membantah tentang . 
adanja sesuatu maksud politik atau 
diplomatik ketika ia Saptu mengu 

mumkan, bahwa ,,tingkat pengedja 
ran dalam perang Korea telah sele 

sai bagi pasukan2 PBB”. Van Fleet 
menegaskan, bahwa utjapan2nja itu 
tidak mempunjai sesuatu hubungan 
dengan tiap rentjana dikemudian 
hari jang bukan bersifat -militer. — 
Ant. - UP. . : 

. memper- 

- ngan mengambil 

2 deal mera ang RR LOR Tag 

  

  

        

   
   

    

   
   

      

   

  

   
   

              

        

na Len aa Korea bertemu serdadu 

         

    

mn: Kini tampah mereka bersama2 batja. 1G 

Pembatjaan perlu amat di medan pertempuran. Difront : Korea dima- 
Amerika, paling. perlu jg. ditanja- 

USIS. 

“Rasa dapat menghantjurkan “Kenenka 

T Serikat? 

Lebih hebatdari pada Amerika terhadap Rusia 

Mu, ENURYE dinas rahasia Amerika Serikat, para pemimpin Sovjet 

“bahwa dalam perang atom Amerika Serikat dapat di- 

Base aga lebih hebat dari pada Rusia, demikian dikatakan oleh Mil- 

Jard Caidwell, direktar Pertahanan Pasif Amerika Serikat, dalam pida- 

tonja pada malam Minggu. Djika petjah perang dunia, 

Amerika Serikat dengan menggurakan menghantjurkan kota2 industri 

bom?2 atom jang. “didjatehkan dari pesawat? 

pada kapat? selam. 

Cajdwell kata, bahwa menurut 
pendapatnja perang ini antara Rusia 
dan Amerika sukar. dihindarkan, te- 
'tapi ia harap yr srsendjataan Ameri- 
ka Serikat day at memperbesar 'ke- 
mungkinan untuk mentjegah suatu 

konflik. 
Buat eham “tahun lamanja Rusia 

telah bersiap untuk melakukan pe- 
njerangan atom terhadap Amerika, 
sedangkan Amerika baru belaka- 

“ tindakan untuk 

menghadapi kemung 'kinan penjera- 
ngan Sovjet Uni itu, demikian Cald- 
well mengatakan selandj jutnja. Ant. 
AR CAN - st 

Ridaway IG sangkal 
Berita Pravda!    

  

    
   

  

   

    

Djuru bitjar deral Matthew 
Ridgway mala Senin menjangkal 
berita, jang . : oleh Pravda 
ttg. pemakai: sukan2 - Djepang 

“Dikatakan selan 
"Angk. Perang 
Ban ada pa- 

  cmn cc 
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RRT dalam 

Hate MENTERI D. ACHESON : 

Blokade angkatan laut 

    

pertimbangan 
D2 MUKA Panitia senat dalam pemeriksaan hari Saptu, Dean Acheson 

selandjutnja menerangkan, bahwa soal mengadakan blokade angka 
tan laut terhadap RRT berada dalem pertimbangan. Tetapi tidak tjerdik 

djika sekarang ditjobanja untuk mendapatkan  sokongan anyyota2 PBB 

Tanag untuk: “blokade itu, Acheson 

, 

  

Amerika Serikat tidak akan mem 
perkenankan Taiwan direbut dengan 
kekerasan, demikian Acheson jang 
selandjutnja 
“Hongkong adalah suatu tempat stra 
tegis jang penting, jang djika djatuh 
ketangan komunis akan mempunjai 

pengaruh jang “sangat merugikan” 
bagi kepentingan2 Amerika Serikat. 

Dean Acheson bilang, ia tidak me 
ngetahui tentang usaha buat menga. 
dakan perdamaian “di Korea atau 
usul dari RRT buat itu. Tetapi Ame 
rika Serikat mungkin menjetudjui 
diadakan gentjatan sendjata pada 
garis lintang 38 deradjat, djika ini 
dapat mengakibatkan penjelesaian 
perang Korea. Amerika Serikat tidak 
bisa menjetudjui jang soal masuknja 

rika jang berpangkalan di Okinawa RRT kedalam PBB dan soal hari 
dan Philipina dapat mengadakan in depan-dari Taiwan dimasuki dalam 

tervensi dan mengebom' pangkalan2 
didaratan Tiongkok Teman BAU 
dua djam”. 

Ketua attache2 militer Haituika di 
Taipeh, laksamana Jarret, kabarnja 
telah menjatakan kepada korespon 

“den itu, bahwa ia tidak mengetahti 
tentang adanja ' perintah demikian 

“itu, tetapi ia tidak mau memberi ke 
| terangan lebih landjut. 

“Statement? itu dikeluarkan, berhu 

bung ada pernjataan2 dikalangan2 
- pemerintah Tiongkok Nasionalis ba 
“'ru2 ini, bahwa intervensi Amerika 
Serikat dalam Kedjadian suatu sera 

an terhadap Formosa itu akan 
rgantung pada “putusan Washing 

an demikian mungkin 
penundaan jang ti 

  

   

     

    
   

      

       

  

mes", bahwa 
4 akan datang dari 

di Timur Djauh, 

a Ant. «AFP.      

Y 

: TN Ha Nasiona 

'sjarat2 untuk perdamaian. di Korea. 
Menteri Dean Acheson mengata 

kan pula berkenaan dengan ini, bah 
wa ada kemungkinan perang Korea 
berachir dengan  ,,schaakmat”, dan 

menambahkan kata ,,schaakmat” ini 
tidak memuaskan. Ada kemungkinan 

perang Korea diselesaikan - “berdasar 

sai kekuatan ag diketahui oleh 

dapat memburukkan 

ipertjaja dalam sengketa 
"diadakan penjelesaian dengan tiada 

mengatakan, “ bahwa. 

mena bahkan, - 

jang bersangkutan demikian Ache 

SOli 

Iran dapat menimbulkan 
perang. « 

Selandjutnja menteri luar negeri 
Amerika itu mengatakan, bahwa per 
tengkaran antara. Inggeris dan Iran 

keadaan dan 

menimbulkan peperangan. Tetapi ia 

tegaskan, bahwa Amerika Serikat 
ini dapat 

merugikan kepentingannja kedua ne 
geri itu. 3 

Mengenai soal blokade angkatan 
laut terhadap RRT jang dipertim 
bangkan itu, Acheson selandjutnja 
menerangkan, sebab.apa ia anggap 
tidak tjerdik “buat minta sokongan 
nja negeri2 anggota . PBB untuk 

blokade tersebut dalam waktu seka 
yang ini. Acheson kata, bahwa untuk 
blokade ekonomi sadja tidak didjalan 
kan sepenuhnja oleh  negeri2 itu. 
,Maka itu nampaknja tegas, mereka 
tentunjalah tidak mau mengadakan 
blokade “angkatan laut terhadap 
RRT. Bagi kita djalan jang terbaik 
sekarang” ini adalah memperkuat 
blokade ekonomi tersebut dari pada 
mentjoba memperoleh tindakan lain 
jang tak dapat dikerdjakan'”, kata 
Acheson. 

Mengenai- gerakan tentara di Ko 
rea, Inggeris dapat menjetudjui 
Amerika Serikat, - demikian Dean 
Acheson seterusnja kata, tetapi 'Ing 
geris tidak mau. bertindak - sedjauh 
Amerika Serikat dalam soal sanksi 
ekonomi terhadap RRT. Sebaliknja 
Perantjis bersedia untuk bertindak 
lebih djauh dari pada Inggeris dalan 
soal ini. 

Hongkong tidak boleh djatuh 

ditangan RRT. 

Mengenai Hongkong “Dean Ache 
son mengatakan pula, bahwa adalah 
sangat penting Hongkong ditjegah 
djatuh ketangan RRT. Acheson lukis 
kan Hongkong sebagai suatu pos 

  

10. 000 Fi ag Polisi Katahgan Diayang 
“ikut bertempur di Korea: 

Harian Sovjet ravda” hari Ming 
gu memuat sebagai beritanja jang 
terpenting sebuah tulisan ' telepress 
dari Washington, jang menjatakan, 
bahwa. 10.000 orang anggota Korps 
Tjadangan Polisi Djepang kini me- 
ngambil bagian dalan “perang Ko- 
rea. Dikatakan selandjutnja, bahwa 
130.000 orang polisi: Djepang lain- 
nja kini sedang menerima latihan 
untuk bertempur. 

Menurut tulisan tersebut, orang2 
Djepang jang dimaksudkan untuk 

nantinja menggantikan orang2 Ame 
rika di Korea itu, pada waktu ini 
setang dilatih dibawah pimpinan 
missi militer Amerika di Tokio jang 
diketuai oleh dienderal Taylor. Di- 
katakan, bahwa missi djenderal Tay 

Tor ita bertugas mempersiapkan un- 
tuk kelak diadjukan dalam medan 
pertempuran kesatuan? infanteri 
Djepang jang berada dibawah ko- 
mando opsir2 Djepang tetapi mema- 
kai perlengkapan Amerika, Demi- 

kian Pravda. Ant. 

Sovjet Uni dapat 

terbang atau dilepas dari 

  

tuduh Kuomintang 
Inggris 
kapali?nja terus 

terlarang 
Bahwa 
kirim barang? 
ke RRT. 

Kementerian pertahanan Kuamin 
tang Minggu ini menuduh, bahwa ka 
pal2 Inggris masih djuga mendata- 
ngi pelabuhan2 RRT dengan muatan 

bahan2 perang. 

Menurut pihak Kuomintang, beri- 
ta2 dari Hongkong mengatakan bah 

. wa kapal Inggris ,,Mivanthia” kini 
sedang berlajar menudju ke Tangku 
di Tiongkok utara. dari Hongkong, 
dengan muatan 5.500 ton logam, ba- 
han2 kimia, dan pipa2 dari badja. 

Dikatakan seterusnja, bahwa peru 
sahaan dagang ,,Nam Wong Trading 
Company” hingga kini berhasil mem 
beli sedjumlah besar mirjak tanah, 

obat2an dan bahan2 “logam untuk 

gi Ant. UP. 

      

“ observatie jang Hb Djika Hong 

kong djatuh, akibatnja sangat hebat 
“untuk kepentingan PBB dan Ameri 
ka Serikat di Timur Djauh. 

Ia kata selandjutnja, bahwa pem 

besar2 di Hongkong telah mengada 
kan pengawasan jang seksama atas 

perdagangannja dengan RRT dan 
mentharap pengawasan tersebut di 
perkeras. — Ant. - AFP. 

  

Bradleyakan beritekanan 
kepada Eropa? 

Menurut kalangan jang biasanja 
dapat dipertjaja Minggu ini, Djen- 
deral Omar Bradley, kepala staf ga- 
bungan Amerika Serikat jang pada 
waktu ini sedang berkundjung ke 
Eropa, diduga akan mendesak supa 
ja pertentargan politik. ' mengenai 
komando2 Organisasi  Perdjandjian 
Atlantik Utara dilautan: Atlantik 
Gan di Laut Tengah itu segera dise- 

jesaikan. 
“Dikatakan bahwa Bradley, bahwa 
pengangkatan2 resmi pimpinan2 ke- 
dua daerah tadi sudah terlalu lama 
ditundanja. Pengangkatan - Laksa- 
mana Amerika William . Fechteler 
sebagai komandan angkatan laut di 
Atlantik hingga kini ditentang oleh 
Inggris, didalam dewan wakil2 nega 
ra2 Atlantik, sebelum komandan un 
tuk dasrah Laut Tengah diangkat. 

Kiranja sekarang ternjata, bahwa 
Amerika menghendaki supaja dae- 
rah Laut Tengah ditempatkan diba- 
wah pimpinan Djenderal Eisenhower 
dengan seorang Laksamana Ameri- 
ka pula, jang pegang komando ang- 
katan2 laut di Laut Tengah. Ant. 

  

Raki at Kanya 
- dari hasilnja 

“HALAMAN 4 

terima 20 ptt. 

Patlu, ata single-buying-system, kata 

| Dahlan Nur 
KRYUBUNG dengan djatuhnja harod karet, jang sangat menekan 

kehidupan produsen karet rakyat, daiam satu pertjakapan ' Dahlan 

' Nar, Pimpinan Umum Persatuan Perkebunan Karet Rakjat Indonesia 

Sumatera Utara di Medan mengardjurkan, supaja Pemerintah menga- 

| dakan single-buying r-system. sebagai jang 

An merika, guna mendjaga kepentingan rakjat Indonesia terhadap 

s 

dilakukan oleh pemerintah A- 
modal 

ing jang mengaut keuntungan jang sebesar-besarnja Gari hasil karet 

rakjat, 

Menurut keterangan Dahlan Nur, 

8095 dari “hasil karet rakjat itu 

djatuh ketangan modal asing tju- 

ma 2074 jang diterima oleh produ- 

| sen karet rakjat. Oleh karena itu ti- 
dak mengherankan, demikian Dah- 
Ian Nur, rakjat Indonesia umumnja 
melarat dan bangsa asing jang mem 
punjai modal bertambah kuat. 

Oleh karena itu dirasa perlu Pe- 
merintah dalam keadaan sekarang 
mengadakan single-buying-system 
dengan mengeluarkan segala peran- 
taraan modal. asing dan kaum pe- 
dagang dalam perdagangan Karet 
rakjat. Sebaliknja tidaklah dimak- 
sud, supaja pemerintah sendiri me- 
ngadakan tindakan? dagang itu, ka- 
rena bila pemerintah sendiri jang 
melakukan, dichawatirkan korupsi 
akan sangat meradjalela. Tindakan2 
Gagang itu haruslah dilakukan oleh 
organisasi karet rakjat jang diawasi 
sungguh2 dan teliti oleh pemerintah. 

Dinjatakannja pula, untuk upah 
djasa tindakan2 dagang jang dilaku 
kan oleh organisasi2 “karet itu, pe- 

- merintah tidak perlu mengeluarkan 
upah sebanjak 80/45 dari hasil seper- 
ti jang diterima oleh modal asing 
sekarang, tetapi tjukup 596. untuk 
pembeli dan export karet rakjat, 
5x untuk pengangkutan dan 545 un 
tuk import barang2, jang dibeli de- 
ngan deviezen jang diperoleh dari 
karet rakjat itu. Menurut Dahlan 
Nur produsen2 karet rakjat dan rak 
jat umum kini harus membeli ba- 
rang2 import dengan harga, dimana 
modal asing djuga menarik keuntu- 
ngan 804. “Ant. 

Harga barang2 merosot 
Djatuhnja harga karet Setelahnja 

embargo diterima oleh PBB, umum- 

nja sedikit banjak telah memukul 
dunia Naaah dan di Sumatera Uta 
ra. Pasaran barang2, baik tekstil 
maupun barang2 import lainnja, dan 
djuga bahan2 keperluan hidup se- 
hari-hari antara lain harga beras, 
djuga turut merosot, karena kurang 
nja nafsu pembeli. 

Kalau pada achir pekan jl., harga 
masih R. .290— segoni untuk  be- 
ras Sumatera Timur No. 1 dan be- 
ras Ranggoon-R. 270.— segoni, ma- 
ka pada kini harga beras.djauh le-' 
bih rendah, jaitu: beras Sumatera 
Timur No. 1 R.215-—, beras Rang- 
goon R. 210.— segoni, sedangkan tja 

tatan dari harga beras Atjeh kurang 
lagi dari harga2 tsb. diatas, - jaitu 
hanja. R: 200.— segoni. 

Sementara itu pasaran kelihatan 
dingin sekali, sungguhpun pada ha- 
ri2 mendjelang bulan Puasa dan 
pembagian beras bantuan telah ber- 
achir Nafsu pembeli djauh  berku- 
rang, tidak seperti pada awal bulan 
ini ataupun seperti masa bulan2 jg. 
lalu... 

Kalangan pedagang wmenjatakan, 
turunnja harga beras di Medan, ada- 

  

1. Takut bom 
Rusia ! 

Para kepala pertahanan sipil da- 
ri lima negara Eropa Barat pada ha- 
ri Sabtu telah bersidang di Brussel 
untuk merundingkan soal ' menjela- 
matkan kota2 terbuka mereka pada 
penjerangan bom atom setjara se- 

konjong-konjong oleh Rusia: 
Dalam sidang tersebut diwakili 

Inggeris, Perantjis, Belgia, Luxem- 
burg dan Belanda. Soal jang  dibi- 
tjarakan tidak Perankan. Ant. UP. 

Kantor W.H.O. di Manila 
Dewan penjelenggara Organisasi 

Kesehatan Sedunia (WHO) pada ha- 
ri Sabtu telah  menjetudjui Manila 
sebagai kedudukan kantor WHO un 
tuk bagian Pacific Barat. Ant. UP. 

atom 

  

Dengan mobil aori keliling dunia 
M HNURUT berita Reuter dari Londen, tgl. 1 jl. oleh British Sports 

Club” dimulai dengan perdjalanan mengelilingi dunia dalam waktu 

30 hari dengan menggunakan mobil model sport merek Austin-40. dari 

1200 CC. 

Sabtu pagi mobil tsb. dibawa kela 
pangan terbang Kent untuk diang 
kut ke Paris. Dari Paris mobil terse 

but akan dipakai melalui daratan 
Eropa, Asia Tenggara, India dan 
Muangth4i dan kemudian diangkut 
dengan kapal terbang ke Pilipina. 

— Dari situ melintasi Pacific untuk kem 
bali ke Inggris melalui Amerika dan 
Kanada. 

Para pengemudi dan montir dipim 
pin oleh Alan Hess bekas djuara ba 
lapan mobil. — Ant. 

B.K.B. Djuara pertan- 
dingan2 segi-tiga 

- Memperingati 5 tahun -berdi 

rinja CHTNH. 

Untuk memperingati 5 tahun usia 
CHTNH, 3 hari berturut-turut mulai 
tg. 1 hingga tg. 3/6 dilapangan Ta 
man Sari Djakarta dilangsungkan 
pertandingan2 segi-tiga bola keran 

djang jang dimenangkan oleh kedua 
belasan BKB (Bat. Korfbal Bond). 
Kesudahan2 pertandingan lengkap 

nja sebagai berikut: 
Tg. 1/6 
PBKID (Bond Ind.) — CHTNH 2-9 
Tg. 2/6 
B. EK. B. — PBKID 4—0 
Tg. 3/6 Kan 
CHTNH — B. KEK. B. 0—5 

Ant, 

  

Kekalahan Pertama dari 
AA. D. Surabaya 

Sebagaimana pernah dikabarkan, 
kes, Angkatan Darat Surabaja kini 

sedang berkundjungan ke Bandjar 
masin. Dua pertandingan telah di 
menangkan olehnja, sedang pertan 

dingan ketiga jang dilangsungkan 
tg. 1/6 melawan kes. Peseban B ber 
achir 1—0 untuk kemenangan kes. 

Peseban B. — Ant. 

Atletik Semarang : 

Semarang Djuara 
'Djawa Tengah 

Bersamaan dengan pertandingan 

sepakbola untuk Djawa Tengah jang 

Ba an Na di Semarang baru2 
, djuga perlombaan atletik untuk 

matan djuara Djawa Tengah dia 
dakan. Dalam perlombaan ini tidak 
semua dari daerah mengirimkan wa 
kil-wakilnja ',pendekar2” atletik. 
Hanja para atleet dari Semarang, 

Jogjakarta, Solo, Magelang dan Pati 

gang di Semarang itu. 

lah karena akibat membandjirnja be 
ras masuk sekarang, antara lain2 

dari Atjeh, Kota Tjane,- Tapanuli, 
dan djuga dari Sumatera Barat, se- 
hingga para pedagang beras mau ti- 
dak mau terpaksa melemparkan per 
sediaannja jang ada kepasaran su- 
paja djangan sampai menderita ke- 
rugian jang lebih banjak. Ant. 

Harga bahan makanan 
Semarang turun. 

Menurut harga2 di pasar Djohar 
Semarang, njatalah, bahwa harga 

bahan makanan di Semarang sudah 
mulai turun. Telor ajam jang bebe 

rapa hari berselang berharga 40 
sampai 50 sen sebutir, kemarin 

(2/5) hanja 30 a 35 sen. Harga ke 
tela (pohung) sudah turun dari 60 
sen sampai 15 a 20 sen sekilo. 
Adapun turunnja harga bahan ma 

kanan lain2nja seperti dibawah ini: 

Beras tutu I R 1,85: II R 1,75, III 
R 1,65. Beras giling IR 1,95, II 
R 1,90: III R 1,75 sekilo. Katjang 
tanah dikupas R 2,25 dan R 2,40, Ka 

tjang hidjau R 2,50. 
Kentang R 2,50, Kobis jang ketjil 

R 1,70, jang besar R 3,— Buntjis 
R 1,50 dan R 1,60, Kapri R 2,50 dan 

R 2,70 sekilo. 
Kangkung 10 ikat R ,0,70 sampai 

R 1,—, Sawi 10 ikat R 5,— sampai 
R 5,50. Tauge (tokolan) 1 pantji ke 
tjil 10 sen, Terong 10 butir besar 
R 2,—, Tomat R 1,75 sampai R 2,— 

sekilo, Waluh Djepang 10 butir 
R 1,— sampai R 1,50. 
Bawang merah (brambang) R 4,50, 

bawang putih R 7,— sampai R 9,—, 
Kemiri R 3,—, Kentjur R 16,— sam 
pai R 17,—, Mritja R 145,— sampai 

R 150,— Pala R 2,50 sampai R 6,— 
sekilo. 
Lombok rawit R 4,— sampai 

R 4,50, Lombok besar R 1,20 sampai 
R 1,40 sekilo, Kelapa jang besar 

R 0,50 sebutir, Minjak Kelapa R 2,20 

sebotol, garem antjur R 0,75 sekilo. 
Daging lembu No. 1 R 6,—, Ikan 

basah (laut) R 5,— sampai R 6,—, 
Ikan kering (asin) R 3,50 sampai 
R 6,— sekilo: 

Gula pasir putih No. 1 R 3,30, Ko 
pi mentah R 4,— R 5,— dan R 6,50, 
Kopi tumbuk (mateng) No. 1 R 10,— 
No. II R 8,— sekilo. 

Teh sebungkus 10 sampai 15 sen, 
Teh No. 1 (istimewa) sekilo R 8,—. 

Kelonggaran memperpan 
djang kontrak valuta 

Menurut keterangan lembaga alat2 
pembajaran luar negeri, kini dalam 
soal memperpandjang kontrak valuta 
bagi pemasukan barang2 dari Austra 
lia diberikan kelonggaran2, seperti jg 
djuga berlaku bagi  barang2 dari 
Amerika Serikat, Bropa dan Dje 

pang. 
Seperti diketahui dengan pemberi 

tahuannja tentang tertanggal 5 
Pebruari '51 oleh LAPLN kepada 
Bank2 diberi kuasa, tidak lebih tje 
pat dari 6 minggu sebelum tanggal 
habis berlakunja kontrak valuta 
memperpandjang kontrak2 valuta 
mengenai pemasukan barang2 ke 
Indonesia dari Amerika Serikat, 
Eropa dan Djepang, djika perlu, 

untuk waktu dua bulan. 
Dalam hal ini ia tidak diwadjibkan 

minta izin dengan memadjukan for 
mulir jang biasa (formulir 44). Per 
pandjangan waktu ini dapat dilaku 
kan dengan memberikan pada achir 
setiap minggu ' satu pemberitahuan 
rangkap tiga perihal ini kepada ba 
gian import dari LAPLN. 

Perlu djuga diketahui bahwa ke 
longgaran2 ini tidak berlaku untuk 

kontrak valuta mengenai izin (1) 
pemasukan barang jang termasuk 
inducement (2) jang tanggal pembe 
riannja telah lewat lebih dari 9 bu 
lan (3) dan jang termasuk pada ban 
tuan jang diberikan oleh Amerika 
Serikat kepada Indonesia. — Ant. 

rkireh Pembatya 

MANDAAT TERLAMBAT 
Dengan tidak mengurangi penghar 

gaan atas ketegasan dan kebidjak 
sancan Kantor Pusat Perbendaraan 

Negara di Semarang, dengan ini 
kami njatakan setjara singkiat, bah 
wa K.P.P.N. perlu bertindak lebih 
tegas dan bidjaksana lagi. Hal ini 
mengingat, bahwa penerimaan man 

daat gadjih dls. jang telah djadi hak 
nja pegawai2 beberapa Djawatan, 
kabarnja, tidak lantjar, diantaranja 
jang kami mengetahui, talah Peker 
djaan Umum Daerah Banjumas jang 
membawa akibat,  pegawai2nja ma 

kin hari makin lesu dan pada saat 

ini kelesuan itu sudah memuntjak, 
karena mereka pada umumnja tidak 

mampu mengatasi kesulitang dalam 
perekonomiannja sehari-hari. 
Mengapa? Karena hidup mereka 

pada umumnja hanja mengandalkan 
gadjihnja atau dengan kata lain, ga 
djih mereka itu hanja satu-satunja 

mata pentjaharian jang didjagakan 

untuk sekedar memenuhi kebutuhan 
hidup mereka sekeluarga. 

Kelesuan jang sudah memuntjak 
itu perlu sekali mendapat perhatian 
dan perlu diambil tindakan seperlu 
nja oleh fihak jang berwadjib, kare 
ha kaiau hal itu terlalu lama dibiar 

kan, besar kemungkimannja akan 
menimbulkan akibat jang tidak diha 

rapkan terhadap kelantjaran djalan 

SOENARTO 
sadja jang tampak dalam sa ( roda Pemerintahan. 

(Bersambung hal. Iu 
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nam pas sure Kabinet Sukiman plagiat Natsir 
degh salah djalan. Surat “jang orisi 
nil baru diterima belakangan. Jang 
diterima lebih dulu adalah duplikat 
surat Truman kepada Atilee. 
“Untung djuga Mussadegh ini, se 

» si Dul kawan  Berab€ pernah 
“tulis surat buat Bung Kriting jang 
“'maksudnja dalam  kesunjian tiada 

. kawan diadjak nonton patjuan kuda, 
tetapi surat itu salah masuk dalam 
envelop jang untuk lain alamat. Ke 

mudian jang terima surat keliru itu 
mendjawab suka menemani menon 
ton, asal si Dul | 

. teman lain lagi jang satu djenis.. 

..'Memang, tidak -selamanja surat 

keliru membawa sial, begitu komen 
tar mBah Nur. - 

Se bak 

“KALAU nanti malam djam 20.00 
kementerian agama mengumumkan 

besok mulai puasa, mBah Nur seper 

| ti biasanja akan mendjalani puasa 

penuh 30 hari. Mn, 
“Lain lagi Bung Kriting, dia kalau 
berpuasa pake  tjara , tutup gen 
dang”, jaitu hanja permulaan dan 
'penghabisannja. Sebab gendang itu 

ditengahnja berlobang. » 
Berabe pikir, kalau begitu nanti 

kan ada jang berpuasa dengan tjara 
sbumbung wungwang”, jaitu tanpa 

tutup. Djadi terus. enggak berpuasa. 

Kulau Berab€, - betul? berpuasa. 
Sebab bagaimana kalau tiap2 hari 
sudah mendjalani rukun Islam ber 

sembahjang lima kali, lantas tidak 

berpuasa. Sedang - kekuatannja tju 

“kup untuk berpuasa. 
Radjin bersembahjang, berpuasa 

dan pandai ber- Gasidah kok Bera 
"be tidak djadi menantu Pak Pengulu, 

itu kan aneh — kata Bung Kriting. 
Lho, kan mendjalani kewadjiban 

ini bukan untuk mentjari isteri. Te 
nan lho! / 

Kalau menurut djalan pikiran 
Bung Kriting, nanti kan jang tidak 

berpuasa tidak mendapat ,,hadiah 
pakaian dari menteri Sujono”, Bisa 

berabe Iho kalau begitu! 3 

— x 

  

(Sambungan hal. 3). 

PUTERA 
100 M: Mali Sunardi Semarang 

11.5 d, Darisman Jogjakarta 11.6 d 

dan Suwito Solo 11.7 detik. 

400 M: Kho Bing Siet Semarang 

'55.5 d, Anwar Jogja 55.6 d dan Ka 
. bul Pati 58 detik. 3 

1500 M: Wahjono Solo 4.521 d, 

Djasman Magelang 4.567 d dan 

Harun Jogja 4.58 detik. : 

Estafette 4X100 M: regu Sema 

rang 46.2 d, Jogjakarta 465 d dan 
Solo 47.3 detik. 

“ Lontjat tinggi: Maridjo Jogja 

1.75 M, Sumbardjo Semarang 1.70 M 

dan Saleh Solo 1.65 M. - 
“Lontjat djauh: Mansur Pati 6.19 

M, Supeno Semarang 6.16 M dan Su 

“-narjo Solo 6.12 M. 

Lontjat djangkit: Mudjihardjo Jo 
gja 12.94 M, Nazir Solo 12.94 M dan 

Mali Sunardi Semarang 12.46 M. 
- Lempar Lembing: Surono Sema 

rang 52.56 M, Suwarno Semarang 

51.21 M dan Hartono Pati 47.75 M. 
Lempar tjakram: Wardjoko Solo 

| 31 M, Sutrisno Solo 28.91 M dan Pra dgan ketiga, djangan mengambil ,toe 
. setijo Semarang 28.46 M. 

Lempar peluru: Sutrisno Solo 

1 10.35 M, Sarbe Semarang 10 M dan 

Prasetijo Semarang 9.68 M. 

PUTERI 
“100 M: Sutari Magelang 14.1 d, 
Sujati Jogja 14.3 d dan Nuratri Se 
marang 14.9 detik. 3 : 

Estafette 4X100 M: Regu Sema 
rang 58.6 d, Magelang 587 d dan 
Solo 860.1 detik. Ne 
-Lontjat tinggi: Harsini Semarang 

1.30 M, Rahaju Solo 1.25 M dan Er 
na Semarang 1.25 M. 

Lontjat djauh: ..Sutari Magelang . 
4.60 M, Sujati Jogja 442 M dan Par 
wati Solo 4.35 M. 

Lempar lembing: Hardjinah Solo 

26.24 M, Sutjiati Semarang 23.49 M. 
“Lempar peluru: Nuratri Semarang 
7.51 M, Toety Jogjakarta 7.10 M. 

Lempar tjakram: Toety Jogja 

24.185 M, Hastuti Semarang 22.18 M 
dan Rahaju Solo 19.19 M. 

. Dengan demikian kedjuaraan rom 

bongan atletik untuk Djawa Tengah 
-djatuh pada Semarang, kedua pada 
Solo dan ketiga pada Jogjakarta. 

  

Kedjahatan turun 
“.. Djumlah gedoran dan. perampokan 

. hanja ada 2 di Wates, sedangkan di 
dalam kota nihil. Demikian laporan 
mingguan dari kantor polisi bagian 

. penghusutan kedjahatan dari tgl. 1 
sampai tgl. 4 kemarin. 1 -i 

Lulus Gadjah Mada 
Lulus udjian  Fakulteit Hukum, 

Sosial dan Politik Universiteit Nege 
ri Gadjah Mada pada tanggal 4 Djuni 
1951: Burhanudin Harahab. 

PEMBETULAN, 
Dalam alinea terachir ,,Teropong 

Masjarakat” jang dimuat hari Senin 
kemarin (kolom 1, halaman 3), kali 
mat: Memang! TAPI pengeluaran 
jang tidak direntjanakan, seharus 
-nja: Memang! TIADA pengeluaran 

| jang tidak direntjanakan. 
PS 7 
  

Siaran RADIO 
SELASA 5 DJUNI 1951. 

$ Gelombang 59.2 dan 122.4 m 
12.15 Krontjong dan Stambul 

117.00 Taman Putera oleh S.R. latihan 
Djetis 

17.30 Pengumuman dan Berita Kota 
17.45 Nj. Tjokro bermain piano 

-18.15 Mari berolah raga pn 
18.30 Taman Pemuda oleh L.P.P.I, 

|. Daerah Jogjakarta 
19.15 Hal Peternakan 

..20:115 Penghibur malam 
21.15 Obrolan Pak Besut 

.21.30 Bunga Rampai 

2 
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Parlementaria : 

sTiada alasan pertjaja Pemerintah 
(Sambungan hal. 1). : t 

Mr, Moh. Daljono (STII) minta 
"perhatian Pemerintah atas tiga soal 
berkenaan dengan niat Pemerintah 
untuk mendjalankan tangan hesi 
dalam mendjamin terpeliharanja Ne 
gara Hukum, jaitu: pertama, hukum. 
jang akan ditegakkan itu adalah 
hukum kolonial, kedua, excessen jg. 

tidak “membawa -akan timbul Gidaerah-daerah dian- 
tara orang2 jang tidak paham dan 
tidak berideologie. Jang akan djadi 

' korban bukan pengatjau2, tapi rak- 
“jat jang tidak-berdosa, ketiga, apa- 
kah dengan tangan besi jang hen- 
dak: didjalankan oleh ' Pemerintah, 
Pemerintah menganggap Kakatjau- 
an akan lenjap begitu sadja. 

Pembitjara berpendapat, bahwa 
kekatjauan2 itu sukar akan lenjap. 
“Dalam hubungan ini ia. kemukakan, 
bahwa menurut pandangan Pemerin 
tah jang tersangkut ada dua aliran, 
jaitu pertama aliran Islan (Darul 
Islam), dan kedua aliran kiri (PKI). 

Djoko Sudjono (Buruh) membuka 
pidatonja. dengan mengemukakan, 
bahwa pada mulanja. pembentukan 
kabinet baru memberi harapan bagi 
kaum buruh dan rakjat, terutama 
disebabkan karena keterangan Sidik 
Djojosukarto sebagai pemimpin PNI 
mengenai pentjabutan larangan mo- 
gok, padjak peredaran dan penglak- 
sanaan mosi Hadikusumo. Tetapi se- 
karang semuanja itu boleh dikata 
dipertahankan. X 

Oleh pembitjara dikemukakan, 
bahwa seluruh program Pemerintah 
terutama jang mengenai kemakmu- 
ran dan keamanan, memerlukan ban 
tuan kaum buruh. Tapi bantuan itu 
akan tertjapai, apabila Pemerintah 
menjelaraskan politiknja dengan ke- 
hendak2 kaum buruh dan bukan 
mendjalankan politik kekerasan. 

Djaetun (PKI) menjatakan bah- 
wa rakjat tjukup insjaf akan baha- 
ja perang jang mengantjam sehing- 
ga. dengan demikian rakjat Indone- 
sia tidak bersikap masa bodoh, teta- 
pi kritis terhadap soal2 internasio- 
nal. 

Dalam membitjarakan soal gera- 
kan perdamaian, pembitjara menja- 
takan pendapatnja, bahwa perdamai 
an adalah mendjadi urusan segala 
ummat manusia, dan bukan  men- 
djual soal PKI sadja. 

Menurut pembitjara, karena revo- 
lusi Indonesia sifatnja anti imperia- 
lis, maka Indonesia harus memilih 
pihak jang tjinta dama: dan harus 
tegas menentang wusaha2 pepera- 

ngan. 

Tiada alasan beri 
kepertjajaan. 

H. Supardan (PKI) memusatkan 
pidatonja terhadap beleid keuangan 
kabinet Natsir, jang diteruskan oleh 
kabinst Sukiman “sekarang, sebab 
menurut pembitjara beleid politik 
kabinet sekarang tidak berbeda de- 
ngan kabinet Natsir. Oleh sebab itu 
menurut pembitjara tidaklah ada 
alasan untuk memberi kepertjajaan 
kepada kabinet sekarang. 

Pada pendapat pembitjara, usaha 
menjehatkan keuangan djanganlah 
hanja ditjari dengan tiga Gjalan jg. 
telah ditempuh oleh Pemerintah, ja- 
itu: pertama, pidjaman dari radja2 
uang, kedua, mentjetak uang baru, 

vlucht” pada main tjoba2 (experimen 
ten). 5 

Hendaknja pemerintah mengguna 
kan djuga bahan2 alam negeri kita, 
misalnja minjak, timah, batu. bara, - 

“bauxiet, perak dan emas jang ada 
didalam tanah negeri kita. Demikian 
pembitjara. : 

Djuga tjekek leher. 

Kobarsih (Murba) sebagai pembi- 
tjara jang terachir, berpendapat, 
bahwa padjak pendjualan “sebagai 
pengganti padjak peredaran akan 

  

PERLU DIDIAGA, 
PENJAKIT MENJERANG 

TIDA TERDUGA !! 
Tiap2 rumah tangga periu se- 

kali sedia: 

MADU MUDJIDJAT 
obat pepermunt, untuk sakit 
perut, buang2 air, batuk-batuk 

angin, tumpah2 dil. 

Sedia botol Besar dan Ketjil. 

MINJAK DJIMAT 
untuk gosok Kaki-tangan tja- 

pe, perlu untuk kaum Olah 

Raga. 

BALSEM DJAGO 
Istimewa keras dan mandjur 
untuk masuk angin, sakit ker 
pala, pusing dll. 

Dapat beli di: 

  

  

    

    

mentjekik djuga leher rakjat. 'Pro- 
gram kabinet Sukiman - disebutnja 
,plagiaat” (tiruan) dari pada ' pro- 
gram kabinet Natsir. 

Selandjutnja pembitjara memadju 
kan tjelaan2 dan gugatan atas lara- 
ngan mogok dan SOB, jang menen- 
tang kebebasan bergerak kaum bu- 
ruh. : 

Achirnja ia menuntut, supaja Pe- 
merintah melaksanakan mosi Ko- 
karsih cs jang telah diterima oleh 
Parlemen tentang nasionalisasi pe- 
rusahaan? gas dan listrik, dan me- 
njatakan, bahwa partainja tidak da 
pat beri votum kepertjajaan kepada 
kabinet. : 

Dengah ini selesailah pemanda- 
ngan umum babak pertama. Antara. 

  

Perpisahan Wal Fadjri 
Berhubung dengan akan adanja 

liburan bl puasa, SMP Wal Fadjri 
baru2 ini telah mengadakan malam 

perpisahan dengan - keluarga dari 
sekolahan tersebut, dimana ditundjuk 
kan beberapa tari-tarian dan hibu 
ran2 dari keluarga sekolahan sendi 
Tk : 
Dalam pembukaannja dibatjakan 

kitab Al @ur'an oleh sdr. ketua pani 

tya jang  selandjutnja dinjatakan 
oleh wakil ketua sedikit riwajat se 
kolahan tersebut dan pentingnja arti 
pendidikan serta tugasnja para mu 
rid dikelak kemudian untuk terdjun 
kedalam masjarakat. 

DIARE 
- SEORANG TYPISTE 
Jang sudah berpengalaman 
dan pandai bahasa Inggris. 
Untuk ditempatkan dalam se- 
buah Kantor Urusan Film. 

“ di kota Jogjakarta. 

Pelamar dapat berhubungan 
dengan nomor adpertensi ini. 

  

    
E ! 

KURsus MEMEGANG BUKU A 
Rombongan baru dimulai tgl. 
14 Djuni jad. Temp. beladjar 
di 'Dj. LodjiWetan “Tengah 
No. 11. Diktat gratis. Pendaft. 

sekarang. : 
Djuga. mengadakan 
tertulis. 
Mintalah keterangan pada : - 
Institut Dagang ,MUCHTAR” 0 
Dj. Slamet Rijadi 307 — Solo. 

  

Kursus 

  

  

BAHASA INGGERIS 
Romb. baru dimulai 7 Juni 
Buku2 gratis. Pendaft. sore 

Gj. 4 — 6 hanja di EMERGO 
Bintaran LOR 2. 53-6.     
  

    

Pengumuman Perguruan Menengah 

S.M.P./S.MLA. ,,SRI-WIDJAJA” 

IL Untuk th. pengadjaran 1951/ 

taran murid baru, utk S.M.P. 
— tingkat I, II & III dan untuk 
S.M.A. tingkat I & II. Pendaf- 
taran pada setiap hari kerdja. 
PAGI di kantor Perguruan 

Menengah ,,Sri-Widjaja” 
Njutran 234 Jogjakarta, 
djam 7.30 — 13.30. 

SORE di S.M.U.P. ,,Sri-Widja- 
ja” b/a S:R. Melania, Kli- 
tren Kidul Jogjakarta, 

djam 15.00 — 18.90. 
. Direktur Sekolah 
»,Kretarto” 57-6.  B. D. R. PRABU 

  

  

  

Kantor pengumpulan 

— alamat2 

JLN - 
Kotakpos 25 — MALANG. 

£ 
Telah dapat melajani para pe- 

dagang dan penerbit2 jang 

membutuhkan alamat2 guna 

memperluas/pasarjlangganan- 

nja. 80.- 5. 

1952, mulai menerima pendafi- : 

  

    

  

      

An KEDAULATAN RAKJAT 

  

    

  

  

39999“ 

  

  

DRAMA OF COURAGE UNDER 
THE RULE OF TOTAL TERRORI 

  

DJAM: 5 — TH. 
MATINEE DJAM: 10.30. 

MALAM INI DAN BERIKUTNJA. 
TANGGAL 6 JUNI 1951, 
Film INDONESIA. 13 th. keatas. 

FIFI YOUNG didalam: »RATA Pp AN IBU” 

Dengan SUKARNO — COMALASARY — ASTAMAN. 

Mulai tgl. 6 Juni 1951. 
Hmetea 

      
Matinee djam: 10.30 pagi. 

Sore djam: 5 —1— 9. 

13 th. keatas. 

    

         AMMY: 2 

NOIR— £ PRODUCTION 
AA EN aa ayo Don Sena an 

  

      

        

     

  
. . . . 2:73 .. 

Innalillahi waina Ilaihi Rodjiun 
Telah berpulang ke rachmatu lah isteri kami jang tertjinta 

SITI ROCHANI 
umur 22 tahun, di Rumah Sakit Pusat Djakarta, 
Rebo 30 Mei.1951. 
»GERAK"-6. 

djam 05.15 hari 
Dengan penuh dukatjita. 

A. K. HADI 60-6: g 
        

  NE MN AA KN AE IA Ya RT 

PULANG KE RAHMATTULLAH 
PADA HARI SENIN TG. 4 DJUNI 1951. 

R. ISMARDIJO. 
Dimakamkan hari Selasa tgg. 5 Djuni '51, djam 4 sore di Kuntjen. 

Kluarga ISMARDNJO. 
Tt Ngadiwinatan 3/35 

66 - 6. Djokja. 
BE EL Ea INA 

  

SAJEMBARA 
Kepada semua kawan2 progressief, Panitya Aksi Solider S.B.H.I. 

memberikan hadiah kepada kawan jang membuat karikatuur ter- 

baik mengenai sengketa N.- V. Grand Hotel de Djocja dengan Buruh 

Hotel Garuda." 

Ag Karikatuur supaja mendjelaskan tindakan sewenang2 dari Di- 

reksi N. V. Grand Hotel de Djocja, dan bahwa Direksi tersebut 

melanggar hukum2 negara. 2 
Pa 

2. Karikatuur “disampaikan kepada Panitya aksi Solider S5. B. H. 1. 

Malioboro 18, kamar 8 Jogja, selarmbat2nja tgl. 15 Djuni 1951. 

3. Karikatuur terbaik akan diperbanjak dan disiarkan seluas2nja. 

4. Karikatuur jg dikirim mendjadi hak Panitya Aksi Solider S.B.H.I. 

Jogja, 4 Djuni 1951. 

51-6. PANITYA AKSI SOLIDER S.B.H.I. 

  

  

  BERITA LELANG. 
Pada hari Senen tg. 11 Juni 1951 djam 4.30 sore di. Djalan Slamet 
Rjadi No. 289 SOLO, diadakan lelang perkakas rumah tangga kom- 
plit. Bahan2 pakaian untuk Hari Lebaran, bakai kebajak, bakal 
Woll, Dril €C.P. dil.-nja. : 
Barang siapa jang akan Lelang Crediet hendaknja berhubungan 

lebih dahulu dengan Sdr. Vendumeester, Dji. Slamet Rijadi No. 228 
Solo. 
(MITRA). Balai Lelang ,,ASIA Magelang. 
59 - 6. HARDJAPRAWIRA. 
    

  

GUMUMAN 
S. K. D. N. SELURUH DJAWA-TENGAH. | 

Magelang (gedung ,,DWIWARNA"). | 
Minggu tg. 10 Djuni 1951, djam 8.09 pagi. 
tiap2 tiabang S.S.K.D.N. seluruh Djawa-Tengah 

2 (dua) orang utusan dgn. membawa mandaat 
penuh. 3 

Biaja conferensi: Dipikul oleh masing2 tjabang Aa R 100.—, 

Seterangan: Conferensi dipimpin oleh Pengurus Besar, beratjara 
persiapan Conggres jad. dll. Para utusan diharap kedatangannja pa- 

da hari SAPTU tg. 9 DJUNI 1951 digedung ,,DWIWARNA'". Djika 
surat undangan tidak diterima atau telaat datangnja, anggaplah pe-. | 
ngumuman ini sebagai gantinja. Magelang, 2 Djuni 1551. : 

Panitya Penjelenggara Conferensi 
Tjabang SSKDN seluruh Ibjawa-Tengah. 

P 
CONE 

Tempat conferensi: 
Hari dan tanggal: 

Jang diundang 

  

            

    

  

SEGALA UMUR 
HANJA DUA MALAM. ! INDRA 

      

         
   

Aa TN Na 
PERUT AT 

2 TAN NN Yaa 
SNN INN Tahan 

ah BU tata APU bel. ud 

  

   
SELASA TGL. 5 DJAM: 5 —17—9 

  

KEMIS TGL. 7 - TIDAK MAIN. 

!4 

10 

REBO TGL. 6 PAGI DJAM 10.00 SORE DJAM 5 — 1 — 9 

  

Akan Datang. 

.THE UNTAMED BREED. - 60-— 5   
  

  

  Siapa tjepat - 

  

Ongkos kirim tambah 57, sedikitnja R 1,— 

Bookstore “MERCUUR"”. 
56 - 6. Phone 715 — 57 Tugu Kidul. 

Tentu dapat. 
Wijdenis, Middel Algebra I R 70,— IL ....ooococoococoooooo R 60,— 

Rutgers, Bekn. Analytische Meetkunde ...........  55,— 

Molenbroek, Leerb. der Vlakke Meetkunde ... s3... 70,— 

id, , Leerb. der Stereometrie naa » 40,— 

Schuh , Compendium Hogere Wiskunde .....oooo H0, — 

Schreck , Neg. der Analytische Meetkunde ....... » 18,60 

Veen Insorsds NOMOGRAFIB ocean var 25, — 

Beth. 1 “Been der MeChanIGA Lai seve nan anande edan akan nan nanna ».. 16,— 

id. , Ini. Differentiaal en Integraalrekening ...... ». 64,— 

Looman : Differentiaal en Integraal |... Se Ba 

Ter Haar , Beginselen ADATRECHT oo. na ea 

Fockema Anreae, Rechtisgeleerd Handwoordenboek ......... ». 50,— 

Duyvendak BPENGBGSID Lobak sman tania AR 
Koningsbergen, Leerb. der Alg. Plantkunde dj. 1 dan 2 

3 kommpieet AR an sada » 3790 

Diks ENG PNGENTEK hn dan iahanaama PA 
Brans , Radio lampen Vademedum 1950 ........oooo » 48,50 

id. j3 Tae id. KAB na peran sn » . 42,50 

M. T. S. TECHNISCH VADEMECUM 2 buku kompleet ,, 105,— 

Kramers , Engels Woordenboek kompleet ............... a39, — 

id. , Duits id. at eta US Sana Nana 
id. , Frans Woordenhoek id. NN aU yana ian » 389, — 

Schuster , Viscultuur “id. kustvijvers Op JAVA...» 20,— 

      

  

  

PERHATIAN | PENTING! 

MALEMAN KLATEN 
23 DJUNI — 8 DJULI 1951 

Harap lekas! 

—- Pesan tanah, pilih tempat jang strategis. 

-- Dirikan stand-stand, toko-toko dan 

Lebih hebat, lebih besar dari jang sudah-sudah. 

TJATAT ! 

  

SUDAH DEKAT! 

-- Buatlah reklame, advertensi, sebanjak-banjaknja.     
  

  

snaar segala ukuran compleet -dengan “katja, 

timbangan lux, dll. iagi. 

Keterangan: 

antara djam 7—8.30 pagi 

4—6.09 sore   
SAKTI JANG MENGAGUMKAN 

Gjaan, dalam satu enveloppe tertutup dengan satu poswesel R 
kepada OCCULT INSTITUUT, BANDUNG.   
Harap tjepat hubungan dengan Panitya Maleman di Kabupaten 

Klaten. 

PANITYA MALEMAN 

58-6 KABUPATEN KLATEN. 

Didjual: 

Bermatjam2 perkakas keperluan toko, seperti etalagekasten, 

cashregister, 

dapat diperoleh pada Taman Juwono 1 Jogja 

63 - 6. 

: Pa me 

Kirim tiga pertanjaan tentang diri Tuan/Njonja berikut umur, peker- 
12,50 

  
  

  
  

Na 5 2 Enveloppe asli dikembalikan dengan tidak dibuk 
Commisaris: SSKDN Djawa- Ketua: Sekretaris: Tn Aga & An TA R Ta reg Tengah: (SANGIDI) UDAJAT). (SARODIO). | ie AA Tn » Aa tentang djawaban2 jang tjotjok. 

50 - 6. - | " 1 
AA Me EA PAR NN anak Mega ena abi Nana ea 8 6?2—5 Rambut putih djadi hitam, satu pak R 11.— 

| Kursus ' MENGETIK, « PEG. PEP. SI-1-170-8, 1 
BUKU, BHS: INGGRIS, STE- 
NOGRAFIE,. ILMU ' PASTI SN ton, 
Pendaftaran di Bumidjo Lor Na : UN 

54 - 6. No. 16 A NN 

MITR A" : 
Menerima pendaftaran untuk: : 

BOFKHOUDEN A. Kata : / 
Ta nat / 

MENGETIS. & t eth G | 
di Bintaran wetan 11. Romb. 3 WHITE te MA ita 

kari dimulai bulan Djuni. gives AK P5. 

52 -6. Tn ae | Rs - 

  

  

     
  

          

“ 

      

  

BANKIERS: 

Bank Negara Indonesia. 
Ned. Handel Mij, Semarang, 

55 -6. 

  

mobil FIAT 

PR SN CAN AAA Pena 

MX.     

PENDJUALAN BAN : GOODYEAR. 

ai 

i 1 

Masih Menerima Pesanan: 2 

dari stock indusement (VRIJVERKOOP) 

Silahkan Berhubungan, kurang tjepat ta' dapat. 

BENGKEL: 
Mengetjat dengan DUCO, mengelas dengen LISTRIK & CARBID, me- 

“ngerdjakan: Reparasi dynamo, service, stroom accu, kap, bekleding dll. 

keperluan mobil. 

ILAT”. 
"SALAMAT SURAT 2 GOWONGAI LUR 29 JOGJAKARTR: PHPOH 678 . 

KrpsoDENT mengandung 

jang meresap Sa 

antara gigi untuk membasmi 

dan selaput 

kibatkan senjuman 

IRIUM is the registered trade 
matk of PEPSODENT LTD. 

Chicago, and London, 

mpai diruangan terketjil 

jang terlekat pa 

kita mendjadi lijin dan 

Segarkanlah mulut 

sehabis makan dengan 

   
  

  

    

    

   

      

          

      

     

  

     

Irium, zat 

bagian” jang berbahaja 

da gigi, hingga gigi 

putih-bersih jang menga- 

jang merajukan kalbu. 

Pepsodent. 

  

  

      

         

  

dau 

“ 
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