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— MASJAR 
PEMBEBASAN 
2 — TAHANAN 

  

TINDAKAN pemerintah jg berang- 

I sur akan membebaskan para ta- 

hanan dan tawanan jang dimulai 
hari ini dengan pembebasan 950 
orang, disambut rakjat dengan gem- 

bira. Biarpun sebetulnja disajang- 
' kan, bahwa tindakan ini sudahlama 
harus dimulai, mengingat diantara 
para tabanan dantawanan itu te'ah 

ada janz bertahun2 meringkuk dg 
tiada pemeriksaan jang saksama 
akan sebib?2 mengapa ditahan. 
-Kelkmaan mereka didalam pen- 
Gjara ata1i kamp2 mengakibatkan 
kerugian jang tidak sedikit bagi 
negara |din warganegaranja.17000 
tenaga sekian lama tidak terpakai 
dalam tervagai lapapgan. 

Tidak sadikit diantara mereka 
jg rusak djiwanja. Banjak sekall jg 
menderita karena kehilangan orang 
ig mentjari penghidupan sebari2. 
Dan negara tiap bulan harus me- 
ngeluarkan uang sebanjak R2000,000 
untuk perasa itu. 

Tiap2 mereka ada keabliannja 
dan teraga ini dalam masa pemba- 

an didbituhkan sekali. Mungkin 
dalam beverapa waktu diantara 
mereka adi jang tidak dapat terus 
terdjun melakukan kewadjibannya. 
Maka adalah kewadjiban djawatan2 
Bosial daa pendidikan untuk mera- 
wat merska sekedarnja. Masjarakat 
umumnj: diharapkan menerima me- 
reka deigan tangan terbuka. Dja. 
ngan handaknja timbul sesuatu ke- 
san dalam hati mereka, bahwa me- 
reka dihindari oleh masjarakat. 
Dengan demikian saudara2 kita itu 
Gepa: lebih tjepat menjumbangkan 
tenaga jang ada padanja.- 

Dan kepadse saudara2 kita jang 

baru dibebaskan itu diharapkan, 
agar mereka berani terdjun keda- 
lam masjarakat dengan tidak ada 
purbasangka sama sekali. Dapatlah j 
Hendaknja menempatkan diri dalam 
pergaulan sehari?, agar dengan de. . 
mikian arti 
tertjapal. 

- 

Baru 950 orang jang dibebaskan. 
&a, Tin-. 

pembebasan mereka 

Gakan jang kedua dan selandjutnja 
hingga selesai. - 
Tentunja pemerintah akan meli- 

hat bagaimana reaksi masjarakat 
terhadap mereka jang dibebaskan 
itu. Tjepat tidaknja jang lain2 itu 
dibebaskan, tergantung sebagian 

terbesar kepada penerimaan rakjat 
kita. 
» Lain dari pada itu perlu ditekan- 

- Kan disini, bhw djangan hendaknja 
pemerintah menekankan pembebas. 
an ini kepada anggaran belandja 
negara. Kalau memang betul2 me E 

langgar hukum negara kita, mak: 

t'daklah sepatutnja mereka itu 

dibebaskan. 1 
“Tapi sebaliknja hendaknja pula 

mereka jang dihukum itu diberi 
ndidikan sepatutnja didalam pen- 

jara, supaja djiwa mereka tetap 

terpelihara. 

ST GUKARNO SETENGAH — 
2 ABAD 

Kemarin presiden “Sukarno 
memperingati ulang tahunnja ig: 

ke-50. Peringatan diadak:n dgn. 

sederhana di Istana Merdeka 
Djakarta. - ' : 
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tahanar 

'adalah tindakan ji 
akan disusul dengan 

AN DIAMPUNI p 
ANG DIBEBASKAN 

    

   
pertama, 

idakan dengan berangsur- 

HARIAN 

MENERIMA 
sebanjak 950 orang 

emerintah. Tindakan ini 
dan selandjutnja 

angsur tetapi tjepat, Djumlah tahanan politik di- 

seluruh Indonesia sebanjak 17.000 orang, terdiri 

dari bangsa Indonesia dan asing. Demikian pidato 
Menteri kehakiman 

Selandjutnja di djelaskan, bah- 
wa setelah Pemerintah Suki- 
man/Suwirjo menjatakan didalam 
sidang umum DPR pada tanggal 
28 Mei jsng lalu hendak menje- 
lesaikan peristiwa2 jg berhubung- 
an dengan orang2 hukuman dan 
tahanan dengan menempuh djalan 

hukum, maka dalam beberapa hari 

ini telah di'akukan gratie terha-. 

dap orang2 hukuman bangsa 

Indonesia dan Asing jang olehnja 

diharapkan mengakui kemurahan 
hati Pemerintah Indonesia terha- 

dap pemakaian hak itu. 
Selandjutnja dikatakan bahwa 

Pemerintah membebaskan orang2 
tahanan itu berarti ujuga meng- 

hemat akan keuanganpja. karena 

uang jang dibutuhkannja untuk 
keperluan orang2 tahanan itu 

sehari R. 7».C00,-- atau sebulan 

orang lebih R. 2.000.000, -djadi 

soal pembebasan djuga tidak se- 

dikit hubungannja dengan soal 
keuangan negara. 

Utk sumber pem- 
5 bangunan 
Ketjuali Pemerintah berkeja- 

kinan bahwa riemperbaiki keada- 

an jg rusak itu tidak akan mudah, 

tetapi djuga tidak sajang akan 

memisahkan kepada mereka jang 

sengadja atau mengganggu ter- 

hadap keamanin serta ketertiban 

umum dari pergaulan jang nor- 

maal. 
Seterusnja dinjatakan, terhadap 

pembebasan pribadi para tahanan 
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Tieramah Mr. A 
Perdjoangan politik 

p ENG aan satu setengah tahun di Washington, belum 

T dapat diartikan suatu pengalaman jang memuaskan. 

kalau mengingat tinggal disuatu kota jang mendjadi pusat per- 

hatian dunia,- demikian kata Mr. 
Indonesia di Washington dalam tjeramah jang diadakan dimuka 

para undangan jang diusahakan oleh Djapendi Jogja,” 

digedung bekas presidenan semalam. 

. Selandjutnja Mr. Ali menjatakap, 
bahwa politik luar negeri Amerika 

sangat dipengaruhi oleh aliran poli- 

tik dalam negeri, itu didjelaskap 

ketika terdjadinja pemetjatan ter- 

hadap djenderal Douglas Mac Arthur. 
Pada waktu itu, tampak benar 

perdjoangan partai Republik, jang 

memperhitungkan bahwa dengan 
demikian partai Republik mempu- 

njai kans besar daiam pemilihan 

presiden Amerika Serikat pada ta- 

hun 1952. K $ 
Pada saat itu partai Democrat 

diam. 2 j 

| seudaan demikian, lebih2 dengan 
kesukaan orang Amerika akan sen- 

.sasi, Bea na bahwa suara2 

'ada 80 pCt berpihak pada Mac Ar- 
thur dan 20pCt sadja kepada pe- 

merintah. : 
Kesempatan demikian diperguna- 

kan oleh Partai Republikein.. 

$ —. Democrat bersuara 
«Akan tetapi, setelah Mac Arthur 

menjutakan bahwa dia tidak sepen. 

dapat dengan politik luar hegeri 

partai Republikein, maka gebong2 

partai Republikein mengadakan si 

dang rahasia jang maksudnja 

membitjarakan situasi pada waktu 

itu. 
Bidang rahasia itu berpendapat 

li Sastroamidjojo 
di Amerika Serikat 

semalam dimuka tjorong 

ini. Pemerintah berkejakinan bhw 
kepada diharapkan agar supaja 
kegirangannja terhadap negara 
tidak berkurang malah tidak boleh 
ragu2, bahwa tindakan itu diha- 
rapkan untuk melindungi masja- 
rakat dan negara bagi kebaikan 
keamanan untuk sumber pemba- 
ngunan Republik Indonesia. 

Kepada Djawatan2 dan ma ja- 
rakat diumumkan agar mereka 
menerima kembali kepada para 
tahanan ini. dan kepada parata- 
wanan diharapkan agar supaja 
mereka lebih berguna. dan ber- 
djasa, karena maksud Pemerintah 
membebaskan mereka mengingat 
kalau tenaga mereka pada golong- 
an2, partai2 atau organisasi2 dan 
lapisan masjarakat laionja masih 
sangat dibutuhkan. Mereka jang 
sudah kembali dan bertindak atas: 
dasar2 hukum, berarti membebas- 
kan djuga bagi mereka jg masih 
berada dalam tahanan. 

Saja dapat merasakan kegi- 
rangan 950 keluarga tahanan jg 
mendapat kebebasan pribadi itu, 
ja telah sekian lamanja terpisah. 
Kegirangan keluarga itu adalah 
kegirangan pemerintah djuga”! 
Denikian Mr, Yamin mengachiri 
pedatonja. 

— Peraturan pem- 
#s -bebasan : 

Setelah selesai Menteri Keha- 
kiman Mr. Moh Yamin mengu- 
tjapkan pedato radionja, maka 
diumumkan pengumuman peme- 
rintah mengenai pembebasan 950 
orang jg nanti malam daftar na- 
ma2 itu akan diserahkan kepada 
parlemen. Peraturan pemer ntah 
mengenai itu ditasda targani 
oleh P.M. Sukiman. Wk. P.M. 
Suwirjo. Menteri Agama Wahid 
Hasjim dan menteri kehakiman 
Mr, Moh. Yamin, Dalam pera- 
turan itu diperintahkan kepada 

s Djaksa Agung, Diaksa Agung 
Tentara utk melaksanakan pera- 
turan tsb. 

RENTJANA 
| Missi 

MENGAN keputusan kabinet Inggeris untuk mengadakan 
rentjana kompromi guna menjelesaikan pertikaian minjak 
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Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat" (Anggauta S.P.S.) 

INSPEKTUR WANITA. 

      

Achir bulan Met jl. 6 orang pemudi jang menuntut peladjaran untuk men 

djadi inspektur pulisi wanita telah selesai dalam peladjarannja dan habis 

liburan puasa “ini mereka akan di tempatkan dikota2 besar. 

Gambar: 1. 5 Dari 6 orang tjalon inspektur wanita itu lengkap dengan 

sendjata dan unijorm-nja, 2.5e dang mempeladjari sendjata dan mengen 

darai Jeep. . (Antara). 
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TAHUN VI — NOMOR 408 

Sampai mana kemungkinan 
perdamaian Korea ? 

ENURUT wartawan AFP Jean Allary, sjarat2 untuk tertja- 
Y 

pai perdamaian di Korea, kini makin hari makin djelas, teta- 

pi tak ada sesuatu petundjuk, bahwa perdamaian ini akan lekas 

tertjapai. 
telah Den 

Demikianlah, kata Allary, 

Acheson memberikan keterangan2 detail mengenai 
pendapat umum di Paris, 'se- 

soal tadi kepada komite2 senat Amerika, jang bertugas menjeli- 

ediki perkara pemetjatan MacArthur, dan mendjelang diadakannja 

konperensi wakil2 14 negara, 

pertikaian di Korea, 

Memang betul tetapi... 

'Memang betul, bahwa pihak T:ong 

hoa telah menderita kekalahan2 

hebat, memang betul bahwa mereka, 

menurut perhitungan jang sehat, 

hendaknja lebih baik mentjapai pe- 

njel-saian setjara damai dari pada 

meneruskan perdjoangan jang pajah 

itu, memang betul bahwapers Sovjet 

ramai menjambut kata2 Senator 

KRiwin Johnson, jg mengandjurkan 

perdamaian itu. 

Akan tetapi, baik Moskow maupun 

Peking sedikitpun tidak memperli- 

hatkan hasrat mereka untuk me- 

mungkinkan diadakannja tindakan 

diplonasi, jang akan mengachiri 

peperangan Korea. 

Satu?nja kemadjuan jang hingga 

kini tertjapal, ialah bahwa soal di- 

persatukannja Korea sebagai tudju- 

an langsung dari tindakan2 diplo 

masi itu, rupa2nja telah dilepaskan, 

Tudjuan Amerika di Korea 

AlNlary seterusnja tulis, bahwa 

tudjuan PBB di Korea itu ,,bukan 

untuk merebut seluruh semenan- 

djung Korea.” Rupa2nja PBB ber- 

maksud kembali kekeadaan sebelum 

tanggal 25 Djuni 1950, jaitu sebelum 

petjah perang. 

“ Begi Amerika, untuk mengingat 

kembali ulang tahun ini, sudah tju- 

kup kiranja untuk menimbulkan 

kebulatan pendapat, karena korban 

jang diberikan Amerika sudah besar 

dan karena tudjuan2 jang diben. 

tangkan oleh Truman setahun jang 

lalu itu sudah tertjapal. 

328 Missionaris Inggeris ” Acheson tolak RRI masuk PBB 

tinggalkan Tiongkok ENTERI luar negeri Amerika 
Kenneth Yoinger, menteri negara k bak bas 

Inggeris, menjatakan dalam madje- ngatakan, bahwa sebagian 

Hs rendah bahwa sedjak kaum ko- Amerika 

munis berkuass di Tiongkek sudah 
ada 3.8 missionaris Inggeris me- 

ninggalkan Tiongkok. 

Harta benda yprexa telah dioper 
oleh Dewan Geredja Tiongkok sesual 

dengan perdjandjian . jang dibuat 

beberapa tahun j. 1. . 

Sekarang masih ada125 missiona- 

ris dl Tiongkok, Ant-Afop 

luarkan suaranja beserta 

Acheson katakan bila perlu 

Seterusnja Acheson katakan Ame- 

rika tak mengemukakan usul kepada 

negeri2 Serikatnja, supaja PBB ada- 

kan blokade angkatan laut terhadap 

RRT. Menurut pendapatnia bagi 

Amerika akan lebih berhasil dengan 

Ba memperkeras pembatasan ekonomi 

terhadap RRT dari pada minta ke- 

pada negeri2 laianja supaja lebih 

landjut bertindak setjara militer. 

Demikian keterangan menteri luar 

negeri UJ3A itu dalam pemeriksaan 

hari ke-4 dimuka panitya bersama 

senat. 

  

1 Radja bakar bini- 
mudanja. 

Chandrasinghji, ,thakore sa- 

hib« (,radja ketjil“) Gadbo- 

rian, kemarin dulu diseret ke- 

.muka hakim di Bombzy, ka- 
rena dipersalahkan telah mem- 

bakar bini.mudanja, hingga 

tewas. 
Ibu Chandra Gan sekretaris- 

nja djuga bersangkutan dalam 

pembunuhan tadi: ketiga orang 

itu telah ditangkap. Ant. Rtr. 

Siasat PBB di Korea 

Acbason katakan, semua kenjata- 

an jang didapat memperkozoh ke. 

pertjajaan bahwa siasat PBB di 

Korea dewasa ini akan memaksa 

RRT untuk meninggaikan aggresi- 

nja.       
MINJAK IRAN : 

KOMPROMI- INGGERIS 
» Pabrik penjaring di Abadan mau dikuasai 

AIOC berangkat minggu ini 
3. Supaja Inggris melantjarkan pem- 

bitjaraan2 tadi dengan menjedia- 

kan uang bagi pemerintah Iran, 

Iran dapat dikabarkan, bhw Inggeris teristimewa memperhatikan 

supaja minjak Iran dengan bebas bisa mengalir kenegeri2 Barat. 

Disamping itu, Inggeris ingin tetap mempunjai hak untuk ikut 

Apalagi 
diseluruh dunia. 

Ali Sastroamidjojo duta besar Dan pula negeri itu akan tetap 
memadjukan haknja utk memimpin 

intervensi dalam pertikaian minjak 
itu, karena pemerintah Inggeris 
mendjadi pemegang saham jang ter- 
besar dalam maskapai ,,Anglo Iran- 

ian Oil. 

bertempat 

bahwa Mec Arthur tidak bisa terus 

dipergunakan. 

Suatu hai jg. luar biasa, sidang 

jg. dirahasiakan itu diumumkan oleh 

pers, sehingga kaum democrat mem. 

punjai kesempatan baik. Nah, da- 

lam keadaan .demiklan itu kaum 

democrat bersuara. 

Kesimpulan dari perdjoangan po- 

itik ternjata dari ketjakapan orang2 

Amerika mempergunakan alat2 pe- 

ngumuman, baik pers, radio dan 

televisi, 3 

Missi AIOC berangkat 
ochir minggu ini 

Dalam pada itu didapat kabar, 

bahwa kementerian lusr negeri Irg- 

geris, kementerian keuangan dan 

maskapai AIOC kini sedang mem. 

bitjarakan pengangkatan perutusan, 

ig skan berangkat ke Teheran itu 
guna merundingkan goal minjak. 

Diduga bhw perutusan tadi akan 

berangkat achir minggu ini, dan 

sudah didapat kepastian bahwa 
sekurang2nja seorang dlantara 

direktur2 jang diangkat oleh peme- 

rintah Inggris pada maskapai tadi, 
akan ikut serta pula, 
Dengan demikian, maka peme 

rintah Inggris akan mempengaruhi 
pembitjarakan di Teheran pula. wa- 
laupuo resminja perutusan tsdi 
adalah perutusan maskapai AIOC, 

Dutabesar Amerika Serikat di 
Teheran, Henry Grady, hari Selasa 
ini meniesak supaja Inggris menje- 
diakan uang buat pemerintah Iran, 
guna menjelenggarakan pekerdjaan2 
didaerah2 sumber minjak di Iran, 
usul tadi dimaksudkan supaja ke- 

tegangan jang sekarang ini berku- 

Setengah djam dgn. 
wartawan. 

Sehabis tjeramah, jang dimulai 

djam 7 lebih itu, mr. Ali memenuhi 

permintaan wartawan2 untik seke- 

dar mengadakan tanja jawab, soal2 

jg. masih dirasa perlu ditanjakan. 

Dalam pembitjaraan ini dapat di- 

simpulkan, bahwa masjarakat Ame- 

rika memang sangat menaruh per- 

hatian pada soal Korea, mungkin 

disebabkan banjaknja korban jang 

terdjadi disana. 
Pagi ini ke Djakar'a. 

“Tg. 7 pagi ini Mr. Ali kembali ke 
Djakarta dgn. pes. terbang dan tg. 

8 djam 4 pagi? akan berangkat dari 

Kemajoran ke postnja, jakni Wa- 

sbhington liwat Eropa. 

  

rang, dan untuk meringankan beban 

Lembaga Kebudenasn Indonesia 

v LOKER. 
» 

| van Kansten en Watenschanpen 

menguasai pabrik penjaring minjak tanah di Abadan, jg terbesar 

keuangan pemerintah Iran. 

Ia menerangkan, bshwa ia setjara 

tidak bertindak sebagai perantara, 

dslam pertikaian soal minjak itu. 
Grady adjukan 3 usul 

Grady dalam pada itu medesak, 
supaja delegasi Inggris jang terdiri 
dari 3 orang itu selekas2nja berang- 

kat ke Teheran. , 
Grady mengusulkan suatu rentja- 

na 3 passl, untuk mengurangi ke- 
tegangan jang sekarang ini, Jaitu: 

1. Supaja suasana perundingan an- 

tara kedua pihak itu bertjorak 

persahabatan dan goodwill, kedua 

pihak djangan ambil tindakan2, 
sebelum perundingan dimulai. 

2. Supaja- delegasi Inggris tadi di- 

kirimkan selekas2nja ke Iran, 

atau supaja pemerintah Iran se- 

gera diberitahukan, bila delegasi 
tadi aken datang. 

MOSSADEGH MAU DI 

BUNUH 
Polisi Teheran berdasarkan 

dokumen? jang ada padanja, 

hari Selasa membuktikan bah- 

wa Sajid Safavi, pemimpin 

gerakan ,,Islam Fidayan” Iran, 

mempunjai maksud untuk bu 

nuh PM Mossadegh dan pe- 

mimpin Front Nasional Sajid 

Kashani. Safavi telah ditang- 

' kap di Teheran. — Ant. UP. 

  

  

  

     
Bsiaviaaseh Genocischap 

Iran telah menundjukkan good- 

willnja lengan menunda pe 

rintah2 kepala dewan-minjiknja 

untuk pergi kedaerah minjak dan 

melaksanakan undang2 nasionali- 

sasi. 

Segala lapisin pers Iran menje- 

rang sikap Mossadegh, dan mereka 

andjurkan supaja timbang terima 

bangunan2 AIOG itu segera didja- 

lankan. 
Dewan minjak Iran 
berangkat 

Menurut Reuter dari Teheran, 

komisi pemerjntsh Iran jg bertugas 

mengoper bangunan2 maskapai mi. 

njak AIOC itu, akan berangkat ke 

Abadan, kata pers di Teheran pada 

har' Selasa ini. 

Menurut kalangan jg biasanja 

dapat dipertjaja, ada petundjuk2 

bahwa P.M. Mossadegh sanggup 

menerima delegasi pemerintah Ing- 

garis, tetapi hanja untuk membitja- 

rakan sjarat2 bagi Inggeris, untuk 

beli minjak Iran. 

Inggeris sanggup batar 
Menurut kalangan jg mengetahul 

pada malam Rebo ini, inggeris 

mungkin akan sanggup meneruskan 

pembajaran uang muka dari bagian 

keunturgan minjak kepada Iran, 

asal sadja pemerintah Iran sanggup 

mengadakan ,,penjelesaian pertikai- 
an minjak Ini setjara adil”. 
Menurut persetudjuan tahun 1933 

Inggeris tiap2 musim semi danmu- 
sim rontok harus membajar bagian 
keuntungan (royalties) kepada Iran. 

Pembajaran jg pertama dalam ta- 

hun ini tIh dilakukan ketika bulan 

Februari dan Maret, jaitu masing2 
sedjutnlah poundsterling 5000.000 dan 
poundsterling 2000.000. Ant. UP. 

Serekat, Dean Acheson, me- 

besar anggota DK akan menge- 

untuk tetap mempertahankan, 

supaja RRT tak mendjadi anggota PBB. 
Amerika akan gunakan hak 

vetonja dlm PBB, tetapi ia berpendapat bhw itu tak akan perlu. 

Ia menolak saran senator Ralph 

Flanders (republikein) bahwa seng- 

keta Korea telah merupakan perang 

jg. lama dan tak kelihatan kepada 

achirnja. 

Achesonkatakan pemerintah RRT 

tak memperdulikan tentang kerugi- 

an djiwa manusia, tetapi ditambah- 

kannja pemerintah RRT akan me- 

rasa gelisah tentang penghantjuran 

tentaranja jang terlatih dan kehi. 

langan alat2 perangnja. 

Siasat jg. sekarang ini adalah jg. 

terbaik jang dapat dilakukan jang 

nantinja akan dapat memaksakan 

suatu penjelesaian, hingga akan ter- 

dapat perdamaian didaerah itu. 

Dikatakannja lagi bahwa meluas- 

kan perang dgn. mengebom pang- 

kalan2 RRT akan memulai rentetan 

kedjadian2 jg, mungkin sekali akan 

meluas mendjadi perang umum dan 

bentjana sematjam itu akan demi. 

kian ngerinja bagi Amerika dan ne- 

geri2 lainnja jg. dipihak Amerika, 

hingga Amerika tak dapat untuk 

ambil resikonja. Ant. Up. 

  

Kemerdekaan Tanah 
Melaju dlm 6 bln ? 
Dalam sebuah pertemuan jang di- 

adakan oleh Dewan Perantjang 

Undang2 Tanah Melaju, Datuk On, 

presiden organisasi nasional dine- 

geri itu menjatakan, bahwa dalam 

6 bulan ini Tanah Melaju akan 

mentjapai kemerdekaannja. 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
ia mendirikan suatu organisasi baru 
disana dengan nama ,,Partai Ke- 
merdekaan Tanah Melaju” dengan 
program a.l. untuk memperdjuang- 
kan, supaja Singapura masuk dim 
daerah Tanah Melaju. BBC. 

jang dengan langsung ikut serta dlm 
dalam rangka PBB. 

Tudjuan? tadi ialah: $ 

1. ,Menghentikan ekspansi Forea 

Utara, jang sesungguhnja merupa- 

kan salah suatu aspek Gari ekspansi 

Komunis di Asia itu”. 

2. ,Untuk mejakinkan sekutu2 A- 

merika, bahwa Amerika tak segan2 

mengadakan intervensi bersendjata, 

apabila timbul bahaja dan apapun 

djuga risikouja”. Rupa?nja tudjuan 

inilah jang terpenting bagi USA. 

Sebagai suatu bukti, bahwa Ame- 

rika menganggap tudjuan ini telah 

tertjapai, dapat terlihat pada kenja- 

taan, bahwa tanggal 25 Djuni itu 

mendjadi tanggal dimulainja per- 

sendjataan kembali negara2 anggota 

Pakt Atlantik setjara effektif. 

Wakil2 14 Negara 
PBB bertemu. 

Para wakil dari Amerika Serikat 
Gan 13 negara anggota PBB lain- 

nja hari Selasa mengadakan perte- 

muan di Washington untuk mempe- 

ladjari tjara2 untuk mendapatkan 

suatu gentjatan sendjata di Korea. 

Para diplomat negara2 Serikat pa- 

da umumnja bersikap optimiatis 

mengenai situasi dimedan pertem 

puran Korea, tetapi mereka tiada 

banjak harapannja bahwa pemerin- 

tah2 RRT dan Korea Utara akan 

menjetudjui permintaan untuk me. 

lepaskan agressinja jang sudah me- 

minta korban jang demikian banjak- 

nja itu. 
Menurut sumber2 jang mengeta- 

hui, tudjuan pertemuan itu ialah 

Untuk membitjarakan, apakah ne- 

gara2 Serikat harus mengadakan 
seruan2 kepada RRT dan Korea 
Utara dengan djalan mendjelaskan 
tudjuan2 peperangannja di Korea 
disamping berusaha menentukan su. 
atu kedudukan perundingan jang 

dapat disetudjui oleh kedua pihak 

apabila gentjatan sendjata dapat 
tertjapal. Ant.—Afp.—U.P. 

K-H-D. tumbuk” Ke- 
dua Kali 

Hari Rebo 6 Djuni 1951 semalam 
atau Rebo Kliwon malam Kemis 
legi tg, 2 bulan puasa -th. 1882, te. 
lah dirajakan ,,tumbuk” kedua kali- 
nja Pemimpin Taman Siswa Ki Ha- 
Gjar Dewantara, jg menurut hitungan 
tahun Djawa sudah berusia 64 ta- 

hun. z 
U.keh panitya perajaan telah di- 

adakan pertundjukan wajang kulit 
dengan lakon ,,Romo Nitik”. 
Dalam perdjalanan hidupnja jg 

sudah 64 th. itu, jang mendjadikan 
kepuasan bagi K.H.D. ialah telah 
Gapat terbentuknja suatu systeem 
perguruan jang berdasarkan keke- 
luargaan, demokrasi serta nasionol- 

isme, jang semusnja,—menurut pe- 

ngakuan menteri P.P,K. Mr. Wongso. 

nagoro baru2 ini—, pun didjaman 
merdeka ini masih perlu Gjuga. 

Selama perdjuangannja, Nji Ha- 
djar Dewantoro memberi bantuan 

serta pengorbanan jang tidak ter- 

  

nilai besarnja. ,,Isteri saja bagai- 
ken ibu bagi saja!” demikian 

K.H.D, 
as-knja K.H.D. ta'ada niat akan 

menulis buku tentang so'al?2 pen- 

dilikan, melainkan merentjanakan 

akan menulis autobiografie, jang 

dengan sendirinja akun mengurai- 
kan soal2 paedagogie juga. 

    SUNGGUH2 TERDJR 

Balakangan ini M.I. Sajuti pem. red. 
Pesat bertjerai dengan Ju Trimurty. 
Bukan tjerai perkawinannja, tetapi Ju 
Tri mendapat rumah sendiri, berhada- 

pan dengan rumah Mas Juti. 

# Dim Udjian penghabisan Ilmu Bumi 
utk. SMP bulan jg lalu, ada salah se- 
orang pengikut udjian jg menulis bhw 
nama perguruan tinggi di Jogja itu... 

DIESNATALIS Gadjah Mada. 

  

MENTJEGAH PATJEKLIK 
RE10.000.000,— Untukfpembelian padi 

(Oleh: Korr. ,,K.R. 

S IDANG Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta baru? ini 

telah memutuskan menerima baik rentjana pembelian padi sebanjak 

R. 10.000.090,— untuk persediaan bahan makanan ra'jat diwaktu patje- 

klik jang akan datang. Uang sebanjak itu akan diterima credit dari Pe 

merintah Pusat, sedangkan pembeliannja akan diurus oleh Djawatan 

Kemakmuran Daerah. Demikian keterangan pihak Pemerintah Daerah 

kepada. KR. 

Pembelian padi itu untuk persedi 
aan bukan dilakukan pada sa'at ini 
sadja, tetapi djuga pada tahun2 jg 
sudah, mengingat daerah Jogjakar- 
ta itu daerah minus. Pemerintah ber 
usaha membantu mengatasi kebutuh 

an ra'jat itu, agar mereka nanti ti- 

dak akan menderita. Soal pendjualan 

nja kepada ra'jat itu akan diserah- 
kan oleh Pemerintah kepada suatu 
badan jang dipandang tjukup tjakap 

dan beres. 

itu selalu harus dipikirkan dengan 
masak2, untuk mendjaga segala ke 
mungkinan. 

Atas pertanjaan berapa djumlah 
kwintal padi dari uang sebanjak itu 

dapat diperoleh, pihak Pemerintah 
Daerah tidak mau mengatakan de- 
ngan pasti, tetapi jang terang, bah 
wa dari djumlah itu akan djuga 
dapat membantu mentjegah bahaja 
patjeklik jang biasanja terdapat dis 
antara bulan Nopember hingga bulan 

Memang keadaan jang demikianMaret. 
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“Indonesia 

  

e 2 Hasil 2 

    
6 Oreng wartawan Indonesia: dari 

| telah tiba di Nederland. Mere. 
(Mimbar Indonesia), Masi 
Maimun 5 
Metzemuaekers, 
nekroot. ketua 

  

     

      

   

Tidak seperti di. India, dimana 

  3 

  

Honorarium harus di 
kembalikan? 4 — 

Dalam sidang DPRD Solo jbl. 
anggauts Kwik Dhiam Hwat (Ka- 
Ikolika Wandawa) menjatakan, ka- 
lau keanggautaan Sudiman tidak 
sjah, konsekw ja honorarium 
jg pernah diberikan kepadanja se- 
lama itu jg berdjumlah lebih “dari 
R. 3000— (tiga ribu rupiah haras 
Giusut lebih landjut. He Se AA 
Dim pada itu seorang anggauta 

mengemukakan, dim memutuskan 
hai2 mengenai Sudiman, terutama 
mengenai tidak bekerdjanja, supaja 
berbati2 karena hal itu tidak lepas 
Cari ,politiks verzulm” berkenaan 
dgn nonsctiviteit PNI mengenai PP 
39. Pee Pan 

Sete'ah ramai dibitjarakan achir- 
nja dim pemungutan suara, ang- 
gauta Sudiman diberhentikan sebagai 
anggauta DPD, dgn suara 18 setu- 
Gju, € bianco. La si , 
Tentang honorarium, - dibentuk 

suatu panitya jg- akan menjelidiki 
sosi2z - guna “menentukan perlu 
atau tidakrpja honorarium jg 
sudah diterima oleh Sudiman dikem- 
balikan. Ah 

      

     
, “ 

sa 

. . a . Dirigent Dr. Koussevitzky 
meninggal : 

Dr.. Sergei Koussevitzky, bekas di 
rigent . ,,Boston. Symphony  Orehes 
tra” jang termasjhur itu,-telah me 
minggal dalam usia 79-tahun dirumah 
sakit .,New England “ Medical Cen 
ter”, Boston. 

Mendiang Koussevitzky dilahirkan 
ia: sedjak beberapa bulan ini 

atannja terganggu, setelah me 
.ngadakan konsert keliling di Ameri 

   

  

    

pelbagai, harian. dan m 
adalah Sajono (Aneta), 

bud (Antara), Chusman (Indonesia) dan Sutan (Indonesia Raya). Duduk dari kiri ke kanan: Drs. 
sekretaris dari Panitya Penerimaan, 
Federasi Wartawan Nederland dan Sutomo (Nasional). 

Dr. Rajah B, Mahnikam: 

menudju kemakmuran jg. 
—. konkrit atas dasar ke Tuhanan 

—. Golongan2 Agama di Indonesia 
5 DR. RAJAH B. MAHNIKAM, sekretaris Dewan Geredja Sedunia untuk Asia Tenggara menjatakan kekagumannja tentang adanja rasa persaudaraan diantara berbagai-bagai golongan agama 

antara kaum Hindu dan Islam-Kristen 
masih menjala? perasaan dendam. 5 5 : 

    

   
Transmigrasi men 

DJAUAN KE SUMATERA, 
"DALAM keterangannja “didalam 

pertemuan di Grand Hotel - Menteri 
menguraikan tugas jang dipikulkan 
kepada , Kementerian “Sosial, jaitu 
untuk meninggikan ' kesedjahteraan 
sosial. Diterangkannja' bahwa 'keadi 
lan sosial dinegeri ini belumlah me 
rata, sedang rakjat. mmasih menanti- 
kan terus keadilan itu. 

| Diakuinja bahwa -kewadjiban dari 
Kementerian sukar sekali,” 
“Ini disebabkan,' demikian Menteri 

. selandjutnja,: berhubung “ dgn alat2 
dan keuangan jang sulit sekali se- 
hingga banjak pekerdjaan jang ter 

$$ lantar. Menteri akui djuga bahwa 
5 S1 bantuan “masjarakat sangat diharap 

adjalkah Ida KIE NS NAN BEN ERA D. Machman "Sebagai salah "Satu ' kewadjiban 
0 dari Kementerian Sosial oleh Men- 

teri disebut transmigrasi. Diterang 
kannja “penduduk Indonesia dalam 
Setahun bertambah dengan setengah 
djuta djiwa sehingga lapangan hi- 
dup diberbagai daerah jg sesak pen 
duduknja. bertambah sempit... Djus- 

  

           
3. 

L. A.V. M. 
Nj. Sajono, L. Ha 

ANP. 

erah2 jang sedemikian kedaerah2 jg 
kurang ' penduduknja "amat “perlu. 
(Akan tetapi, kata “Menteri “pula, 
transmigrasi menghadapi : berbagai 
kesulitan. Menurut 
rintah tiap tahun harus diadakan 
transmigrasi sebanjak:500.000 orang 
dari Djawa. : : S9 
Dan untuk transmigrasi orang jg 

sebanjak ini diperlukan 500 kapal 
sehingga berhubung dgn itu dapat- 
lah dipertimbangkan - sendiri akan 
kesulitan2 pengangkutan. 
Djuga dalam soal transmigrasi ini 

kesulitan keuangan memainkan pe- 
ranan. jang penting, karena kata 
Menteri, kalau untuk transmigrasi 
Seorang sadja diperlukan untuk ong 
kos R 50.—, maka untuk transmig- 
rasi 500.000 orang 'itu, diperlukan 
biaja sebanjak R 25:000.000. 
Mengenai hasil penindjauannja se 

lama dalam perdjalanan antara Pa 
dang dan Medan, Menteri - terang- 
kan, bahwa ia merasa puas. £ 

Menteri pudjikan keadaan dalam. 
asrama2 dan rumah2 miskin, dima- 
na diusahakan benar2 pendidikan 
djasmani dan rohani. Djuga Mente- 
ri pudjikan keadaan-dirumah peme 

di Indonesia. 

'Terlebih2 ia pudjikan beleid peme 
rintah Indonesia, jang mengadakan 
satu Kementerian Agama, buat me- 
mupuk terus tali persaudaraan dan 
kerdja sama jang harmonisch anta 
ra seluruh golongan agama. ,,Sesam 
painja saja di India nanti”, demiki- 
an Dr. Mahnikam, ,,saja akan me- 
ngusulkan kepada penferintah India 
supaja mau mengadakan satu  Ke- 
menterian Agama jang chusus, me- 
nurut djedjak pemerintah Indonesia 
sekarang”. 

Pada tanggal 26 Mei jl. ia datang 
berkundjung ke Sumatera Utara 
Ya salah TOSNaB AKAN cpesindjaLAn Yapen orang2 Balik kasta ph kedaerah Toba.dan..Karo buat...me-i tesalem (dekat Balige), dimana si- njelidiki perkembangan2 agama sakit hidup setjara bebas. Disana Kristen disana selama 1 minggu. a : “sisakit ada djuga jang telah meni- Dr. Mahnikam mengatakan .kepua kah : "umah tangga. sannja dan kegembiraannja dari ha- segmen mn Mann PE s : Giri, hanja katanja, apabila mereka sil . perkundjungan kedaerah Toba mendapat anak, anak Ng akan di- dan Karo itu, bukan sadja sebagai ambil dan dipelihara dengan baik, Pasang San Sen UN ba agar anak itu sendiri tidak ketula- 
mengatakan bahwa dimana-mana "1 penjakit orang2 Tn Hi sadja. rakjat menundjukkan rasa : persaudaraan jang spontaan terha- 
Gap dirinja. si 
“Kemudian Dr. 'Mahnikam menja- 
takan kejakinannja, bahwa Indone- 
sia jang memakai dasar  ke-Tuha- 
nan Jang Maha Esa sebagai salah 
satu pokok dari undang2 dasarnja. 
akan - segera menudju kepada ke- 
makmuran jang konkrit bagi rak- 
jat. Dikatakannja bahwa dasar ke 

  

Menjetir: power bajar 
R:350 2 

Seorang tentera jang sedang  me- 
ngemudikan power di Djembatan Me 
rah sesampainja “dimuka restoran 
Foeks (Bogor), powernja telah ma- 

: 2 5 3 5 5 Suk di Ice Palace sehingga Timun dan Be aan Kare gen sebaik2” gelas? jang ada disitu hantjur. Pun tanamnja dasar ke Tuhanan itu pa- -etelage rusak berat. Menurut kete- - da rakjat akan dapat memupus se- rangan sipengemudi itu memang ba 
gala keburukan2. Pun korrupsi da- 'W an Nate na ra Pan pat dilenjapkan dengan itu, demiki- Piasa didjalan "an mempa an Dr. Mahnikam. . njai Iee Palace minta kerugian R350. 

Hari ini Dr. Mahnikam bertolak 
kembali ke Djakarta. — Ant. 

Bupati Demak main bola 
Dalam. merajakan pembukaan pe- : 

Panah raga tentara @Patijang SgafKMB oleh kaum buta diadakan pada tgl. 30 Mei 1951, ma- $ 2 ka telah turut pula main sepak-bola “huruf: biasanja diterima 

dgn ,,Amien" sadja 

  

disitu Bapak Bupati Demak jang ma 
in sebagai half-back, -Selandjutnja 
Bapak Milono main sebagai Keeper, 
sedang Pak Gatot bermain sebagia (Pada tanggal 4 Mei japan Ka bupaten |kota Magelang telah me- 

  

back dan Pak Boediono sebagai half- : aan ca Serikat Brasil . Ae : ngadakan peringatan hari ulang 
ka Serikat, Brasilia, Cuba dan'Israel. back pula. Re tahun jg kelima, jg all. dihadiri 

an oleh sdr. Sutarjo kepala Djawatan 
LAH -RA £ 3 23 Penerangan Propinsi Djateng di Se. OLAH RAGA: $ : marang. Diadakan pertundjukan 

dari seluruh Djawa Timur. 

- Adapim hasilnjassbb : 

   AP IG reeter » — Nol Pri- 
-wulan (Malangh. waktu 14.5 “detik, 
No. 2 M. van Yseldijk (@Guick) wak- 
tu 14.7 detik, No. 3' Liem Sian Bien, 
(Tionghoa) waktu J5. detik Ph 

II) . LKempar-embing — No.1 J.5 
"Engeiken: (Guick) djarak 29.22 me: 

To. 2 Nj- Surjowati Madiun) 

  

ajarex 29,13 meter, No. 3 Sihwarini" 
(Pas). djarak '28.46 meter. 

Et) 
Engelken (Guick) djarak. 8.88 m4 
No. 2 Surjowati (Madiun) djarak 
8.23. m, Mo. 3 Djie Tik Ing (Tiong- 
hoa) djarak 7.95 meter. 54 

pertandingan atletik 
di Surabaya 

LEH PASI tjabang Surabaja pada hari Minggu jl. di Surabaja te : lah diadakan pertandingan? “atletik jang diikuti oleh segenap. atlit 

wajang kulit, dagelan, petilan dan 
panembromo, jg dari tukang gamel 
sampai dalang wajang kulit dilaku- 
kan oleh pegawai djapen kabupaten/ 
kota Magelang sendiri. ' 
- Dalam kata sambutan bupati Ma- 
gelang dinjatakan, bahwa hubungan 
antara Pamong Prodjo dengan Dja- 
pen sangat rapatnja, diandjurkan 

: : hendaknja memberi penerangan UT) Lari 200 m. — No. 1 P. van rakjat didesa misalnja jg dihadiri 
der Cd (@uick) waktu 23.8 detik, Olehperabot.jg buta huruf, dari pihak No, 2 Purwono. (Pas) waktu 23.9 de djapen djangan menerangkan soal tik, No. 3 Tan Kong Biauw (Tiong- K.M,B. dsb jg sukar diterima oleh 
hoa) waktu 24.8 detik. mereka. Malah pernah terdjadi mem- 

HI) Lari 409 m. — No. 1 Arifin beri penerangan sudah djam 2 siang, 
“(Malang) waktu 58.6 detik, No. 2 rakjat sudah ingin mengaso, kerena Tjia Hing Siang (Tionghoa) waktu takyt skan pularg mereka hanja 
59.— detik, No. 3 Liem Jan Bik (Ma mendengarken sambil mengantuk lang) waktu 61.2 detik. Gan mengatekan ,,amien2” 

TV) kontjat-djaah: — No.1 J. Lebih Gjauh depat dikabarkan, 
Walaudouw (@uick) djarak 645 m., bahwa pada tg, 5 Djuni Djapen Lempar-peturu 4 No: 1 J. “No. 2 J. Fass (@uick) djarak 6.07 m, Magelang mengadakan konperensi 
No. 3 Gay Supangkat (Pas) djarak dinas. 
5:92 meter. 1 x 

HARI TOAPEKKONG VW) Lontjat-tiga » — No. 1 J. Wa 
laudouw (@uick) djarak 12.44 m., 

KEDAU 

tru karena itu transmigrasi dari da - 

rentjana peme- 

Pergulatan inspektur lawan rampok 

  - DI SEMARANG 
j In 9 Sebagai biasenja pada tiap2 bin. Tea AA Sen Fass Go Gwee Djee Iet maka oleh Bang H Lentjat-tinggi No. 1'J: Yak sa Tionghoa lalu diadakan -srskZan (Guiek) djarak 1.60-.m., No. 2 Asi- 

|. IV) Lempar-tjakram —“ No. 41. No.2 Achadun (Malang) djarak Nj. Surjowatis (Madiun) “djarak 11.95 m., No. 8 R. Utermohlen 23.0 m., No, 2 Sihwarni (Pas) dja- 
rak 22.79 m., No. 3 Liem Sian Bien 
(Tionghosy djarak 21.78 meter. : 

V) JLonmijsi-djauh ».— No. YM. kin (Pas) 

   
   

   

  

HA emas 

kian berbagai 
kesulitan 

Menteri Sosial di Medan 
Teran misa Di MEDAN. DARI -PADANG MENTERI SOSIAL DR. SAMSUDIN DAN GAOS HARDJA SUMANTRI KEPALA KA. NET KEMENTERIAN SOSIAL. DALAM PERDJALANAN — PENIN- 

- api 

Ibauhadjar 'akan di 

hadjar 
Rakjat b ntu 

Pada hari Selasa" kemarin lebih 
dari 1000 orang “dengan suka rela 
membantu tentara masuk keluar hu 
tan Hulusungai untuk mentjari Ibnu 
hadjar dan gerombolannja. 

| “Semangai rakjat jang meluap ini, 
disebabkan karena perindasan Ibnu 
hadjar dan. gerombolannja jang se 
wenang2, hin gga seluruh rakjat tidak 
bersabar lagi. Semangat rakjat ini, 
adalah karena “penerangan Ulama 

“Isiam,- agar kedjahatan Tonuhadjar 
'dan' gerombolannja “pasti ditjegah 
“dengan tangan sendiri jacitu menurut 
adjaran Islam. Demikian kawat pem 
bantu kita. 

LATAN BARJAT TT 

    

,ANETA" SONTOLOIO 
Dari kalangan jang berdekatan 

dengan pengurusnja — menerangkan 
kepada APB, hahwa baru2 ini diru 

gikan oleh adanja berita Aneta jang 
dimuat dikoran2 jang  berbunji: 

Baru?2 ini sajah seorang dari murid 
nja . (sekolahan -kanak2. Muham 
madijah) Solo dx sengadja telah mem 
bakar dinding langgar tersebut jang 
terdiri dari bambu. Dengan mudah 

kemudian mendjalar  kemana2. 
Bambu dan eternit jang terbakar nie 

ledak dengan ramai. Sebagai alasan 
atas perbuatannja jang  sengadja 
itu anak tadi mengemukakan, bah 
wa ia senang sekali melihat kebaka 
ran itu, karena perledakan2 bambu 
dan eternit tadi olehnja terdengar 
sebagai ledakan bom atoom. 

Dengan adanja berita provokasi 
sensasi ,,Aneta tersebut beberapa ha 
ri kemudian fihak polisi dan Pamong 
Prodjo datang di Balai. Muham' 
madijah menanjakan “soal tersebut 
Fihak guru sekolah kanak? Muham. 
madijah (Frobelsehool) jang menge 
tahui kedatangan polisi dan pamong 
prodjo tersebut agak terkedjut dan 
menanjakan adanja berita provoka 

si sensasi dari Aneta jang djuga 
(imuat oleh beberapa koran. 

Sesungguhnja api tersebut hanja 
api ketjil dari kertas sobekan. 

(Tindakan apa jang akan diambil 
oleh jang berwadjib? — Red.). 

  

  

. Achirnja rampok masuk Rumah Sakit 
A33 kegiatan fihak Polisi di Kedu, seorang pendjahat bernama 

3 Hadirahardjo telah tertangkap dan dalam keadaan luka2 pada 
tgl. 3 Djuni 1951 jl. telah dimasukkan dalam Rumah Sakit di 
Maselzzg, sesudah ia dalam suatu pergulatan ramai dengan fihak 

“polisi, tidak berhasil untuk meloloskan diri, 

Tentang djalannja penangkapan 
tersebut, sbb: : 
Ketika pada hari Minggu tgl. 3 

Djuli jl. seorang Inspektur Pulisi, 
Kepala bg. Pengusutan Kedjahatan, 
di Magelang, dgn seorang reserse- 
nja datang di Jogjakarta dgn sebu- 
ah Pickup, maka waktu berhenti di- 
depan Pasar Kranggan di Jogjakar- 
ta akan membeli "rokok, tampak 
pada seorang laki2 jg sedang duduk 
Gi warung dgn seorang perempuan. 
Dugaan Inspektur Polisi tsb, laki2 

ig duduk diwarung itu adalah ber- 
nama  Hadirahardjo, seorang pen- 
Gjahat dari Magelang jg sudah se- 
kian lamanja ditjari2 polisi, tidak 
meleset. Sebab, sesudah dipanggil 
namanja oleh Inspektur tsb. orang 
itu dgn tergopoh2 mengambil tas- 
nja hendak melarikan diri. 

Waktu pendjahat itu mengambil 
sebuah pistool dari tasnja maka dgn 
tangkas dan -tjepat, Inspektur Po- 
Hsi terus memegang tangannja dan 
terdjadilah pergulatan Pistocl si 
pendjahat jang . hendak direbutnja 
telah meletus sehingga mengenai 
pengjahat tsb. sendiri. dibagian pe- 
rut. 

Walaupun sudah pajah, pendja- 
hat tsb. masih mentjoba hendak 
mempertahankan pistoolnja, sehing- 
ga reserse pembantu Inspektur ter- 
paksa melepaskan tembakan pistool 
3 kali jg mengenai kakinja, dimana 
kemudian pistool pendjahat baru dpt 
Girebut, dan pendjahatnja dibekuk. 

  

an itu dan dimulai dari Gang Lom- 
bok terus menudju ke Boomlama 
Gan kemudian terus keliling dikam- 
pung2 Tionghoa. Pada malam hari- 
nja maka dihalaman Kienteng 
Tay Kak Sie diadakan pertundjukan 
wajang Poo Teeifiie. 

“Pada hari Minggu tg. 3 Djuni jg 
baru lalu Djawatan Pekerdjaan 
Umtim Kabupaten Semarang telah 
mengadakan darmawisata ke Dje- 
para dibawah pimpinannja kepala 
D.P.U. Kab. Semarang sdr. Muhadi 
Maksud darmawisata tsb. ialah utk 
menghibur pegawai2 dari D.P.U. itu 
Gan untuk menambah pengetahuan 
mereka. : 

TOKO TEMPLEK AKAN 
| DIUNDI 

Kemarin bertempat dipendopoka- 
bupaten Semarang'telah dilangsung- 
kan sidang Dewan Perwakilan Rak. 
jat Kabupaten Bemarang jang di- 
hadliri oleh 29 oreng. 
Dalam sidang ' tersebut 

lain teleh diputuskan mergerai 
tempat pendjualan jg. tetap supaja 
tidak disdakan lelang tetapi dita- 
warkan kepada rakjat dengan un- 

antara $ 

Menurut keterangan seterasnja 
Hadirshardjo ini masih mem punjai 
perkara jg belum diputus oleh Pe- 
ngadilan Negeri di Magelang, ialah 
perkara penggedoran di Tjatjaban 
(Magelang), pada th. 1949. Waktu 
pendjahat tsb. dipindjam oleh fihak 
Polisi di Sleman Jogja, karena ia 
rupa2nja tersengkut djuga dalam 
suatu penggedoran di Sleman, tih, 
berhasil melarikan diri dan sedjak 
tg. 316 jl. dpt. dibekuk kembali, 

  

—Masjumi tjabarg Bogor kini su 
@sh mempersiapkan pendirian ,,GE- 
DUNG- PARTAI“ jang akan mema 
kan biaja R150,000,— Untuk keper- 
luan tsb. hendak didjual kepada 
umum iInfaack dari mulai harga R1 
sampai R5—. 

  

    

  

Kementerian Perburuhan akan 
— bertindak : : 

Masaalah Hotel Garuda" 
ASSA buruh dan Masjarakat jang bersimpaxi dengan perdjuangan buruh di Jogja hangat membitjarakan masdalah persengketaan Hotel Garuda (dahulu Hotel Merdeka saman Keane dari perusahaan itu N.V. Grand Hotel de. Djocja, mem up Ratel diikuti pelepasan seluruh buruhnja jang tergabung da S Ikat Buruh Hotel Indonesia. Hotel dibuka Maan baru" 

Setelah terdjadinja persengketaan “ berunding serta tidak mengindahkan. tersebut pada pertengahan bulan panggilan Panitya Penjelesaian Perti April 1951 jang sangat melukai hati kaian Perburuhan Propinsi Djawa kaum buruh langsung ketika itu, la Tengah di Semarang tgl. 2 Mei 1951, hirlah ,/Panitya Aksi Solider” SBHI maka buruh jang tergabung dalam (PAS) sebagai satu badan tertentu PAS dan memandang bahwa perbu akan memimpin menjalurkan perdju atan N.V. Grandi Hotel de Djokja itu angan buruh jang teratur menurut adalah sebagai satu penghinaan pa dasar perdjuangan buruh dengan sa da Pemerintah jang bertugas menje luran2 jang: teratur pula, sebab Jesaikan pertikaian antara Buruh buruh dan jang bersimpati, telah me .dengan Madjikan serta sebagai satu lihat tindakan2 N.V. Grand Hotel de tentangan kepada Buruh seluruhnja Djocja itu sebagai perbuatan jang 
njata mengadu domba buruh dengan 
buruh jang berarti .memetjah poten 
Si nasional, jang berarti sangat meru 
gikan pada massa pembangunan ini. 

PAS lahir. 

Langkah pertama PAS memberi 
kan pendjelasan sekeliling kedjadi 
an2 masaalah Hotel Garuda kepada 
organisasi2 buruh. 

Langkah ke dua diikuti dengan 
siaran2 pemandangan/pendjelasan 
umum sekitar massalah Hotel Garu 
da di sampaikan kepada organisasi2 

  

       

   

    

  

  

kemakmuran dan keamanan. 
Massa Buruh dalam minggu ini me 

nunggu ketegasan jang: tjepat dari 
Pemerintah mengenai massalah ,,Ga 
ruda” ini. jang dipandang buruh 
adalah sebagai satu udjian bagi Pa 
nitya Penjelesaian Pertikaian Pusat 
di Djakarta. 
Demikian keterangan dari Panitya 

Aksi Solider S.B.H.I. 

KPS KOTAGEDE 
KPS Kotagede mempunjai 2 KPPS 

. 1: itu: massa, partij2, gerakan2 pemuda, wa Jaitu: 
nita serta kepada Djawatan2 jang | KPPS Kotagede Barat dengan sdr. Martowidarso sebagai .lurah dan dipandang perlu/berguna dengan ti 
dak dilupakan pula kepada perseora 
ngan jang bersimpati kepada perdju 
angan buruh. - 
Langkah ke tiga PAS berhubung 

dengan Badan/Djawatan2 jang ber 
sangkutan mengenai persengketaan 
perselisihan dan penjelesaian perbu 
ruhan. 

sdr2. Sastrosudarsono serta Darmo 
prajitno sebagai pembantu. RK2 jang 
termasuk - didalamnja, Tegalgendu, 
Prenggan, Tinalan, Pilahan, Gedong 
kuning, Winong dan Randuwinangun, 

KPPS Kotagede Timur dengan sdr. 
Muljosentono sebagai lurah dan sdr2. 
Sjamhudi serta Atmosuparto sebagai 
pembantu. RK2 jang termasuk dida 
lamnja, Gedongan, Basen, Alun2 dan 
Purbajan. 

SMAIC NEGERI 
Naik kelas dari SMA/C Negeri un 

tuk tahun peladjaran 50/51 dari kelas 
1 ke kelasII 87x, (121 anak) dengan 
Suparto nomor pertama dan Tamin 
nomor kedua. 

Dari kelas II ke kelas TII 15 
(41 anak) dengan Harjoto nomor 
pertama dan Supadi jang kedua. 

UTUSAN BPKKP 
Berhubung dengan akan diadakan 

nja konperensi tahunan BPKKP dae 
rah Pati jang akan dimulai pada tgl. 

Sambutan Organisasi2. 

1. Adanja pernjataan2jresolusi2 dari 

organisasi2 buruh dengan “disertai 
protes kepada perbuatan2 dari N. 
V. Grand Hotel de Djokja terha 

dap buruhnja jang sudah: melam 
paui batas peri kemanusiaan itu. 

2. Bantuan moreel, materieel berupa 
beras, kertas, wang dan lain2nja. 

3. Sambutan baik ' dan memuaskan 
dari organisasi2 jang mendukung 
PAS dengan diedarkannja kartu 
pos berkarikatuur. 

Sesudah buntu. 

Sesudah didengar berita bahwa N, 
V. Grand Hotel de Djokja tidak mau 

  

PERDAGANGAN PERAK . 
Oleh: 

J OGJA terkenal dengan benda? 

pelantjong jang datang kekota 
sahaan - perusahaan tersebut, bila datang berkundjung. 

Menurut beberapa kesan jang dida 
pat para: tamu, kalau tak melihat 
sendiri pembuatan - pembuatan ben 
da2 perak itu. 

Kurang lebih 90 & 100 perusahaan 
perak besar ketjil jang ada dikota 
ini, telah dapat memperlihatkan ha 

sil pekerdjaan jang memuaskan dju 
ga, walaupun dengan alat - alat jang 
serba sederhana sekali. 

Adapun perusahaan perak pada 
Gewasa ini hanja membuat benda2 

keperluan rakjat sadja, misalnja 
membuat.alat - alat makan, benda 
perhiasan, tempat rokok dan barang- 
barang ketjil lain-lainnja. 

Hanja 'alat-alat keperluan bangsa- 
bangsa asing seperti tempat-tempat 
buah jang besar - tempat nasi dan 
hermatjam bentuk jang mereka ingin 
kan, sampai sekarang belum dapat 
dibuat. - 

Keterangan2 jang kita peroleh, be 
berapa hari ini menjatakan, bahwa 
perdagangan - perak jang sedjak be 
berapa bulan ini tak begitu lantjar, 
pada achir - achir ini telah mening- 
kat madju 

10 jang akan datang, jang akan mem 
bitjarakan antara lain soal2 pendi 
rian rumah djanda (weduwentehuis) 

untuk itu BPKKP Kantor Besar Jo 
gjakarta akan mengirimkan wakilnja 
jaitu sdr. Md. Alisastra. 

Korr. ,,K R" 
peraknja. Tak sedikit djuga kaum G 
ini selalu minta diantarkan keperu- P among D esa d arma- 

wisata 
Kemarin datang di Jogja, serom 

bongan pamong desa dari daerah 
Bandjarnegara untuk berdarmawisa 
ta jang berdasarkan menambah pe 
ngetahuan umum mereka. Selain me 
ngundjungi tempat2 seperti Sono 
Budojo, Taman Sari, Kraton dan se 
bagainja, djuga dikundjungi bebera 
pa djawatan jang dipandang penting, 
seperti RRI dan sebagainja. , 

Hari ini perdjalanan diteruskan 
ke Surakarta dengan maksud jang 
sama. Dalam pada itu, djuga rom 
bongan anak2 Sekolah mengadakan 
darmawisata ke Jogjakarta, antara 
lain dari Pekalongan dan Surabaja, 

Kemadjuan perdagangan perak Jo 
gja karena para pedagang perak te- 
lah mempunjai pasarnja di Djakarta 
jang terbesar dan djuga di Medan. 

Hanja disajangkan bahan-bahan 
perak jang masih berupa staafjes 
(lantakan), perak adjer, perak uang 
dan perak rosokan dikota Jogja sen- 
diri masih sukar mendapatkannja, 
hingga kebutuhan perusahaan perak 
sendiri tak mentjukupi. (Sebelum pe 
rang bisa beli pada Javase Bank, - 
Red). : 
7 Akibatnja harga perak jang telah 
mendjadi benda jang berbentuk ber 
matjam-matjam, masih dapat dika- 
takan mahal. 4 

Tak kurang 800 buruh Perusahaan 
Perak seluruh daerah Jogja jang be- 
kerdja. Dari djumlah sekian buruh 
laki2 ini menurut keterangan ada 
seorang wanitanja jang mahir da- 
lam soal ,,menatah” perak. 
Adapun wanita ini baru berumur 

17 tahun, asal dari daerah Timuran, 
dan ia adalah satu-satunja wanita 
jang ada didaerah Jogja ini, jang 
pintar menatah. 

djuga serombongan orang berdarma 
wisata dari Maluku Selatan. Rupa- 
rupanja Jogja bagi masjarakat di luar masih tetap mendjadi perhatian, 

Sanggup ke Pagar Alam 
Pihak 'Djawatan Sosial bagian 

Masjarakat daerah Jogjakarta me 
nerangkan kepada KR, bahwa sete 
lah mendapat penerangan dan pendje 

  

LENGAH ? 
ACHIRNJA BINASA 

« dilan, dan untuk menolong pedagang2 
ketjil dan untuk tjepet berkembang- ' ' 
nja perdagangan? dipasar2 didaerah 
kabupaten -Semarsng maka telah -: 
Giusulkan dan disetudjui pula utk 
mengadakan bank pasar dgn maksud 
juga supaja pengjual2 itu depat 
menabung. 

Selandjutnja telah disetudjut pu- 
la dengan adanja perobahan?2 tarief 
pasar, misalnja sewa tanah jang 
Gulu tiap meter persegi harus mem. 
bajar R.72,:. sebulan telah diusul- 

lasan setjara lesan dari Kepala Dja 
watan Pradja, Honggowongso selaku 
anggauta Staf ,,K” daerah, maka 
80K dari djumlah bekas pedjuang 
jang diasramakan di Balapan, jang djumlahnja k.l. 100 orang telah me njatakan sanggup dikirimkan ke Rehabilisasi centrum Pager Alam (Palembang). Seperti diketahui, me reka itu adalah sebagian dari. djum lah bekas pedjuang jang terkena Maklumat Wakil Perdana Menteri tahun jl“ Sebagian lainnja telah ma Suk latihan Polisi. 

Lebih, landjut diterangkan, bahwa kesanggupan berangkat mereka se karang itu hanja menunggu ketera ngan resmi atas pertanjaan mereka, apakah mereka itu diperbolehkan membawa keluarga, masing2. 

" SINGKAT JOGJA “ Hari malam Minggu tgl. 2/3 Djuni di Klitren Kidul telah Ad 

      

  

jang menjintai perdamaian, keadilan, 

.dan pemeliharaan taman2 pahlawan, 

malahan dalam minggu ini ditunggu ' 

KETJELAKAAN jeep jang terdjadi pada hari Sabtu di Soropadan. anta 
ra Magelang — Ambarawa (beritanja lihat K.R. tanggal 5 Juni 19. 
Achirnja kapten ' Hardjono kepala staf III bre ,,9” div. Diponegoro 

memnggal dunia 
Siapa jang salah dalam ketjelakaan ini, masih akan ditentukan oleh 
pengadilan: Tetapi menundjukkan, bahwa kurang hati2 dalam, mengenda ! 

sebuah warung ,BUKSs”» (Ban tuan Usaha Keringanan Sarekat Se kerdja), Maksud warung tersebut Untuk memberi kredit keperluan ha 
van Selou (@hick) djarak 4.53 “m. 
No. 2 Kwee Tjing Kiauw. (Tionghoa) 

sajarak 443 ya., No. 3 M. van Ysedijk 
(@uick) “djarak 4.39 meter: Ta 
. VI) -Lontjai-tinggi: — No.1 Tan 

» Achadun (Malang) djarak 1.55. m. 

5 5 Yo..3 Toepekkor g Foo Sing Tay Tee. Hari kan supaja turun mendjadi R.20, - Dhea Kab: To Nong ini di Semarang pun diadakanarak2- sebulan, 
| VII) Lempar-lembing » No. 1. H. com 
Pechler (@uick)» djarak4215.m, 
No. 2 Mangi (Malang) djarak 40-90 
m., No. 3 W. Hardjono (Pas) djarak 

    

PANITIA LAUBACH : 
  Lim Nio (S:M,A. Il tinggi 180- m4 40.5. meter. 

(ri (SMA MH) tinggi 1:23 meter. 

No. 2.Nj. Surjowati (Madiun) ting- VII) z “Lempar-peluaru: No. 1 W: 
gi 125m, No. 8 Hinoor- Hindraswa- Hardjono (Pas) djarak 12.48 -m., 

“No. 2 H. -Pechler., (@uick) djarak Tri-Lomba :-— No. 1 Nj. Surjos 12.30- mM, No. 3 R- Utermohlen 
ti (Madiun). dgn angka 4, No. 2 (@uiek): djarak .11.31 meter. 

gelken (@uick) dgn angka 8, IX) -Lempar-tjakram: — No. 1 inoor Hindraswari (SMA II) Oei Soen Gwan 

MASJARAKAT 
Tiong djarak (Tionghoa) djar PADA gka 10. » 29.15 m., No. 2 W. Hardjomo. (Pas) | tanggal 12 sd 18-6-1951 : djarak 28.98 m., No. 3 Gay Supang- jang akan datang, di Jogjakarta TERA: kat (Pas) djarak 24.11 meter. akan diselenggarakan konferensi ) Lari 100 m. — No. L J, Ser- Pantja-lomba No. 1 .W. Hardjono Pemberantasan buta huruf dengan lawan (@uick) waktu 11.9 detik, (Pas) dgn angka 16, No” 2 J. Was dipimpin oleh Dr. Laubach, bertem «2 R. Creutzburg (@uick) waktu laudouw (@uick) dgn angka 17, No. pat di Gedung SMA Bopkri Gondo 12. detik, No. 3 Muljono (Malang) 3 R, Utermohlen (@uick) dgn angka kusuman. Konferensi tersebut akan La 3 waktu 12.3 detik, 2 dikundjungi oleh Ik. 160 utusang da 1 

rian pada para pegawai umumnja, 

    
        

rai @uto, akibatnja sangat berbahaja. (Gb. Spec. K.R.). ANALAA MI 
yA 

Ng ran NN Mean MeRaamaNay Ra 

lain. 

KERISTEN DENGAN PEMBE- 
ri geredja2 Keristen :- Djawa 
Tengah. Daerah Istimewa Jogjakar 
ta, Djawa Timur dan Lampung. 
Didalam konferensi tersebut tiap2 

pagi dimulai djam 8.30 hingga djam. 
10.00 diadakan  demonstratie tjara 
memberantas buta huruf dengan me 
ngumpulkan orang2 jang masih bw 

'RANTASAN BUTA HURUF 
ta huruf, dan setelah itu dibitjarakan 
mengenai tehmiknja,. sampai djam 
19.30. | 

Pada sore hari maklai djam 16.80 
sampai dj. 17.30 diadirkan kesempa 
tan tanja djawab, terutang mengenai 
pengalamang Dr. Lambackk didalam 
memberantas buta huruf di. negeri2 

« 

Pada malam, harinja diadakan wi 
dato2 mengenai usaha2 dan toa 
sasi. pemberantasan buta huruf dil., 
al. djuga mengenai: Arti beladjar 
membatja, jang diuraikan oleh Dr. 
Laubach sendiri. Pidato? tersebut di 
buka untuk segenap lapisan masjara 
kat Keristen jang mempunjai minat, 
dimulai djam 20.00. , 

Rombongan Dr. Laubach ditunggu 
kedatangannja pada tg. 11-6-1951 di 
Jogjakarta. Dalam rombongan ter- 
sebut a.l. ikut djuga Mr. Groy seo 
rang pelukis jang akan memberi pela 
diaran pemberantasan buta huruf 
dengan gambar2. 

  

REX: Young man with a horn. Kirk 
Douglas, Lauren Bacalil, Doris Day 
—13 th. . 
INDRA: ,,Remember Pearl Harbor” 
Donald M. Bary — Alan Curtis — g 
Fay meKenzie, segala umur. 
LUXOR.. Meratap Hati. R, En- 
Gang, Fifi Young, Sutrieni dll. 17 th. 
SOBOHAR8SONO. This land is 
mine... Charles Laughton. Maureen 
O'Hara, 13 th, 
SENI SONO: Ratapan ibu, Fifi 
Young, Sukarno, Comalasary, 
Herawati. — 13 th. 
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-PNI mendjadi lakon 
SODRONO: lama di Djakarta. Non : 

ton posing-posingan dalam pemben 
tukan Kabinet tempo hari. Sampai 
terbentuk-nja Kabinet jang agak 
dipaksa-paksakan. Sak - tjandaknja. 
Ibarat orang kawin, kutjing2 dirau 
pi. Asal kawin!  « i : 

Nah, sekarang, perkawinan itu dja 
di rasanan orang. Djadi pembitjaraan 

pat. omgng, ' tem 
ngrasani adu-arep, aki: 
dan lain2 lagi. Entah omongannja 
itu kosong atau isi, tak peduli. Entah 
maki2-annja itu berguna atau malah 
merugikan Negara dan rakjat, bu 
kan soal. Memang. Para anggota 
Parlemen itu digadjih tjukup, dika 
sih wang djalan dan wang hotel, 
serta wang duduk,— perlunja “disu 
ruh begitu itu. Dan jang demikian 
itu, ada djuga.gunanja. Gunanja Pe 
merintah lantas berhati-hati. 2 

— KALI ini jang mendjadi lakon da 
Jam Parlemen: PNI. Menggantikan 
Jakon Pemerintah Natsir jang lam 
pau. Mendjadi lakon atau mendjadi 
bulan-bulanan segala matjam edje 
kan dan makian. 
Memang. Sedjak pembentukan Ka 

binet, PNI telah  mendjadi lakon. 
Dan memang sudah semestinja. Ka 
rena PNI jang mendjadi pelaku. Ta 
pi, lakon PNI diwaktu itu, tidak se 
buruk sekarang ini. Itu waktu 
banjak dimaki2 atau diedjek harian2 
di Djakarta. Tapi ada djuga jang 
membela. Ada jang ndjagoi. Misal 
nja, waktu mas Tono mau memben Pa 1 
tuk Kabinet zonder Masjumi. Ada . 

jang ngeploki, dan mengandjurkan: 
terus, terus, Kabinet zonder Masju 
mi lebih kuat! : P 

  

   

  

  

Tapi, sekarang tidak. Tidak ada 
jang ndjagoi. Pee una kaei Pakt Atlantik dan pangkalan Amerika di Eropa 

harus masuk agenda 
wan sendiri-pun memukul. Malah pu 

kulannja tadjam, '- meskipun halus. 
Misalnja pukulan dari anggota2 Ma 
sjumi dan PIR. Dari 34 pembitjara,: 
itu jang tidak memukul, dan jang 

$ PENJE 
Telah 2 bulan lamanja 10 anggota bag. ilmu pengetahuan mengenai Kutub Utara dari-Armada Amerika dgn 

1 daerah kutub tersebut dan. telah dapat mentjapai rekord mengada 
Perkundjungan ini dilakukan dari Poing Barrow (Alaska) dalam tem 

peratuur antara 25 dan 30 deradjat dibawah O. Pada gambar diatas dapat kita lihat pesawat terbang jang 
dinamakan Gerakan lontjat sekt? sedang beraksi ditengah gunung2 es. 

pesawat Douglas R - 4 - D mengundjung 
kan pendaratan2- dibagian utara dunia. 

    

Konperensi Paris: 
  

membela, tjuma seorang sadja. Bung Pena nota djawaban jang disampaikan Andrei Gromyko kepada 
Manai Sophiaan. Memang, dia satu- 
satunja anggota PNI e 
dalam Pemandangan Umum babak sjarat, bahwa dalam 2g 
pertama. pangkalan2 Amerika di 

Wakil? negara barat, Rusia menjetudjui diadakan konperensi men 
jang bitjara teri? luar negeri 4 besar di Washington pada tg 23 Djuli jad, 

agenda ditjantumkan soal Pakt Atlantik dan soal - 
Eropah. Uhtuk memberi kesempatan berpi- 

dengan 

Dulu, jang ngeploki, dan jangndja “kir kepada negeri2 barat, sidang wakil2 menteri luar negeri ditunda 
goi itu karena punja harapan. Hara Sampai malam Kemis. 
pan akan dapat duduk dalam Kabi 
net bersama-sama. Alih2, harapannja 
itu meleset. Sebab, PNI lantas mem 
perluas kompromi-nja dengan Ma 
sjumi. Dari itu lantas djengkel. Se 
dang. para anggota Masjumi, djeng 
kelnja, kok dulu PNI memegang 
peranan penting dalam usaha men 
djatuhkan Kabinet Natsir. : 

Djadi semua itu logis. Hakekatnja, 
semua partai sama sadja. Pedoman 

Isi nota 

Nota Soviet itu a-I. berbunji sbb : 
..Pemerintah Soviet beranggapan, 
bahwa pembitjaraan setjara ramah 

. tamah mengenai 
Atlantik dan  pangkalan2 Amerika 

sebab jang pokok dari makin buruk- 

dan negeri2 Barat, akan lebih men- 
tindakannja adalah kepentingan  djernihkan suasana di Eropa dan akan, 
partai sendiri. - Bukan kepentingan mempermudah usaha menjelengga- 
.masjarakat seluruhnja, atau kepen  rakan konperensi menteri2 luar ne- 

geri Empat Besar. . i N, ik PNI, baik Ma 7 3 x tingan Negara. Baik 3 Oleh sebab itu pemerintah Soviet sjumi, baik PIR, baik PSII, baik 

'masa'alah Pakt 

di Eropa, jang selama ini merupakan! 

      

1Jessup, 
. “djawaban jang definitif dari Gro 

nia perhubungan antara Soviet Uniffmyko atas pertanjaannja, 

@nota itu harus diartikan sebagai          
     

  

     

    

  

lain2, pedomannja demikian itu. Itu 
kalau dilihat dari katjamata bangsa 
nja, Sodrono. Katjamata orang ketjil 
jang belum terpengaruh sana-sini! 

Tjuma, sekarang ini PNI-baru ke 
tiban denggung. Baru mendjadi Ia 
kon. Tapi, itupun tak mengapa. PNI 
bisa berfikir begini. Boleh, kau ma 

menjelesaikan masa'alah pemasukani: 
-soal2 Pakt Atlantik dan pangkalan2 
Amerika di Eropa itu dalam agendaj 
konperensi Empat Besar nanti. 

Wakil Perantjis, Alexandre Paro & 

  

        

“partai. Tidak ada partai jang hilang 

. jang mengutjapkan 

ki2. Tapi, sekarang aku jang meme di menanjakan kepada Gromyko,8 
apakah pembitjaraan tentang masalf gang kekuasaan! . 

PEMBITJARA pertama bung Su lah Pakt Atlantik dan pangkalan? 

sanja tjes-pleng. Apa “jang terkan kan olen wakil2 menteri luar nege- 

kata2 jang tadjam. Tidak pakai nge Wakil Rusia itu mendjawab, bahwa 

kemana PNI?) 

Bung Manai So' 
Aa Utusan Inggeris, Ernest Davies 
jaan rupanja pa mengemukakan kesannja, 

“nas. Waktu mendapat giliran pidato 2 
“pertama-tama mendjawab  pertanja Gjawaban Sovjet itu sama sadja de- 
an bung Sudijono itu. Begini: — p ngan penolakan terhadap nota ne- 

NI akan memimpin rakjat dan Ne 8er12 barat. 
ak da keselamat: 3 k : , 
aa Pen ea Davies dengan sekonjong2 terban- 

Sodrono bilang. Djawab bung Ma ke London untuk mengadakan pem- 

nai, itu benar. Benar begitu tudjuan bitjaraan dengan pemerintahnja me 
NT. : : ian ngenai nota Sovjet itu. PNI. Dan begitu pula tudjuan setiap Kabinet Inggris kini harus mem- 

k impi j ian pertimbangkan, apakah 
keenaiaa Meng ian pe menjetudjui akan adanja konperensi 

Tapi, jang dimaksudkan tiap orang 4 Besar di Washington dengan atja- 
1 »Guo vadis?”, Ta jang memuat usul2 Sovjet itu, 

bukan djawaban sematjam itu. Me , 
lainkan djawaban - dalam tindakan, 2 ar 
dalam perbuatan. Jah, barangkali dah Masjumi/PNI memegang Peme 
karena bung Sophiaan masih muda rintahan, persetudjuan  Renville itu 
itu. Djadi kurang mengerti! dilandjutkan. Dengan dalih: to make 
BUNG Natsir memang pudjangga. the best of it. Sekarang-pun PNI bisa 

Kata2-nja halus seperti.sutera. Tapi pakai dalih itu! Djadi: “PNI/Masju 
tadjam. Edjekannja kena. Mengenai mi: sami mawon. r 

   
     

       

      

  bahwar 

Dalam pada itu menurat Reuteg 

ia skan 

opposisi PNI dulu, dia bilang begi 
Nni:— 

diluar Parlemen jang ingin beladjar 
politik parlementer daripada perkem 
bangan2 didalam Parlemen ini" Me 
reka bertanja2, dimanakah gerangan 
terletaknja dasar dari adanja kemes 
tian krisis-kabinet, selain dari sua 
tu premisse, jang mungkin dianut 

. oleh opposisi jang mendjatuhkan Ka 
binet, bahwa hanja dialah jang pa 
Jing baik untuk mendjalankan poli 
tik program jang disusun oleh dan 
an sedang didjalankan oleh pihak 
ain”, RA g , 

: Sodrono: 'pikir2. Kata bung Natsir 
- an aan Pon itu tidak 

anja mengenai PNI. Djuga menge nai Masjumi sendiri. Buktinja? Tem po hari. Waktu ne ri i den binet Amir Sjari       

sisi PNI/Masjumi dalam Kabinet, se 
bab katanja mereka tidak menjetu 

SINGKATNJA banjak kritik. Ma 
tjam2. Bung Assaat-pun mengedjek 

Orang bertanja2, terutama orang setjara sangat halus. Begini:— 

“Sungguh .benar pernjataan PM,, 
bahwa isi program Pemerintah seka 
rang tidak djauh berbeda dengan 
program Kabinet Natsir. Dapat saja 

ataukah ia akan tetap pada 3aal 
ternatief jang telah dikemukakan 
Galam atjara jang telah disampai- 

kan pada Moskow pada minggu jang 
lalu. : 

Utusan Amerika Serikat, Philip 
tidak berhasil mendapat 

apakah 
   

penolakan Sovjet untuk mengambil 
bagian dalam konperensi menteri2 

Uuar negeri, djika pemasukan ma- 
jsa'alah Pakt Atlantik itu tidak da. 

: : Me aa 1 “'gipat dimasukkan dalam agenda. Partai Murba, baik PKI, maupun jg bersedia. mengirimkan“ wakilnja ke Yg... 
konperensi Empat Besar tsb, setelahf 
konperensi para wakil menteri luar 
negeri di Paris sekarang ini dapst4 

Barat akan tolak 

Davies kembali ke Paris hari Rebo 
vyagi untuk mengundjungi sidang 

#celandjutnja dari konperensi wakil 
'4-Besar, dalam mana 3 negeri Barat 
akan mendjawab usul Sovjet jang 
terbelakang itu. 

Umumnja orang menduga di Lon- 
don, bahwa delegasi 3 negeri Barat 
itu setelah mengadakan masing2 

dijono. Kalau menggasak orang, bia Amerika di Eropa itu harus dilaku-Ylengan pemerintahnja, akan menolak 
gusul Sovjet supaja memasukkan soal 

: tas : : : AKAN eri, gPakt Atlantik dalam atjara, tetapi dung dalam hati ditumpahkan. Dgn ri ataukaholeh menteri2 luar Laser an kemangkina dan ananta be 

ngeh2. Istimewa terhadap PNI. Di jang dimaksud nota itu ialah pergperapa konsesi atau usul balasan 

“tanjakan: @uo vadis -PNI? (Akan bitjaraan oleh menteri2 luar negeri.g 
  

Konp. kepala2 staf 4 negara 
Barat 

Djenderal Dwight Eisenhower, 
panglima tertinggi angkatan perang 
negara2 Pakt Atlantik, mengumum- 
kan bahwa pada tgl. 7 Djuli akan 
diadakan konperensi kepala2 staf 
angkatan udara Amerika Serikat, 

“itu melakukan penembakan2 

Inggeris, Perantjis dan Kanada, di Pesawat2 pemburu dan pembom - kis serangan udara.” — Ant.-UP.- 
Paris. Ant-Afp. ringan PBB hari Selasa melakukan AFP. - 

Laman na PARA Kar 3 

RAKJAT 

   

    

    

  

   

   

   

    
   

     

     

  

   

      

   

  

    
    
    
    
    
    
    
      
     

  

    
      

  

   

  

LIDIKAN DI KUTUB UTARA” - 

ANP. 

A 

Gari pihak Barat. 

Usul balasan menurut pembitja- 
raan kalangan diplomatik di London 
jalah kemungkinan untuk mengu- 
sulkan supaja sosl Kominform di- 
masukkan dalam atjara. Ant—Up. 
AFP. 

    

Dewan-tetap kongres 
minjak. tanah 

Dr. E.V. Murphee, presiden,,Stan. 
Gard Oil Development Compary", 
telsh dipilih sebagai.ketus dewan. 

tetsp Korgres Minjak Tenah  Se- 
dunia jaig ke 3. Na 
Sebagai wakti2 ketua dipilih G.A 

Tuyl Schuitemaker (Relan -M 
fcneef (Perantjis), din Carlos £ 
1ez (Venezuela). Se f 
Kongres.sedunia mungkin akan 

diadakan pada tahun 1455, tempat- 
nja akan ditentukan kemudian. Per 
mintaan Mexico supaja @iperboleh- 
kan mengangkat seo ang wakil da- 
lam dewan tetap ted', dengan suara 
bulat diterima baik.— Ant. Rtr. 

   

  

12 Kapal perang baru 
(Kanada 

Menteri pertaha' a: Kanada Brooke 
Claxton,  mergununk-n, bahwa 
angkstan lsut - Kanada akan 
tambah “dengan 12 kapal lagi. dian- 

taranja 7 kapal peog. wal perusak 
“(destroyer escorts),. dengan. biaja 
sebesar 60.000.000. dollar P 

Ksp 12 tadi akan »nerupekan tam- 
bahan bagi xapal2 perang ig sedang 
dibuat dan memakan biaja sebesar 
96.000.000. dollar. Ant. Reuter. 

  

“ Maharadja Palanpur 
di Kairo 1: 

— Maharadja Palanpur, Nawab Ja. 
ley Mohamad Khan, telah tiba di 
Kairo dari Bombay bersama? dgn 
keluarganja. : 
Maharadja Mohamad Khan telah 

memutuskan tinggal di Mesir utk 
seterusnja dan tidak kembali lagi 
ke India. Ant. AFP. 

  

Padjak bumi diturunkan 
di RRT 

Dalam musim "gugur jang akan 
atang ini padjak bumi dipropinsi 

Produksi kendaraan dunia 
«Dalam: tahun 1950 adalah suatu rekor 

'RODUKSI dunia kendaraan2 untuk penumpang, truck2 dan bis2 
P telah mentjapai rekor baru sebanjak 10.488.266 buah kendaraan dim 

tahun 1950. Djumlah ini dapat dibandingkan “dengan “djumlah 8:169:881 
jang telah dihasilkan selama tahun 1949. | 

' Sebagai produsen jang terutama Amerika Serikat telah: menghasil 
kan.8.002.782 buah kendaraan selama tahun 1950. Djumlah ni dapat di 
bagi. atas 6.665.628 buah mobil, 1.332.247 buah Truck dan 4.907 buah bis. 

  

Tabel jang. berikut memperlihatkan angka2 produksi dari negeri 
terpenting selama tahun 1950: 

Mobil Truck Bis 

Amerika Serikat “6.665.682 I. 832.247 4.907 
Kanada 1 108)197 105.418 621 
Perantjis 257.292 97.981 2.279 
Djerman Barat 219-405 82.876 3.812 
Italia 101.810 23637 2.980 
Keradjaan Inggris 522515 262.702 Le ena 
Rusia 65.600 351.000 6.400 

Lain2 negeri 31.827 32.680 5.892 

Djumlah 8:148.374 2.298.461 26,391 

£ termasuk pula truck2, 

Penerbitan untuk luar negeri dari 

madjallah The. American Automobile 5 . 
telah menerangkan bahwa diseluruh Maen Pang » SN 

dunia ini ada kira2 68.920.592 buah asin papi Nan 
mobil2, truck2 dan bis2 jang didja pas us Ha NN 2.79 
lankan selama tahun 1950. Dalam tanu 2 Tea: et R. 3250 
tahun 1949. djumlah itu adalah Per ur 
63.475:714 buah. Fama » TN 

Kira2 70”, dari kendaraan2. jang “ AA 
didjalankan dalam tahun 1950 ada di Tn Oa | Kg. P0 

s , 2 : . Gula kelapa Na AT AO Amerika Serikat. Ini dapat dibagi Bgn 2g 
dalam 40.011.267 buah mobil, 8.141. Teh BOP ya aka 
506 buah truck dan 130.562 bis. T Tata An 

2 : eh Rakjat Tang an 
Eropa mempunjai sedjumlah mo Paniti 7 

bil, truck dan bis jang ditafsir seba srembakau rakiat Na 
njak 12.255.113 buah. Perkiraan utk Na Aa Lae Me » .10,— 

: An - Tembakau firginia »”50,— 
lain2 daerah dunia adalah sebagai That 6 

“berikut: Asia 1.039.074: "Afrika: ana dana ” 2 
1191633 buah:  Oceania, 1831114 y- TN SE sa 5 Kelapa 0,35 buah: dan Amerika Utara dan Sela yr - " : 5 5 Minjak kelapa Ae tan, dengan Amerika Serikat dike ak 1 2 tjualikan, 4.320.321 buah Pena aan » 660 Mnkpebatan 2 Gambir kembang 23, — 

Gambir pesagi HN 
Sinkiang akan diturunkan. Kepu. 
tusan ini diambil dalam konperensi 
rakjat dari semua lapisan dan se- 
mua kebangsaan di Tihua baru? ini. 
.Konperensi tsb, djuga memutus- 

kan untuk memperkembang perta- 
nian, pengairan, perindustrian, per- 
Gagangan, pendidikan 'dsb, untuk 
menudju kearah otonomi kedaerahan. 
Ant.-NCNA, 

  

Medan Pe rang Korea: 
  

Pertempuran sengit di front Timur 
“Dasuksa? Utara mundur disektor Barat 

ASUKAN2 Tionghoa dengan tiba? kemarin dulu melepaskan per- 

durkan diri ke-kedudukan? baru j 
pangkalan- barat dari 

Pasukan2 PBB bergerak madju di 
belakang gerakan mundur pasukan2 
Utara itu dan mendapat kemadjuan 
hingga 2 mil -dengan- hanja- men- 
Gjumpai perlawanan ringan dan ter 
sebar. $ : 

“Pertempuran? sengit di- 
front Timur. 

Disektor Timur front tengah pa- 
sukan2 Utara terus memberi perla- 
wanan “sengit terhadap pasukan? 
PBB jang madju kearah Kumhwa, 

jaitu pangkalan timur dari daerah 
segi-tiga besi Utara. ! 
Pertempuran2 sengit . sementara 

itu dikabarkan sedang berkobar di 
sebelah utara Yanggu, Inje dan 
Hangye, jang letaknja-5 hingga 9 
mil sebelah utara garis lintang 380 
disektor timur front tengah dan di- 
front timur. Pasukan2 Utara menga 
djukan beberapa bataljon dan resi- 
men tentaranja pada djalan. penjer- 
buan pasukan2 PBB, dan sementara 

seru 
dan mengadakan serangan2 pemba- 
lasan kuat dari daerah perbenteng 
annja jang kuat disebelah utara ga 
ris lintang ke-38. i 

Garis2 perbekalan Utara 
diserang. 

»segi-tiga 

lawanannja jang sengit disektor barat front tengah dan mengun- 
g lebih mendekati 
besi” Utara. 

pemboman2.seru terhadap pasukan2 
Utara jang berusaha . mengirimkan 
perbekalan2 ke garis2 pertempuran. 

Komunike angkatan udara - ke-5 
Amerika mengumumkan, bahwa pe 
sawat2 jang berada dibawah koman 
donja. telah melakukan 430 -pener- 
bangan serangan, dalam mana di- 
hantjurkan atau dirusakkan: 47 ken 
daraan berisi perlengkapan. Utara, 
25 kendaraan lainnja, 2 djembatan 
kereta-api, sebuah terowongan, se- 
dangkan djalan2 kereta-api dan dja 
lan2 raya dapat diputuskan pada le 
bih dari 10 tempat. 

Komunike Korea Utara. 
Radio Moskow mengumumkan ko 

munike- markasbesar: tentara Korea 
Utara untuk tgl 5 Djuni, jang ber- 
bunji sbb: 

»Kesatuan2 tentara rakjat. Ko- 
rea, jang berdjoang bersama pa- 
sukan2 sukarela Tionghoa dengan 
eratnja, telah memukul mundur 
serangan2 pembalasan hebat dari 
pasukan2 intervensionis Inggeris- 
Amerika dan menimbulkan keka- 
lahan2 jang hebat dalam bentuk 
manusia dan perlengkapan. 5 pe- 
sawat terbang musuh telah ditem 
bak djatuh oleh meriam? penang 

Chorwon, jaitu 

          

  

    

  

Soal perdjandjian perdamaian Djepang : 

Djepang dalam persekutuan keamanan Pasifik 
Rentjana2 naskah Inggeris & USA ditindjau 

P ERUNDINGAN tingkatan tinggi 
geriS.mengenai, soal perdamaian Djepang telah dimulai 

antara Amerika Serikat dan Ing- ' 
kemarin 

dulu di London jang .,,menindjau kembali rentjana2 naskah Inggeris dan 
USA”. Demikian kalangan resmi diibu kota Inggeris itu, jang menan- 
bahkan, bahwa rentjana2 tadi ,bisa dianggap sebagai working papers 
dan tudjuan konperensi ini ialah untuk mentjapai persetudjuan menge- 

terangkan disini, bahwa program 
jang mengenai organisasi Negara, 
tidak berbeda sama: sekali. Selandjut 
nja saja terangkan, bahwa saja te dadu: 

lah mentjari dengan teliti perbeda' '“Seterusnja didapat keterangan dari. 
an kebidjaksanaan dalam menjeleng kalangan resmi, bahwa Amerika dan 
garakan keputusan2 mengenai orga Inggris dalam konperensi tadi telah 

permulaan pada musim panas ini”. 

Soal “Tiongkok dibiarkan 

nisasi Negara. Saja tidak menemu hermupakat, supaja soal ikut serta-' 
kan suatu perbedaan”. |. nja Tiongkok dalam penjelesaian per 

Pangkal segala matjam kritik jg damaian dengan Djepang itu, untuk 
tadjam itu, terletak. dalam pelaksa sementara dibiarkan “dahulu. 

naan mosi Hadikusumo. Kabinet Mereka katakan pula, bahwa ka- 
Natsir jatuh. karena Parlemen bar2 jang mengatakan seakan2 John 
dibawah pimpinan opposisi PNI) Foster Dulles, utusan istimewa Pre- 
(tidak menjetudjui pelaksanaan mo siden Truman, datang di London itu 
si Hadikusumo itu seperti jang di- dengan instruksi2 jang tegas, bahwa 
terangkan oleh Pemerintah Natsir Tiongkok. Kuomintang-lah jg haris 
dulu. Lha. Pemerintah sekarang 

ajui persetudjuan Renville. Dan sesu 
2 

perti apa jang telah diterangkan 

oleh Pemerintah Natsir dulu. Kelau 
: : | demikian, kan tidak ada perlunja 

: NP Ne f |. Kabinet Natsir dulu Gjatuh. Ketju 
? Marcel Pesin, ketua »Gerakan Kc- Kan Wapartuaa PNI lantas dapat 
munis Perantiis” ig. anti Stalin telah 5 kursi dalam Kabinet sekarang ini. 
tiga kali kena pukul. Kedjadian siang - Sogrono pikir2. Kritik2 itu me 
terachir turut 2 orang wanita menje- mang tepat. Sodrono setudju, 

Pena SN ba “Kali jangan lagi begitu. Tapi se- 
8 Untuk pertama kalinia, Jacob Malik, tjara Gjudtur patut diakui. Jg su- 

wakil Rusie di/P BB, bersadiw berbillar” ka bertindak demikian (menttari 
dimuka tiorong PBB dalam salah satu kursi) bukan hanja PNI. Djuga 
programnja jang dinamakan » Untuk Masjumi dan partai jang lain2. Ki- 
Perdamaian”. Dan ini adalah ja- kedua ranja partai2 kiri. Sebab, 

  

  

kali, bahwa utusan Soviet berbitjara di sebenarnja kursi itu lebih penting 
depan tiorong PBB: ig. pertama ialah dari program. Kursi itu jg kuasa. 
Andrei Gromyko berkenaan dengan 
Hari PBB. Un 

Program itu hanja kertas, untuk 
menjenangkan orang banjak. 

menandatangani perdjandjian perda 

kok mau djuga melaksanakan se-- maian itu, adalah semata2 tidak ber 
alasan. 

Para pembesar menerangkan, bah 
wa Sovjet Uni akan selalu diberitahu 
kan tentang djalan perundingan di 
London dan kepada negara tadi 
akan diberi setiap kesempatan untuk 
ikut serta menjusun rentjana per- 

lain djandjian. 
Seterusnja mereka katakan, bah- 

wa ,pada suatu ketika Tiongkok 
akan ikut serta dalam penjelesaian 
soal Djepang, tetapi soal Tiongkok 
jang manakah jang akan ikut, hal 
itu tak boleh menghambat tertjapai 
nja persetudjuan tentang penjusun- 

an perdjadjian perdamaian.” 
Mengenai ini Dulles mengatakan, 

bahwa ia tidak terikat oleh sesuatu 

mai satu rentjana naskah jang bisa diadjukan kepada suatu konperensi 

instruksi, bahwa Tiongkok. Kuomin- 
|tanglah jang, harus menandatangani 
perdjandjian perdamaian dengan Dje 
pang. : : 
Dalam .konperensi tadi menurut 

Dulles dibitjarakan pula soal masa 
depan Taiwan, akan tetapi tentang 

“hal itu tidak tertjapai sesuatu ke- 
simpulan. 

Djepang harus sumbangkan 
tenaga. 

John Foster Dulles, menjatakan, 
' bahwa dalam garis2 besarnja telah 
tertjapai persetudjuan, bahwa Dje- 
pang setelah dipersendjatai kembali, 
harus ikut serta dalam persekutuan 
keamana 1 bersama di Pasifik. 

Kata Dulles, diantara anggota2 Ko 
misi Timur Djauh pada  umumnja 
terdapat pendirian, bahwa  Djepang 

“harus menjumbangkan tenaganja da 
lam pertahanan melawan Komunis- 
me. 

Pada umumnja para anggota ber- 
sekata pula, bahwa akan lebih ber 
bahaja lagi, djika Djepang diperbo 
lehkan mempunjai angkatan perang 
sendiri dan untuk kepentingan ke- 

amanannja sendiri, dari pada djika 
bekerdja bersama dengan angkatan 
perang, jang disumbangkan oleh ne 
geri2 lainnja. 

Perekonomian Djepang. 

Didapat keterangan selandjutnja, 

  

pPunjai persendjataan setjara besar2 

'berpendapat, 

bahwa hanja soal2 terpenting dibitja 
rakan di London, sexi g soal2 per 
dagangan dan perekonomian ,,akan 

diselesaikan oleh Djepang sendiri, 
sesudah tertjapai perdjandjian per- 
damaian”. 

Kata para pembesar, Amerika dan 

Inggeris bersepakat, bahwa | Dje- 
pang ,,tidak boleh diperbatasi dalam 
hal perindustrian, perdagangan de- 
ngan luar negeri, pelajaran atau per 
sendjataan”. 

Soal persendjataan, 

Sementara itu ditegaskan, bahwa 
dalam tahun2 jang akan datang :ini, 
Djepang tak mungkin akan mem- 

an, karena telah kehilangan sumber2 
industrinja jang ada di Mantjuria. 

Didapat kabar bahwa pemerintah2 

Amerika dan Inggris telah bersepa- 
kat,-bahwa keamanan Djepang itu 
merupakan faktor penting dalam soal 

keamanan dari seluruh daerah Pasi- 
fik. 

Sementara menantikan selesainja 
persetudjuan kembali Djepang, ma 

ka Amerika dan Inggris katanja ber 
sepakat pula, supaja- Djepang dibe- 
ri djaminan perlindungan oleh Ame- 

rika Serikat, dan sesudah selesai per 
sendjataan kembali tadi, maka Dje- 
pang akan dimasukkan dalam rang 
ka “Pakt Pasifik, 

Mengenai soal perkapalan, Inggris 
karena Amerika akan 

mendjadi sumber besi dan badja jang 
terpenting bagi perkapalan Djepang, 
maka ditetapkannja persediaan ba- 
dja & besi Djepang tadi, akan meru- 
pakan djaminan terbaik untuk tje- 

Harga jang ditjatat resmi 
Permulaan minggu ini di Jogja 2 

Beras giling: Pada tanggal 3-5-51 jbl. di desa 
Krebet, Kapanewon Ngemplak Kabu Pena 2g Na 2 R. aa paten Sleman di langsungkan suatu Nan Na Hg 2 ” Kr rapat Koperasi Gula Rakjat jang di- 3 2 2 2 2 : 3 » ep selenggarakan oleh ,,Usaha Tani” di eras tuton No. » 1385 bawah.pimpinan Sdr. Dasuki dari Beras tuton No. 2 ». 125 “BI: Kalasan, - BeEpi Sa Kp 1,20 Rapat tersebut djuga mendapat bean L aan KAJang: Pe H0 kundjungan. dari Djawatan Koperasi ca yen. . 5 D.I. Gerakan Tani dan dari Kantor sa P3 » 3 . Kabupaten Sleman, Djawatan Perin- apioca ». 1,20 dustrian, Kemakmuran dan 'Pertani Katjang hidjau » 170 anjang djuga diundang tidak hadlir, Katjang tanah kupas Lag aan Sedjak berdirinja, 12. Nop. th. '50, Pa » Sa koperasi tersebut. belum. memungut Pn 5 Na apa2 kepada anggautanja, melainkan 
baru mengadakan experimenten (per 
tjobaan) dalam hal pembikinan gula 
dengan alat2 jang sederhana hingga 
Sampai jang mendekati kepada mo- 

Djagung pipilan putih 
Djagung pipilan kuning ,, 0,90 
Rempah - rempah: 
Lombok merah basah R. 1,50 , dernisasi — machinaal. 
Lontbok merah kering Pen Alat jang ditarik dengan ' Kerbau Lada putih ya rt dapat membeli dari Djawatan Per- Lada hitam | » TT 'tanian DiI--dengan harga R:-38000,— Tjengkeh zanzibar » 15y— sedang pembajarannja boleh diang- Asam kupas » 1,20  sursampai 3 tahun. 

Widjen putih Me Dalam satu harinja dapat meng- Widjen hitam » 1,62  hatsilkan 80 kg. gula menurut ukur Copra pen Ash 
Brambang » 3,40 1 ton tebu — 80 kg. gula, memakai Bawang 93 “One tenaga kerbau 3 (setjara berganti) Ketumbar 3. 10,— untuk menggerakkan. 
Telor dan ternak: Lebih landjut dikabarkan, bahwa Telur ajam / butir R. 0,35 koperasi tersebut “akan mendapat Telur itik : AD stootkapitaal dari Kemt. Perekono- Daging sapi / Kg. » 6,— mian, berhubung rentjana2nja dapat Daging kerbau ».. 6,— Gisetudjui oleh Kem. tsb. 

  

PEMBERITAHUAN. 
: Pada surat putusan harga dari Menteri Perekonomian. ttg. 30 

Mei 1951 no. 354 adalah mulai 1 Djuni 1951 untuk seluruh INDO- 
NESIA ditetapkan harga? etjeran maksimum untuk barang2 seba- 
gai berikut bikinan negeri ini, terhitung padjak peredaran dan 
bungkusnja, seperti : 

4. PALMBOOM MARGARINE Rp. 36,25 
b. PALMVITA MARGARINE » 33,15 
Cc. FILMA BRAADOLIE. » 385, — 
d. FILMA BRAADYET » 387, — 
Harga2 ini adalah diperhitungkan untuk setiap kaleng dari 5 kg. 

75-6 MENTERI PEREKONOMIAN. 

  

  

   
Dja agan 

5 sembarangan 
memilih ban.... 4 

   
    

    
Dan djuga 

n PATHFINDER " 
jang 'mempunjai telapak 
bentuk wadjit, telah dibuat 
istimewa . untuk menambah 
aman dari bahaja selip dan 
mempertinggi kekuatan 1 
menariknja 

Ban sepeda PATHFINDER | 
mendjamin keamanan : 
bersepeda. 

DISELURUH DUNIA LEBIH 
BANJAK. ORANG. JANG- BER. 
KENDARAAN MEMAKAI BAN 
GOODYEAR DARI PADA LAIN 

| MEREK. 
  

Pembagi : 

BAN HONG LIONG & Co. 
dan LINDETEVES N. V. 

Selandjutnja Agen-Agen di-   gah timbulnja angkatan laut Dje- 
pang. — Ant. UP, 

      

seluruh INDONESIA.       
    

     

  

     

    

   
    

    

3 

1 

   



    

              
  

S3 12. Mentjela sekeras-kerasnja 

ta “Usaha Peladjar : 

    

SEMALAM Berabe dengar tieramah 
mas Ali, itu kita punia duta besar di 
Amerika jang djenggotnja istimewa. 

Mas Ali mampir dikota Gudeg karena 
kangen, kemudian kaaum kemadjuan: 
nja- .Bersih sekarang”, begitu kata mas 

"Ketika mendjawab perlanjaan seo- 
9 wanita, mas Ali tieritakan pernah 

beri tieramah dimuka wartsawan perem: 
puan Amerika. Ada 2 wartawan lelaki 

   

   
  

“turut hadlir. 
“Ketika pertanjaan2, wartawan lelaki 

mau turut tanja. Maka wartawan2 pe- 
rempuan itu melarang. 
'Berabe pikir, wartsawan2 perempuan 

Amerika dalam masjarakatnia kepingin 
supaja lelaki “tidak bersuara. Dengar 
sig boleh. et 
'Berabe keberatan kalo begini. Lha 

wong tiuma tanjak to! 
:/Apa zus2 wartawan kita djiuga mau 
tjorto rekannia di Washington? 
Itu mBsh Nur sudah kuwatir, Tari 

dia. memang selalu ketakutan kalau 
terhadap kaum hawa. 

Es : # 
“MAS ALI sangka! keras bahwa pe- 
Muda2 jang beladiar ke Amerika itu 
melalaikan  peladjarannja kemudian 
.ketjantol nonah2 disana. 

“Itu 60 kadet jg beladjar di Amerika, 
tidak ada seorangpun jeng ketiantol,. 
Kalau lihat kanan kiri sadja sih boleh2 
sadja. Tetapi tidak ada ig kawin. ! 

Nah, Berabe kan pernah bilang, dia: 
ngan lekas2 pertjaja kabar bohong itu. 

Nichtnia mBah Nur jang punia tu 
nangan beladiar ke Amerika punse- 
nang dengar kabar itu. Tidak takut ke-j 
hilangan tunangan. 

. Jang aneh bung Kriting, dengar itu 
lantas tidak diadi kepengin ke Amerika: 

Padahal dia sudah mulai beladjar dan- 
sa rumba! Dasar bung Kriting ! , 

Pa 

  

UPEG “IOCID 

“BT. benarkan 
Tuntutan S.B.H.L 

. MENGENAI sengketa antara S.B. 

HI dengan hotel Garuda” oleh B. 

T,I' tjabang kota Jogjakarta, dalam 

rapatnja baru2 ini, setelah diadakan 

usi sedalam-dalamnja, diputus 

     

“1. Tidak ada suatupun alasan jang 

tidak membenarkan tuntutan S.B. 
Papan i 

ter 

'hadap' sikap-tidak-mau-berunding da 
ri hotel ,,Garuda”. 
Th Menjokong Aksi-Solider S.B.H. 

Pai 

- Atas usaha Persatuan Peladjar 

. Demobilisant dan Ikatan Pemuda 

Peladjar Indonesia Pusat Daerah 
Jogja, telah dapat didirikan Sek. Me 

   
    
   
    

  

.2tas nasehat , Dr. 

| Dr. Suharso. 

- GEN Na alan 

Djas jg kami tahan. 
Berkenaan dengan tulisan saudara 

R. Notojuwono dalam ruangan fiki 
ran pembatja pada K.R. tertanggal 
hk Djuni 1951, untuk menghindarkan 

salah faham atau fikiran jang bu 
kang (priksa noot Red.), pendjela 
sannja adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengangkutan anak2 ber 

Sebab akibat dari kedjadi- umur tidak lebih dari 36 bulan dan 

an ini adalah sebagai berikut. ta' Mengambil tempat tersendiri, ta? 

Kedua peradjurit ini tinggal dikenakan pembajaran. 
di Hotel Bandung bersama? Dalam soal ini Sdr. N. ketika di 

—,,Sersan Sinaga" tewas— 
Ditembak Kopral 

Selasa pagijl. terdjadi pem. 
bunuhan atas Sersan J. Sina. 
ga, jang dilakukan oleh Ko- 
pral. Ms. dengan sebuah pes- 
tol. Korban tsb. ditembak ke. 
tika akan pergi mandi dan 

meninggal dunia dirumuh 
sakit militer ,,Benteng”. 

Gengan kelusrganja. pada tanja oleh “portier, - anak tersebut 

mulanja terdjadi pertjektio- berumur 5 tahun dan dengan sendi 
kan diantara isterl kedua 1 rinja dikenakan pembajaran. 

2. Badju sdr. N. jang kami tahan 
adalah sebagai tanggungan (Wwadr 

bory) dan dapat diminta kembali, 
setelah biaja perdjalanan dipenuhi. 

3. Tindakan ini TERPAKSA kami 
ambil, agar peraturan D.K.A. tidak 
diabaikan jang akibatnja merugikan 
D.K.A. chususnja dan Negara umum 
nja. , 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
tindakan ini kami djalankan dengan 

hati jang berat dan dimaksudkan 
sebagai pendidikan bagi umum untuk 
memperhatikan tata-tertib jang sa 

ngat dibutuhkan itu. - 
Apabila umum suka membantu 

usaha ini, maka hal tersebut diatas 

tidak akan terdjadi. 

R. SOEMARLAN. 
Kepala Setasiun Jogja. 

Noot red.: Noot redaksi hanja me 
ngenadi saudara portier, jang Menu 

rut sdr. Noto telah minta uang sea 
danja sadja, setelah sdr. Noto me- 

njatakan tidak punja uang lagi. 
Kalau benar, tentu sikap saudara 
portier itu te” akan dapat disetudjui 
oleh saudara kepala Setasiun. 

orarg jang bersangkutan, di. 
mana kemudian turut ditjam- 
ipuri oleh suaminja masing2. 

Tadinja disangka perkara 
ini sudah dapat diachiri dgn 
perdamaian pada ketika per- 

. tiektjokan tsbterdjadi, tetapi 

rupanja sangkaanini meleset, 
sehingga terdjadilah tembak- 
an jang mesewaskan itu. 

Selandjutnja dapat diberita- 

kan, bahwa Kopral Ms. se- 
mendjak kemarin sudah me- 
mindahkan isterinja lebih 
dahulu dari kamar tempat 
tinggalnja tersebut. Sekarang 

“perkara ini sudah ditangan 
C.P.M. Ant.     
  

(| Lembaga orang buta 

Dari pihak jg mengetahui ,,An- 
tara« folo mendapat keterangan, 
bahwa oleh Inspeksi Djawatan Sosi 
al Propinsi Djawa Tengah telah 
diadjukan usul kepada Pemerintah 
untuk membuka sebuah lembaga 
orang buta (blinden instituut) di 
Solo. Sebelum itu ada 3 tempat jg 
dipandang baik untuk tempat lem 
baga orang buta tersebut, tetapi 

Suharso, maka 

Solcl h'jg terpilih sebagai tempat 
jang baik untuk lembaga orarg kuta 
tsb. Superv'sie dari lembaga tsb. 
nantinja akan diserahkan kepada 

  

NANTI SORE... 
Dn 

Tuan tentunja beladjar 
BOEKHOUDEN A. 

di ,MITRA” - Bintaran wetan 11 
AH. INGGERIS. 

'di ,EMERGO” - Bintaran lor 2. 
Tuan masih dapat mendaftarkan. 

5 16-6. 

  

  

  

KEDAULATAN RAKJAT 

.... : 

Surtat kiriman 
Pimpinan Redaksi jth., 

Dalam harian sdr. tertanggal 29 - 
5-'51 termuat sikap B.T.I. terhadap 
lumbung-patjeklik Pemerintah Dae 
rah Istimewa Jogjakarta jang dika 
ME bina akan memberikan 

bantuan setjukupnja dengan djalan 
mengandjurkan (tidak paksaan), su 
paja kaum tani suka mendjual padi 

nja kepada Pemerintah.................. 21 

Maka B.T.I. tidak akan menun 

djang. usaha Pemerintah Daerah Is 

timewa Jogjakarta mendirikan lum 

bung-patjeklik sematjam diatas. 

Jogjakarta 3-6-51. 

san. BUL.I, tjab. Kota Jogja. 
x 

Siaran RADIO 
Gelombang 59.2 dan 1224m 

KEMIS 17 DJUNI 1951. 

14.00 Siang riang 

17.600 Gending kanak? 
17.30 Pengumuman dan Berita Kota 

18.15 Tanja djawab mendjelang Pe 

milihan Umum 
Peladjeran Njanji Pemuda 

Tindjauan Tanah Air 

Lagu2 Terkenal 

Merdu meraju 

Hidangan Malam 

Motiopat 

  

Kebenaran berita tentang sikap 

B.T.I. tersebut diatas kami sangkal. 
Sikap B.T.I,: 

B.TI. selalu berusaha dan menun 

djang usaha2 untuk meringankan be 

ban Rakjat. 

| Lumbung-patjeklik “Pem. Daerah 
Istimewa Jogjakarta berdiri atas 
pindjaman modal dari N.V. BAMA 

dengan ikatan rente jang tidak sedi 

kit. 

18.30 
19.15 
19.40 
20.15 
20.30 
21.30 

2 

  

Jajasan Kanisius Jogjakarta 
KURSUS: PENDIDIKAN Idjazah B. I 

' Pengakuan Kem. P.P. d.K. tgg. 2517 — 50 No. 55591F 

Pendaftaran murid untuk tahun peladjaran baru mulai 

“hari Senen 11 Djuni, sampai Saptu 23 Djuni | 

tiap2 hari kerdja dari pk. 5 sampai 6 sore. 

SJARAT MENDAFTARKAN: Idjazah S.M.A., S.G.A. dan |) 

Sederadjatnja. 

TEMPAT PENDAFTARAN : Setjodiningratan 20, Jogjakarta 
81—6 

Pada hari SENEN 11 Djuni 1951 djam 10 pagi, di Balai-Lelang 

| SKEMADJUAN” Djl. Judonegaran 14, Jogja. Ketjuali Perabot rumah 

, tangga lengkap, persediaan besar. Tjita2, Batik2, Sarung palikat, 

Kain lurik, Pelangi2 dll. 

Hari periksa 

AHAD SORE 
69 6 

      
     
    

Djuru Lelang. 

PAK MUH 

  

Lebih landjut diperoleh keterangan 

bahwa mengenai usaha tsb. akan 

diadakan hubungan dengan Malaya 
(Djohor dan Kuslslumpur) jg telah 

menjanggupi ikut membantu dalam 

usaha tsb. dengan membantu usaha 

pertjobaan, latihan tensga jg dlperlu 

kan dan mengirimkan tenaga ahll. 

Dengan dibukanjsw lembaga orang 

buta di Solo itu kemungkinan besar 

lembaga orang buta jg kini ada di 

Temanggung dipindahkan pula ke 

Solo. Ant 

   

      

    

  

nengah sor€ untuk kelas I dan EF: 

Mata peladjaran akan disesuaikan 

dengan S.M. Negeri. 
» . 

Guru-gurunja terdiri dari para 

Mahasiswa. Adapun jang mengenai 

tempat masih dalam perundingan. 

  

  

(Re 

“YOUNG MAN 
13 tehun keatas. 

KIRK DOUGLAS — 

.? tidak perlu.     - Pudjian : 

  

   

  

Diutjapkan be-ribu2 terima kasih 
Atas segala bantuan lahir/bathin 

dan pada pemakaman Anak/Suam'/Kakak/Ajah kami : | 

R. SOEGIRWADI 
Di PURW OKERTO. 

aka 

Keluarga 

| Purwokerto, 15 Mei 1951. 

    

Film jang ditunggu-tunggu para penggemar lajar putih, 

Baru kali ini dapat menjadjikan: 

WITH A HORN 
dengan tiga bintang jsng terkensi: 

Bukti mendjadi kenjataan. 

djam: 5—7—9. 

LAUREN BACALL — DORIS DAY 

83—6 

  

Sedari zaman purbakala wanita tahu bagaimana 

tjaranja menghias diri. Djuga nona akan dapat 

menandingi puteri? dongengan nenek-mojang 

kita dengan memakai sabun Colibrita, jang me- 

ngandung tjampuran wangi?an pilihan, sehingga 

kulit nona memantiarkan harum semerbak jang   

  

  

jang dianugerahkan selama sakit 

Pusat Makassar   

Jang berdukafjita : 

Nj. DJOJOSOERONO, 
R. Aj. SOEGIRWADI, SI 
R. SISWADI — DJOJOSOERONO, | 
R. E. HARJONO, 
R. NOERTJIPTO MOHAMMAD. 2. 

“T9-6. 

  

  

/Didjual: 

timbangan lux, dil. lagi. 

keterangan: 
j antara djam 7—8.30 pagi 

4—6.00 sore 

KABAR PENTING” ||: 

dapat diperoteh pada Taman Juwono 1 Jogja 

Kuliah tahun pertama). 

Makassar. 

” Bermatjam2 perkakas keperluan toko, seperti etalagekasten, Pan 3 

snaar segala ukuran compleet dengan katja, cashregister, 

117-6 

»BALAI PERGURUAN SAWERIGADING" 
: (sedjak 5 Oktober 1945) P3 

Tjabang2 diberbagai tempat. 

»SAWERIGADING COLLEGE” (Balai Perguruan Tinggi 

Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat. 

2, 3dan 4 tahun. Kuliah tahun pertama dan kedua). 

Persiapan Fakultet Kesusasteraan : 

1. Seksi Bahasa Indonesia. 2. Seksi Bahasa Inggeris. 

tjana 2, 3 dan 4 tahun. Kuliah tahun pertama). 

an Persiapan Fakultet Ekonomi. (Rentjana 2, 3 dan 4 tahun. 

Tahun pengadjaran 1951/1952 dimulai 1 September 1951. 

C. Keterangan dan mendaftarkan nama pada Pusat Tata Usaha 

E 3 »Sawerigading”, Djalan Mesdjid Raja Lr. 

N. SJAHADAT DG MAGASSING. 

Kredit jang dibutuhkan Tani jalah 

kredit jang murah dan mudah. 

      

| 
HALAMAN 4 

  

LUXOR Premiere malam ini Pt Inddndilnt 

  

Pemain2: R. ENDANG, FIFI YOUNG, SUTRISNI, T. DJUNAIDI di 8 

17 th. keatas. —  Djam 17 —19 — 21: 
   

  

  
  

    

Pendaftaran untuk Alasak Sekolah Per- 

Bogor, Jogjakarta, Malang, Bukittinggi / 
SJARAT?2 UNTUK DITERIMA : 

1. Segala Bangsa jang beridjazah Sekolah Menengah Negeri 

(S.M.) dari bagian Ilmu pasti. 

Ie 

K
e
p
 

Salinan idjazah dengan angka2 jang didapat pada udjian 

penghabisan. 

Salinan angka2 rapport jang terachir. : 

Keterangan dari tabib, bahwa ia berbadan sehat. 

Keterangan berkelakuan baik dari jang berwadjib. 

Surat dari orang tua/wali dengan kedudukan dan hasil 

sebulannja dan menerangkan kesanggupannja untuk 

membeai peladjaran anaknja. 

2. Pemuda dan pemudi jang berumur 16 — 20 tahun. 

3. Permohonan dikirimkan kepada Kepala S.P.M.A. jang di- : 

kehendaki, disertai : 

  
KE 

  

(3 

dan Makassar 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

Kepsla 

Pendidikan Pertanian 

(SODO ADISEWOJO) 
Kantor Kantor 

  

  
  

PENGUMUMAN. 
ma annpanaN 

I. Untuk para pemuda/pemudi jang mempunjai minat serta me- 

menuhi sjarat-sjarat, diadakan kesempatan untuk mengikuti 

II. 

III. 

IV. 

pendidikan (kursus) Ahli — Imigrasi sbb. : 

a. Ii manja kira2 4 bulan 

b. Dimulai bulan Djuli 1951 

c. Tempat Djakarta ") 

da Sjarat - sjarat penerimaan : $ 

1. Warga Negara Indonesia jang baik kelakuannja $ 

»
 

P 

5. 

Umur paling tinggi 30 tahun : 

Tammat S.M.A. bagian A/B atau idjazah jang sedera- 

djat dengan itu : 

Badan dan djiwa sehat : 

Sanggup ditempatkan dimana sadja, didalam maupun 

diluar kepulauan Indonesia : 

Setiap pengikut kursus diperlakukan sebagai Pegawai  Djawa- 

tan Imigrasi golongan IV dengan gadji - pokok paling rendah 

R. 145— Mereka jang telah lulus kursus ini dianggap lulus 

kursus vak chusus dengan gadji pokok R. 200,—' 

Vja). 

Pendaftaran diadjukan ke Kantor Pusat Djawatan Imigrasi 

(Bagian Urusan Pegawai) Djalan Teuku Umar 1 Djakarta, 

disertai dengan : 

Surat riwajat hidup jang lengkap : a. 

b. 

& 

d 

e 

#) 

»GERAK” - VI. 

Turunan Idjazah serta 

(golongan 

daftar angka jang sjah: 

Surat keterangan Pamong Pradja/Polisi, 

Surat keterangan Dokter : 

Surat? jang perlu diketahui (pengalaman, pudjian dja- 

sa d.s.b.) 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 23 Djuni 1951. 

Tidak diadakan asrama 

| dan tentang perumahan Djawatan Imigrasi Pusat, 

harus urus sendiri. 

72-6 
  

  
  

   minta diri dari padamu. 

Sawerigading) dengan : 

(Rentjana 

(Ren-     

sepku. Tak ada waktu lagi untuk makan 
siang. Tjuma sempat pulang sebentar untuk 

    

   

    

  

  

  

Apa kubuat sekarang? Bepergian 
dengan perut kosong? 

Tentu buruk akibatnja. 
mengapa tak 

lekas kubikinkan sand- 

wich-PALMBOOM? 

  

  

  

    Kanda. ini kopermu Dan 

bungkusan ini bekal ma- 

kananmu. sandwiches jang 

selalu kau gemari $ 
108,22, Posthox 83, 

T
G
T
 

Makassar 1 Djuni 1951. 

Ketua Umum . ,Sawerigading” 

  

63 - 6. 

  

Sekolah 

"Geli Gani 

- mulai 

| “TEMPAT PENDAFTARAN: utk. bag. Puteri, Djl. Sumbing 1 
| untuk bag. Putera, Setjodiningratan 20. | 80—6   

“IL AHLI NUDJUM H.B. AZAD Kotakpos No.: 132 BANDUNG 
-- Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, pertjintaan, 

| 'perdjodoan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan na- 
. ma dan umur dalam satu enveloppe dengan poswesel R. 10,—, 

“I Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti. Rahasia 
1| tanggung dipegang teguh. 

    

Menengah Atas. Katholik 
bag. A. dan B. Bersubsidi 

bag. A. dan B. Bersubsidi 

dengan KESEMPATAN IKATAN DINAS NEGERI 

Menerima murid baru, putera dan puteri, 
MULAI PENDAFTARAN tanggal 11 Djuni, tiap2 hari-kerdja 
P3 . 8 sampai 10 

  

Atas Katholik K IAGU $ 
SALATIGA 
PALEMBANG     
MENIKAH pada tg. 3 DJUNI 1951 : 

Rr. MOENTARNI A. SASTROSAPUTRO 
DENGAN 

ABDUL WAHID 
    

  | 

6 || 
  

  x ———— 
  pagi. 

  

aa 
  

' (anggota 

LASMIJATUN — 

Sumatera Selatan   
  

  Timur     63-6. 

    

TELAH MENIKAH Di DJAWA—TIMUR: 

ABUBAKAR — GANI 
D.P.R. Kotapradja Jogjakarta) 

3 — JUNI 1951.   | 

| 

KREDOWIKARTO 

| 

  

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH 

kekajaannja akan vitamin" A dan D. 

               

    

    

   

  

   

     

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem: 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. . ...... 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

  

Lezat benar rasanja. Dan karenanya badanmu 
tetap segar. 
Istriku selalu kata, bahwa rasa sedap itu 

Silahkan mentjoba sandwich ini. Tuan! 

adalah berkatnja PALMBOOM. 
  

  

H 
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KEY Pen Pe IVA 
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