
   
  

(E. LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kot a 

Sehnlan KA Ka Linda 
Etjeran ea naa 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, '1 kolom Rp. 0,80 
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| IGANNJA KE. PARLEMEN TG. 
' MENIT :LAMANJA, DIDEPAN 

(AN UNTUK MENJAMBUT KEDATANG- 
NO ITU DIUTJAPKAN SEBAGAI! DJAWA- 

AKIL KETUA ya Bk TAMBUNAN 

ITUK MEMBITJARAKAN 'SoaL POLITIK", 
NG DIHADAPI OLEH NEGARA2 DIDAERAH . 
GARA2 MASING2 Men Bana 
TU TIMBUL KARENA SEBAB2 
LAM PEM BIJAHANNYA, SELURUH ASIA MEM-, 
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: LI. TIDAK NAMPAK 

Iya kemarin, 3 

'sjuridjal al. menjatakan keingin- 

Ihabatan jang erat antara 

4   
1 

jo Sah & Ci 

21 

  

TR bp, 
Perlu duketahui bahwa batang 4 

rapat pleno D.P.R itu fr aksi PKI 
tidak. nampak. 

uirino di Balai Kota | £ 
jakarta. 

2 ata sambutannja, atas 

kundjungan Pres, Philipina, @ui- 
ring, di Balai-kota Djakarta ra- 

Wali kota, Sjam- 

(annja, supaja segera dapat di- 

Wudjudkan perhubungan persa- 

“ibu 

  
   

  

  

    

   

  

   
    

   

  

      

   

      

  

    

   
   

    
   
    

   
   

      

    

  

     

       
    

    

    
       
     

   
   

   

    

      
  

  

   

    

pa, bahwa waktu dia mendjadi 
Menteri Keuangan-dia melarang : 

bu kapal? Na 
akan diboikot 

Bila tidak mau robah 
hukuman mati Tikan. 

Didapat kabar, bahwa mulai |: 
kh (hari. ini buru . buruh pelabu- 

Enam Surabaja menolak “untuk 
| bekerdja lembur. Jang mendjadi 

tuntutan antaranja mengenai 
| soal pembajaran surut uang lem- 

| bur sedjak 1 Djanuari 1952, jang 

sampai kini belum dibajar. Dji- 

ka dengan tindakan “ 
| djuga didapat penjelesaian jang 
memuaskan, mulai tanggal 17 
Djuli akan diadakan pemogokan 
2 djam. Pemogokan itu akan 

| diadakan serentak, 

|. Dan djika dengan demikian- 
pun tidak djuga didapat penje- 
lesaian, maka pemogokan? ber- 
gelombang akan didjalankan. 

Bersikap mengenai soal 
Tikan. 

Dalam rapat SBPP Surabaja 
hari Sabtu jang lalu telah dipu- 
tuskan antaranja ikut mendesak 

kepada pemerintah mentjarikan 
penjelesaiaan jang memuaskan 
bagi Tikan jang.dihukum gan- 
tung di Singapura itu. 

  

  

ini Acheson telah mengadakan 
tekanan supaja Inggeris ' me- 

“ini belum: 

3 
ya 

DA 'SEMAUN AKAN. 
G0 KEMBALI ? Pa £ i : 

Suara? jang Hentikan dika-' | 
langan atasan diibu kota 
Republik Indonesia menjata- 
kan,” bahwa sdr. Semaun | 
akan kembali di Indonesia - 

dari Rusia. si 

Seperti diketahui sdr. ge : 
| maun telah" sedjak djaman 
Belanda meninggalkan Indo. 5 
nesia dan kini ada di Mos: 

mempunjai 'keluarga dengan 

seorang wanita "Rusia, dan 
telah mempunjai anak.     
  

KAA 

: j3 

Nasution keluar negeri? 
Kepala staf angkatan darat, 

Kol. Nasution, dalam waktu jg L 
singkat, akan bertolak keluar   -negeri.: “Maksud perdjalanannja 
itu, ialah untuk mempeladjari 
perkembangan? jang .terachir 
dilapangan. militer, Steketara jg 
berhubungan “dengan organisasi 
tentara. 

kou. Kabarnja disana telah | 

Pohan 9 

ki 

4 

pertahanan, Pasifik. 

“Menurut Acheson, 

'Tuk-beluk mendirikan, dewan 
pertahanan bersama Austr “ali, 
New Zealand dan PRO Se- 
rikat. » 

Didapat Maa bahwa di- 

terdapat anggapan, bahwa kon: 
Iperensi di Honolulu 'j.a.d. itu 

Ladalah suatu bandingan -(coun- 
terpart) bagi konperensi?2 De- 
wan Perdjandjian Atlantik Uta- 
ra dan akan mengenai negara? 
Pasifik lain?2nja, dengan tiada 
hadirnja wakil2 negeri2 Pasifik 
tadi. i 
.Acheson mendjelaskan, bahwa 

konperensi Honolulu ini dise- 
lenggarakan dibawah perdjan- 
djian keamanan antara Ameri- 
ka. Australi dan New Zealand, 
guna mempertimbangkan pelak- 
Sanaan djandji2 keamanan-ber- 
sama jang disebut dalam per- 

|djandjian tadi. : 

  
l 

konperensi 
ini terutama. akan mengenai se- 

beberapa negara Timur Djauh. 

  
“at dalam: konvensi 

t 

Panen anjani 

Ada Ada salah saka tentang , 
konperensi Honolulu" 

ENTERI luar negeri Ameriln Serikat Dean Acheson haji $. 
Rebo jl mengatakan dalam konperensi pers, 

“Amerika terdapat apa jang disebutnja ,,salah paham” mengenai 
“sifat konperensi di Honolulu j.a.d., tentang soal persekutuan 

Acheson sangsi terha- 
dap djandji2 Chou. 

| Seterusnja Acheson memberi 
tentang pernjataan 

menteri luar negeri RRT Chou 

komentar 

En Lai, bahwa RRT akan men: 
taati konvensi 'Djenewa Mmenges"a 
nai perlakuan terhadap orang3 5 
tawanan perang. 

Diharapkannja supaja pernja: 

  

  

    

bahwa diluar ' 

  

taan RRT ini berarti bahwa pers“ 
lakuan pihak Utara terhadap 

serdadu2 PBB jg ada ditangan 
mereka mendjadi lebih baik 
»Tetapi ini.harapan jang tipis" 
katanja. 

Kata Acheson, 
hoa ,,sama sekali tidak meme: 
gang teguh sjarat2 jang termu 

mengenai 
perlakuan terhadap orang2 ta: 
wanan perang”, dan disangsi. 
kannja apakah dimasa j-a.d. im 
mereka akan merobah sikapnja. 
Am: sp. 

  

  

    

  

  

ngikut 6.201 orang, sedang KPU 
B hanja. 5 buah dengan pengi 

Na 1 : “Philibi | : bagai aa Terlebih. dahulu akan “dikun- 
£ B3 ak Ne keadaan jang -memak:- - kota Philipina dan Indonesia. Djika tidak ada perubahan : 5: 21 ,.Dlrangkan, 2ahive misa | atam enda perhubungan | Dikatakan, bahwa dalam wak: | terhadap putusan hakim Inggo, | dlinginja mogori Belanda, ke 2 anta jar Tema MG Lan ta | biomh BAMNR SE (in jang singkat, Sjamsjuridjal |ris itu, maka dinjatakan bahwa | Mudian megara2 Bropa (la 8 | seblak belaka Bada an bi SK dil: menun- Dalam pada itu, kita diling- |akan mengundjungi Manila, un- | semua kapal Inggeris jang da- en HARU pen y dat 

& -g Ia 3 Sea an dgn djukkan perhatian, -kepada te- | kungi oleh . berbagai kepenti- | tuk membitjarakan soal2 menge- | tang dari Singapura akan diboi- da Na eram bulan. — t 2 AN Sa ifik 1 i ada ine- | rutama- menghasilkan bahan jg ngan dunia. Juar, interna sional | nai kepentingan bersama, antara | kot dipelabuhan Surabaja. Men Ba : 
Ea 2 Lg 3 ee diperlu an Oleh industri dunia, (-baikpun: See saling kedua 'ibu kota tersebut, — Ant. : P2 jan Tn Ppatamn 3 kembangannja berlaku | bertentangan ERUnBAan GAN T.Pres. @uirino dalam mengha- 2 3 

$ 1 : Ya Pa Aa aa am sen- | pertentangan kepentingan jang Tapkan agar. kundjungannja ke- Di 4 P ANMUNJOM ala Kena 3 aa Tn ng, akihatnja, jalah kekura- | besar sekali pengaruhnja ya Indonesia dan kundjungan wali 5. DJOJOPRAJITNO 5 Meneer Terba. : 2 bea “guna menghadapi | ngan perhatia 'akan'industri jg | hidup rakjat “demikian ? Hg kota. Djakarta ke Manila nanti, PANGGIL DJAKSA 23 “ini terpaksa terbatas. dapat tjukup ebutnhan rakjat Ha kita itu, demikian Tam- masing? ikan dapat . nan AGUNG Lb LE 2 MePerh GEAR  a unan. ... Ikan manfaat. : : 5 an Ada 'kesemp: tan2 besar, buat | Nan kala negeri kita ini, Maka didalam mentjari dja- Tentang susunan kota Opaasa $ Karena tulisan menjam- 
Me an | mengkoordinir: nnaliaa Inai Ur, da 'sehabis peran: giaa ke- | lan sendiri: jang Na aa Mamik airotakan: age) pera but L Mei 1951. 9": Sa una en an Aas S0 memperoleh keki Papan JAS, aa Ie an ag Pa kita |an. Kota Manila sekarang di- Anggauta parlemen s. Djojo- Ke Ta mendjadi « S negeri sendiri, dan kuasa meng- | kepe 1 ' pimpin oleh wali kota dan De- ''prajitno dari fraksi Murba telah “ip 

1 3 : 3 a "bahwa k- | harus sadja mendasarkanyusaha re 2 2 Ce T 
Naa Tana ma dan saj tur perekonomian dan politi s kot P3 1 Bet ena rod ala 
AP Na Tn besar dari Pp aa peme-/ Atur Tt SE “agnghadapi | pada kegiitam dan kesabaran | Wan kota jang dipi ih oleh rak- | di panggil menghadap Kedja & 
ta tudjuan aa ja, sama 2 5 : gung iperikss " 

5 3 | rintah2 kita semu a, jaitu. untuk Tn an “didalam kebanja- |.rakjat, pada kekuatan para ahli jat sendiri. .saan Agung untuk Sea 5 mempertahankan integriteit da- La Is : ekonomi dan negeri sendiri, jg Dalam pertemuan di “Balai itentang  tulisannja menjanghu 
erah kita dan memadjukan ke- ikan Na ama2 menghadapi semestinja mengatasi kegiatan | Kota tsb. hadir Ment. LN Mu- |Hari 1 Mei 1951, jang telah ai Kp : sedjahteraan rakjat kita, akan Dan kita ng tidak da-| @an kesabaran rakjat dan ke- | karto, Ment. dalam negeri Mr. | muat dalam “Berita Murba Mo Te 1 | t kk Ga dapat diusahakan: kemadjuannja benar Detak as djangka | kuatan ekonomi dan ahli negeri Moch, Roem dan pembesar? | Bandjarmasin. $ Ossiaeg eta an D0 dengan lebih effektife kalau tin- Ta eh HeaN Tipu ber: ' besar Tn sudah an pe- Mainnya &5 RD, , S.Djojoprajitno  mengadju-- djabatan | @akan2 nasional masing2 disem- . Mapan enipannlngaja 5 2 TT kan keberatannja untuk diperik- y jag “purnakan dengan tindakan ker- : | memberikan. pertolongan jang ('sa, sebab tulisan itu dibuatnja | Dr. MusadeO. PM an telah k ae an. ihekarag Ka berarti bagi rakjat tani kita. lebih dari setahun jl. jang oleh- | meletakan. djabatannja. Ia me- 

: .gja sama. ng 1g : : 7 tangga”. 5 Dalam rentjana anggaran, be- nja sudah dianggap ,,verjaard”. | njampaikan. permohonan -per - Sea LN FE landja tahun1950 - 1951 jang P- Atas pertanjaan, bagaimana takan djabatan itu kepada Sha & dia sendiri. ikut menjusumnja sifat tulisannja itu, Djojopra- | Iran kemarin malam dan perle- 5 
“tidak ada satu pos djuga dise- 'jitno tidak | dapat lagi mene- aa ini telah diumumkan sta- 
diakan untuk pemberian. modal: irangkon, karena banjak jang | d! pagi dalam sidang tertutnp £ 
pada bank2 “nasional. Dan se | "sudah sanga, En “Ant. y | magj jelis Iran. — BBC. gx parang dig peranis sberkata,.da: Mean: mami — - gara “oa : 'mentjela bahwa pemerintah ti- 23 1 dak: berbuat Sesuatu apa untuk 

2 
t arepa | eta pa Mala erangan per Belanda jang Ke La tani? “Amerika sedia | pegang pim- Fi Gitu, maka laporannja sebagai presi Aan dikalangan Sementara'itu dia Tapa pula, k “3 “baru? ini amatlah Aan an 2 Ta Netranyaa : - Apakah bahwa Lana miljun ag di Ti T ah : . kawan? nja sendiri, nina : djamkan oleh Javase , Bank ke- t Siman sekarang Na pasa 23 Lea Maa TA pada ondernemer2 asing di In- .pimai n ! Imur eng 

atau Gia renianhat paua n donesia- 3 
t 

, "1 p tuk kaum  newcomer Soal newceomer. 
“sjatruadin melodi perhatar Me baru Indonesia) di- Sebagian. “kritiknja terhadap Dj " ik a Inggeri is akui Ea ar rouk sebagai “an 2 gg aa per- berikan 100 djuta.” Djika kita | kaum new comer Indonesia 'da- Radj 3 Sudan ? 23 
An met ,,de “selidiki lebih-dalam, maka kita | pat Me karena kita dju- l Ka a #. maka Sanata | heran mengapa kritik seperti” ga 2 NA pasti ENTERI L.N. Amerika ea Dean Aciilsbn Diogokab Si lugrkan oleh Sj ae sedikitpun djuga dengan orang2 2 Hal ini dapat dikeluat ) k rs Rebo jl., bahwa berita? jang me € 2 ruddin. 4 newcormer jg membuang2 uang dalam onperensi pers j 

5 iri takan, bahwa Amerika Serikat mengadakan tekanan kepada 
. & 3 k lor -2i RV: P K “kete ai Sebaran negara ini tidak “berarti, bahwa “nga , F It Cai Pallin Su : 2 YG mnerangan olon AN. arena K rinsip tersebut- salah. Tundjang Inggeris, : supaja mengakui Radja arouk se agai J pi kantor. . berita . kolonial | mendjabat Menteri RIS, Aga Lo djuta kepada newcomer itu dan adalah tidak benar dan dalam beberapa hal merugikan. 

ta aa Naa Daan aa |ada djuga hasilnja, dan tidaklah ane Manan bedakan 2 Kanespri £ nan . kah | Yang itu hilang seluruhnja. Ae Dg pe SA se 
9 djek kita” an Aa mane ken Dalam “wakja jang lalu pesa- |.itu berita2-dari London. “jang (.K, p U Di JOGJAKARTA 5 ai Pa an tidaklah tani? Malahan sebaliknja, tin- | nan? pemerintah sadja berdju- | menjatakan, bahwa Pe na laa DAN SURAKARTA 
| 

n 4 Hana 5 5 sa rest Indah: & miliard, dan seluruh pe- |( lah mengundang duta besar Ing- 3 
4 ah harus' dikeluarkan | dakan2-nja dalam lapangan ke sanan2 ini djatuh keta bo sea Un Woainetor Su OLUSK Pihak jang berwadjib mene 53 orang presiden Javase 'uangan telah lebih mempersu- 3“ ngan 8 jatang di State | rangkan kepada KR, bahwa sam 2 » , jang sudah dibeli saham? | kar kedudukan--ekono 2 kaum Tn AN ini daa n bank? asing an Pe na pai achir tahun 1951 jl, di dae- 3 | 5 ja oleh pemerintgh Indonesia| tani. Ingatlah kembfli akibat Tan itung Javasche Bank sen- SE nana Tana S. 1 a Ser |rah Jogjakarta dan Surakarta 

| “Tulisan demikian dapat gunting uang Sjafruddin. Dan |. 1,1 1 1 3 £ terdapat 177 KPUA dengan -pe- 
7 ita harapkan. datang dari | Sjafruddin djuga sebagai Men- Apakah Sjafrnadin sudah lu- (dan bahwa pada kesempatan 
, 2 ) 
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! orang2“ seperti Welter “atau teri Keuangan tidak pernah 
| Westerling. "Dengan menuliskan | memberikan modal jang tjukup 
pemerintah” Republik Indone- | kepada Bank Rakjat untuk me- 

Nara
 

“Isia diantara dua koma itu, ma- 
“ka setjara rohaniah Sjafruddin 

3 2 Me aaAtt Kepo pene- 
2 - 

“ Kredit kepada tani. 

ih @jauh Indonesia Raya” 
lis: 

nolong rakjat tani. 

Apakah dia telah lupa, beta- 
pa kerap - kalinja kepadanja 
orang datapg meminta, supaja 
kepaia al Rakjat ini diberi- 
kan modal"jang. tjukup untuk 
membantu rakjat petani? Seba- 
gai Mentri Keuangan tiada per- 
nah diperhatikannja nasib Bank 
Rakjat, jang djika diberikan tun 
djangan jang kuat akan dapat 

# 

Penjerahan Oorkonde dan 

dari 

: an hebat Sjafruddin .me- 
nger tik, bahwa kepada kaum 
tani anja disediakan - kredit 

ssar 50 djuta aa Eh     
mata uang Belanda 

29 Mei 1869. 

awai — Pekerdjaun 
5 ment 3 P. “Cun diomasgtn Ban- 

Menteri &K. Gambar ku: Oorkonde 
igatan 250 th kekuasaan Belouta di Diakarta. 

- 

(reka terantjam, djika pemerin- 

memberikan persekot untuk pe- 
sanan2 pemerintah, jang menje- 
babkan hampir tidak : satu dju- 
ga importir Indonesia (j jang Je- 
mah kapitalnja) dapat moneri- 
ma pesanan demikian, dan pesa- 
nan2 ini djatuh ketangan. im- 
pertir2 asing, karena mereka 
mempunjai modal jang lebih be- 
sar, dan hubungan? jang lebih 

Wait dengan bank2 diluar nege- 
ri?: 

Djika kita hitung, bahwa da- 
lam transaksi? demikian diam- 
bil pukul rata komisi 1 atau ? 
persen, maka ini berarti dari 40 
djuta. hingga 80 djuta keuntu- 
ngan dilemparkan pada “impor- 
tir2 dan bank? asing itu. 

Dari laporan Sjafruddin orang 
mendapat kesan jang amat bu- 
raknja : sadar atau tidak sadar 
ia telah disesatkan dan telah 
mendjadi perkakas kepenti- 
ngan? modal asing dinegeri ini, 
jang melihat kepentingan? me- 

  
tah Indonesia  tjampur tangan 
terlalu banjak dalam soal2 Ja- 
vasehe Bank, : 

Ditindjau dari sudut ini, ham- 
pir2 orang boleh beritanja, apa- 
kah Sjafruddin telah chianat?,' 
demikian penutup tadjukrentja. 
na harian Indonesia Raya”. 

DERMA W.I.C. UN- 
“TUK PMI 

Komite bagian Kesedjahtera- 
an dari Women's International 
Club (W.I.C.) telah menjerah- 
kan Rp. 11:201,23 k pada Pa- 
lang Merah Indonesia - bagian 
Pemindahan darah. untuk di- 

gunakan membeli mikroskoop 
dengan lampu, timbangan2, alat 
pemutar listrik dan kain2 untuk 

      isi oorkonde "gan KAA PBR, 
, (Apphos/:    

      

      

Lini di gedung Bioskoop Garden   
Hall, — Ant, Tp 

sn mamah naa 

2. NE MRI 

  

ngakui Radja Farouk 

«9 Kirtavisasah Gandatshan | 

e she en Wetangah 

sebagai 

Radja Sudan. Acheson menjata- 
kan, : 'bahwa pembitjaraannja de- 
ngan Sir OLver itu diadakan 

atas permintaan Sir Oliver set 

diri untuk melandjutkan pembi- 
tjaraan2- jang telah dimulai oleh 
Acheson dan Menteri L.N. An- 
thony Hgden di London dulu, 

Sementara itu kalangan jang 
mengetahui di Washington me- 
njatakan, bahwa mereka mena- 

ruh arti jang besar kepada ke- 
njataan, bahwa Acheson tidak 

menjangkal berita2 dari London , 
jang menjatakan, bahwa Ame- 

rika Serikat kini NN 
pengakuan Radja Farouk 24 

bagai Radja Sudan sebagai su: . 
atu hal jang patut diadjarkan. 
Meskipun berita ini bertentang- 

an dengan berita2 jang tersiar 

di Washington, bahwa Acheson' 
tidak “pernah: mengemukakan” 

pernjataan sematjam itu kepada 
Sir Oliver, namun kalangan itu 

tetap berpendapat, bahwa kenja- 

taan tadi menandakan 
politik baru dari pihak Amerika 
di Timur Tengah dan 
djukkan bahwa Amerika berse- 
dia memegang pimpinan didae- 
rah 

Sikap - Amerika jang demikian 
itu dapat pula dihubungkan de- 
ngan kenjataan? bahwa Italia 
dan Junani bersedia mengakui 
Radja 'Farouk sebagai . 
Mesir dan Sudan. 

adanja 

menun- 

itu. Menurut kalangan iti 

Radja 

He Ate UPN 

  

: sean 
PMI menderma 

Palang Na ItahHa. 
Duta Indonesia Italia, Su- 

kardjo “Wirjopranoto, pada hari 
“wanita - wanita terlantar, Selasa jl. telah.  menjerahkan 

Uang tersebut ialah hasil dari | Pantuan PMT sebanjak 1300 kg. 
| pada pertudjukan film ,,0f men | teh, kepada palang merah 

and music” jang diselenggara- Italia, A 
kan oleh Komite tersebut baru? Bantuan "tersebut dimaksud- 

kan untuk para korban -bandjir 
Se Pho dinegeri tsb. - (RD). 

menahan 

xD Ep    

kut 266 orang. 
. Dari djumlah itu bagi ana 

Jogjakarta hanja terdapat se- 
buah sadja, jaitu dikotapradja 
Jogjakarta, sedang lainnja ma- 
sing2 sebuah terdapat di Klaten, 
Sragen, Wonogiri dan Surakarta 
Tentang KPU-.€ (tinggi) di- 

seluruh Djawa Tengah terdapat 
3 buah dengan pengikut 156 
rang dan terdapat di Jogja- 
arta,' Surakarta” dan Sema- 

rang. t 
  

GUDANG TEMBAKAU 
DIBAKAR ORANG 

SN GIbA: 
Hari Senen kemarin dulu rak- 

jat daerah kelurahan at | 

'kapalewon Prambanan - 
Gjutkan, karena melihat api jang 

menjala2 amat : besarnja, se- 

hingga dari aa ak 2 nam- 

“pak terang.“ 

gudang tembakau jang terletak 
disebelah Utara desa Singadere- 
pan. Gudang tsb telah termakan 
api. 

Setelah pihak keamanan  me- 

nerima laporan tentang kedjadi- 

an tsb diatas .. segera « diusut. 

Berkat kegiatan. Kepala Bagian 
Keamanan Kelurahan Maduredjo 

tsb. -dapat segera menangkap 
jang" membakar gudang temba- 

| kau. Orang tadi bernama Pawi- 
roredjo dari kelurahan Djogotir- 

to, desa Bertjak, Tn Berbah, 
dan berumur “385 th... Dengan 
terus terang orang itu jang ter- 
njata sakit gila, mengakui per- 
buatannja dan “ menundjukkan 
alat2 pembakar. 4 

Dapat dikabdrkan disini, bah- 
wa gudang tsb, adalah milik 

,Iari seorang pemborong Sutedjo 
“jang belum diserahkan. kepada 
N.V, Tani. Kerugian jang ditim- 

bulkan dari pembakaran tadi di- 
taksir kl, Rp, 10.000. (KR)   
  
   

4 

Ternjata api tadi berasal dari 

| ERITA2 banjak tersiar di Tokio 
, suatu perdjandjian perletakan sendjata mungkin akan di- tanda-tangani di Panmunjom dalam 

penindjau di Tokio sementara itu dengan penuh perhatian se- 
dang mempeladjari statement menteri luar negeri RRT, Chow En Lai, dalam mana ia mengumumkan putusan pemerintahnja 
untuk mengakui Konvensi Djenew 
oleh pemerintah Kuomintang pada 
nai perlakuan terhadap tawanan2 perang. 

Beberapa. kalangan 

di Tokio dalam pada itu meng- 
artikan, bahwa pemerintah RRT 

akan bersedia menjetudjui pe- 
minda 

ra, jang tidak mau dikembali- 
kan kenegeri asal mereka, ke- 

| suatu negara netral. Dalam hu- 
bungan ini India telah banjak 
disebut2 oleh Radio Peking, de- 
mikian sumber2 tersebut. 

5 Hasil usaha -India ? 
Beberapa penindjau lainnja 
dalam pada itu menekankan, 
bahwa perobahan besar dalam 

sikap pemerintah RRT itu ada- 
lah suatu hasil daripada Usaha2 
jang telah didjalankan oleh pe- 
imerintah India dalam beberapa 
minggu jang lampau ini untuk 
mengatasi djalan buntu dalam 
perundingan2 gentjatan sendja- 
ta, sekarang. 

' Djurubitjara kedutaan India 
di Tokio sementara itu: tidak 
bersedia meniberi sesuatu” ko- 
mentar,- akan tetapi kalangan2 
diplomatik India telah menjata- 
ikan optimisme mereka menge- 
“Dai perkembangan, kedjadian? 
achir2 ini. 

2 Langkah jang tak 
diduga2. 

United Press sementara itu 
mewartakan dari Panmunjom, 
bahwa dua langkah jang tidak 
terduga2 oleh pihak Utara pada 
hari Rebo jl menundjukkan bah- 

wa tidak lama lagi akan ada 
kedjadian jang penting dalam 
perundingan2. gentjatan sendja- 
ta di Korea. 

Kb. A.D.N: 

ANTOR BERITA A.D.N. 

|ra dan Tiongkok. 

Menurut, kantor berita terse- 
but, djenderal Van Fleet telah 
mentjeritakan hal itu kepada ke. 

pala mMissi militer Belgia di To- 
kio djenderal Chovaliery. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa dua orang wartawan asing 
jang baru2 ini tiba di Bonn dari 

Brussel, telah memperlihatkan 
kepada Wartawan A.D.N. surat 

djenderal Chovaliery jang diki- 
rim. kepada kementerian luar 
negeri Belgia. Dan surat ini jg 

memakai tanggal 5 Maret 1952, 
djenderal Belgia tadi menulis, 

bahwa dalam  pertjakapan de- 

ngan djenderal Van Fleet telah 

ditanja  pendapatnja mengenai 
tuduhan Utara bahwa Amerika 
melakukan perang kuman di Ko- 
rea Utara dan Tiongkok. 

" Atas pertanjaan tadi Van 
Fleet mendjawab, bahwa ada- 
lah tidak mengherankan pasu- 
kan2 Amerika menggunakan 

,sendjata hebat tadi jang masih     | belum digunakan, dengan mak- 

TE ARA ANA 
    

n tawanan? perang Uta- 

tertentu . 

  

  
5 & 

Pa AR di 2 

'erang Korea segera berachir ? 
Persetudiuan gentjatan sendjata dlm waktu singkat 

1 mungkin ditandatangani 
pada hari Rebo jl bahwa 

waktu jg singkat ini. Para 

a, jang telah ditanda- -tangani 
tgl 12 Agustus 1949, menge- 

Dua langkah jang tidak ter- 
duga2 itu ialah putusan peme- 
rintah RRT untuk mengakui 
Konvensi Djenewa, dan ' permin- 
taan delegasi Utara.untuk mera. 
perpandjang recess perunding- 
an2 di Panmunjom dengan dua 
hari lagi. Suatu perkembangan 
jang penting sangat mungkin 
sekali akan terdjadi djika kedua 
pihak berunding lagi nanti pada 
hari Djum'at. 

Peraniaraan »negara 
pelindung” netral ? 

Sementara itu menurut keja- 
kinan para penindjau di Pan- 
munjom, maksud Utara untuk 
minta recess dua hari lagi itu 
ialah untuk menjusun usul baru, 
atau untuk mempertimbangkan 
saran delegasi PBB supaja su- 
atu ,,negara pelindung” netral 
diundang untuk mendjadi peran- 
tara dalam deadlock mengenai 
masalah pertukaran tawanan 
parang. 

Menurut para penindjau tsb, 
negara pelindung akan mempu- 
njai jurisdiksi atas tawanan? 
perang, sekalipun kedua pihak 
masih akan bertanggung-dja- 
wab tertadap semua tawanan 
jang berada" ditangan mer eka 
masing2. 

Djika pihak Utara menjetu- 
djui saran PBB ini, maka lang- 
kah tersebut akan membawa pe- 
rang Korea demikian dekat pa- 
da achirnja hingga soal2 detail! 
nja dapat diselesaikan dala 
                         

Van Flc Fleet akui Amerika /. 
melakukan perang 

: | kuman 
hari Rebo jang lalu menjabukan 3 

bahwa djenderal James van Fleet sendiri, 
| tara ke-8 Amerika di Korea, telah memhenarkan bahw: 
kan2 Amerika telah melakukan perang kuman di 

komandan ten- 

a pasu- 

Korea Uta- 

Sud supaja kemenangan berada 

   

A
a
 
n
n
 

pihak Tiong. Bi 

  

33 | 

KE 

    

£ 
ka 

      

He
ra
 

sh
en
aa
an
sm
am
en
 

dipihaknja. Demikian kantor ber & 
rita AD.N2 Ant Atp: 

  

Xx ,4lat2 - 
tang”. Dengan kata2 itu dibibir, 
dan dengan tangan jang gemes 

tar penuh harap, pada tanggal 
15 Djuli jang lalu seorang pas 
mong Taman Guru Taman Sisa 
wa membuka sebuah bingkisan 

sekolah. telah 

jang diterimahnia dari kemente- 

rian P.P.K. Djakarta. Tetapi: 
alangkah Sense. Par Gu 
ru Taman Guru itu, ketika meti- 
hat isi bingkisan tersebut: 4 blok 
tjita, 2 pantji, 12 pisau, 4 doos'| 
benang tjap Djangiar, 

Dan berpikir ia: Sekolah kas 
mi ini belum lagi djadi Seo 
Kepandaian Puteri 1? 
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   " 6 h uang2 Nebarti di- | 

: ng n “diatas kepada Su-        
        

£ Gerombolan2 3 a 
t E 

  

  

  

K 

. sar, Surabaja mulai 
harga emas jang melontjat ke- 

#pendjual. Tetapi 
harga emas, terachir mentjatat 5 
| Rp. 32,— pembeli dan Rp. 32,75 H 

   

  

    

dituntut. 

Kebanjakan ” ine terdiri 
dari pedagang2 besar. 

Pelangaran ekonomi itu ber- 
ar terhadap peraturan pak- 

, tur, penimbunan stock hasil bu- 
mi. Pedagang2 besar dan im- 
portir jg dituntut semua terdiri 
dari pada pendjual bahan pa- 

1 kaian, obat2an, dan bahan ma- 

| kanan. 
Sekarang offensief fihak poli- 

si terhadap para pelanggar eko- 
'nomi “di Surabaja dan daerahnja 
  

terus berdjalan dibantu dengan Pt 
pegawai2 pamong  pradja. dan 
(Kantor Pengendalian Harta. 

Beras dan emas pasar 

Sarabaja ndik. 

Sudah beberapa hari ini, pa- 
.mentjatat 

atas, apabila dibanding dengan 
keadaan pekan jang lampau. 
Terutama harga emas pada 

bulan Djuni rata2 hanja men- 
tjapai maksimum Rp. 30,75 

pada saat ini 

T pendjual. 
' Sebagai akibat dari ini, harga 

-padi dan beras di Djawa Timur 
“Imulai 11 Djuli djuga bergerak. 

Pasarnja kelihatan kuat, pir- 
“| mintaan untuk konsumtie ber- 

tambah akan tetapi pemasukan   
    

   
      

   

          

   

    

   
   

   

      

   

      

  

   

   
   
     

      

    

  

    

  

   

           

    
     

    

    
   
   
   
    
   
   

   
   

  

   
   
            
    
    
    

  

   

   
   

    

meng | denga pa 
Indonesia, Maan @lantara kada itu LA 

n batas» surat dari gerombolan itu karena mengira, 
“Islam itu aa apa organisasi jang Aa 6 
   

' gan Pena Sat nega- 
bertugas untuk mengem- 

. balikan (keamanan, -tampaknja 
masih tetap berpen harapan be- 
sar sar wahana sa rhasil, hila     

2 sebanjak 106 

Pentjeg ittri Se terdjadi kira2 
pukul 600, Setelah truck dan 

1 |jeep itu berhenti maka terdjadi- 
"lah tembak- selama 1 

6 misa lebih. “Dari aa polisi 3 

te Hama dari pihak setotnblah 
a. #betum Pen Ana 1   

ri sn 'mendjadikan daerah 
pantai selatan, jaitu di | Giriton- 
ton mnta, "hutan" kelapa seluas 

    
"ie akn bbibito-nja akan ai- 

Kk. kumpulkan dari pemilik2  po- 
|hon kelapa jang akan dibeli. 

. |Menurut kabar jang kita pero- 
|leh beaja2 untuk keperiuan itu 

, akan diambilkan dari :sebagian 
: 1 Suga ia se- 

adan, ai- 

   

       

    

      

    

    

   
   
    

  

    
   
   
   

    

   

  

    
    

  

   

    

   
    
   

  

    

  

   

    

     

     

  

    

  

   

  

       
   

    

       
        

        

: tanian sapi 
Dengan d mikian, maka ren- 

-| la sudah terlaksana, daerah Gi- 
ritontro akan “mendjadi pusat 

| daerah “kopra pantai selatan di- 
ata Wonogiri jang Na 

or) Na 

- PANITYA 17 AGUSTUS. 
Panitya 17 Agustus di $ 

karta jang diketuai oleh 1 
| kota Surakarta dalam 3 mini 

"5 bin 'ak mengadakan pe' : pertemu- 
aah Kan Tabah wakil2 instansi, ba- | 

| Idan2, organisasi2,. partar2 dan 
pers, guna menjer purnakan su- 
Sunan serta | atjar selandjutnjia. ' 
Mara rai m sementara, 

“nada tg. Agustus j 
| datang selain mebalnkkan re- 

| sepsi, perajaan itu akari diada- 
kan dengan atjara jang meliputi | 

| segala lapisan masjarakat, dgn 
tidak memandang golongan dan 
'ingkatan,“ terutama Ska - 

| masing Kalurahan. 
Ya absi Direntjanakan a.l.: 1. Membu- 

Sl ka “Balai Rakja ”, bekas ge- 
$ | dung Hai : 

5 dan Puan 2 
k 35 ra seluruh: daerah Sa- 

"| rak : 

ati. |   
     

  

  

     Mengadakan beberapa 
: pen dan eng -— 

( or. 
Ta 

Ya 

  

2 3 Akan dibeli Pemerintah? 
| Berkenaan dengan 'akan di- 

Aa Ta Pe date la n oleh 
| oran ran djung, aa mag! 
'kali diadakan pembitjaraan2, 
kemiingki akan  dibelinja   

Rp. 255,— 

tjana djangka. pandjang itu bis 

ng akan | 

“Be-| dan tidak pula dapat menun- 

beras dari daerah pedalaman 

(desa) kekota2 besar berkurang. 

| Dewasa ini pasar Surabaja 
mentjatat harga untuk OJS/I 

semula hanja Rp. 
240,— sadja. Dan untuk kwa- 

| litet OJISI Rp. 215,—. Kenaikan 
ajuga dialami untuk beras tu- 

ton djelek dari Rp. 150,— men- 
djadi Rp. 160,— dan bagi kwa- 

- |itet baik semula Rp.-155,— se- 
i. | karang Rp. 167,50 bahkan hing- 

ga Rp. Ae dalam partai ke- 
Heal 

  

2 “Tjengkeh sama halnja. 

P Bila pada pekan jang lalu 

| Nabati terdjadi bahwa tjengkeh 
| mulai merosot maka saat ini di 
Djawa Timur harga tjengkeh 

meningkat lagi. Apalagi peme- 
rintah telah mengeluarkan peng. 
muman larangan penimbunan 
tjengkeh diatas 50 kg. Bila mau 

: kpengaan harus minta “idjin 
Perlengkapan epada Kantor - 

ga Persediaan di Djakarta. 
Pi hak Tiong Hwa Siang Hwee 

di Surabaja dalam hubungan ini 
menaruh perhatian terutama 
Hina ang ggauta2nja. Disamping 

'itu persediaan tjengkeh di Su- 

rabaja tinggal sedikit. ' Sema- 
#rang keadaannja ada lebih baik- 

dari pada Surabaja sebab Se- 
marang masih lebih banjak per- 
sediaan tjengkeh 
Djawa Timur. : 
Saat ini tjengkeh kwalitet 

1 Zanzibar minggu berselang tu- 
run Rp. 4000.- sekarang naik 
lagi djadi .Rp. 4400,—. 
gascar bungkus 'karung naik 

| Rp. 4350,— dan kwalitet Ambon 
bungkus tikar djadi Rp. 3700,—. 
(KP). 

y Orasi Bagian Ekonomi aa Ba jang memim- 
' mengatur kontrole terhadap terlaksananja peraturan 

dari Kementerian n Perekonomian menja 

a sedjak sebulan tepat ini ternj: 
lakukan sedjak 8 Djuni hingga sel 
Terhadap para pedagang besar serta irhportir jang ada di- 

| Surabaja sadja hingga kini jang melanggar peraturan semehtara 
iterian Perekonomian telah “Meningkat mel 

Naa sekian b njaknja jang sudah didjadik 
« 138 producent dan sudah diser ahkan ke da (kantor ke djaksaan 

— untuk selandjutnja dimasukkan dalam agenda pengadilan guna 

dari daerah | 

Mada-' 

  

| Selatan. Selain bupati   akan, bahwa tindakan- 

ada faedahnja, Tindakan 
sekarang. 

   

adi 167. Da- 

perkara “meliputi 

  

PUTUSAN PERSADJA 
— DJAWA TIMUR 

Persatuan Djaksa2 Djawa Ti- 
mur di Surabaja, sesudah me- 
ngadakan rapat pengurus leng- 

kap “dengan persetudjuan ang- 
gota2nja, telah mengumumkan 
putusan, jang - menghendaki 
agar Djaksa Agung tetap - me- 
megang pimpinan politik poli- 
tioneel beleid sehari2. Menolak 

konsepsi undang2 darurat kepo- 
isian dan menjatakan pendiri- 
an bahwa undang2 tugas kepo- 

# lisian sebaiknja diadakan mela- 
lui undang2 biasa 
dan pemerintah). 

Putusan ini telah diambil -se- 
bagai reaksi akan kabar2 ten- 
tang adanja konsepsi mengenai 
An “darurat kepolisian. — 

£ 5 

(parlemen 

2 PEMUDA TERPELADJAR 
DITANGKAP 

Dituduh memalsu stempel 
Djapen. 

Dari pihak reserse 'kriminil- 
diperoleh kabar, bahwa belum 
lama berselang telah ditangkap 
2 orang pemuda terpeladjar, ber- 
pendidikan S.M.A. “dan S.M.P., 
(Djakarta), jang dituduh mem- 
pergunakan stempel palsu dari 

Djawatan Penerangan utk men- 
djalankan penipuan dalam kota 
Djakarta. 
Sampai saat tertangkapnja 

dua pemuda terpeladjar itu, me- 

nurut polisi, barang2 onderdeel 
jg telah mereka dapat sebagai 
hasil ,,pekerdjaannja” itu jakni 
berupa ban mobil dan beberapa 
matjam onderdeel lainnja, ber 
djumlah lebih kurang Rp.4.000,-, 
jang sebagaian diantaranja kini 

sudah berhasil dibeslag polisi 
dari beberapa pedagang di 
Nee, Sawah Besar. - Ant. 

  

  
| 

| oleh pihak2 jang bersangkutan 
| telah diutjapkan sumpah tenta- 

PELANTIKAN PEME- 
RINTAHAN MILITER 
Digubernuran Panglima 'T.T. 

VII Kolonel Gatot Subroto telah 
| melantik bupati Pare2  Mala- 
djong selaku Major Tutilair jang 

akan mewakili Gubernur Sula- 
wesi selaku pemegang pemerin- 

tahan Militer seluruh - daerah2 
jang dimiliteriseer di Sulawesi 

Pare2, 

| djuga telah dilantik patih: Palo- 

po selaku Kapten tutilair dan 

wedana2 serta asisstent-wedana2 
Malili, Masamba, Palopo, Seng- 
kang, Kolaka, Rantepao/Makale 
dan Enrekang selaku Letnan 1 
tutilair. Dalam pelantikan tsb. 

ra. Panglima dan Gubernur 
Sulawesi masing2 berikan ama- 
nat supaja berpegang teguh pa- 

da sumpah tentera dan bekerdja 
lebih giat. dan keras untuk pe- 
mulihan keamanan didaerah tsb. 

Pelantikan tsb. dihadiri oleh 
pembesar miffter, kepala2 dja- 
watan, wakil2 partai dan pem- 
besar kepolisian. — Ant. 

  

Re 

       

  

PEMELIHARAAN KE- 
SENIAN RA'JAT 

Concours njanji SR ' 
kab. Bantul. Vg 

Kemarin siang ibertempat di- 

sekolah ra'jat kota Bantul telah 
dilangsungkan - concours njanji 
murid2 sekolah ra'jat untuk me- 

nentukan djuara njanji Djawa 
(tembang) bagi daerah Penilik 
Sekolah Bantul dan daerah Pe- 
nilik sekolah kabupaten Bantul. 

Untuk djuara njanji pertama 
SR bagi daerah Penilik Sekolah 

Bantul jalah SR Kadipiro, se- 
dangkan djuara kedua SR Dja- 
rakan. 3 

Tetapi dalam concours untuk | 
menentukan djuara kabupaten 
Bantul ialah SR Kembangsari 
dari Penilik Sekolah Plered jg 
keluar sebagai djuara pertama, 
sedang djuara kedua SR Kadi- 
piro. Djuara2 daerah Penilik Se- 

kolah kabupaten Bantul itu da- 
lam pertengahan -bulan Agus- 

  

  
  “biduannja. &3 

  
Pada hari Rebo malam jang lalu 1 
Panggung Radio RRI Jogjakarta jang mendapat perhatian be- 

sar sekali baik dari golongan.ter 
asa. Pada gambar diatas nampak Orkes Radio Jogja dibawah 

pimpinan sdr. Suwandi sedang beraksi dengan Nji Surip sebagai 

NM 

dilangsungkan pembukaan 

peladjar, maupun penduduk bi- 

(Gambar .K.R”) 

  

Pp. 
kan oleh pasukan kita dari 

kale dan ke Brontodjae. 

Diantara anak buah Andi To- 
ing banjak jang telah mengun- 

durkan diri dari pasukannja dan 
ingin kembali kemasjarakat. De- 

mikian diumumkan oleh Biro Pe- 
nerangan Staf Umum A.D. 

Selandjutnja pengumuman itu 
menjatakan, 

gerombolan Marthin Daeng jang 
lengkap dengan alat sendjatanja 

pula telah berangkat ke Duma- 

go untuk menggabungkan diri 

dengan T.N.I. dan sisanja nanti 

segera akan menjusul. Selan-   
terpaksa melarikan diri dengan keadaan katjau-balau ke Teri- 

« 

bahwa 65 orang. 

KAHAR MUZAKKAR TERKEPUNG 
“Pasukan «Andi Toing dihantjurkan. oleh. T.N.I. 

ASUKAN Andi Toing bekas C.T.N. 
besar 1 kompi jang bersendjatakan 2 brengun beserta alat. 

alat sendjata ringan lainnja di Amorang telah dapat dihantjur- 

(Sulawesi Selatan) se- 

Bataljon 708. Akibatnja mereka 

ga) dari 350 orang dari golo- 

ngan Mantik Pahosi telah ber- 

sedia pula untuk masuk tentera. 

Diantara mereka banjak terda- 
pat bekas KNIL. 

Selandjutnja pasukan kita 

mendapat vuurcontact dengan 

|Lpihak gerombolan didaerah ke- 

tjamatan Malilh dengan akibat 

Kahar Muzakkar terkepung. Di- 

daerah ini terdapat rawa2 jang 

besar dan sangat strategis un- 

tuk tempat persembunjian ge- 

rombolan2 - pengatjau. Berhu- 

3 HALAMAN 2 

ttis jang akan datang di Jogja- 
karta akan berhadapan dengan ' 
djuara2 Penilik Seko.an kapupa- 
ten2 lainnja dalam daerah Jog- 
jakarta untuk berebutan djua- 

ra daerah Istimewa Jogjakarta. 
Perlu diterangkan bahwa dju- 

ara2 SP2 kabupaten Bantul ia- 
loh SR Kembangsari untuk SP 
Plered, SR Sanden “ untuk SP 

Gandjuran dan SR Kadipiro un- 
tuk SP Bantul, tetapi dalam 

berebut djuara SP daerah kabu- 

paten Bantul kemarin itu dju- 
ara2 SP Gandjuran jaitu SR 

Sanden tidak ikut serta. 
Lebih landjut diperoleh kkete- 

rengan dari pihak Djawatan PP 
dan K Daerah Jogjakarta, bah- 

wa maksud2 mengadakan per- 

lombaan2 . itu termasuk salah 

satu usaha untuk memelihara 

dan memperkembangkan. kese- 
nian daerah. | 
Dapat diterangkan disini, bah- 

.wa jang hadi dalam concours 
menjanji kemarin. selain para 
Penilik Sekolah dan guru2 $R 

daerah Bantul, djuga Mr. N'-i- 

dipuro dari Djawatan PP dan K 
sdr. Hagisukanto dari Djawa:zan 

Radio Rep. Indonesia Jogjakarte 
dan beberapa orang terkemuka 

kabupaten Bantul lainnja. 

LULUS UDJIAN GA- 
DJAH MADA 

Telah lulus dari udjian U.N 
Gadjah Marga Fakultit Kedok- 

teran pada tanggal 17-7 jang 

lalu sdr2. Giridarmo, Rusman, 
Harjono Halida, Suparman (C.I) 

RENTJANA PERTUN- 
DJUKAN SANDIWA- 

RA DJAPENDI 
Rentjana - tambahan pertun- 

djukan sandiwara Djapendi da- 
“lam bulan Djuli - diatur sbb.: 
18-7 diadakan dirumah pendjara 
Wirogunan mulai djam 14.00- 
17.00. Pada tanggal 22-7 dika- 
panewon Pandak, Bantul, tang- 

gal 24-7 dikelurahan Karangte- 
ngah, Wonosari, Gunung Kidul, 
tanggal 26-7 dikapanewon Pang 
gang, Gunung Kidul, tanggal 
29-7 dikelurahan Minamartani, 
Ngaglik, Sleman, dan tanggal 
31-7 di Mantridjeron, Kota- Pra- 

dja. 
Semua pertundjukan itu dimu- 

Vlai djam 20.00-23.00. 
Sementara itu diperoleb ka- 

bar, bahwa -pertundjukan film 
Djapendi diadakan perubahan. 
Tg. 27-7 diadakan di Trihardjo 
Girubah dan diadakan di Pan- 
djangredjo. Tg. 28-7 tidak dia- 

dakan di Semin, melainkan di 
Ngawen, dan tanggal 29-7 ti- 

dak di Semanu, G. Kidul, me- 
lainkan di Semin. 

TUKAR MULUT DJADI 
TUKAR TINDJU 

Digedung C.H.T.H kemarin   
tempat pasukan kita tidak da- 
pat mengetahui voetpad dalam 
rawa2 jang luas sekali, maka 

Kahar Muzakkar tidak dapat di- 

kedjar. 

Sebagaimana telah disiarkan. 

gerombolan2 pengatjau disana 

telah banjak merusakkan djem- 

batan2 dan memberi rintangan2 

didjalanan, maka pasukan kita 
sebanjak 2 kompi dari Bataljon 

719 serta 3 kompi dari Bataljon 

508 telah bergerak ke Siwa un- 
tuk membersihkan djalanan dan 

memperbaiki djembatan2 jang 
telah dirusaki. Meskipun begitu 

pihak pengatjau terus sadja ber- 

usaha . untuk menghantjurkan 

kembali. Diantaranja 2 djemba- 

tan diudjung kampung Siwa te- 

|lah siap diperbaiki kembali. De- 

  

  

      

  

  

sama “AAngrain Pemerintah Bagpi- 
kota Surakarta. ana     

kan sebesar Rp. 400.000,— dan 
peminat “pertama, jalah N. V. 
Widjaja” sebagai badan parti- 
.kulir jang ingin membelinja, de- 
-ngan mengadjak Pemerintah 
Balaikota sebagai skompanjon”. 
Menurut fihak jang berdeka- 

ka telah diadjukan usul supaja 
pembelian itu dilakukan oleh fi- 
hak Pemerintah dan penjeleng- 
garaannja diserahkan kepada 
N.V. Apotheek ,,Widjaja”, se- 
hingga perusahaan itu sfiatnja 
mendjadi ,.semi officieel” 

Karena fihak Pemerintah da- 
eran belum. dapat memberi ke- 

an penjelidikan2 lebih lan- 
djut, kabarnja soal itu akan di- 

| |kilan Rakjat. — (Kor.). 

WONOGIRI 
| »BEKAS PEDJOANG" 

. Minta membuka Tam- 
bang Emas di Wonogiri? 

Dari Wonogiri wartawan kita 
mendapat kabar, bahwa baru2 
ini 2 orang jang mengaku diri- 
Dja',,Bekas Pedjoang” telah me- 
emui Bupati Wonogiri dan mie 

njatakan keinginannja dar min- 
ta idzin akan membuka (meng- 
'exploiteer) tambang emas jang 
letaknja disalah suatu tempat 
daerah Kabupaten Wonogiri. —— 
(? ? red). 
' Mer cka menjatakan telah pu- 
la mengadakan perhubungan 
dengan Pusat Pertambangan. 

Tetapi atas injaan, maka 
'ternjata mere tidak mengeta- 
tahui dimana letak. Pusat Per- 
tambangan jang dimaksud itu, 

  
djukkan surat? sebagai bukti, 

3 Dinjatakan ajuga bahwa mak- 
| sud mereka ingin membuka per- 

'Kabarnja tawaran” Ja.dladju- 

4 pa tian dan masih akan menga-. 

“adjukan kepada Dewan Perwa- aa 

mengaku dirinja wakil dari ba- 
dan ,,Bekas Pedjoang”, jang ru- 
panja. tidak mengerti tentang 

dikuasai oleh Pemerintah Pusat. 
(Kor.). 

SEMARANG 
Rp. 323.000,— DIHA- 
RAPKAN MASUK 

Sebagai uang tabungan 
serentak 17/8 
akan datang. 

Atas andjuran Residen Milo- 
no mulai tanggal 17 Agustus jg 
akan datang sedjumlah Lk. 
1.900.000 orang penduduk dida- 
erah karesidenan Semarang 
akan digerakkan untuk mena- 
bung uang dengan angka ,,17” 
sedikitnja 17 sen tiap djiwa un- 

tuk modal "Jajasan. Nasional”, 
jang .menurut rentjana “akan 
membangun daerah2 setempat. 

Dalam gerakan tersebut diha- 
rapkan bisa terkumpul Pa 
nja Rp.323.000,— 

Dikabarkan, bahwa apik 

menabung 1 sen sehari jang d'- 

aktiveer kembali sediak bhwan 
Mei jang lalu dikawedanan Tje- 
piring (Kendal), telah mengha- 
silkan Rp.23.000,—. Ant. 

"PENJELUNDUPAN UANG 
DOLLAR STRAITS 

Dengan menjimpannja 
dalam pigura gambar. 

Pengadilan Negeri di Sema- 
rang tg. 14-7, telah menghukum 
denda sebesar Rp. 1.500,- subsi- 
dair 1 bulan pendjara dan mem-   tambangan. setjara ,,ketjil2-an”,   

    
       

  

   

  

oleh. badan PNG, bersama « | dengan, ANN kapitaal Tang. 
beslah sebagian dari 'barang2 
buktinja terhadap D, karena te- 

seluk beluk Pertambangan jang! 

jang 

aa 

f 

Pelanggaran dengan tjara tsb 

kabarnja adalah jang pertama 

balik katja pigura. 

  

dikenal oleh pelabuhan Sema- 
yang. — Ant, 

TJILATJAP 

KEP. DESA DIBUNUH. 
24 Orang pengatjau 
ditangkap. 

Diantara keganasan? dan ke- 
kedjaman grombolan pengatjau 

didaerah Tjilatjap- barat, ialah 
adanja pentjulikan dan pembu- 
nuhan setjara kedjam terhadap 
Sdr. Hardjosasmito Kep. Desa 
Penulisan (Dajeuhluhur) pada 
hari Minggu malam jang lalu. 

Pada malam hari itu rumah 
kepala“desa tsb, didatangi oleh 
gerombolan pengatjau, jang ke- 
mudian kepala desa jg malang 
itu, dibawa pergi, jang ternjata'" 
achirnja dianiaja setjara kedjam 

dan dibunuhnja dengan sendjata 
tadjam, jang kemudian ia di- 
lemparkan kekali. 

Majat si korban tsb, terdapat 

dgn setjara tidak tersangka2, 
pada keesokan: harinja, ' sekira 
djam 15.30, oleh seorang anak | 
penggembala kambing, jang se- 
Gang bermain2 sampan (prau) 
disungai Tjidjulang desa Ke- 

“Gjutnja Pan 23 (dua perti- ' bung wmalamnja dan keadaan ' Mikian pengumuman itu. — Ant. 

Maap mane - MOM amNaAn aan pan 

lah langgar peraturan devisen. | pentjulikan dan pembunuhan 
| WILAYAH DJAWA - 1 - TENGAH | Dengan kapal ,,Riemsdyek” | terhadap kepala desa itu. (Kor). 

tg. 6/7 jl. D. telah mendarat da- : 

— 5 ri Singapura tetapi sesamp3di- PELARIAN DAN TANG- 
katanja dtberi oleh ,,Pusat Per- | pelabuhan Semarang dik hui KAPAN 

f'tambangan” tersebut dan seba- j oleh jg berwadjib ia mei wa 

gai modal partikulir, - (?red.). | beberapa puluh lem bg ang Pada hari Senin jang baru la- 
Sudah barang tentu. Bapak | Siah seharga Rp. 4974 dan | lu sekira djam 2.30 tengah ma- 

Bupati dengan tegas: menolak beberapa lembar 1, | tertas | lam seorang hukuman dari Bui 

permintaan kedua orang jang Straits- dollar jang #- uh di- | Kembangkuning dengan djaian 
membongkar dinding, dapat me- 
loloskan diri. Ia bernama : 

Katiman hukuman 9 bulan pu- 
tusan Kediri. 

Selandjutnja diwartakan, bai- 
| wa pada hari itu djuga, pos po- 

lisi Negara "Kawunganten telah 
menangkap 2 orang pelarian 
dari bui Nusakambangan, jakni 

Rusdial,. Pak Iropah asal Djom- 
bang dan Tumidjan al. Wardi 

asal Kediri. — (Kor), 

“RAKJAT DESA SIKAM- 
PUH MEMBANGUN 
Atas usaha bersama rakjat 

Gesa Sikampuh (Kroja) kini se- 
dang dibangun sebuah perumah- 

an “untuk , Balai - Pengobatan 
dengan biaja Rp. 5000.— 

Menurut keterangan, pada 
“pertengahan bulan depan ba- 
ngunan tersebut sudah dapat se- 
lesai, hingga pembukaannja da- 
pat dilangsungkan bersamaan 
dengan Peringatan 17 Agustus 
jang akan datang. 

- Perlu -diketahui, bahwa hing-s 

ga saat ini Djawatan Kesehatan 
masih mempergunakan rumah   dungwaru. Korban tsb kedua ta- 

ngan dan kakinja diikat dan di- 
banduli batu seberat & 12 Kg. 

Berkat kesigapan dan ketang- 
kasan pihak jang berwadjib, 24 
orang anggauta gerombolan pe- 
ngatjau dapat disergap dan di- 
tangkap. 
Dalam penjelidikan lebih lan- 

djut menjatakan, bahwa gerom- 

Atas usaha Djawatan Kese- 
hatan Kab. Tjilatjap, mulai bu- 
lan Agustus jad, desa2 di Pedja- 
gan untuk mengadakan pengo- 

batan pada penderita pelbagai 
penjakit. 

Pekerdjaan ini akan dilaku- 

kan seminggu sekali dan akan 
dilakukan pada tiap2 hari Sela- 
sa dan akan perpusat di Udjung-     bolan inilah jang mengerdjakan 

, 

siang telah terdjadi pengania- 
jaan atas dirinja Oh Tjong Hong 
dan dilakukan oleh “Nge Ing 

ngan kawan2nja beber apa orang 
Tionghoa totok. : 
Duduk perkaranja adalah sbb: 

Oh Tjong Hong didjaman pen- 
dudukan Belanda telah d'heri 
uang sedjumlah Rp 6.000,- un- 

tuk membeli gula. Tapi gula 

itu hingga lama sekali tidak di 

diterima, sampai urusan ini di- 
serahkan kepada Pengadilan, 

dan jang memutuskan Oh Tjong 
Hong harus membajar kembali 

uang tadi. 
Karena Oh Tjong Hong tidak 

sanggup bajar sekali gus, maka 
kepadanja akan dilakukan pen- 
sitaan. Sementara itu diputus- 

kannja Oh Tjong Hong menga- 

djukan appel. 
Sesudah mereka keluar dari 

gedung Pengadilan terdjadi per- 
tjetjokan antara Oh Tjong Hong 

dengan njonjahnja disatu pihak 
dan Nge Ing King dgn kawan2 

nja dilain pihak. Mereka “berdu 

jang sedang bertjetjok tadi lalu 
menudju kegedumg C.H.T.H di- 
mana Oh Tjong Hong minta 

kepada salah seorang pengurus 
CH.T.EH Tjeng Tik Kie untuk 
memberj adviesnja. 

Setelah mendengar dari kedua 

belah pihak. maka dinjatakan 
oleh pengurus C.H.T.H., agar 

mereka itu tunduk kepada ke- 
putusan Pengadilan sadja. Ka- 

  

Hau Oh Tjong Hong harus mem- 

bajar kembali uang tadi seha- 

rusnja dia bajar dan kalau mes- 

ti dibeslag, biarlah pembeslagan 
itu dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri. Kalau Oh Tjong Hong 
minta appel, hendaknja Ong Ing 
Tung djuga menunggu appel 

itu, bagainana nanti kesudahan 

nja. 
Sementara. itu keadaan men- 

djadi lebih katjau, karena njo- 
njah Oh Tjong Hong tidak hen- 

ti2nja mengeluarkan perkataan? 

jang tidak enak dipendengaran. 
Selagi sdr. Tjeng Tik Kie mere- 

rdakan perasaan njonjah Oh 
Tjong Hong, Syaminja telah di- 
kerojok oleh beberapa teman da- 
ri Ong Ing Tung, Terpaksa pi- 
hak Polisi diminta bantuannfa. 
Oh Tjong Hong jang dalam ke- 
adaan luka parah terpaksa di- 
angkut ketumah sakit Bethesda 
dan Ong Ing Tung ditahan Poli- 
Si untuk didengar keterangan- 
nja. 
  

Tontonan malam ini :   partikulir untuk B.P, setjara 
menjewa. — (Kor.). 

PENGOBATAN DI KAM: 
PUNG-LAUT 

RAHAYU: “,Anchors Aweigh", 
Frank Sinatra, Kathryn 
Grayson, Gene Kelly. 

LUXOR: De Roos Van Bag- 
dad, (Bunga Mawar dari 
Bagdad). « 

INDRA. :, ..Mrs. ParKington”, 
Greer Garson,: Ai Pid- 
geon. 

SOBOHARSONO : Tao 
of Don Juan”, Erol Klynng 
Viveca Lindfors. 

SENI SONO: , Rindu”, R. Moch   gagak, — (Kor), 

tar, Komalasari. 

REK: »A Place'in the Sun”, x 
Montgomery Glift, Alisa- 
beth Taylor, Shelly Wins 
ters. 

“Keng talas Ong Ing Tung de...



    

  

   

  

      

          

       

   
         

       

  

        

              
      
      
        
        

     
     

       
        
      

      
     
        

            KAN DAFTAR MEN- 
TERI2 KPD. SHAH 

      

      

          
      

       
   

  
Rabu jang lalu, menjampalta 
daftar anggota? kab ja jang | 

“baru kepada Shah. Pada Hana i 
- berita ini dituliskan, pembitja-! 
raan antara Mossaded dan Shah | 
» telah memakan waktu 3 | 
Ie Pemuda. Hanap Da ber- H5 

am. -pada itu Kajari doi 
Oa menjatakan, bahwa Naa. 

. Geg akan berhasil djuga dalam 

tg 

    

“Ia 

    

    
   
    
   
   

  

   

  

   
     

   
   

n
a
 

| 

2 usahanja menjampaikan susun- 
an kabinet jang Memuaskan. 

| Ant, AP R 

2 Laksamana ' William Fechte- 
der, kepala operasi “angkatan 

- Amerika Serikat, pada ha- 
| ME Rab - jl., tiba di Tokyo da: | 
“lam 
“pangkalan? di Timur Djauh, di-' 

   

antaranja ia akan mengundjungi | ni, 
. Perairan Korea dengan Arma- 
| da ke-VII dan memeriksa pa- | pr 
“Sikan2 angkatan JIayt dan BE 
satu: n2 angkatan “udara dasi 

atan laut disana .dan dari | — sana terus menudju ke  Formosa 
dan Philipina. $ 

Kalangan di Tokego menduga, 
“bahwa kundjungan Fechtelerini 
akan mempertjepat penjerana:      

   

     
18 buah kapal pengawal-poru- | 

4D buah Kk 

Dai pendaeti     
merintah Djepang. Seperti te- 
lah dipanen Rika Tg 
naa telah. Meeransondan. (untuk “3 

Sementara ( “dikabarkan. 
(bahwa Collins. bermaksud akan. 

- mengundj i markas korps 
angkatan darat ke-16. di Sendai | 
dan dari sana ja akan melandjut- 
“kan perdj j ke Alaska 
- dan kembali Ja 1 
Att. - Be 

   

  

  ting” Tang DAN | 

  

Stan 2 aan 'pangii 
tertinggi. ana Atlantik ai 

Tenggara, “ 

jang. belum lagi aan 
SN sana “ 

  

   

  

rut kalangan Ta rganis 
mata2 tersebut adalah” sai 
organisasi jang 
oleh kaum kiri. 

Berita2 pers 

bahwa dalam. Sa ape Da 
kara ini telah dangan | ses 
djumlah 25 orang, akan tet 
berita2 lain menjatakan, maa 
djumlah or' 
adalah tida, 

  

     

  

g 

Usai Sapa : | 

3 

ag FECHTELER Di bi Toko: | 

  

    .m taati 4 persetu- 
1 crmasional lainnja, jang 
sudah Ana angan 

  

  
KP al 'memper- 

n ota2 angkatan | 
g dilaut jang. luka2, sakit   

vensi jang Sebagian 
i ngan atas orang2 

ip. dimasa peperangan. 
4. Konvensi jang berkenaan | 

dgn perlakuan terhadap orang2 
tanknn perang. | 

RRT -persiapkan dja- 

Tan untuk jmentjapai 
perdamaian”, 2 

Sementara itu diwartakan da- 
ri Hongkong, ' bahwa menurut 
sebuah surat kabar jang diter- 
bitkan di Hongkong dan tidak 
berpihak, RRT telah mempersi- 
-apkan djalan Untuk dapat aan 
tjapai perdamaian: di K rea dgn 
“lekas. 

: Menurut surat kabar tadi, hal 
ini dapat terlihat pada .sjarat2 
jang dikemukakan oleh Chou En 
Lai, ketika ja "mengumumkan. 

  

  
jalanannja. memeriksa 

is 

Ke 1» -€ 4 

Ga 
    

   

    

6 da berlaku terhadap orang2 

     

  

bahwa RRT akan mt TANK. ke- 
sempat konvensi Djenewa jang 
bertalian dengan perlakuan ter- 
hadap orang2 tawanan perang. 

an dengan, konvensi2 
Kata Chou En Lai menurut 

surat kabar tadi. ada beberapa | 

    

      

    
prinsip HE dianggap sangat | 
penting o) perenpah RRT, 
misalnja : 5 

1. Pen It negara - pelin- | 
dung Huh harus disetudjui oleh ' 
ihegara j tanah-air jang mendjadi 
“orang jang dilindungi tadi, 

. & Supaja an jang | mena- 

2 Penanda tang-- 

erhadan arang, 
TP Ne KE ED MEANg 

ng “tadi Giserahkan kepada 
gara lain. 

3. -Supaja Pa jang 
but2 daiam konvensi2 tadi 

nes 

sipil diluar daerah jg diduduki. 
-“4., Supaja pendjahat2 perang 
djangan 'Giberi hak menarik 
manfaat eng konvensi jg ber- 
sSangkutan.. Fr 
Demiki Balak Dikenakan oleh 

Chou En Lai, menurut suratkat 
    

   

    

      

   

an .masalah2 

  

(arakan imasala) 
n€ meliputi usul negara? Barat tekan 

pembentukan komando snack Timur Kn : 

  

   

    

   

   
   
   
    

  

   

      
    
   

   
     
   

  

     

    

Kata Rigway, opsir Kenang s 

Jenurut - Ridgway, basa : 
Tn dan TPA, tidak. mau di 

diem ran. 

      
    

   
         

jang 2apan Sirr 
kurang dari 85 | kan 

bar Pen — Ant-Rtr. 

  

    

  

internasional" $ 

beban r Parka Tilengatni t 
' internasional pen-. | 

| Akan tet i ketiga. negeri tsb . 
menara telah diberitahu bah- 

: | Mesir Aa Naas 
  

aa samenteka | 

  

SE t terangan Azzam Pasha. 
Sekretaris djenderal Lembaga 

Azzam Pasha, sementara , 
erangkan di Kairo, bah- | 
lam 9 bulan jang sulit | 
jak Mesir membatalkan 
peang dengan Inggeris 

tahun 1936, -kerdja-sama 
ihnja telah terdapat anta- 

B
e
t
e
 

Pn mna satu negarapun | 
ie anja ya 3 Na -menjp- 
ya Bemen “ : 
Azzam Pasha tilastibori kete- 

6 | sebagai komentar” 

   

   
   

wa negara? Ba- | 
kan membentuk 
nan Timur Te- 

tenan dak ikut sertanja 
sudah akari merasa 

an ikut sertanja Sy- | 
1, Jordania dan Irag. 

isha dalam pada itu 
bahwa ,,bangsa2 | 

i. Teluk Iran hingga ke | 
Hn mempunjai tun- 

    

    

   

     

      

   
        

    

: lengan. Tas Barat" 

ada hari Rebo jl Azzam “3 
sha dih. Tan kan menemui du- 

Lerika 

  

TT untuk membi tia 
p Amerika mengenai 
aum pelarian Arab- 

, -dan mengenai. masa: 

   

  

  

waktu jang singkat lagi 
1 Pasha djuga akan mes 

perdana menteri Mesir, |: 
Pia untuk membitjara-        
  

PA ria Men 

hingga tambak 

| mempertimbangkan 

"10 

i bagi Ta 

  

: Ka dari Istambul jg | “ 

  

    
   
   

     

         

    

   
     

     

    

“, 

elah TEA KR nu data RRT 
o berdjapdji bahwa Tiong 

jang melarang: 
a jang menanda-tangani kontrak. tadi 

€ juinja, mana ajuga. 

gkok akar men- 
perang gas ratjun, 

"MESIR TUNTUT PEM. | 
— BAJARAN 39 DJUTA 

BEA TJUKAI 
Dari Inggris. 

Mesir beta hari Rebo jang | 
lalu, menuntut pembajaran: 39 | 

  

djuta pound Mesir (hampir 40 | 
djuta pound sterlin, ) dari. Ing: 
geris untuk ongkos “bea tjukai 
jang dikenakan “terhadap bas 
rang2 militer Inggris jang te- 
lah diambil dari daerah? | 2g 
an Terusan : Suez semen 
pembatalan P "    

t 
5 At jang 

lalu, demikian Bea leh 

  

djurubitjara « kementerian ke- 
uangan Mesir pada hari ini. 

Menurut Perdjandian th 1936 
| jang telah dibatalkan itu segala 
|bahan2 dari kementerian pepe- 
/rangan Inggeris tidak. dikena- 
kan bea tjukai. 

Sementara itu 
dalam 

kementerian 
negeri. Mesir sedang 

kembali 
soal kedudkan penduduk - 'bukan 
bangsa Mesir jang' dikerdjakan | 
oieh pembesar2 militer Ingge- | 
ris didaerah Terusan Suez. Pe- | 
merintahan Wafd: jang telah | 
membatalkan perdjandjian itu, 
telah memutuskan bahwa idzin 
tempat tinggal bagi orang2 itu 
tidak perlu: Na hina 
Rtr. 

(amp: 

“Lautan Pasifik jang 

  

» n hanj 
| ai Honolulu. : Tgk & 

    

T PASIFIK | 

Setombo 
bunder - jet F-84 dari 
udara Amerika Seri- | 

Sa pada. Rabu sore jni mendarat” 
lan udara Yokotu dekat 

“Tokyo, setelah: mengadakan 'pe- 
nerbangan ,,non- stop” melintasi 

    

  

   

  

Dalam perdjalan 
wat2 tersebut 

minjaknja diudara dengan hana 
tuan pesawat2 - minjak. .. 

Pesawat2 tersebut diberi tugas 
| sementara di Timur Mean Ant 
AFP. 

Oa so8 
. MALUKU 
Bebas bulan ini. 

menerangkan hasil2 dan pokok2 
| pembitjaraan jang dilakukan se- 
waktu rombongan Perdana Men- 
teri dan Menteri Dalam Negeri 
baru? ini berkundjung di Malu- 
(ku. Ketika itu berturut-turut 
telah  dibitjarakan: 1. pentja- 
'butan SOB di Maluku: 2, Pele- 
pasan tahanan SOBj: 3. desen- 
tralisasi dan 4. ekonomi. 

Ia terangkan, bahwa soal SOB. 
telah dibitjayakan dengan in- 
stansi2 jg bersangkutan, dan ig 
berharap,  supaja SOB untuk 

Ii Ceram. Untuk pulau Ambon 
masih mendjadi persoalan de- 
ngan pihak militer, dan diharap- 
kan ini mendapat perselud juga 

“pula. 

.gengenai pelepasan tahanan 
katakannja, bahwa kepa- 

Ten pih4k pemerintah sipil akan 
diserahkan 1.k. 1000 orang untuk 

| dilepaskan dalam bulan -ini. Pa- 
nitia penampungan tahanan Ma- 
Juku akan melaksanakan segala 
urusan mengenai tahanan SOB   jang dibebaskan ini, Ant. 

  

  

Mengoban nkan Asia untuk 
kepentingan Eropa 

Pendapat Dulles tentang politik luar sweet 
ak . pemerintah Demokrat 

OIN Fo DULLES, bekas penasehat site depart- 
ment jang telah- -banjak disebut? sebagai tjalon pengganti 

Dean Acheson selaku menteri luar negeri apabila Partai Re- 
publik mendapat kemenangan dalam pemilihan presiden jg akan 
datang, pada 

antuk kepentingan Eropa. 

Dulles, jang djuga terkenal 
sebagai ,,arsitek” perdjand jiar 
perdamaian dengan Djey 

dalam Dea, .itu mengakui, bah. 
atu organisasi seperti. NA- 

AA dapat Gidirikan di Ti 
mur Djauh. 

| Harus. Manten ke- 
pentingan? di: Asia. 

' Dulles mengemukakan penda- 
pat2nja itu dalam suatu siaran 
televisi jang diselenggdrakan 
oleh erganisasi wartawan2 PBB 

Kata Dulles: ,/Meskipun di 
Timur Djauh. tidak dapat 'didi- 
prikan organisasi seperti Nato, 
hamun Amerika Serikat harus 
mempertahankan kepentingan?- 
inja di Asia”. 

Ia memberikan isjarat, bahwa 
| Perantjis- misalnja. akan dapat 

:b ' menjambut dengan gembira ber. 
 dirinja suatu pemerintahan “Re- 
publikein di Amerika, karena 
"dengan demikian Perantjis akan 
menerima lebih banjak bantuan 

hina. 
5 'Pemboman?2 di Korea 

Ab terlambat. 
Dulles. berpendapat, bahwa 

'pemboman2 setjara besar2an jg 
dewasa ini dilakukan oleh ang- 
katan udara. Amerika di Korea 

| DJEPANG AKUI KEDAU- 
'LATAN TAIPEH 

  

« 

- Atas Tiongkok darat? 
' Menteri en nereri Tiongkok 
aa je K.C. Yeh, 

| menegaskan bad hari Selasa 
4 Hi. bahwa | 

| memunga enjelesaian perseli- | m ia rio 

    

djian perda- 
. ba ditanda — ta- 

nggal 28 April jl. 
oleh: pemerintah2 Taipeh dan | 

| Djepang dengan tegas mengakui 
kedaulatan pengerintah Tiong: 
kok Darat. 2g 
Yeh memberikan keterangan 

“nja itu dalam debat mengenai 
ratifikasi perdjandjian heye-a 
Kan »legislative Yuan”, 

takan, bahwa Bea Sm 
dina sadaannja, perdana men- 

jepang tidak mungkin 
Maman pengakuan ini. 

| Seperti telah kita kabarkan, 
: i luar negeri Djepang, 

tsuo Okazaki, telah berulang 
ang menegaskan, bahwa per- 

djandjian perdamaian. jang 
ditanda. — tangani dengan pe- 
merintah 'Taipeh ini tidak me- 
"nutup kemungkinan - diadakan- | 

perhubungan diplomatik an- 
Dj 'dan RRT, karena 

perdjandj an itu" adalah perdjan- 
djian terbatas. ab hn AFF. 

'RADJA NEGARA KA- 
HA AKAN DATANG 

DIINDONESIA 
Radja “Beglar Begi dari ne- 

gara Kalat (Pakistan). mene- 
ngkan malam Rebo jl. bhw ia 

datang di Helsinki dgn maksud 

  

   

  

Dion ta permintaan supaja” 
( piade tahun 
dinegaranja, 

Radja B Kini dalam per- 
ag Janah “keliling Ka Setelah 
Olympiatde di Helsin! selesai. 

| Tan menindjau madina Erosi 
kembali. ke Kalat de- 
elalui Amerika Serikat, 

Nan “Tiongkok dan Indone-. 
A3 Ant, « UP, 

960 diadakan 

   

  

4 mempertahankan 

da hari Rabu jl menuduh pemerintah Demokrat men- 
djalankan politik luar negeri yana $ bersifat mengorbankan Asia Lakan mengad 

usa Jae mempertjepat keme- 
nangan Sekutu andaikata, peme- 
rintah Demokrat . telah meme- 

rintahkannja lebih. dulu. .Seka- 
rang adalah sudah sterlaju: tar- ii 
lambat, kata Dulles. 

Selandjutnja ia mengemuka: 
kan, bahwa. Eropa ingin sekali: 

diri sendiri 
apabila terdjadi agressi dan te- 
lah pula -berteguh hati untuk: 
membangun pertahanannja. 

Setelah menegaskan, bahwa 
| persetudjuan2 kedaerahan sema- 
tjam Nato mempunjai ketjende- 
trungan untuk menjampingkan | 
PBB, Dulles menerangkan, bah- 

| va kenjataan jang demikian itu 
harus ditindjau' kembali. 

Achirnja Dulles berpendapat, 
bahwa masalah2 Asia dan Afri- 
Ka harus dibitjarakan di PBB 
dengan tidak usah menunggu 
sampai masalah2 tadi mendjadi 
kritik: — Pa "OP: 

  

akan 

  

“Tiba di Ku 
ngan 51 buah pesawat , 

n mi an 
mengisi tank-: | 

   

Kepada pers PN Maluku t 

seluruh Maluku -ditjabut, ketjua- $ 

»ktjana- dunia dengan 

| PESAWAT INGGERIS 

. TERBANG ATAS DA- 

ERAH SOVJET 

' «Pembesar? Finlandia mengu- 
munikan hari Rebo jl., bahwa 
pesawat terbang Inggeris jang 
mengangkut peserta2 Inggeris 
dalam Olympiade, ketika malam 

| Rebo telah melanggar kedaula- 

tan udara Sovjet “Uni diatas 
-pangkalan Porkkala, jang ter- 
Hetak dipantai Finlandia disebe- 

sah ylah barat Helsinki. 
“Diterangkan banwa pesawat 
Inggeri is tadi , pesawat “York” 

nn€sin empat - terbarig keli- 
" sambil : menantikan riza 

| Pumtuk mendarat dilapangan ter- 
bang Sevteia, 20 "km. sebelah 
utara Helsiriki. 
Berhubung dengan insiden ini, 

3 3 ia para pembesar Finlandia 
'Idengan segera memberitahukan 

kepada komandan pangkalan 
| Porkkala, dan  meneranngkan 
Ibaliwa kini sedang dilakukan 

— Ant. - “DE penjelidikan.. 

2. Sardhar Panikhar : 
aa 

ki 

Sa 

B 

“Politik India terhadap Tiong- 

| kok ialah mengadakan kerdja 

sama dan mempererat perhu- 

bungan persaudaraan didalam 

segala lapangan. ' 
Mengenai Korea 

bahwa ketika perang Korea 

menghadapi tingkatan dimana 

"dunia dapat terlibat dengan mu- 

dah dalam perang itu, maka po- 
litik pemerintah India jang te- 

dan -bersifat mendesak itu- 

lah jang telah memperketfjil ben. 

diadakan- 
nja perundingan2 untuk meme- 

tjahkan masalah Korea dewasa 

ini. 
“ 'Mengenaj keadaan Indo-china 
dikatakan, pahwa sampai seka- 

rang India belum mau menga- 
kui pemerintah Bao Dai jang 
disokong oleh Perantjis dan Pe- 

merintah Vietminh jang dikuasai 

oleh komunis. Dengan pemerin- 

tah Indonesia dan Birma, India 

dikatakan, 

“p
d 

  

njatakan, baki dilalaikannja 
soa!2 Asia hanja akan melibat- 

Ikan dunia. Tal ketjilakaan2 
lebih besar dan achirnja keda- 

Akim malapetaka, — BBC. 

SHEIK ABDULLAH DI 
NEW DELHI 

Perdana menteri “ Kashmir, 
Sheik Ahdullah, pada Rabu pagi 

ji, tiba di New. Delhi untuk me- 
rabulai/ perundingan2-nja  de- 
ngan pemerintah India menge- 
nai perhubungan “antara India 
dan Kashmir setelah Kashmir. 
mendjadi anggota Uni India. 

Pembitjaraan2 ini terutama 

dimaksudkan untuk menjelesai- 

ce 

5 

  

ngan perobahan2 itu. 
kundjungannja di New Delhi, 
Sheik Abdullah akan mendjadi 
tamu perdana menteri Nehru. — 

Ap   Ant. 

  

"Makin dekat waktunja pembukawan- Olympiade Helsinki, makin 

Giat latihan2 diadakan, Djuja pasa djago2 balap sepeda dari nie- 
- gara2 pengikut tidak mau -keti 
tandingan pendahuluan jang mendapat 
penggemar? Mah raga. 

alan dengan mengadakan per- 
perhatian besar dari 

n 

  

Mann 
2 

n semehtara 
Tentang penempatan pasukan2 PBB 

di Dj # jepang 
JEPANG dan komando PBB telah mengatasi penghalang 
pertama kearah merentjanakan suatu persetudjuan menge- 

nai penempatan pasukan? Commonwealth Inggeris serta pasu- 
kan? PBB lainnja di Djepang selama perang Korea masih 
berkobar, demikian diumumkan hari Selasa jl. 

Diumumkan" tanu telah ter- 
 tjapai persetu juan se tara 
'mengenai pasal dalam naskah 
“perdjanijian  Djepang/PBB, jg 

membolehkan pasukan2 
PBB bukan-pasukan2 Amerika 
untuk sementara memakai fasi- 
liteitt jang disediakan bagi 
pangkalan2' pasukan2 Amerika 
di Djepang, tapi dalam pada itu 
diharuskan merundingkannja 
dalam komisi bersama, bila hen- 
dak menggunakan tiap pangka- 
lan2 lainnja di Djepang. , 

Jang terutama dibitjarakan, 
jalah pangkalan besar “dari, pa- 
sukan?2 Commonwekith Inggeris 
di Kure, . sebelah “Barat-daja 
Honshu, jang dapat terus  di- 
gunakan oleh pasukan2 Com- 
monwealth untuk Korea, setelah 
pendudukan. Djepang berachir, 
Dalam pengumuman bersama 

jang dikeluarkan oleh. rombo- 

ngan perunding Inggeris/Ameri- 

ka dan kementerian Juar negeri 

Djepang dinjatakan, bahwa ma- 
Sih banjak soal2 jang sulit be- 
lum dapat dipetjahkan, dianta- 
ranja igenai status pasukan2 

PBB jang berada di Djepang jg 
akan berachir 90 hari setelah 
perdjandjian perdamaian Dje- 
pang berlaku. 

“Diumumkan, bahwa pasal2 jg 
dikemukakan ' mengenai juris- 
diksi tentang perkara2 kriminil 
Serta sipil, pemakian alat pem- 
bajaran bagi pasukan2 PBB, 
pengawasan kurs, fasiliteit2 me- 
ngenai pos, tindakan2 keama- 
nan, pengeluaran?” dah pemben- 
tukan badan bersama diserah- 
kan kepada panitia tehnik un- 

tuk dipeladjarinja dan selan- 
djutnja memberikan laporan, -—- 
Ant, - UP, ,   

“KONPERENSI COM- 
MONWEALTH 
Dalam bulan Nopember 

jang akan datang ? 
"Kalangan jang mengetahui di 

London menjatakan pada hari 
Rabu jang Jalu, bahwa Maa 

bulan Nopember jang akan da- 
tang di London mungkin akan 
diadakan suatu konperensi men- 
teri2 Commonwealth untuk mem 
bitjarakan masalah2 keuangan, 

ekonomi dan perdagangan. 

Negara2 jang . akan mengha- 

'dliri konperensi itu menurut ka- 
langan tersebut antara lain 1a- 
lah India, Pakistan, Ceylon, Ing- 
geris, Australia, ' New Zealand, 

Canada, Afrika Selatan dan Rho. 
desia Selatan, 

“ Perdana ' menteri “Australia, 
Robert Menzies, dalam kundju- 

ngannja: di London baru? ini 
telah mengandjurkan diadakan- 
nja konperensi 

untuk membitjarakan soal2. ke- 
uangan, perdagangan dan: pem-   bangunan, —4Ant. - 

  

  
lakan perhubungan? | 

3 jang lebih erat lagi. Achirnja di- | 

  
kan heberapa. soal konstitusio- | 
nil jang timbul berkenaan de- | 

Selama : 

  

Rtr. 

India hendaki kerdia sama 
dengan R.R.T. 

. Pemerintah T Dai dan Ho Chi Minh 

belum Old 
EKAS duta India untuk Tiongkok, Sardhar Panikhar, jang 

baru tiba di New Delhi dari Mas dlm sebuah pidato radio 

semalam menjatakan bahwa India 

nja untuk mengalirkan pengertian antara Tiongkok dan bang- 

sa? lain. Pandangan India mengenai RRT pada umumnja sama 

dengan negara? Timur Djauh terutama Indonesia, Birma jang 

baru? ini telah merebut kembali kedaulatan nasional mereka. 

- 

nggunakan segala tenaga- 

  

'PANTJA-LOMBA It DI- 
ADAKAN DI SURABAJA 
Dari Kepala Inspeksi Pendi- 

dikan Djasmani Daerah V' Dja- 

teng sdr. Moh, Abd. Nurbam- 
bang diterima keterangan, bah- 

wa Pantjalomba II menurut ke- 

putusan konperensi Inspektur2 

Pendidikan Djasmani seluruh In- 
donesia pada tanggal 6-7 jang 

Commonwelth | 

lalu akan diselenggarakan diko- ' 
ta Surabaja. Tentang waktu dan 

tanggalnja masih menunggu pe- 

netapan Menteri PP & K.     

'POLITIK AMERIKA SERIKAT DISESALKAN: 

Keadaan pertanian dan bahan2 
export 

K 
paa telah sa 
Faktor? 

permintaan untuk kebutuhan 

persediaan strategi, 
politik pembelian Amerika 

Serikat: 
pembatasan konsumpsi dari 

' Karet asli di Amerika Seri- 
kat disertai dgn peraturan2 
mewadjibkan konsumpsi Kka- 

ret buatan (sintetis): 
peraturan2 jang dikenakan 

melarang memper “dagangkan 

dan lain2 negara komunis. 
Dalam urajan mengenai fak- 

tor2 ini laporan, De Jawasche 
Bank menundjukkan faktor per- 

tama sebagai sebah meningkat- 
nja harga. karet sampai pun- 

tjak2 jang tinggi. Hal ini di- 
sertai dengan meningkatnji pro- 
duksi karet di Indonesia dan di- 

lain2 negara produsen. Di Ma- 

dari tahun 1950, oleh karena 

gangguan keamanan. . : 
' Pada permulaan 1950 Ameri- 
ka Serikat telah memulai lagi 
penjelenggaraan-: pabrik2 karet 
buatan dengan kapasitet penuh. 

Disamping ini konsumpsi karet 
aasli di Amerika diperkurang, 
dan produksi .plus . konsumpsi 
karet buatan dipertinggi. Pada 
tahun 1951 - dari djumlah kon- 
sumpsi karet,di Amerika Serl- 
kat, bagian karet asli hanjalah 
377:, sedangkan pada tahun '50 

bagian ini sebanjak 51746. 
Disamping peraturan ini “di- 

adakan pula keputusan G.S.A. 

untuk membeli karet dari Kkwa- 
litet2 tinggi sadja. 
Kemudian pada bulan Mei '51 

mendjalankan embargo-dari ba- 
han2 strategi kepada RRT dan 

Korea Utara, disusul pada bulan 

| Djuni dengan keputusan U.S.A.   
ta - 

- 

Suatu pemandangan didalam. stadion Olyr npiode di Helsinki di- 
lihat dari Sudut tribune. Bagaim ana bagus dan rapinja pembikki- 

nan stadion £ tm dapat kita lihut sendiri pada gambar diatas ini. 

Kapan negara kita dapat menjelenggarakan sebuah stadion se- 

matjam ini? 

DARI OLYMPIADE: 
HELSINKI 

Rombongan mengadakan perkenalan 
(IX). - 

ERUAN dari pentjipta Olympiade Modern, Baron Pirre de 
Coubertin supaja pertemuan Olympiade jang diadakan 4 | 

tahun sekali dapat didjadikan suatu usaha jg bisa merapatkan 

perhubungan antara bangsa dengan bangsa, 

rombongan negara? peserta, perhatian 

Selain sibuk dalam mengada-: 

kan persiapan2 untuk mengha- 

dapi upatjara pembukaan resmi 

jang akan diadakan Sabtu jang 

akan datang,. beberapa rombo- 

ngan negara peserta memerlu- | 

kan pula untuk mengadakan 

pertemuan2 perkenalan guna 

saling dekat mendekat. 

Rombongan Mesir mengun- 

djungi peserta? dari Iran, 
Pakistan dan India. 

Rombongan pertama sebanjak 
100 orang lebih dari utusan2 
Mesir jang “berdjumlah 471 
orahg, pada hari Selasa telah 
mengadakan persiapan2. untuk 
upatjara pembukaan Olympiade. 
Anggota2Z rombongan, officials 
dan pelatih2 telah menemui ang- 
gota2 Komite Penjelenggara 
Olympiade untuk mengutjapkan 
penghargaan2 dan rasa terima 
kasih, Mereka semuanja ditem- 
patkan. ditiga ruangan berting- 
kat dari gedung2 jang berada di 
Kapyla, beberapa mil diluar ko- 

ta Helsinki, dimana berkumpul 
Ik. 6000 atlit dan officials dari 
62 negara Non-Komunis. 

Tempat persediaan makanan 
Giatur dalam suatu bangsal jang 
rapih. Bagi anggota2 rombongan 
negara2 Timur ada disediakan 
pula nasi dengan TJauk-pauknja. 
Mereka harus berdjalan lk, 860 
M. untuk sampai diruang makan 
itu, 

Anggota2 rombongan Olym- 
piade Mesir jang berpakatan 

olahraga berwarna putih dengan 
topi wol berwarna hidjau, meng- 

gunakan waktu jang terluang 
untuk mengundjungi anggota2 
delegasi dari Iran, Pakistan dan 
India dipemondokan masing2. 

Walaupun hawa udara dingin, 
rombongan Mesir ada dalam ke- 
adaan sehat walafiat. 

Udara Finlandia terlalu 
dingin bagi bangsa Indo- 
nesia dan lain? bangsa 
Asia, 

Sementara atlit2 Djepang dan 
Korea merasa ' senang deng 
hawa Finlandia jarig' sanga 

ngin, sebaliknja atlit2 Pilipina, 

      Muangthai, Indonesia dan 

I 

2 
dis | 

| 

telah mendapat 

Burma tak menjiikai udara se- 
| matjam itu. Dua hari hudjan tu- 
run terus menerus, sehingga ha- | 
wa udara mendjadi sangat di- 
ngin. ! 

Sebagaimana. diketahui, letak 
Helsinki adalah 200 Mil dari ku- 
tub utara. 

Bahwa udara sangat dingin, 
dirasakan sendiri oleh orang2 

Finlandia jang karenanja telah 
menggunakan ,,Overjas”. 

Ketika pelari2 marathon Dje- 
pang mejakinkan dirinja bahwa 
hudjan tak dapat menahan me- 
reka untuk berdiam2 sadja, dju- 
ara lontjat. tinggi dari Asian 
Games, Andreas Franco dari Pi- 

lipina dengan diam2 menjata- 
kan keketjewaannja dan me 
njampaikan laporan kepada se- 
orang dokter rombongan Pilipi- 
na, bahwa hawa udara jang sa- 
ngat dingin tak menjehatkan 
baginja dan kawan2 serombong- 
annja, 

Dalam pada itu pemain2 hoc- 
key dari India dan Pakistan 
pertjaja, bahwa bila keadaan 

Tudara tak berobah, hal itu da- 
pat mempengruhi permainan 
mereka,“ teristimewa dalam 

menghadapi dua kesebelasan 
Eropa jang terkuat nanti, seper- 
ti Nederland dan Inggeris. 
Keadaan hawa dingin terus 

sepandjang hari, tapi kadang2 

Ditindjau dim laporan Javasche Bank 
(UI HABIS) 

ITA disini terutama akan mendjelaskan' terlebih 
keadaan karet, oleh karena bahan ini pada tahun jg lam- 

t dikenakan pengaruh diluar faktor? ekonomis. 
ini menurut laporan tersebut adalah sbb.: 

oieh beberapa negeri 'untuk 

karet ke RRI, Korea Utara | 

laya produksi karet berkurang , 

TIALAMAN 8. 

     

  

yee NP 

   Indonesia 

   
dahulu 

untuk menghentikan segala ban- 

tuan kepada negara2 P.B.B. jg 
"melanggar peraturan embargo 
tersebut diatas. : 

Laporan tersebut menjesalkan 
sekali, bahwa dalam perunding- 

an baru2 ini tentang expurt ka- 

ret dan timah, pihak Amerika 
Serikat sangat menekankan ser- 
ta. mempergunakan kedudukan 
strategis dari Amerika Serikat, 
dan sama sekali tak ada penger- 
tian mengenai keadaan kedua 

bahan export ini. 
Kita. mengutip disini beberapa 

kalimat jang dikemukakan oleh 
Mr. Sjafruddin dalam laporan 
tersebut : : 
Adalah mustahil, kalau kita 

tidak terkena akan pertentang- 
an antara kesediaan pihak Ame- 
rika memberi bantuan pada dae- 

rah2 terkebelakang disatu pi- 
hak, dan sikap Amerika dalam 
praktek mengenai persetudjuan? 

dagang serta peraturan2 jg di- 
ambil mengenai export bahan2 
Gari daerah tsb dilain pihak. 

Dapat dimengerti, bahwa dim. 

persetudjuan perdagangan anta- 

ra dua negeri, tiap2 pihak akan 
membela kepentingannja ma- 

sing2. Tapi methode2 jang di- 
ambil oleh Amerika untuk mem- 

bela kepentingan dalam nege- 
rinja, mendjadi peringatan bagi 
Indonesia untuk . diperhatikan 
sepenuhnja. 
Dalam hubungan 'ini dinjata- 

kKannja dalam Japoran tsb, bah- 

wa Indonesia tidak pertama? 
membutuhkan bantuan ekonomi, 
melainkan pengakuan selajak- 
nja Sebagai leverancier bahan2 
mentah, dan penghargaan akan 
kepentingan hal ini: , 

     

   

   

   

    

    

        

   

Keadaan penghasilan 
karet, 

Setelah kita menindjau kete- 
|rangan2 dalam laporan ini ten- 

tang keadaan internasional jang 
| menjebahkan tekanan terhadap 
| harga karet asli diseluruh dunia, 
| maka bersama ing kita kutip 

angka2 produksi dan export ka- 
ret rakjat di Indonesia. 

“'Djumlah export.karet rakjat 
menurut laporan tsb.pada tahun 
1951 hanja 1074 lebih dari djum- 

lah tahun 1950, sedangkan pada ANE 

tahun 1950 djumlah ini melipat 

  

  

   

“dua kali djumlah tahun 1949. 

y Karet £ pada. umumnja 
Lt terdiri darj kwalitet2-jang en- 
| dah, seperti off-crepe, biankets 
ID dan: E, unsmoked shests, 
slabs, lumps, scraps dsb. Dari 
seluruh djumiah 

rakjat kira2 81 - terdiri dari 
Kwalitet2 rendah ini, sedangkan 
selebihnja 194 terdiri dari kwa- 
litet2 jang agak baik. Sebalik- 

nja dari djumlah export karet 
perkebunan 31,74, merupakan 
kwalitet2 rendah, sedangkan se- 
lebihnja 68,2674 adalah kwali- 
tet2 baik, seperti sheets I, II, 
III pale crepe, biankets B dan 

|€ dsb. 

Dari angka2 ini jang tertulis 
| Glm laporan De Javasche Bank, 
| dapat kita lihat betapa hebatnja 
tekanan internasional terhadap 
|harga2 karet dibebankan pada 
| karet rakjat. 

Penderitaan jang dialami rak- 
|jat Indonesia dalam penghasila 
karet ini telah mengakibatk 

| penutupan? pabrik2 remilling, 
i terutama di Sumatera. 

export Karet 

  
    

(Bersambung hal. 4) 
  

ada djuga terlihat tjahaja ma- 
| tahari jang menjebabkan atlit2 
| dari negara2 Barat dapat djuga 
mengadakan latihan2. 

Selama 24 djam tertjatat 
i 28 atlit jang djatoh sakit. 

Menurut Keterangan jang d' 
peroleh kemarin, disebahk.: 
hawa sangat dingin, selama 1 
djam tertjatat 28 atlit jang das Torn 

tang dirumah sakit Kapyla utk Me 
berobat. 1 

Pelempar martil dari Pa- 
kistan putus urat tangan- 

  

S 

nja. 

Biro Press dari Olympiade Bh 
mengabarkan kemarin, bahwa i 
seorang atlit Pakistan, pelem- 
par martil Fasal Hussain telah 
putus urat  tangannja sebagai 
ketjelakaan dalam Tarkasarh 

: | : ti »OLY MPA 
Apa tete 

Mesin tik portable aneka 
warna, netjis, praktis, 

economis. : 

DIMANA? 

N.V. PADI. Djl, Sandiloto 2 : 

(Lodjiketjil) Tel. 407 Jogja. ' Ni - 
Agen:  satu-satunja buat 
Jogja, Kedu, dan Banjumas. | 

0—.... 

  

  

  

Ke
ma

na
.   

  

  

selesai, akan terbit : 

ke OLYMPIADE 
Harga 

@ 240 Halaman dengan 60 
@  Djumlah buku jang akan 

dengan poswisel kepada : 

Badan Penerbitan 
  

DIALAN PASAR BARU 294jm 

sa 

Dengan segera, setelah perimainan Olympiade di Helsinki 

INDONESIA, langkah jang pertama 

£ Rp: 18,—. Ongkos kirim Rp. 1,—. 

@ Sangat indah disertai gambar - gambar 

Maka pesanlah dari sekarang kepada toko-toko buku atat 

pa
ng
er
an
 T

ua
 

p
e
 
R
I
 

HELSINKI 1952” 1   
jang" ybanjak. 

gambar, ukuran 15x21cm. 

di tjetak, terbatas. 

G. KOLFF & Ko 
BANDUNG 

183 —- To   



   
   
    

  

   

                

     

    
    

    
   

kota gue 
ca ag nat sorot sorot 13 

| keatas. Nah," hal 

dituntut kepada Pa' 
.» Berabe ikut ban- 

    

   

   
    
   

  

     

  

Iran di 
Kepala Da rah Paku Alam me-| 

daerah 

  

  

pi! pinan negara tadi 
T djam 09.00 di Ge- 

r Bongan :peni-. 

SP. Paku Alam. Ikut, 

   

    

   
    

    
   

  
“Kepala Daerah, dju 

1 Papan | 
. n, Gubernur 

$ Budiono, Ketua D.P.R./ 
'enerimaan Pres. @uirino 
ho, Kom. Res. Inf. Ka 

      

     
    

      
     

     
    

    

   

      

    

   

  

     

  

   
    
    

     
      

  

   

    

   

   

pesawat terbang 
va kedua | Kepala 

, jang akan. 
etua. pani: tyay: 

Purwokusumo 

  gan njonjah, wakjl ke- 
R.D. Jogja sdr. Karkono 
njonjah, wakil ketua Il 

. Jogja AN 
engan njonj 
en Jogja, dll. 

es Sukarno berangkat menu- 
$ “Tjandi Borobudur. Seti- 

banja ditjandi Borobudur dite- 
rima oleh Residen Muritno dan 

1 ' |hebarapa pembesar2s sipil dan 
“| militer setempat, dil. Sekira" 
djam 14,30 rombongaf tamu 
agung sudah kembali di Gedung 
8 St ink Djam 17.00 tamu agung 

ngan diantarkan oleh. wakil | 
0 iepata Daerah Jogja, Panglima 

Dip Diponegoro Let. Kol. Moh. 
- Bahrun, Kom. Resimen Inf. 13 
Let. Kol. Sarbini, .pimpinan pro- 

. | tokol Sudarjono, wartawan2 dan 
- | djuru portret menudju ke Taman 

| Bahagia. Djam 18.00 kembali ke 
Gedung Negara - dan mengaso, 
dan djam 1945 tamu agung de- 
ngan 
SE Paku. Alam. 

    

     

  

  

u agung melihat2 pame- 
Kepatihan dan- wakil 

njampaikan album kepada tamu   

    

Ea : Se Kemudian terus Si laki 
  

   
   

  

    

   

    

   

   

   

  

   

   
    

   

      

    

   
   
   

  

   

        

   

  

   

  

   
   

     

   

  

   
   

  

   
    

        

  

ngkin menimbulkan" | honger- 

: semi kembali. 2 

b2nja antara lain 
nnja bahwa persediaan 
kanan jang kini ada, 

rnja sebagian besar oleh 

iduk. telah digunakan, 1Se- 

u patjeklik jang akan da- 

g, akan mendjadi 

djumlahnja. g 

upaten telah memberitahukan: 

'preven-| 
tan bahan) 

  

0g 

  

atjara Moda 

  

Kep sa | 

Maduma se- | 

Sa | Bogor, jang kedua2nja berisi 

, Prof. Dr. Sar- | 

Notosudar- 

anggauta2 | 
sea Djakarta. Untuk hal itu telah 

« 2 'djam 11.00 rombongan ' jang | 
Pres. @uirino bersama dengan 

'pengiringnja menudju ke 

| 22-7 djam 10,30 — 

EF  mecum A. aar 60.— 
Anwir : Tehnik listrik KA 

IP Nurluddin: Grafostatika ,, ae 
KHoning: Konstr. Dj. Kep LA RI 

“ke Es.: Bouw -Constr. k 
2 : Ie LE AA OT jam 

Amwir : Kamus Tehnik 

Karta (— 

   hingga persediaan bahan makan.| 
an itu jang dimaksudkan untul.! 

Merana | 

Dalam hal ini pemerintahka- | 

kepada Pemerintah Daerah Isti-f 
mewa Jogjaka An mendesak, : 

  

- 

  

RS 

Hkeijakan Pandan Disita jang 

ra “pembesar2 sipil dan militer, 

  

budajaan. 
    

  

agung beser ta pe per giringnja tiba 
Siokdgaga ter erbang Maguwo. 

PB. KA KEHEWANAN 

  

   

  

| TIDAK TINGGAL DIAM 
T — Bila tuntutannja gagal 
Maa Tag   
.dang pleno . 

kan/mempeladjari  pegtanjaan2 
dari hampir segenap dokter he- 
wan seluruh Indonesia dan sta- 
tement P.A.LK.I. dan resolusi 

“tuntutan perbaikan nasib bagi 

dan keurmeester. 

P.B.S.B Kehewanan meman- 
| dang perlu setelah mempeladjari 
|soal2 tersebut diatas tadi. un- 

tuk mengadjukan lagi baik ke- 
(pada Pusat Djawatan dan Ke- 

'i jang bersangkutan 

    

dibentuk suatu delegasi 

chusus akan memperdjuangkan- 
aa Susunan delegasi tadi fer- | 

tang) dan wakilnja Dr. Imfnu- 
| dim (Pasuruan) dan anggauta2 
inja terdiri i dari Dr, Jusuf Har- 
djodiparta.” Dr. “Suwadi (Sura- 
baja), Asmaun dan sdr. Sukar- 
ajo (Bogor). Diharapkan oleh 
Pengurus Besar 'S.B. 'Kehe- 
wanan pekerdjaan delegasi ta- 
di “akan .selesai dalam. bul 
ini Delegasi akan membawa 
masalah «pemindahan 
ngan mantri/keurmeester 
golongan V K4 kegolongan VI. 
Seperti diketahui delegasi jg 

tersebut diatas itu adalah dele- 
gasi jang ke: 3, setelah delegasi 
ke:1 dan ke: 2 menemui kegaga- 
lannja.- 

Sanksi apa jang akan diambil 
boleh P.B.S:B: Kehewanan, djika 
| kedua tuntutan ini tidak men- 
dapat Ta masih sangat diraha- 

—aanaasan ma 

Pk. TEHNIK 
Brans: Vademecurp' 53. Rp.31 :20 
| Ludolph: Tech. vade-- 

    
Ongkos kirim 1004.   
Pe Baru datang — 

| RADIO2 TERKENAL : F7 

| NORA Egmint.” 1 
WBCA SAMBA. “| 
ERRES 5141 (sedang). | 
-METZ dua matjam. 
BIN / BATTERIJ. 
ADE untuk BIN 2 

. 
Le 
- 

| 
Le 
.. 

“3 Persediaan terbatas — 

    

TOKO »7 

PATJINAN 71 ELP. .750 JOGJA 

SIR: Ta N 
  

  
“ 

  
  Tur done 

an petik te 21 2 22- ga 52. 
ogjakarta mengandjurkan kepa- | 

c ta untuk mengibarkan Sang Dwi | 
a dan Sa Meera djalan jang aan dilalui | 

akan menerima residen Solo, pa- | - 

.para bupati Sleman, Daan Ra Tn 

  

Las. B Renewanat 3 dialam si- | 
ke:3 pada tanggal | 

:|10 s/d 12-7 di Jogja membitjara- 

para dokter dan mantri hewan | 

ri dari ketua Dr. Ambio (Ma- | 

golo- ! 

dari |. 

z1 Na 

Toko Buku MENARA" : 
2tta 7 “Ian Kidul 19, - — 2 ak 
an antam gn 

(tinggal diam, 
tutan tersebui 

ARI Jang Mang 

apabila kedua tun- 

  

Thaha export 
“Indonesia   

  

   erkebunan. 

  

“ta Nanang per f Kagapan me- 
lebihi-djumlah pada tahun 1950. 

   

tetap lebih rendah daridjumlah 
Ke pada saat sebelum perang, jang 

berkisar antara 15” dan TT Ya: 
aan djumlah sebelum perang. 

- Hasil2 perkebunan antara lain 
na teh, kopi 

produksi. 

berdjumlah 427.793 ton 
|lalu: 277.158 ton), dan export 
hahan ini buat:tahun 1951 ada- 
|lah 6.326 ton sedangkan pada 
tahun lalu hanja. berdjumlah 
"2458 ton. : 

naik sampai 384.000 ton diban- 
dingkan dengan 23.000 ton ta- 
hun 1950. 
312576 lebih tinggi dari tahun 
jang lalu. Demikianpun produksi 
kopi dalam tahun 1951 adalah 
79e Jebih tinggi dari tahun 1950. 
“Dalam laporan ini dikatakan, 
bahwa sekalipun produksi per- 
usahaan2 perkebunan dapat me- 
ningkat pada tahun 1951, 

  
na- 

mun tingkatannja belum men- 
| tjapai tingkatan sebelum pe- 
rang. 
“Maka itu laporan tersebut me- 

(minta. perhatian penuh akan 
pengluasan perusahaan2 perke- 
bunan sebagai faktor jang amat 
penting dengan 
'alasan2 sbb:: : 
1. perusahaan? perkehunan  da- 
“ pat menghasilkan devisen 
“ buat negara: 

23 perusahaan2 perkebunan ini 
memberi sSokongan jg besar 
pada Kas Negara dalam ben- 
tuk bea export, accijns, ma-d4 
tjam2 padjak dll. 

3. memberi lowangan pekerdja- 

kaum buruh, dan memberi 

'haan2 transport, aannemers, 
tukang2 warung, dsb. 

Demikianlah maka dianggap 
pentingnja perlindungan perusa- 
haan2 perkebunan seperti ter- 
tulis dalam laporan De Jav asche 
Bank. — Ant. : 

S.M.A. bag. C. 

st SETO.R” 

untuk klas I dan II di 
BINTARAN WETAN 11 
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". MALAM"INI. | 
Sekali tempo ada baiknja ..... 

" melepaskan air SIA Par AN 

| 
| 

ROMAN AL NP At Ui : 
Saksikanlah film ini 

Ta 000-— 3 & 

TETUPL en aa at sangat tepat! 
Pemain? 8 sudah terkenal TS 

ne ka EM 

  

  

        
   

  

tutup 
Laga HA tg 30- Kasta 1951, 

LAN aa 

# Un : BxncUrmuR TESTAMENTAIR 

    
pada tg. 80-Djuli- 1952, 

: Ag ste Slamet: 
4   GO PING: HON' at 
    

         
    

  

   
   

        

    

   
   

  

    

  

    

      

  

    

    

       

    

   

            

   

umnja djumlah pro- 

dan tembakau: 
memperlihatkan kemadjuan dlm | 

“Produksi gula pada tahun 51 
(tahun | 

“Produksi teh dalam tahun S1 | 

Na. Ban pap 
1 Ii aa hal ini tidak akan | 

tidak mendapat || 

Keadaan MERANEK dan 

(Sambungan Ba “Th 
Keadaan perusahaan? 

3 
Sekalipun demikian djumlah ini | 

    

  

Export 1951 adalan | 

  
menjebutkanj 

an pada kira setengah djuta | 

faedah pula kepada perusa-! 

Masih dapat menerima murid |   

  

£ 

HALAMAN 4. 
  

AA SIKARANG 
Tiba sa'atnja, setelah aa ai 
———— nanti -rindukan | 

. Pemenang 5 Disar 

Indera PP, 

MONIGOMER 

    

Melulu untuk para dewasa, ter- . GEORGE Na Meat H3 

utama mereka jang sedang ber- 2. A PLACE t 
Hee Uobertunangan. "5 IN THE SUN 
Mentjegah beli "urut pandjang, . 55 LIL BSE Ia an ajaa 

Semen ta 
voorverkoop siang djam 11-12. wae aa Mbok Oa 

  

, an uin AWINTERS 

    

— buatan (UNILE VER. 

- 

VIN 51-27 95-8 

  

   

    

Mang Baji ria “bertjitjau” ..... 

x “#iikalau “Ibu na membawa tempat: merah- 
muda 'biru dari Vinolia Baby Powder. Benda jang 

£ menarik itu nanti mengeluarkan kebul putih? bagai- 
kan kabut tertiup- angin, halus dan harum. Ibu se- 

pendapat dengan Baji, karena Ibu tahu 
bahwa Bedak Baji Vinolia, jang sempurna 
itu mendjaga kulit beludru Baji terhadap 
djerawat dan gatal. Oleh karena itu kulit 
sang sh tetap sehat dan halus. 

Hn pabrik Vinoha Talcum Powderl' 

“5 

  

MALAM  PENGHABISAN : 
    

  

(Tuxors 
| “De Roos van Bagdad" 

| 
l 

| (Bunga Mawar dari Bagdad). 

| Teekentilm. BERWARNA. Teks INDONESIA. 
| LN SEGALA UMUR. 
| 

| 

  

OK. MALAM: INDONESIA. 

  

      

BES Film 

“IBU MURNI" —55.- 
Ha   

  

Tuan f Nionjah Nathan ARANG- 
KAJU BAKAR. 

  

Silahkan berhubungan pada 

Persekutuan Sero (N. V. Handel Mi) 

»BAPIN” 
INDONESIAN TRADING COY. LTD. 

Tjabang Jogjakarta — Ngabean Ya — Telp. 651. 

PENA JANG DISERTAI BATTERY. (BALLPENLIGAT).       Saksikanlah. Harga. melawan. 
BEE 

Almenok Ekonomi 
populer th. 11-1952 

Tinggal sedikit!!! 

  

    
MISIH “KAMI SEDIAKAN. “— TINGGAL SEDIKIT. 

“ HARAP SEGERA KIRIM UANG Rp. 12.50 

TAMBAH ONGKOS KIRIM GI Li 

" SAUDARA AKAN TERIMA KIRIMAN ALMENAK KKO- 

NOMI POPULER TH. HI —1952. 

ALAMAT: ADMINISTRASI 

Madjallah Ekonomi 
ap. SEKRETARIAT PEM. DAERAH IST. JK. 

KE PATIH AN.     
  

    

     

2 

  

MALAM INI "RAHAYU" 
Starring: Frank SINATRA —. Kathryn GRAYSON — 2 

MUSIC! — DAN.CIN G! — SINGING! A3 
& . 6: k 5 - 2 oa Saksikanlah techniek2 dari film ini! ' — Dengarkanlah 8 njanjian jang MERDU! 

MAIN djam: 5.00 - 

  
“2) Losman's Vigosen Tablets. 

Obat' menambah darah sumsum manik dan tenaga baru. Sangat 
berguna bagi Lelaki atau Perempuan sa badan lemah 
berpenjakit. 

Losman's Emmenagogue Tablet. 
Obat. pendapatan baru 
tentu, 
pusing dan pinggang linu pega 

h) 

€) Losmar's Leucorrhoea Tablets. 
- Berguna sekali buat perempuan Sakit keputihan (Pektay). 

d) Losmar's Syphilis Tablets). 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

..€) Losmar's Santal Cystol. 

: Istimewa buat: pehjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
IT) Losman's Chocolate Laxative Pil. 

Obat urus? mudah dipakainja untuk bersihkan perut. f 
2) Losman's Hemorshoidz Pil. 1 

bat jang adjaib untuk bawasir atau ambei, - 
h) Kosmaw's Scalosion Tablets. 0 : 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan sbYala batuk. t 
i)  Losman's Neuring Pil. N 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. &3 
» Losngan's Anti Pollution Tablets. , 

Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiagk. 
k) Losman's Deafness Pi. 

Obat untuk orang tuli atau kurang pendengar an. 2 
1) Losman's Rheumatic Pil. 

: Obat untuk saKit entjok atau Rheumatiek, 
m) Losmar's Antacid Powder. 

Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. $ 
n).- Losmaw's Nier & Blaas Tablet. : 

1 Sembuhkan sakit pinggang, TN lemah, djalanan kentjing $ 
berasa sakit dan lain2. 

0). Losman's Bloodtonic Tablet. 
Mengandung Vitamin A.B.C. Untuk orang sakit paru sembuh, 

“ANCHORS AWEIGH" 

7.00 -:9.00. Untuk Segala Umur! Minggu 

OBAT - OBAT LOSM 
MANUSI PENOLONG BESAR BAGAI 

untuk perempuan datang bulan tidak 

Garah kotor Aa Sakit, muka putjat, kepala 

badan lemah muka putjet, makan tidak enak. 
p) Losman's Pepermint. 

Untuk segala pengana, Pilek, Batuk, Perut, Uas dan lain?, 
'4)  Losman's zaif. 

ak Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, 
Bisa dapat di Toko? Obat Tionghwa, 

PUSAT PENDJUAL : 

AGEN - AGEN : 4 
aa 
- 

SEMARANG — TEK SENG TONG — Djalan Pekodjan 109 
DJOKJA. .. THK. AN TONG —- Djalan Ketandan 15, 
SOLO —. DJIEN AN TONG, 

SALATIGA. — PO NING TONG 

Racedm, Luka, 

TERDAPAT DI SELURU INDONESIA. 
YEN AY— Djalan Petjinan 180 Malang, 1 # 

# 

4 

Har 

Berwarna: 

MATINEE djam 10.00 pagi. 

| 
KELLY. | 
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