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N SO 
JERMAN DAN DJEPANG 

—. TUDJU 
r tenaga a untuk perang umum 

VJET 

— Perdjandjian Djepang soal terpenting 
   N FOSTER Dulles, utusan istimewa presiden 
Truman jg bertugas menjelesaikan perdjandjian 

perdamaian dgn Djepang, ja kini ada di London, 

menerangkan pada malam Dijum'at, bahwa nam- 
paknja Djerman dan Djepang mendiadi tudjuan 
jang pokok dari kaum komunis Soviet. 

Dikatakan, bahwa dewasa 
masa'alah-$esudah-perang 
penjelesaian perdjandjian 

Usul Inggeris 
| Sumber? jang mengetahui 
: mengatakan menteri LN Her- 
1 bert Morrison akan mengemu- 
| kakan usul2 jang telah dibitja 
| rakan dalam pertemuan Ingge 
| 'ris — Amerika mengenai per- 
| djandjian perdamaian jang te- 
lah dimulai pada hari Senen 
jang lalu dan diharap berachir 
pada hari Djun'at kemarin. 

Disamping mengenai prin- 
sip2. penting seperti pertanja- 
an siapa jang akan mewakili 
Tiongkok dalam konperensi per. 
damaian, usul? tadi dikatakan 
mengenai : - 

1. Pengeluasaan hutang Dje 
pang kepada Inggeris, 

2. pembajaran kerugian pe- 

rang dan pemakaian emas se- 
harga 200,000, 000 dollar jang 

sekarang disita Amerika . se- 
bagai pihak jang menduduki | 

| Djepang, 
1-8. perdagangan Mapan di- 
masa sesudah perdjandjian di- 

s : tanda. tangani dan kemungkin 
an pemasukan Djepang dalarn. 

. lingkungan Sterling, sehingga 
! Djepang dapat memakai Ster 

“ling dalam melunasi hutang- 
snja kepada negeri lain2. De- 

mikian Ant. UP. dari London, 

    

“.       
  

  

| Pembesar? Inggeris 
lari ke Rusia 

:Dua orang pembesar kementerian 

luar negeri Inggris telah menghilang 

di Eropah, dan mereka kini untuk 
sementara diberhentikan dari djaba- 
tannja sambil menunggu benar tidak 

nja kabar2 bahwa mereka telah me- 

larikan diri ke Sovjet Rusia. 
Kedua pembesar itu ialah Donald 

MacLean, kepala bagian Amerika Se 
rikat dikementerian luar negeri, dan 

Guy Burgess, jang diperbantukan pa 

    
da bagian urusan Timur Djauh, isti 

mewa untuk masalah2 Djepang. 

Dalam pengumuman resmi hari 
Kemis kementerian luar negeri Ing- 
gris menjatakan, bahwa ,,dua anggo 
ta kementerian luar negeri telah ke- 
dapatan hilang dari rumah2nja ma- 
sing2 sedjak tanggal 25 Mei jl. Se- 
gala- usaha untuk mendapatkan ke- 
terangan tentang mereka telah Ket 
Gakan”. Ant. Tapa asia 
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PN. akan melihat 

ini tidak banjak 
jg sepenting masa'alah 
perdamaian dg Djepang. 

Djerman dan Dje- 
pang bagi blok 
Sovjet. 

Selandjutnja Dulles  mengemuka- 

kan, bahwa tidak dengan Djerman 
atau Djepang maka blok Sovjet akan 

tidak berdaja sama sekali dalam 
usahanja melakukan . peperangan 
umum jang lama dan bahwa oleh 
karena itusada alasan baik untuk ' 
berharap, bahwa peperangan sema- 
tjam itu tidak akan terdjadi. Akan 

tetapi bila pemimpin2 Sovjet dapat 
meng-exploitir tenaga industri dan 
tenaga manusia Djerman ataupun 
Djepang, maka perimbangan keku- 
atan akan gontjang dalam keadaan 
jg demikian, sehingga mereka mung- 
kin lalu-beranggapan, bahwa perang 
umum itu sudah dapat dimulai de- 
ngan harapan pasti akan menang. 

Mereka tahu, kata Dulles selan- 
djutnja, bahwa Djepang sendiri 
sadja sudah dapat membahajakan 
negara2 merdeka di Pasifik dan 

dalam keadaan demikian mereka 
membajangkan kemungkinan? be- 

  

S.P. HAMENGKUBUWONO IX 
Sangkal desas-desus 

ADA achir?2 ini banjak dipertjakapkan orang, 
Hamengku Buwono akan memegang sesuatu djabatan 

mengenai pribadinja 
apakah S.P, Sultan 

lagi dalam 

Pemerintahan pusat, misalnja sebagai kepala Staf ,,K”, seperti jang . 
termuat dalam berita kita kemarin 

Berhubung “dengan pertanjaan2 
itu dari S. P. Sultan Hamengku 
Buwono didapat keterangan bahwa 

dalam minggu depan S. P. memang 
akan bertolak ke Djakarta, tetapi 
setjara pertikelir “semata-mata, ti- 
dak ada hubungannja dengan Pe- 
merintahan. 

. Mengenai desas- desus tentang 

bersedia atawdiidaknja mendjabat 
kepala Staf ,,K”, S. P. menerang- 
kan, bahwa PADA WAKTU SE 
KARANG ini tidak mungkin, ka- 
rena ada tindakan? Pemerintah 
achir?2 ini jang seolah-olah men- 
desavoueer beleid jang didjalan- 

“kan S. P., ketika sebagai 
perdana menteri mendjabat kepala 

Staf ,,K”. 
Atas pertanjaan apakah S. P. ber- 

sedia bekerdja di Pemerintah Pu- 
sat, diterangkan, bahwa itu Meng 
tung kepada APA SIFAT peker 
djaan jang mungkin akan diserah- 

-kan kepada S. P. 
Berhubung dengan berhentinja se- 

bagai wk. perdana menteri - Kepala 

Staf ,,K” djadi pertanjaan pula, apa 
kah. S. P. akan actief mendjalankan 
pekerdjaan sebagai kepala daerah 

istimewa.  Pertanjaan itu didjawab 
“dengan keterangan, bahwa. memang 
demikian maksudnja, apabila S. P. 
tidak memegang sesuatu djabatan 

lagi di Pemerintah Pusat. 

-Atas pertanjan, apakah S. P. ber- 
“sedia mendjabat kepala Staf A. P., 

djawabnja: 
Saja bukan ahli militer”. 

  

Sensor di Libanon di- 
hapuskan 

pers, ketjuali jang mengenai kepen- 
tingan2 militer jang bertalian dengan 
persetudjuan perletakan sendjata 
Rhodesia antara negeri2 Arab dan 
Israel. — Ant. UP. . 

5. Mangunsarkoro : 

lebih dulu pelaksa- 

| naan statement pemerintah ttg. embargo 
Kong bal maa bekas ketua dewan politik dan anggota for- 

"mateur petmmbentukan dewan partai 
Antara terangkan , bahwa penjusunan 

-sai, tinggal menunggu tjalon2 dari 

Dikatakan bahwa sedapat mung- 
kin susu Na dowan partai akan di- 

  

perket: tas pertanjaan bagaima 
na sikap PNI terhadap embargo, 
Mangunsarkoro terangkan,  dipan- 
dang dari sudut dasar2 partai PNI 
sudah barang tentu 'PNI tidak da- 
pat menerima putusan embargo, ta 
pi PNI harus melihat bagaimana 
sikap pemerintah terhadap soal ini. 

. Menurut Mangunsarkoro harus di 
tjari djalan bagaimana memetjah- 
kan soal embargo ini sehingga ti- 
dak menga BE Kan penderitaan rak 
Tete 
Dalkim soal ini memang kedudu- 

kan Indonesia sangat sulit dan per 
lu pemetjahan jang bidjaksana. 
Bagaimana pendapatnja menge- 

nai statement pemerintah soal em- 
bargo ia terangkan bahwa state- 
ment itu memang menundjukkan si 
kap: pemerintah jang dapat dinjata 

   

| kan sekarang. Djika statement tsb 
didalamnja mengandung Penolakan 
embargo maka dengan  sendirinja 
PNI akan dapat menerimanja, ka- 
rena-hal ini sesuai dengan politik 
bebas kita. 
Selandjutnja PNI akan melihat 

lebih dulu bagaimana pelaksanaan 
dari sikap pemerintah tsb. 

  

PNI dalam interview . dengan 
dewan partai kini La sele- 

daerah2. 

  

' Mengenai maksud PNI akan me- 
madjukan program djangka pendek 
mengenai lapangan ekonomi ia te- 
rangkan bahwa maksud tsb akan 
segera diadjukan kepada kabinet. 
Rentjana. djangka pendek ini sudah 
barang tentu tidak dapat dipisah- 
kan dengan rentjana djangka pan- 
djang jang harus disusun sebaiknja. 
Rentjana djangka pendek mengenai 
lapangan ekonomi tsb ialah agar 
supaja rakjat dapat segera menge- 
njam. — Antara. 

Wk. 

(keterangan Mr. Purw okusumo). 

    

DULLES. 

       

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

Sebulan R Ih 
Ktjeran 2 R 0.56 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolona BR 0.710 

  

  

Medan perang Korea : 
  

Segi - tiga - besi Utara mulai 
ditinggalkan ? 

Pasukan PBB terhenti di front Timur 
P ASUKAN PBB dengan dilindungi oleh pasukan artileri pada hari 

Kemis madju dengan. pesat kearah Chorwon dan Kumhwa, dua ben 
teng penting didalam ,segi tiga besi” Utara. Dengan maksud menghan- 
tjurkan djembatan 2 Sungai Hantan jang dikuasai oleh pasukan PBB. 

Malam Djum'at pasukan Utara telah membuka satu dari empat buah 

pintu air dari waduk Chorwon, tapi usaha imi gagal dan ,,bdndjir” telah 

surut lagi hari Djunmvat. 

Usaha sematjam ini pernah dilaku 
kan oleh Utara dengan membuka 
bendungan Hwachon bulan April jg 

lalu pada waktu itu usaha tersebut 

djuga gagal. 

Menurut wartawan UP disebelah 
- selatan Chorwon hanja “ada tinggal 

sar jang dapat: mereka tjapai apa 
bila kekuatan den kekuasaan ber- 

sama Sovjet — Tiongkok — Dje- 
pang dapat digerakkan di Asia. 

Jang dikehendaki 
rakjat Diepang 

Selandjutnja dikatakan, bahwa un 
tungnja rakjat Djepang tidak meng 
hendaKki kombinasi kekuatan sema- 

tjam itu. 
pang dalam waktu jang achir2 ini 

dan dengan penuh kejakinan saja 
dapat memberi kepastian, bahwa 
rakjat Djepang kini tidak suka lagi 

"kepada militarisme dan agressi da- 
lam bentuknja jang bagaimanapun 
djuga. Jang meresa tjari ialah per- 
sahabatan dengan negara2 ,,merde- 
ka” jang benar2 memperdjuangkan 
perdamaian dengan djalan keaman- 
an kolektif,” kata” Dulles. 

Perdana menteri merangkap men- 
teri luar negeri India, Shri Nehru, 
mengatakan bahwa terdapat bebera 
pa perselisihan faham antara usul 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang jang dibuat oleh Amerika 
Serikat dan jang, direntjanakan oleh 
Inggeris. 

Tetapi, Gerai Nehru, ke 2 usul 
itu pada hakekatnja sama. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
djawaban India atas rentjana perda- 
maian Amerika telah dikirimkan ke 
Washington, sedangkan djawaban 
atas usul Inggeris tentang perdjan- 
djian perdamaian Djepang itu masih 
dipeladjari. — Ant, "Sang ABE 

Syria tolak “ Patal Empat” 
P.M. Syria, Khaled el Azem, mene 

rangkan bahwa Syria telah menolak 
bantuan tehnik Amerika jg ditawar 

kan kepada Syria berdasarkan iB 
gram ,Pasal Empat”. : 
Pemerintah Syria telah anberita 

hukan penolakannja ini dengan res 

mi kepada duta Amerika Serikat di 
Damascus. — Ant. Rtr. 

  

,Saja telah 3 kali ke Dje- 

satu garis pertahanan Utara tapi pi 

hak militer melarang tentang dja- 
rak antara kota itu dan garis penje 

rangan PBB. 

Selandjutnja seorang  djurubitjara 
tentera ke-VIII menerangkan bahwa 

ada tanda2 Utara telah mulai me- 
ninggalkan ,,segi tiga b mereka 

dan tentera Utara didaerah tersebut 
ninggalkan ,,segi tiga besi” mereka 

Gerakan meninggalkan benteng2 

Chorwon, Kumhwa dan Pyongyang 
mungkin berarti musuh akan mun- 

dur kegaris pertahanan baru diseki- 
tar Wonsan demikian djurubitjara 

tersebut. Demikian — Ant. UP. 

&3 
2S 

Kemadjuan PBB terhenti di 
front timur. 

Sementara itu gerakan madju pa- 

sukan2 PBB terhenti pada hari Ke 
mis dari sektor waduk Hwachon 
hingga kepantai timur dimana pasu- 
kan2 Korea Utara memberi perla- 
wanan dengan sengitnja dgn meng- 
gunakan artilleri dan randjau2. 

Pasukan2 PBB mendapat kemadju 
an sedikit disebelah utara Inje dan 
dipantai timur, tetapi disektor2 lain 
nja disepandjang front timur pasu- 
kan2 Korea Utara tetap memperta- 
hankan kedudukan2nja sekalipun te- 

rus menerus digempur oleh meriam2 
dan pesawat2 PBB. 

Balabantuan Utara terus 
mengalir. 

Pembom2 PB jang mengadakan 
penerbangan2 pada malam Kemis 
melaporkan “tentang - makin bertam- 
bah banjaknja kendaraan2 Utara jg 
sbergerak keselatan dari Manchuria 
melalui pantai barat Korea dan ke- 
arah barat-daja dari Wonsan dipan 

tai timur. 

Kendaraan2 itu menudju ke Pyong 
yang, jaitu pangkalan - Utara dari 

daerah pengumpulan di Korea Te- 
ngah, darimana pasukan2 Utara te- 
lah melakukan 3 offensifnja jang ku 
at ke Korea Selatan itu. 

  

6.S.B.I..& B.P.S.S. DLM PROSES KERONTOKAN 
Dalam konperensi segi tiga untuk 

fusi di Bandung usul GSBI 
ditorpedeer 

    

Kusnan dan Affandi berlainan arah ? 
(Oleh : WARTAWAN »KED. RAKJAT”). 

Birma? adanja fusi vakcentrale di Bandung antara B.P.S.S. (Badan 
Pusat Serikat? Sekerdja), G.S.B. II. (Gabungan Serikat Buruh Indone- 

Sia) dan P.O.B. (Pusat Organisasi Buruh) hingga kini — menurut kete- 
| rangan2 jang didapat wartawan kita — masih merupakan teka-teki. Fu- 
Sikah atau tidak djadikah? Dengan adanja teka-teki jang djawabannja 

Pemerintah Libanon pada- hari Ke akan terus merupakan gabus dimuka perairan itu, nistjaja akan beraki- 
mis ini telah menghapuskan sensor bat kesangsian bagi umum dan masjarakat buruh chususnja. 

Dalam ,,K.R.” sebulan jl. pernah 
kita tuliskan, bahwa serikat2 seker- 
dja di Indonesia sedang menjaksikan 
proses jang lutju. Keluar hakekatnja 

akan berfusi, tetapi kedalam terda- 
pat perpetjahan. 

Usul. G.S.B.L. ditorpedeer. 

Suatu soal jang masih sedikit seka 
li diketahui orang luar. Malah mung 
kin masih bersifat ,,amat rahasia”. 
Jakni pada waktu konperensi BPSS, 
GSBI dan POB di Bandung untuk 
menggalang fusi, maka dari GSBI 
(tetapi usul ini tidak dibawa oleh 
tuan Kusnan) diusulkan agar konpe 

rensi di Bandung itu emenuhi sja 

rat: 1. Tidak membawa P.O.B. keda- 
lam fusi-itu, karena POB sudah te- 
rang masuk ICFTU, 2. Tidak boleh 
diumumkan apa maksud fusi: dan 3. 

konperensi masih bersifat informeel 
(belum officieel). 
Demikianlah, menurut keterang 

an jang kita peroleh, maka 3 sjarat 
jang diadjukan itu telah dilanggar 
oleh penjelenggara konperensi, se- 
hingga djika belum bisa - dikatakan 
usul GSBI itu ditorpedeer, maka se- 
kurang2nja kalangan GSBI jg meng. 

. hendaki sjarat tsb. merasa dilampaui 
kehendak baiknja. 

Menghadapi keruntuhan. 
Situasi - sekarang menundjukkan, 

bahwa sekurang?nja baik GSBI mau 
pun BPSS (ini dibawah pimpinan Mr. 
Kusna dan Van Vliet) sedang meng- 
hadapi kerontokannja. 

Sebab, djika toh fusi.itu berhasil, 
apakah GSBI akan menentukan arah 
geraknja kekanan, karena djelas bah 
wa aliran POB dan BPSS adalah me 
nudju kepada djedjak ICFTU itu. 
Walaupun kita belum  mempunjai 
alasan bahwa GSBI itu beraliran ti- 
dak kanan. 

Kalangan GSBI menghadapi 
kerontokannja kedalam. Itu ter- 
hnjata dengan keluarrja Serikat 
Buruh Kempen (lihat putusan 

  

setia babaa 

Lemuaga Kc 
Kon. Batavaase 

yanKunsten en 

kongres di Malang), S.B.P.U. dan 
sudah bukan yrahasiaslagi bah- 
wa lain? organisasi buruh jang 
tergabung  didalamnja sudah 
ingin memisahkan diri, hanja me 

nunggu waktu kongres sadja. 
Dalam pada itu, B.P.S.pun sudah 

ada tanda2 kerontokan kedalam. Ini 
dapat disebut a.l. PGRI Djawa Ba- 
rat, SB.PTT Djawa Barat, PBKA 
Djawa - Timur dan Djawa Tengah, 

organisasi2 mana merupakan keku- 
atan2 jang penting dalam BPSS. Se- 
dangkan anggota2 lainnja adalah ber 
sifat lokal. bukan vertikal. 

GSBI menghadapi proces 
jang genting. 

Mengikuti situasinja, nistjaja di- 

dapat kesimpulan, bahwa GSBI meng 

hadapi situasi jang sangat sulit. Ka 
rena dengan keluarnja beberapa or 
ganisasi dari dalam itu, akan menga 
kibatkan kelemahanja. 

Kalau ditjari sebab2nja, adalah te 
rutama karena GSBI kali ini agak 
melesat tjara menempuh djalan un- 
tuk berfusi. Karena dengan fusinja 
jang sekarang akan membimbangkan 
akan kemana sebenarnja GSBI itu. 

Jang agak menarik dalam hal ini, 
ialah bahwa usul jang dikemukakan 

oleh GSBI dalam konperensi segi ti- 
ga di Bandung itu dibawa oleh tuan 
Affandi, bukan oleh Kusnan. Sehing 
ga dari fihak luar timbul pertanjaan, 
adakah antara Kusnan dan Affandi 
dalam hal ini tidak sedjalan? Djika 
benar, satu perahu (GSBI) dengan 
dua kemudi jang berbeda arah pela- 
jarannja, sangat ditjemaskan. 

  

KONP. PARIS : 

Sidang terus ditunda 
Sidang jang direntjanakan dilaku- 

kan malam Djunvat oleh wakil2 men 
teri luar negeri 4 besar di Paris 
terpaksa ditunda lagi, karena nege- 

ri2 barat belum selesai menjusun dja 
waban akan nota Sovjet Rusia. Sam- 
pai hari Kemis sore ketiga wakil ne 
gara barat masih sibuk berunding di 

kementerian luar negeri Perantijis. 
Dalam pada itu  korresponden 

»Tass” dari Paris menjatakan, bah- 
wa djika usul2 Sovjet itu ditolak, ma 
ka pemerintah2 8 negara barat jang 

memikul tanggung djawab akan ke 
gagalan usaha mengadakan konpe- 

rensi 4 besar untuk menjelesaikan 
masallah perdamaian dunia. — Ant. 
Reuter — AFP. 

TAHUN VI — NOMOR 410 

— Artileri & tank Sovjet — 
di Iran 

Harian ,,Keihan” di Teheran 
mewartakan, bahwa menurut 
berita2 jang datang dari Uta- 

ra Iran, orang? jang memper- 
hatikan keadaan didaerah ter- 
sebut telah melihat artilleri?2 

'serta tank? didaerah Sevjet 
diperbatasan Utara Iran. 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa Sovjet telah memperkuat 

pasukan?nja didekat perbata- 
san dengan djumlah jg besar 

sedjak bulan Mei. Ant. AFP, 

Pemburu M16 - 15 
Pesawat2 pemburu jet MIG-15 jg 

dibuat Rusia telah mengalahkan pe- 

sawat2 jet Amerika terbaik ,,dalam 
segala hal”, demikian ditulis oleh 
penerbang pesawat jet F-84 di Korea 
dalam suratnja jang dikirim kepada 
orang-tuanja di Kerrville (Texas). 
Seputjuk surat ini diumumkan se- 
telah penerbang itu, kapten Edwin 

Dischinger Jr., usia 27 tahun, dika- 
barkan hilang dalam Nee 

di Korea. 
Kapten tersebut dalam suratnja 

mentilis: ,Pesawat2 MIG-15 lebih 

tjepat dari pada pesawat? kita dan 
dalam segala hal mengalahkan kita. 
Pembelaan kita satu?nja terhadap 
MIG.- adalah balik kembali, balik 
kembali dan balik kembali”. Ant. 

UP. 

, 

      

      

  

Kapal botjor dipaksa berlajar 
Achirnja meminta korban 

D 
13 kilometer dari pulau Bawear bar 
setelah 11 hari terapung? dilaut. Karena ditolong oleh K.P.M. 

ARI fihak jang bersangkutan jang baru tiba dari Surabaia kita men 
dapat keterangan, bahwa 19 orang anak buah beserta.dua orang pe 

numpangnja dari kapal dagang Libanon jang tenggelam dilaut 

  

Djawa 

sampai didarat 
didekat 

Uu satu jang selamat 

pulau Karimun Djawa. Korban tersebut bernama Surojo dikirim ke Sema 
rang dan untuk sgterusnja dibawa ke Surabaia dan kini masih dirawat 

dirumah sakit. 

Duduknja perkara adalah sebagai 
berikut: Kapal kaju Libanon berat 
190 ton itu kepunjaan dan kuasa Dja 
'far Thalib di Pekalongan. Sedang di 
Surabaia diwakilkan kepada Abdur- 
rachman Alatas: Pada tanggal 8 Mei 
1951 kapal itu berangkat dari Sura- 
baia ke Bandjarmasin mengangkut 
sepeda dan dagangan lainnja seperti 
biasa, dengan dua penumpang jang 
rangkat pada tanggal 8 Mei 1951. 

Kapal ini Sudah kerap kali rusak. 
Dua hari sebelum berangkat telah 

terdjadi kebakaran, sehingga satu 
dari anak buahnja luka2 dan harus 

tinggal di Surabaia. Setelah diper- 
baiki seperlunja, kapal itu baru be- 
rangkat pada tanggal 8 Mei 1951. 

Sesampai 12 kilometer dari pulau 
Bawean, kapal tersebut botjor, se- 
dang pompa air matjet. Sehingga ba 
rang2 itu dibuang kelaut untuk meng 

- hindarkan bahaja. Tetapi sia2 bela- 
ka. Air terus masuk dan tenggelam 
lah. Perlu diketahui kapal tersebut 
tidak mempunjai alat perhubungan 

radio. Sebagian anak buahnja beser 
ta dua penumpangnja berenang dgn 
gabus dan sebagian dengan boot per 
tolongan. 

Jang tertolong. 

Dari djumlah 19 orang anak buah 
dan dua orang penumpang hanja sa- 
tu jang dapat mendarat setelah 11 
hari terapung2 dilaut dengan tidak 
makan dan minum. 

Sebelum kapal ini berangkat, su- 
dah ada perselisihan faham antara 

kaptennja dengan kuasa Abdurrach- 
man Alatas. Jang mana kapal ini 
masih belum baik betul. Tetapi pi- 
hak kuasa tetap printahkan supaja 
berangkat. Sehingga terdjadi ketjila 

  

Gerombolan2 bersendjata di Sulawesi 
Selatan 

IA pertjakapan dengan kepala Polisi Sulawesi Selatan mengenai 
keamanan di daerah ini, antara lain diterangkannja, bahwa pada 

umumnja keamanan baik. Tjuma dibeberapa tempat ada timbul peram 
pokan2 dan pembumuhan2 oleh gerombolan bersendjata, misalnja di Ko 

laka, Sulawesi Teng ggara Madjene, Sengkang, Bonthain, Djeneponto dan 
Sungguminasa. Tentang gerombolan di Kolaka dikatakan, bahwa gerom 

bolan itu terkliri dari gerombolan bersendjata jang besarnja kira2 170 
orang dan pada malam tg. 1 jang baru lalu telah adakan pentjulikan pa- 

da seorang djurutulis, kepala distrik, serta anak dam mertuanja. 

  

22 Pegawai kehutanan me- 
ringkuk dalam tahanan 

'Belum diketahui apa sebabnja 

2 Pendjaga hutan, daerah Hutan 

an jang berwadjib di Bojolali. 

Belum diperoleh keterangan resmi 
apa sebab2nja mereka ditahan. 

Dalam suatu pertjakapan dengan 
Wartawan ,,Antara” Semarang, Ke 

pala Kehutanan Daerah setempat 
Idris, menerangkan, bahwa penang- 

kapan terdjadi berturut2 dimulai se- 

djak 27-28 April jl. Ia menjatakan 

kemenjesalannja 
melakukan penangkapan dan pena- 

hanan sesuatu pegawai negeri jg ge 

mandateerd (disumpah) jaitu digro 
bjak diwaktu malam oleh kekuatan 
jang bersendjata dan begitu lama 

ditahan dengan tuduhan2 
jang di- 

budenaba Indonesia . 

h Genootschap 

Wetenschappan'   

atas tjara orang 

ORANG Kepala Bagian (Boschopzichters), 5 Mantri, 15 Mandor dan 
Telawan kini berada dalam tahan- 

katakannja tidak beralasan, sehing- 
ga karenanja menurut keterangan 

merugikan negara sendiri. 
Didjelaskan, kini didaerah2 mere- 

ka tsb. tengah dilakukan  pemba- 
ngunan hutan dan memperhebat pro 
duksi hutan, dan berhubung tidak 
adanja tenaga tehnis jang dapat di- 
wakilkan disitu maka sebagai aki- 
bat penahanan jang lama itu peker 
djaan2 lalu mendjadi terhenti sama 
sekali dan kalau dihitung dengan 
uang Pemerintah mendapat rugi Ik. 
R. 4000,— karenanja, SO KKD 

itu. — Ant, 

Untuk membasmi gerombolan itu 
telah dikirim satuan-satuan Mobrig 
kesana. 

Gerombolan di Madjene diduga 
adalah bekas anggota dari tengko- 
rak putih di Kalimantan jang berha- 

sil menjeberangi kepasisir Mandar 

dan telah adakan perampokan dan 
pembunuhan beberapa kali didaerah 
tsb. demikian kalangan itu seterus- 
nja. 

Sedangkan gerombolan - disekitar 
Gowa, Sungguminasa, Djeneponto, 
Malakadji adalah sisa2 gerombolan 
Daeng Sigolo. Seperti sudah diberi- 
takan Daeng Sigolo salah seorang 
pemimpin dari gerakan Westerling 

pada tahun 1946 dan 1947 dan ketika 

gerakan pengatjau dilakukannja di 
Malino beberapa bulan jl. ia telah 
tertangkap oleh pemimpin bataljon 
Ratulangi. 

Djuga atas kegiatan polisi Sunggu 
minasa telah banjak anggota gerom 
bolan penting dibekuk. Tentang si- 
fat2 pengatjauan gerombolan tsb. 
umumnja bersifat kriminil, demikian 

sumber tersebut seterusnja dan pi 
hak polisi telah bertindak tegas. — 
Ant, 

kaan dan kerugian manusia da ben 
da jang tidak sedikit djun 2 

Taksiran kasar kerugian 
dak kurang dari R. 30.000. 

Sampai berita ini ditulis nasib 18 
orang belum diketahui, sekalipun su 
dah ditjari sebulan lamanja. 
keluarga anak buah kapal it 
setiap hari pergi kekantor Abdur- 

rachman Alatas untuk minta kete- 
rangan dimana keluarga mereka. 

    

benda 

  

     

  

... en . . 

Politik perlu dipergiat ! 
Kata Duta Besar Ali. 

Kemarin djam 4 pagi Duta Besar 
Indonesia di Amerika Serikat Mr. 
Ali Sastroamidjojo telah bertolak 
kembali ketempat kedudukannja di 

Washington dgn pesawat terbang 
Atas pertanjaan ,,Pedoman” apa 

jang diberikan oleh pemerintah ke- 
padanja untuk menghadapi politik in 
ternasional Mr. Ali mengatakan hal 

itu termasuk siasat diplomasi peme- 
rintah dan tidak dapat diumumkan. 

Ia hanja menjatakan, bahwa salah 
satu kewadjibannja ialah akan mem 
berikan penerangan jang seluas2- 
nja mengenai politik bebas  Indo- 
nesia “terhadap luar negeri. Tentang 

hal ini harus dipergiat supaja dja- 
ngan timbul salah pengertian ttg. po 
litik bebas Indonesia dikalangan ang 
gauta2 PBB. — Ant. 

87,3 pCt. lulus S.P.M.A. 
,Sajangilah alammu jang tjantik, 

dengan tanahnja jang kaja, tetapi 
kebanjakan hasil2nja djatuh keta- 
ngan bangsa asing” demikian antara 
lain pesan Direktur dari Sekolah 
Pertanian Menengah Atas dalam ma 
lam perpisahannja di Pension ,,Mer 

deka” di Jogja" semalam. 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 

kepada peladjar2 jang telah lulus da 

lam udjian penghabisannja tahun 50/ 
51 ini, supaja dengan ketabahan hati 
dan menggunakan ketjerdasan fikir 
annja memilih djalan jang berguna 

bagi kepentingan Negara dan Masja 
rakat seluruhnja, terlebih dalam soal 
keondernemingen, supaja mereka da- 

pat merebut dari kekuasaannja bang 

sa asing. : 

  

e 

Seperti diketahui tahun ini dari 

djumlah 57 penempuh udjian ada 50 
jang lulus atau 87,3. Nomer2 jg 
terbaik ialah 1. Slamet Sunari, 2. N. 
Suwardi dan 3. Suhardi. 

Guru jang mengadjar dari sekolah 
an tersebut sebanjak 23 orang jang 
tetap hanja 6. Hingga kini jang ma 
sih mendjadikan kesulitan ialah ta- 
nah (sawah) jang berair guna keper 
luan praktek para peladjar. Sawah 
kering jang dipergunakan sekarang 
baru seluas 3 HA. Tentang gedung 
jang dibutuhkan « agar kelihatan 
agak lebih sesuai, sekolahan tersebut 
kini telah mengadjukan rentjana /be 

groting kepada jang berwadjib, teta- 
pi belum mendapat keputusan, 

£ 

SUNGGUN2 TERDJADI 

£ Boekhoudernja Dr. Tjoa Sik Ien, 

Jogja, oleh seorang pasien kemarin 
dimintai memberikan. kwitansi sebe- 

sar R. 100—, padahal rekening dok 

ter jang harus dibajar hanja R.30,-—. 

&. Baru? umi sdr, Pardi dan  Subandi 

dari Kantor Perumahan Jogjakarta 
kedatangan seorang wanita jang de 
ngan menangis minta AYOAr AZUh. PUS 

mahnja diganti atas nama njonja 

tsb. Alasamnja, karena dia akan di- 

tjeraikan oleh. sucmimja,
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Selama Sada didistrik midnapo 

re (Benggala) telah dapat dibunuh 
8300. ekor kera, jang merupakan " 
penghalang besar “bagi usaha meli 
patgandakan hasil bumi. Orang jang 
membunuh kera itu ear Keran 

ae si 
Sesudah, selesai menghalau hama 

dengan pesawat? . terbang dengan 
Me aa obat sematjam DDT 

ika pesawat? Amerika Se 
terus ke India untuk kewa 

Tiban nan itu, Dan ini masuk 

   

rentjana presiden Truman untuk me Iran 
neiang De TA jang terbelakang. 

erseti djuandagang RRT- 
negeri2 Eropa Timur 
Menurut surat kabar “kiri Wen 

Wei Pao” jang terbit di Hongkong 
antara pemerintah RRT dan Sovjet 
.Uni serta negeri2 Eropa Timur lain 
nja telah tertjapai persetudjuan is 
menentukan, bahwa negeri2 
akan menerima export minjak 'kela- 
pa dan hasil2 lainnja dari propinsi 
SENANG 27 Ta Pena ANE Ai 

  

'Kemis menerangkan 
f 'konperensi pers di Teheran bahwa 

  

  

   
   
    

Kat a sumber itu: 
bibubaaa. So 
sungguh luar | 

    

n “installasi Min 
trasi2: Hantjurkan Inggeris : 

Sea Ya sumber militer Iran di Teheran kemarin dulu . 
: adanja pemusatan pasukan? Sovjet disepandjang perbatasan 

tidak dapat menafsir besarnja pasukan? ita. 
»Kami memang sudah biasa melihat adanja . 

t didaerah perbatasan itu, 
sa, sehingga kami pun kurang pertjaja bahwa mereka 

tapi kali ini djumlahnja 

hanja mendjalankan latihan Pe musim panas, seperti jang me 
reka biang Jakukan”. 

2g | Perang urat sjaraf, 

“Dalam pada 'itu kalangan? asing 
jang "memperhatikan masalah 

| “berpendapat bahwa berita2 menge- 
“nai adanja “pemusatan? pasukan2 
'Sovjet disepandjang perbatasan uta 
2 Iran.itu adalah suatu bagian da 
ri perang urat sjaraf” tapi mereka 
belum mengetahui dengan djelas 
apakah berita2 itu disiarkan oleh 
.pihak Sovjet. jataukah oleh pihak 

  

  

Sementara itu menurut berita UP 
dari ibu kota Iran duta besar Ame- 
rika Serikat di Iran, Henry Grady 

dalam suatu 

ia selama sepuluh hari berselang te. 
rus menerus mendapat laporan ten- 
tang adanja kegiatan2 Sovjet dise- 
.pandjan perbatas utara Iran, ta 
pi hingga kini aa peristiwa itu 
tidak menundjukkan arti jang pen- 

' . Installasi dioper. 
| Selandjutnj a. UP mengabarkan da 

B5 Teheran bahwa anggauta2 dewan 
  

— Perdiandjian Di d 

  

soal iDai U. S. A.- 
Rusia diputuskan ? 

“Djagh dengan 5 negara sekutu Sovjet 
A MERIKA Serikat kini sedang mempersiapkan diri untuk ' meng- 

hentikan perdjandjian? perdagangan dengan Sov jet Uni serta Lima: 
Negara? sekutunja. Demikian menurut kalangan? jang berwadjib di 
Washington. | be 

Diduga Presiden Truman. akan 
men. umkan dalam waktu sing- 
kat tindakan2 pertama manakah 
jang akan diambil untuk. melaksa- 
nakan putusan jang telah diterima 
baik oleh Kongres pada hari Selasa 
jang lalu tentang perdagangan. 

Kalangan? jang berkuasa di 
Washington menjatakan - “bahwa 
State Department “sedang .mem- 
peladjari soal penghentian . perse- 
tudjuan dagang Sovjet — Ameri- 
ka tahun 1937 dan persetudjuan2 Lg

 

  

“ 

Budi Pekerti 

PUASA 
Anak-anakku 

LIBURAN puasa jang telah lama 

kau nantikan kini telah tiba. “Ibu 

dapat membajangkan betapa girang 

nja anak2 ibu ini. Selesai kenaikan. 

kelas, habis semua perajaan. perpisa 

han, mujailah kita dengan mengin 

“Gjak hari gembira, hari liburan. 

“Dalam hari liburan ini sebagian 

“ besar dari putera ibu menunaikan 

kewadjibannja 'untuk menepati ru 

kun agamanja dengan berpuasa. 

Apakah berpuasa itu? Anak2 ten 
tu sudah tahu artinja. Tetapi ingin 

djuga ibu menguraikan sedikit ten Karjo . 

tang puasa kepada putera2 ibu jang 

belum pernah atau sedikit mengeta 
. huj apa guna dan maksud, berpuasa sj molol 

itu. Ibu takutkan kalau2 ada anak 
: hanja ikut2 sadja. Pada waktu | 

membuka (Buko) ikut makan. Ma 
lam hari ikut bangun, makan lagi. 

| Tetapi siang hari siap djuga untuk 
menjerbu nasi sepiring. Kan susah 
ibumu nanti! 

. Tjoba anak2. Dengarkan! 

Tak perlu kamu sombongkan diri 
bahwa kamu berpuasa. Ta sopan dju 

. ga kalau anak tiap kali meludah me 
nundjukkan kalau kamu sedang ta" 
makan. Terus menerus tidur dan me 
nanti sore harinja itupun ta' baik 
djuga. Itu bukan maksud tuntunan 
Nabi kita. Kebiasaan itu mulai hari 

“ini djuga harus anakda hil 3 
Anak2..Kita berpuasa unt: 

latih diri kita mentjegah hawa Hat 

su. Apakah hawa nafsu itu? Bagimu 
3 Daka, ialah keinginan untuk . bersi 

loba, makan berlebih lebihan se 
hi badanmu ta' tahan lagi me 
nerimanja. Rasakanlah selama kamu 

: sa bahwa ada djuga anak2 jg 

  

  

     
     

  

ada hari itu ta' dapat makan karena 
ta' ada jang dapat dimakannja. Me 
reka ta? dapat membajangkan bagai 

rasanja makan sesuatu jang 
sihanilah mereka. , 
gan berpuasa kamu dapat 

am bahwa betapa sedih rasa 
hluk jang teraniaja. 

“berpuasa kamu diperingat 
kan, bahwa  menganiaja. binatang 
“atau sesama hidup itu sungguh sua 
tu perbuatan jang kedji. Ta pantas 
anak jang bersekolah atau anak jang 

sajang akan sesamanja berbuat de 
muikian. : 

Pun dengan berpuasa kamu 
bersumpah. “kepada dirimu 

   

bahwa kamu : -ta” boleh. menjakitkan 
hati orang “lain atau mengobrolkan 
seseorang jang ta” sungguh. Djuga 
sifat bohong sedjak itu. an 3 

   
hilangkan. 
— Djadi ahakku! Kamu ber: 
dengan maksud jang buruk. Sutjikan 

lah dirimu dalam hari puasa seterus 
nja lakukan pengalaman selama kau 
berpuasa. selama hidupmu. Maka ibu 
jakin bahwa anakku akan mendjadi 
anak jang baik2. 

Sekianlah anakku pesan ibu seba 4 
gai santapan Bulan Puasa! 

-. Selamat  beribadat.: 
kau Ja pesan ibu diatas! 

  

Si Amin 3 

    

    

Djanganlah 

» - BU NING. 

Pe ag itu jang diadakan dgn 
Polandia, Hongaria,  Tjekoslowa- 
kia, Rumania dan penanda 

Tapi “dinjatakannja bahwa peng- 
Na persetudjuan perdagangan 

tidak akan berarti pelarangan 
bagi Sovjet untuk mengeksport ke 
Amerika Serikat, tapi barang2 itu   

'akan dikenakan bea padjak berda- 
'Sarkan tarif tahun 1940 jang umum 
hja lebih tinggi dari bea jang berla 
ku sekarang. TAP. 

PENGGELI HATI 

daan ilmu bumi. 
Pak Guru: Amin, apakah nama se- 

“ batang sungai jg melalui 
PRO ta 

HIabala : ..upa 

: f “pak. 

Pak Guru £ Sungai Tji apa, ajo le- 
kas aan aa 

5 Memperbaiki Kiatan. 

Pak Mandor : Karjo, mengapa dja- 
lan ini aspalnja masih lu- 

» nak, kiranja tjampurannja 
kurang apa ja? 

: Barangkali tjampurannja 
kurang pasir, pak Man- 

dor. 

: Pak Mandor, kalau saja 
« mengira djalan ini ku- 

YANG Li. ima kurang ke- 
ras! : 

Mandor dan Karjo : Tentu sadja...... 

Difestoran. 

Tamu # Gado2 eparga berapa harga- 
nja? 

Pelajan : Satu rupiah, akan 
Tamu : Mahal benar. Es kopjor be- 

“tapa? 
'Pelajan : Segelas tiga jtaien, tuan. 
Tamu : Ah mahal, kalau air es? 
Pelajan : Gratis! 
Tamu : Nah, “berilah saja segelas air 

es sadja. 

« Pelajan : Wah, kikir benar tuan ini... 

(S8 jaukat 3 

Simin dan Sidul 
Simin: Bagaimana Dul nilai raport- 

mu? 

Sidut « Bagus Min. Tidak ada bnja. 

'Simin: Wah, djadi semua 6 dan 7, 
“kalau begitu?! 

Sidul : Tidak! . 
Saman TNO mata Pt. j 

Bidul : Semua 4, tidak ada Hnja. 
  

nTeka - Teki” 

1, Nama pulau terdiri dari 8 huruf. 
1 2 345 — nama anak, 
5678  — ada pada tiap2 ma 
$ nusia. 7 
5 4.5 b 6 — hutan "3. 
Suatu-benda terdiri dari 5 hun 
Djika huruf jang pertama diganti 

dengan ,,m” berarti orang jang 
berada. Kalau dibelakang ditam 
bah dengan huruf kembar djadi 
daerah di Sumatera. Selatan. 
Nama kota di Djawa Barat terdi 
ri 5 suku kata. 
Kedua suku jang pertama — da 

Nas nau, 
. Ketiga suku jang terachir — Ma 
Jaka. 

' Kota manakah itu? 
Aku hanja terdiri 
suku kata sadja, 

ig an — masa, 
Ke # Aku — bengis. 
Siapakah aku ini? . 

dari sebuah 

Wasti. 

ini 

  

pengusaha industri minjak Irak jg 
telah dinasionalisir pada hari 
mis berangkat kepropinsi Khuzis- 
tan daerah industri minjak jang di- 
kuasai oleh AIOC untuk mendjalan 
kan tugas mereka berkenaan dgn 
pengoperan instalasi2 minjak. 

Hantjurkan Inggeris. 
Keberangkatan "mereka itu di: 

sertai oleh demonstrasi jang dila 
kukan lebih kurang 500 orang jg 
disepandjang djalan  meneriak?- 
kan siogan ,,Hantjurkan Ingge- 

“R3, Jang mengadakan demonstra 
'si2 ini anggauta front nasional jg 

ak dipimpin oleh P.M. Mossadegh. 
».. Sementara itu ' menteri Dalam 

Negeri Iran melarang masuknja 
Gjuru warta? asing ke Abadan dan 
daerah minjak lainnja. Demikian 
Ant.-Reuter dari Teheran. 

Mesir beli sendjata di 
Tjekoslowakia - 

Suatu perutusan militer “Mesin 
tidak lama lagi akan berangkat ke 
Tjekoslowakia untuk membeli alat? 

  

sendjata dan amunisi dengan ditu-- 
karnja dengan barang? tjita buatan 
Mesir, 
Baru? ini Tjekoslowakid laki me 

njatakan kehendaknja untuk mem- 
beli barang? tjita dari Mesir sehar 
ga 20.000.000 pound Mesir. — Ant- 
Reuter. 

Djepang No. 3 dalam 
pembuatan kapal 

Menurut kalangan perkapalan di 
Tokio, Djepang adalah nomer tiga 

dalam pembuatan kapal2 diseluruh 
dunia pada tahun 1950. Pada tahun. 
itu Djepang membuat kapal2 sedjum 
lah 479.610 ton. 
Nomer satu dalam pembuatan ka 

pal ialah Inggris, jaitu 1.593.113-ton 
lebih banjak daripada produksi Dje 
pang, sedangkan  Perantjis menda 
pat kedua dengan produksi 6.273 ton 
melebihi produksi Djepang. — Ant. - 

TP. 

  

KEDAUTLATAN RAKJAT 

membenar-« S 

Ke- 
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: ira jang 

Di Sukabumi telah berdiri 'kope- 

isi jang membuat alat2 perikanan 
»perti wadah2 ikan dan-sirib (alat 
mangkap ikan). Baru2 ini Muang 
hai telah minta dikirimkan tjonto2 
rib dari Sukabumi. 

Penagkapan ikan kali. 

“Didaerah sebelah Barat Tjiandjur 
Tidak kurang 14 orang buruh tamb ang uan dan. 68 orang terkungkung penduduk banjak menangkap ikan 
dalam tanah, waktu ada ketjelakaan di tambang batu bara di Easington disungai. Untuk membantu usaha ini. 
'Inggeris - Utara. Anggauta penolong kebakaran dengan alat?nja asat air sebagai pertjobaan kini telah dipin- 
tampak sedang berusaha menolong nja. Kedjadian ini kebakaran jang djarakan ,,djaring2” dari Djawatan 

ngeri sedjak tahun 1909. 

Setasiun2 radar di 
Kwangtung 

Menurut berita? jang diterima di 

Hongkong, markas besar pertahanan 
udara propinsi Kwangtun Yg telah men 
dirikan setasiun2 radar di 3 tempat, 
jani dekat Canton, dekat daerah 
perbatasan Hongkong, di Swatow, 
di Kwangchowwan dan di. Yulin, di 
pulau Hainan. 

Sementara itu surat 'kabar Gaga g 

jang terbit di Hongkon 4 mengabar 
kan, bahwa 15 buah kapal silam jg 
dikemudikan oleh anak2 buah bang 
sa Sovjet dengan setjura teratur me 
ngadakan perondaan dari Culin ke 
sungai Mutiara aan “pelabuhan2 . Ti 

ongkok darat lai mja, — Ant. - AFP. 

——— 

Konsulat Philipina di 
Singapura 

Menurut sumber jang berkuasa di 
Manila, kira2 pada bulan depan akan 
dibuka konsulat Philipina di Singa 
pura dengan jurisdiksi atas Malaya, 
Borneo Inggris, Serawak dan Brunei. 

Menurut sumber tersebut, sebagai 
konsul baru di Singapura itu mung 
kin akan diangkat Yusuf Abubakar, 

jaitu seorang Philipma jang beraga 
ma Islam. — Ant.- UP. 

  

  

  

AHULU kala, sebelum agama Is 
lam berkembang dipulau  Dja- 

wa ini, dalam sebuah  keradjaan 
memerintah seorang radja: Djamo- 
djojo, jang amat gagah perkasa. “Be 
kalian keradjaan musuhnja ditunduk 
kannja. Dalam peperangan, baginda 
selalu bertempur digaris. depan 
bersama-sama ra'jat. Dengan sebi- 
lah keris ditangan kanan, baginda 
menjerbu ketengah-tengah musuh. 
Dalam pertempuran, baginda selalu 
mendapat kemenangan jang gilang 

gemilang, An dilindungi keris- 
nja. 
“Kerisnja sakti itu diterima ba- 

ginda dari seorang tapa dengan Se- : 
buah pesan, supaja baginda . men- 
djaga-dengan hati-hati benar, dja- 
ngan sampai djatuh ketangan mu- 
suh. Karena kalau kerisnja itu di- 
tjuri orang, baginda tak ada peng- 

harapan. an 

» Pesan itu diketahui oleh Wrekso- ' 
data, seorang radja tanah lain, mu- 
suh baginda. 

Pada suatu malam, ketika baja 
Djamodjojo sedang tidur dibawah 

pohon kaju sehabis bertempur ma- 
ti2an melawan musuh jang kuat, 
Wreksodata datang menangkap ten- 
taranja dan baginda ditangkapnja 
pula, dan keris jang sakti itu di-- 
rampasnja. 

Dalam tawanan, baginda selalu 
bersusah hati dan tak mau tidur se- 
kedjappun, sedangkan makanan jg 
disadjikan tidak dimakan baginda 
sesuappun djua. 

Pada suatu malam baginda berba- 
ring, karena sangat letihnja, lalu 
tertidur. “Waktu itu baginda  ber- 
mimpi, seorang bidadari jang sa- 
ngat tjantik parasnja datang dengan 
tiba-tiba. berkata kepada baginda: 
»Tuanku Djamodjojo, keris sakti 
tuanku telah dirampas orang, tetapi 
tuanku akan AAA jang lain se- 
tjara adjaib . ts 

Ketika Sisa hendak me- 
nanjakan: dengan djalan bagaima- 
na”, bidadari telah menghilang. 

Lama baginda memikir?kan mimpi 
itu. Bukannja bidadari datang sekali 
sadja, melainkan berulang2, ia ber- 
kata: ,,Puanku Djamodjojo, tuanku 
.akan dikurniai seorang putera, jang 
akan membahagiakan tuanku, dan 
mendapat keris”. 

“Lama kelamaan, karena kurang ti- 
dur, memikirkan mimpi setiap ma- 
lam hingga baginda lupa akan ma- 
kan, baginda kurus dan lama-kela- 
maan djatuh sakit. 

Ketika Wreksodata, melihat: ke- 
.adaan baginda'ia merasa kasihan dan 
“berdjandji, Djamodjojo akan dimer 

dekakannja. L 

Tidak beberapa lamanja Wrek- 
sodata telah kembali dengan kemena- 
ngannja dan djandjinja itu ditepati. 
Djamodjojo dibebaskan, tetapi dgn 
sodata telah kembali dengan kemena 
mesti  menjerahkan segala sendjata 
jang ada dikeradjaan baginda ha- 
rus kepada radja Wreksodata. Per- 
djandjian itu berat benar terasa oleh 
baginda, tetapi ' kemer Lag jang 
diutamakan baginda, : 

PASOPATI 

  

duk 

rakiat 

diperintah akan ae nj Amnaen sega-, 

Setelah radja Djamodjojo du 

memerintah lagi, “sekalian 

la sendjatanja kepada 'baginda...5e- 
sudah herkumpul sekalian sendjata- 
nja itu, lalu dibawa keistana radja. 
Wreksodata. , 

“Paling penghabisan Sekali datang 
seorang tua hendak . menjerahkan 
sendjatanja pula. Ia adalah seorang 
jang pertama kali memeluk agama 

Islam dalam keradjaan itu. Ia bher- 
kata: ,.Tuanku,- kita mesti 'menje- 
rahkan segala sendjata kita kepada 
radja musuh. baginda 'itu. Tetapi 
Tuanku .djangan chawatir, karena 
tuanku akan mendapat jang lebih 
bagus dan baik dari keris jg diram- 
pas oleh radja Wreksodata itu, 
Allah telah “menetapkan seperti 
itu . “4”. Baginda dan sekalian men 
teri tertawa mendengarkan perkata- 

an itu. 

Siapakah Allah itu?» tanja Dja- 
modjojo. mani tidak kenal dengan 

»Namanja sendiri barangkali se- 
perti itu”, mengedjek seorang men- 
teri. ,,Barangkali masih ada sendja- 
ta jang disembunjikannja . -«. ". 

Baginda. menuduh orang tua 
itu supaja dimasukkan kevendjara, 
karena masih ada sendjata jang di- 
sembunjikan. Telah berbulan-bulan 
ia meringkuk dalam pendjara. Hing 

ga anak negerinja lupa akan ia. 

Permaisuri baginda 'telah hamil, 
Pada suatu hari permaisuri mela- 
'hirkan putera. Badannja tegap dan 
sehat, tetapi adjaibs. .. . Putera ba- 
ginda jang -telah dilahirkan tadi 
membawa sebuah keris emas terikat 
dengan benang emas. 

Baginda baharu pertjaja bahwa 
sesuai kata orang tua dengan nama: 
Pasopati. 

»Keluarkan segera “Pasopati itu 
dari pendjara dan bawalah kesifi?” 

“Tetapi ...., tatkala “Pasopati 
menghadap dan hendak menjembah 
ia djatuh dilantai “menghembuskan 
nafasnja jang penghabisan. Baginda 
sangat menjesal, karena telah me- 
njiksa orang tua itu. Dan keris itu 
dinamakan: Pasopati. , 

Begitulah riwajat Keris PASO- 

PATI. 
(Dari: Dongeng djawa purba). 

. Tjip. 
  

Fadjar menjingsing 
Nun djauh disana. 1 

Disebelah timur bagian dunia. 
Langit kemerah2an tampaklah njata. 
Agak menguning menambah. indah 

3 belaka. 
Fadjar telah. mulai merekah. . 
Sang Surja bertachta dengan megah. 
Disambut oleh kitjauan burung nan 

“meriah. 
Sebagai penghormatan pagi nan 

indah. 
Malam telah berganti dengan pagi. 
Tumbuhz2an jang laju segar kembali. 
Karena tetesan embun pada dini hari 
Dan sinar matahari diwaktu pagi, 

Tati 

(Foto: ANP.). 

SELUK - BELUK PAR- 
LEMEN 

N Sambungan hal. 2 
lama 514 tahun ini. Bahkan baru 
Kabinet Natsir itulah jang . djatuh 
karena opposisi didalam Parlemen. 
Itupun tidak 10055. Barang jang ku- 
rang baik “harus diperbaiki, Tapi 
apa jang sudah terdjadi, harus pula 
dipeladjari  sedjarahnja. 

pembentukan Kabinet itu sendiri. 
Terutama sesudah gagalnja usaha 
pembentukan Kabinet sdr. Sartono, 
untuk membentuk Kabinet zonder 
Masjumi. 

Ada banjak lagi kritik2 mengenai 
tjara bekerdja para pembentuk Ka- 
binet. Pertama waktunja jang sa- 
ngat pendek, sesudah memberi 
waktu jang pandjang kepada pem- 
bentuk Kabinet sdr. Sartono. Sehing 
ga segaia sesuatu dikerdjakan ter- 
gesa2” Dan didalam praktik, se- 
akan2  dimonopoli oleh PNI dan 
Masjumi sadja. Kabinet koalisi na- 
sional dengandasar luas, tidak be- 
nar2 dapat dibentuk. Kritik2 ini he- 

mat kita memang tepat. Meskipun 
ada djuga sebabR2nja, sehingga ter- 
djadi demikian. 

Ada dikatakan, bahwa - pemben- 
tuk Kabinet sebenarnja tidak hanja 
dua. Melainkan “empat 'atau lima. 
Jakni Sidik, Sukiman, Presiden 
dan Wakil Presiden. Dan seorang 
lain lagi. Seorang “lain lagi, jang 
diduga mendapat tekanan Amerika. 
Tuduhan diatas banjak benarnja. 

Meskipun tidak seluruhnja benar. 
Jang njata kita ketahui, seorang 
jang lain itu adalah sdr Sartono. 
Sebab, meskipun dia sudah menje- 
rahkan mandatnja, namun pekerdja- 
annja dan perti imbangan2-nja, masih 
dipakai. 
:Sedang . hemat: kita, 

Kabinet jang sebenarnja bukanlah 
sdr. Sidik dan sdr. Sukiman, me- 
PejOny Dewan Partai PNI dan Dewan 
Partai Masjumi, disamping  Presi- 
den dan Wakil Presiden sendiri. 

Banjak “lagi kritik2 tentang di- 
tambahnja 3 kementerian baru. He- 
mat Kita, kritik inipun sangat tepat. 

Karena kenjataan2 seperti diatas, 
jg sebenarnja sudah biasa terdjadi se 

mendjak dulu, maka hemat kita 
baiklah seperti jang bana mar oleh 
sdr. Siradjuddin. Abas. akni baik- 
nja, pembentuk NN itu ditun- 
djuk (dipilih) oleh Parlemen. 

Tidak sadja itu. Djuga garis? be- 
sar programnja lebih baik ditentukan 
oleh Parlemen. Selandjutnja, djum- 
lah kementerian-pun ditetapkan du: 
lu dengan undang2, atau sedikitnja 
ditentukan dulu dengan persetudju- 
an Parlemen. Tidak tiap pembentuk 
Kabinet berhak menambah atau me- 
ngurangi djumlah kementerian me- 
nurut suka hatinja. 

Li 

pembentuk 

  c 

  

ANG sangat banjak adalah 
kritik2 terhadap rentjana kebi- 

djaksanaadn Pemerintah. - Diantara- 
nja karena tidak ada disebut2  di- 

dalam keterangan Pemerintah itu, 
soal2 jang Kini sangat hangat. 
Misalnja soal ,,embargo”! $ 

Jang paling hebat adalah kritik 
terhadap . pelaksanaan mosi  Hadi- 
kusumo. Menurut keterangan Pe- 
merintah, maka pelaksanaan mosi 
Hadikusumo itu akan sama seperti 
keterangan Menteri D.N. sdr, Assaiit 
dulu. Keterangan sdr. Asait dulu 
ditentang oleh Parlemen, dan itulah 
jang lantas menjebahkan djatuhnja 
Kabinet. 

Hal ini mendapat serangan hebat, 
baik dari golongan kiri, baik dari 
PIR, maupun dari golongan Masju- 
mi dan sdr. Assait. Kalau memang 
akan  terdjadi demikian, apakah 
gunanja Kabinet Natsir dulu didja- 
tuhkan? 

Serangan2 itu sangat tadjam. Dan 

semuanja berupa pukulan dan edje- 
kan terhadap PNI. Singkatnja, tu- 
Guhan bahwa oposisi PNI dulu hanja 
untuk opposisi, untuk mendjatuhkan 
Kabinet Natsir, supaja bergantian 

, dapat duduk didalam Pemerintahan. 
Kritik diatas sungguh benar. 

Opposisi jang lampau sangat he- 
bat. Pokoknja, bukan karena pro- 
gram dan bukan karena kebidjak- 
sahaan, melainkan karena PNI tidak 
ikut duduk dalam Kabinet. Sebalik- 

nja, partai2 Pemerintah dulu, mem- 
beri sokongan suara kepada . Peme- 
rintah, pokoknja bukan karena pro- 
gram dan kebidjaksanaan, melain- 
kan karena —- pindjam istilah. sdr. 
Jusuf Wibisono diwaktu itu — suara 
mereka telah dibeli dengan satu dua 
kursi kementerian. 

Dan sekarang-pun demikian sa- 
dja. Tidak sadja PNI, tetapi djuga 
Masjumi. Hakekatnja, jang perta- 
ma2 bukan soal program dan kebi- 
djaksanaan. Melainkan soal kursi. 
PNI sudah terang, sebagaimana jg di 

tuduhkan beberapa golongan dida- 
lam Parlemen. Tetapi Masjumi-pun 
demikian djuga. Suka : menerima 
rumusan politik-luar negeri jg men- 
dekati rumusan PNI, karena kursi 
Perdana Menteri sudah njata “akan 
terpegang oleh" Masjumi,  Djika an- 
daikata tidak, belum tentu! Sebab 
kursi lebih kuasa daripada program. 

Juti, 

Sedjarah 

Perikanan. Apabila penangkapan . 

dengan djaring tersebut berhasil ba- 
ik akan diichtiarkan supaja orang2 

disana bisa membuat djaring2nja sen 
“diri. Menurut Djamhur hasil dari pe 

nangkapan ikan disungai kl. 20 Kg. 
seharinja. : 

Luas daerah ikan. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
luasnja sawah2 jang ditanami ikan 
seluruh keresidenan Bogor ada kl. 46. 

000 Ha., luasnja kolam jang ditana 
mi ikan ada 500 Ha. Diterangkan pu 
la, bahwa diseluruh keresidenan ada 
terdapat 80 danau. Letaknja dita- 
nah2 partikelir, dan tidak diurus se- 
baik2nja. Luasnja danau jang paling 
ketjil 8 Ha. Disana hanja hidup ikan 
liar (lele, mudjahir dll) karena air- 
nja ,/masam”. Usaha2 kearah mengu 
rus danau2 belum dilaksanakan Kka- 
rena kesulitan2 tehnis, kini atjapkali 
didatangkan murid2 Sekolah Perikan 
an Darat untuk berpraktek didaerah 
Bogor. Seperti . diketahui .satu2nja 
Sekolah Perikanan Darat jang ada se 
karang ialah di Muntilan. — Ant. 

Harga beras 

Menurut keterangan jang kita te 
rima dari Pusat Beras Djawa Timur, 
maka Pemerintah telah menetapkan 

harga2 paling tinggi untuk pembeli 

an padi sbb.: 
Gabah R. 65,— sekwintal. 
Padi bulu R. 60,— sekwintal. 
Padi tjere R. 55,— sekwintal, ke 

semuanja kering loco penggilingan. 

Lebih landjut ditetapkan bahwa pe 
ngeluaran beras dari pabrik2 beras 
hanja boleh dilakukan dengan idzin 
Bama. 

Pembelian padi hanja diperkenan 
kan untuk keperluan Pemerintah. 

Terhadap pabrik2 beras jang me 

langgar peraturan ini, akan diambil 
tindakan keras. 

Kedudukan pabrik2 beras merdeka 
sedang dipertimbangkan pula. Djika 
menurut keadaan dipandang perlu, 

maka lisensi mereka dapat ditjahut. 

Any 

Karet di Medan 

Harga karet dan emas tertjatat ke 
marin dulu di Medan. 

Sheet NOS Ao R3 6ibb 

2 Ne Ea AN AAN, Kh... 680 
5 TI AN Ie PN Dana On 

emas No, KA BR RR. 295 

ia PE EA PA TAA iap R. 28,50 

Pasarnja sepi, 

Emas di Djakarta 

Harga emas tertjatat kemarin 
djam 17.00 di pasar Djakarta sbb:: 

SIMAS NOS  n R21 
mn 2 ana an nat R/3025 
Pe NN Na Oni dea au R. 29,— 

  

MEMPERBANJAK KOLAM PETER- 
2. NAKAN IKAN 

SAHA2 jang terpenting dari Diawatan Perikanan Darat Keresiden- 

an Boger dewasa ini ialah men perbanjak Kolam ikan ditempat2 jg 

biasanja dalam soal ikan tergantung dari daerah lain, seperti daer ah Tji 

tergantung dari daerah: Tjiijurug dan Sukabumi. 

$ iawi telah dapat diusahakan ,,koflaim per ternakan ikan” jang luasnja 

Na lebih 4 ha. Bibitnja dipindjam dari -Djawatan. Perikanan. 

ar? lainnja ialah mengandjurkan penanaman ikan disawah?. Besar sa- 

wah jang ditanami ikan bersama padi didaerah Tjiawi ada kl 10 ha., de- 

nikian Djamhur kepala Djawatan Perikanan Daerah Keresidenan Bogor. 

Sekarang 

Ichti- 

“Dari Pemandangan umum 
Parlemen. 

Djumlah pembitjara 34 orang. 
Djumlah jang mendaftarkan untuk 
bitjara 40 orang. 5 Orang menarik, 
untuk menghemat waktu. 1 orang 
sakit. Tinggal 34 orang itu. 

Waktu jang dimintanja untuk ber 

bitjara sedjumlah 1445 menit (24 
djam 15 menit). Disediakan oleh pim 
pinan rapat 960 menit (16 djam). 
Terpaksa 912 fhenit (15 djam 12 
menit). Pembitjaraan jang paling 
lama 60 menit. Jang paling singkat 
15 menit. 

Djika dibandingkan dengan djum 
lah pembitjara serta waktu jang di 
pergunakan untuk bitjara dalam pe 

mandangan umum waktu Kabinet 
Natsir dulu, banjak kurangnja. Dulu 
jang minta bitjara kl. 120 orang. Jg 

lantas bitjara kalau tidak salah 96 
orang. Waktu jang disediakan untuk 
bitjara 2460 menit (41 djam). Pem 

bitjaraan berdjalan kl. seminggu, 

siang-malam. 

Partai Pemerintah. 

Daftar pembitjara dari masing2 
fraksi sbb.: 
PI aa Tek AN NE Oni AL PAN 1 orang. 
IA OTEb Meri ae nana naa Bi 3 orang. 
Bea ae San AN Tn kna SO ANA 1 orang. 
MEmMORYeb an aa ate 1 orang. 

BAKU OO Aa UAN Tan Un ak, 3 1 orang. 
Kathoek Nee aa 2 orang. 

Partar- Burih uan (1 orang. 

Partai opposisi2 diluar 
kabinet. 

TEE RE ta KN Sa Gen aat “. 6 orang. 
Gol “Buruh ente 6 orang. 
Gol TEA an Ra man 3 orang. 
Kedaulatan Rakjat. ..... 2 orang. 
bPartar Murba aa Dan 2 orang. 
PRE Oa Aa BE 1 orang. 

Tidak” berpartar (OS Na ana 4 orang. 
| Perlu kita tjatat, bahwa dalam pe 
mandangan umum ini tidak ada seo 
rang-pun dari fraksi PSI jang berbi 

tjara. Djuga tidak ada seorang ang 

gota wanita-pun jang berbitjara. 

& 

Djumlah pembitjara berku- 
rang dibanding ketika kabi- 
net Natsir, sebab : 

Pertama: dulu banjak kisah pem 
bentukan Kabinet dan penjusun pro 
gram Kabinet, jang belum diketahui 
orang banjak. Dan banjak pula ke 

terangan2 Pemerintah jang dipan 
dang baru. Sekarang tidak demikian. 

Kedua: dulu PNI tidak ikut duduk 
dalam Kabinet. Dia mendjadi golo 
ngan opposisi. Djadi golongan oppo 
sisi, jang berpidato itu, djumlahnja 

Sangat besar. Sekarang PNI mendja 
di partai Pemerintah. 

Ketiga: dulu Kabinet perseorangan 
(nasional), para Menteri tidak mewa 
kili partainja. Sekarang Kabinet 

partai2 (koalisi), para Menteri mewa ' 
kili partainja. 

PNI tidak banjak bitjara. 
Dari PNI, jang wakilnja dalam 

Parlemen 36 orang, hanja berbitjara 
seorang, dan hanja mempergunakan 
waktu 30 menit. Dari PKI jang ang 
gotanja hanja 2/5 djumlah anggota 
PNI, berbitjara 6 orang. Dari golo 
ngan buruh hampir semuanja berbi 
tjara., Dari Partai Murba jang ang 
gotanja hanja 4 orang, berbitjara 

3 orang (termasuk sdr. Kobarsih da 
ri golongan buruh). 
  

No. 

an jang berlaku. 

dengan rekening bulan Juni On 

Tugu Kidul No. 16. 

KANTOR 

(Ir. 

rama 

90-6.   

Berhubung dengan adanja pembatasan dan pembagian 
listrik setjara bergiliran, maka sesuai dengan Artikel 3 sub 4, dari 

Aansluitingsvoorwaarden, uang langganan jang merupai djumlah 

uang jang tertentu akan dikurangi (diberi reductie) menurut 'atur- 

Harap para langganan maklum adanja, dan untuk keterangan 

lebih landjut mengenai hal tersebut, bisa dapat di kantor kami djalan 

NI Jogjakarta, 7 Djuni 1951. 

R. Soedoro Mangoenkoesoemo) 

PENGUMUMAN 

21. 

aliran 

Pengurangan (reductie) ini akan dilakukan tiap2 bulan dimulai 

(jang dibajarnja dalam bulan Juli 

1951), pengurangan mengenai bulan Mei 1951 ditambah dengan satu 
hari dari bulan April 1951, kemudian rekening bulan Juli 1951 (jang 

dibajarnja dalam bulan Augustus 1951) pengurangan mengenai bulan 

Juni 1951, dan selandjutnja sampai keadaiin mendjadi normaal. 

OA on
 nga 
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