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Peratutan Gu 

. Rumah / Gedung? 
| Dalam daerah Kotapradja 

— Jogjakarta. 
Untuk menghindarkan salah-faham 

mengenai peraturan sewa menjewa 
rumah dari Pemerintah Kotapradja 
Jogjakarta jang sudah disetudjui 
oleh DPR Kota dalam rapatnja tg. 
15 Mei 1951, maka perlu didjelas- 
kan, bahwa peraturan tsb. belum ber 
laka, "menunggu Pengesjahan dari 
pada Dewan Pemerintah Daerah Is- 

timewa Jogjakarta. 
Hingga kini Dewan Pemerintah 

Daerah Istimewa Jogjakarta belum 
mengesjahkan..peraturan tsb. De- 
mikian pengumuman ,,Djapen Ko- 

Pe Ba : 
Delegasi UNESCO 

berangkat - 
Delegasi Indonesia ke konp: UNES 

CO- di. Paris kemarin. pagi terbang 
dari Djakarta. Delegasi itu dipimpin 
oleh Prof. Dr. Sardjito dan anggau 
ta?nja terdiri dari Prof. Dr. Prijono 
dan Mr. Sumitro Reksodipuro. — RD. 

Rentjana 10 tah ntjana 10 tahun 
PT: $ : .. 

' kewadjiban be- 
# 5 2 2 ia l di 20 ladjar 
Selasa pagi jl. diantara Menteri 

PPK, Mr. Wongsonegoro, dan Pengu 
rus: Besar PGRI telah diadakan per 
temuan untuk bertukar fikiran ten” 
tang rentjanae H@lstahun mengenai 
kewadjiban beladjart : 

Tentang penjelesaian tuntutan P. 
G.RI. supaja kelebihan djam beker 
dja mendapat argaan sepan- 
tasnja, Menteri PI menerahgkan, 
-bahwa dalam mentjari djalan penje 
lesaiannja ini, Parlemen telah dapat 
menghindarkan terdjadinja  pemo-' 
gokan dikalangan guru. Usul2 pe- 

njelesaian jg. telah dimadjukan oleh 
panitya bersima jang telah dibentuk 
oleh. yakil2 PGRI dan Kementerian 
PPK, akan dibitjarakan minggu de- 
pamer OR ET 5 

Merigenai keterangannja, bahwa ia 
kurang dapat menjetudjui Parle- 
men turut tjampur dalam soal-soal 
jang masih termasuk dalam beleid 
penjelesaian Pemerintah, Menteri 
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PPK mendjelaskan, bahwa jang di- - 
maksud ialah dalam soal2 umumnja, 
jaitu Supaja tugas dan kewadjiban 
tiga soko guru negara: kekuasaan 
eksekutif, legislatif dan kehakiman 
jang harus didjalankan oleh badan2 
Pemerintahan jang terpisah satu sa- 
ma lain — Ant. 
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TINDAKAN KEDJAKSAAN AGUNG: 

TOKO2 INDIA DIPERIKSA 
Buku2 tidak beres, padjak 

kurang masuk 
INDAKAN pemerintah jang telah. didjalankan 
terhadap toko2 bangsa India kemarin dulu ada- 

lah atas perintah djaksa agung dan meliputi toko2 
bangsa India -diseluruh Indonesia. Tindakan terse-: 
but didjalankan dengan alasan bahwa pihak ke- 
djaksaan agung mempunjai petundjuk2 jg memberi 
beberapa toko2 India tidak mengisi buku2 dagang- 
nja seperti jang ditetapkan oleh.undang2 negara. 
Demikian kata Abdul 
tinggi kedjaksaan agung 
kedjaksaan agung dalam 
kemarin pagi. 

Dinjatakan bahwa tindakan ini 
perlu didjalankan untuk mengetahui 
keadaan pembukuan dari pedagang2 
itu jang sebenarnja. Sebab hal ini 
diabaikan: maka negara akan men- 
derita kerugian berdjuta2 rupiah ba- 
njaknja, sebagai akibat dari pada 

kurang masuknja pembajaran pa- 
djak jg sebenarnja dari pedagang2 

i : 

Menurut keterangannja lebih dja- 
uh, dalam tindakan ini tidak dilaku- 

kan sesuatu penangkapan atau pem- 
beslahan-barang2 lain ketjuali bu- 
ku2" keuangan dari toko2 golongan 
India itu. 
Dalam . penggerebegan . tersebut 

oleh pihak berwadjib telah dibeslag 
buku2 mengenai keuangan dari to 
ko2 India/Pakistan itu. Kabarnja ti 
dak kurang dari 50 toko2 bangsa 

India/Pakistan jang pada hari itu di 

datangi polisi dan MB untuk keper 
luan tersebut diatas. 2 

Rumah India djuga! 
Dapat dikabarkan bahwa tindakan 

tsb. bukan sadja tertudju terhadap 
toko2 bangsa India, tapi djuga peru- 
mahan2 dari orang2 India jang di- 
tjurigakan telan aidatangi oleh alat2 

kekuasaan negara. Dalam hal ini 
mungkin termasuk pula pedagang2 
dari golongan Pakistan. 

Abdul Kadir lagi! 
Mengenai soal Abdul Kadir cs 

oleh Abdui Mutalib Moro dikatakan 
bahwa itu adalah suatu soal jang 

mempunjai sangkut paut pandjang 
dan meliputi segenap lapangan ma- 
sjarakat di Indonesia. Dinjatakan 
bahwa tindakan Kedjaksaan Agung 
terhadap Ir. Abdul Kadir ketua Pa- 

  

Sidang DPRD Solo : 

8071, Keuangan Ko tabesar tergantung 
. 2 “Provinsi Djawa Tengah 
Rentjana begroting harus sesuai instruksi atasan 

(Oleh Koresponden K.R. Solo). 

S DANG DPRD Kota besar Surakarta ke YX hari kedua diadakan Se 
lasa jk, dihadiri oleh 25 anggauta. Sidang dipimpin oleh Ketua, Sis 

woprainoto. 
Atas usul Susanto 2s. DPD mene- 

rima baik mendjadi perantjang be- 
grotings ontwerp Kotabesar Sura- 
karta dengan menerima bantuan 

| usul2 dari DPR. Rentjana mana oleh 
-DPD disanggupkan paling lambat 2 
bulan selesai. - 
Dalam keterangan jang diberikan 

oleh DPD mengenai rentjana begro: 
ting untuk th. 1951, Gingstakan bah- 
we& halitu telah diadjukan kepada 
Provinsi Djawa Tengah, akan tetapi 
tidak dapat pengesjahan, karena ti- 
dak sesuai dengan sjarat2 jang di- 
tentukan oleh Provinsi. 

   

  

Dalam keterangannja fditambah- 
kan pula, bahwa 8074 dari keuangan 
Kotabesar Surakarta tergantung ke 

( Provinsi, sehingga fihak ata- 
mempunjai kekuasaan dalam 
jusun rentjana begroting, menu- 

rutgaris2 jang sudah ditentukan. 
Hanja 2075 sadja Pemerintah Balai- 

ta, dapat mempenuhi kebutuhan, 
jaitu hasil Panggaotan, padjak2. 
Dalam pada itu diterangkan, pem- 

bagian 8004” dari Provinsi dibagi 
mendjadi: 1. Anggaran keuangan 
pokok, ja: pengeluaran ga- 

  

Gji. pegawai, keputusan sehari-ha- 
riymisalnja tambal sulam  djalan2 
dsb.nja 2. Anggaran keuangan susu- 
lan, jaitu untuk segala sesuatu me- 
ngenai keperluan2 membikin dja- 
lan2/gedung2 baru, dsbnja. 

—- 

  

Kawat pernjataan SBI! 
Kemarin dulu jl. Komisariat Sa- 

rekat Buruh Islam Indonesia di 
Surakarta telah mengiriihkan kawat 
kepada P.B. SBII di Djakarta, dgn 
pernjataan: Tidak menjetudjui Ren- 

tjana Pemerintah untuk gantinja 

P.P. No. 39. 

S.B.P.I. Surabaia 
sitdown - staking 

Karena telah sekian hari suasana 

antara S.B.P.I. dan P.P.I. tetap ma- 
sih runtjing, hari ini S.B.P.I. seluruh 
kota Surabaja mengadakan sitdown 

staking ditiap kantor pertjetaKan: 
Dimuka pintu dipasang bendera me- 

rah. 
Akibat pemogokan itu, besar ke- 

mungkinannja surat-surat kabar di- 
kota ini tidak terbit. Buruh per- 
tjetakan jang hanja mengerdjakan 
surat kabar tidak ikut sitdown sta- 
king, tetapi mereka solider dan ti- 
dak bekerdja hingga-tengah hari. 
Berhubung dengan pemogokan itu sk 
Trompet Masjarakat sengadja akan 
memberhentikan penerbitannja, bila 
S.B.P.I. terus mogok. 

  

  

  

ehabis bulan Ramadhon ini 
. Presiden Sukarno akan beker 
dja sebagai buruh biasa di Su 
rabaja, dengan maksud meng, 
gerakkan masjarakat supaja 
bekerdja segiat-giatnja dilapa, 
ngan masing2. Kini lebih lan 
ajut didapat keterangan, bah 
wa dalam mendjalankan peker 
djaan sebagai buruh biasa Pre 

IL siden akan . disampingi oleh 
». kepala kabinet Presiden, Mr. 

Bi
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pala Rumah Tangga Presiden, 
. djendral major Suhardjo, dan 

mena : ia ju Fa ” ta   

: — Presiden Tukang bubut 

Abdul Karim Pringgodigdo, ke 

  

adjudant Presiden, major Su 

gandi. 

Presiden Sukarno - akan be 
kerdja sebagai tukang bubut, 
Mr. Pringgodigdo dibagian tata 
usaha, djendral major Suhardjo 
mendjadi mandor dan Major 

Sugandi mendjadi djuru pentja 
tat.. Pekerdjaan itu akan dila 
kukan sedikit-dikitnja selama 
2 hari. 

Selama Presiden bekerdja di 
Surabaja, Nj.. Sukarno akan' 
menghadap ibunda mertua di 
Blitar bersama-sama dengan 
putra putrinja. — RD.   

  

  

Mutalip Moro pegawai 
merangkap djurubitjara 
pertjakapan dengan pers 

nitya Kendaraan Bermotor dan ka- 
wan?-nja itu didjalankan dengan 
alasan? tjukup kuat dan didasarkan 
atas pertimbangan? dan petundjuk?2 
jang kuat tentang kesalahan? jang 
diperbuat mereka. 

Dikatakan bahwa pemeriksaan pen 
dahuluan atas diri Ir. Abdul Kadir 
telah dimulai dan bila segala sesua- 
tunja telah beres, soalnja akan sege- 
ra dimadjukan kedepan pengadi- 
lan. Menurut djurubitjara itu pe- 

nangkapan .atas diri Abdul Kadir di 
djalankan karena pelanggaran2 pa- 
sal 418 dari hukum pidana (retour 
commisie) “dari ,,Strafwetboek” ja- 
itu menerima upah dari luar dalam 

hubungan pekerdjaannja sebagai pe- 

gawai Pemerintah. 

.- Penangkapan lain 
Dinjatakan bahwa dalam soal ini 

masih akan dilakukan lagi penang- 

kapan? lainnja dibeberapa tempat di 
seluruh Indonesia tapi siapa ,,tjalon” 
jang akan ditangkap itu belum bisa 

diterangkan. 
Dalam hubungan ini oleh djuru- 

bitjara tersebut dinjatakan bahwa 
kedjaksaan agung tidak akan ragu? 

dan akan bertindak tegas terhadap 
siapapun djuga jang melanggar hu- 
kum negara. Dinjatakan bahwa tu- 
djuan tindakan jang tegas ini sema- 
ta? untuk mendatangkan atau tmem- 
beri keamanan dan ketenteraman. 

Ant. 
  

Pembajaran L. N. rugi 
650 yard 

Mr. Kartanegara directeur. iuran 

Bank Negara menerangkan, bahwa 
dengan adanja harga karet turun 
maka kas negara alat2 pembajaran 

luar negeri akan menderita kerugi- 
an jang ditaksir sedjumlah 650 dju- 

ta rupiah. Selandjutnja ia menerang 
kan, bahwa dengan terdjadinja penu 
runan harga karet maka karet rak- 
jat jang banjak menderita. Untuk 
.mengatasi kesulitan2 pendapat2 de- 
viesen negara2, “maka barang2 ex- 

port harus diperbesar misalnja lada, 
karet, teh, timah dil. RD. 

  

Gentjatan sendjata di Korea ? 

15 NEGARA AKAN MEMADJUKAN 
PENDAPAT — | 

EMBANTU menteri luar negeri Amerika Serikat, Dean Rusk, telah 
meminta kepada 15 negara jg. mempunjai pasukan? di Korea, su- 

paja memadjukan pendapatnja jang mungkin Gapat didjadikan ' bahan 

- bagi suatu pernjataan PBB dalam 
rea, : : 
Sementara itu diduga, bahwa 

Amerika dapat menjetudjui penje- 
lesaian perang Korea dengan - sja- 

rat2 sbb.: 
1. Gentjatan sendjata didekat ga- 

ris lintang 38”. 
2. Pembentukan daerah jang tiada 

bersatuan seluas 20 mil antara pa- 

sukan2. Utara dan PBB- dan. 
3. Penarikan mundur tingkat demi 

setingkat dari semua pasukan jang 

bukan pasukan Utara dibawah pe- 
ngawasan PBB. : 

- Pasukan PBB madju. 
Pasukan2 PBB kemarin terus me- 

njerbu kearah lembah jang menudju 

kedaerah Pertahanan Utara di Korea 
Tengah. Komunike tentara ke-8 ne- 

ngumumkan, bahwa pasukan2 PBB 

memperoleh kemenangan2 jang di- 

daerah tsb., dimana diduga dipusat- 

kan sedikitnja 20.000 tentara Korea 

Utara dan RRT. 

  

. . . 

Eisenhower punja rentjana 
Pertahanan jang djitu 

untuk Eropa 
Ketua gabungan kepala? staf ane- 

Y-ton perang Amerika Serikat, djen- 

deral Omar Bradley, jang Kim se- 

dang berkundjung ke Eropa, menja- 

takan, bahwa djenderal Dwight Ei- 

seanower dan anggota? statnja te- 

lah mempunjai suatu rentjana per- 

tahanan bagi Eropa jang sudah 
siap untuk didjalankan. 

Sementara itu kepala staf ang- 

katan udara Amerika Serikat, djen- 

deral Goyt Vandenberg, menjatakan, 

"bahwa angkatan udara Amerika Se- 

rikat akan mengerahkan kekuatan- 

nja apabila Eropa diserang. . Van- 

denberg tiba di Paris untuk me- 

ngambil bagian dalam  konperensi 

kepala? staf angkatan udara negeri? 

Barat. — Ant. AFP. 

Konp. Buruh Interna- 
sional dibuka 

Organisasi Buruh Internasional 

jang melangsungkannja kongresnja 

jang ke-34 kemarin telah dimulai di 

Djeneva. Utusan2 dari Polandia dan 

Tjechoslowakia mengusulkan supaja 

wakil Tiongkok Nasionalis dikeluar- 

kan dari sidang mendjadi atjara 
pembitjaraan jang lama. 

Achirnja soal tsb. diserahkan kpd. 

sebuah Panitya untuk dipetjahkan. 

  

  

Kekurangan keuangan 
anggaran tanah 3 milyard 

Sundjoto ketua seksi keuangan 

parlemen menjatakan, bahwa seksi 
parlemen keuangan telah mempela- 

djari rentjana anggaran belandja 
untuk th. '51. Ia berpendapat, bah- 

wa kekurangan pem. dalam angga- 
ran belandja th. '51 akan bertambah 
mendjadi 3 milyard karena bertam- 
bahnja susunan dari Kemt.2 pekeraja 

an umum, perhubungan perekonomi- 

an dan pertanian. Sundjoto selandjut 
nja menerangkan, bahwa seksi keu- 

angan parlemen telah mempeladjari 

pula suatu usul inisiatip untuk me- 
rentjanakan Undang2 padjeg export, 
jang akan dapat menambah penghat 

silan sebanjak 1 milyard untuk ke- 
uangan negara. RD. 1 

  

Lembaca Kebudaraan Indonesia 

»Kon. Batawaeasch Genootschap 

yan Kunstenen Watens: hasnan"” 

mentjapai gentjafan sendjata di Ko- 

  

Konperensi Dinas Pen- 
didikan Djasmani 

Kursus Insiruktor Pend. 

Djasmani. - 

10 HINGGA 16 bin. ini'dkan'diada- 
kan kursus para Instruktor Pendidi 
kan Djasmani seluruh Djawa Tengah, 
termasuk djuga Daerah "Ist. Jogja 
karta, bertempat di Salatiggdi: 

Kursus tersebut akan didahului 
dengan konperensi dinas Inspeksi 
Pendidikan Djasmani Daerah: V dan 

VI. : A 
Kemarin telah berangkat ketempat 

tersebut 6 orang Instruktor Pend. 

Djasmani dari Daerah Istimewa Jo 
gjakarta untuk mengikuti kursus 

tersebut. 

n LG 2 KG 

Garuda” akan dikupas 
Panitya Aksi Solider S.B.H.I. me- 

ngumumkan bahwa P.A.S. akan me- 

laksanakan rapat Umum di Gedong 

Sandiwara C.H.T.H. tgl:  10-6-51 
(Hari Minggu Sore djam 15.30). 
Kepada Umum. jang bersimpati ke 

pada perdjuangan Buruh, P.A.S. 
mengharap supaja dikundjungi rapat 
Umum, dalam rapat itu akan diku- 

pas tindakan dari N.V. Grand Hotel 
de Jogja terhadap buruhnja jang ter- 
gabung dalam S.B-H.I. 

Lebih djauh dalam" rapat umum 
ini akan ditegaskan djuga jang N.V. 

Grand Hotel tidak mau berunding 
meskipun pihak Pemerintah - sudah 
memanggil Direksi N.V. Grand Ho- 

tel jang ternjata ia tidak mau meng- 

hadirinja. 

  

Panitia penindjau pera- 
turan gadjih pegawai 

negeri 
MENTERI urusan pegawai RP 

Suroso menerangkan, bahwa dike- 
menteriannja sedangdiadakan persia 

pan2 untuk membentuk suatu pani- 
tia Gadjih jang bertugas menindjau 
kembali peraturan gadjih dan pelba- 
gai tundjangan2 pegawai pemerin- 
tah sebagaimana jang tertjantum da 
lam PGP. Karena batas waktu da- 

lam persetudjuan KMB bagi pega- 
wai2 Belanda telah berachir ualam 
tahun jad. Djuga karena beberapa 

djabatan RIS dulu belum dimasuk- 
kan dalam peraturan  PGP, maka 
kini perlu diadakan suatu peraturan 

jang akan meliputi seluruh pegawai 
pemerintah. 

Panitia tersebut akan terdiri dari- 
pada kementerian urusan pegawai, 
wakil vaksentral dan para ahli. Dan 
panitia diharapkan telah dibentuk 
dalam achir bulan ini. Ant. 

AKSI PEMBERSIHAN 
KE | SELESAI 

65 Orang ditangkap 
Ating  Prawirasastra, Komandan 

Bat. Mobrig Besar Djawa Barat, me 
nerangkan bahwa selama ,,aksi 
pembersihan 10 hari” jang dilakukan 
oleh kombinasi ,,/Mobrig, Reserve 
Kompi dari Djawatan Polisi dan 
kompi2 dari Sekolah Polisi Sukabu- 
mi” didaerah Kabupaten Sukabumi 
itu telah ada 65 orang jg ditangkap. 

Dari sedjumlah itu terdapat 15 
orang jang telah lama ditjari oleh 
Polisi karena | dipersalahkan telah 

melakukan pembunuhan, pentjulikan 
dan penggarongan, sedang jang la- 
in2nja terdiri atas anggauta2 ge- 
rombolan bersendjata jang menamai 
diri ,,Tentera Islam Indonesia” dan 
»Bambu runtjing”. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa beberapa putjuk sendjata telah 
dirampas oleh angkatan2 kepolisian. 

Ditambahkannja,, bahwa selain 
dari djumlah tsb. ada djuga 2 ang- 
gauta Polisi jang ditahan, karena 
tuduhan telah mengadakan perhu- 
bungan dengan gerombolan bersen- 
djata. 

Achirnja dinjatakannja pula, bah- 

wa gerombolan2 bersendjata masih 
ada, -diantaranja. iang: berasal Ari 
daerah Selatan Kabupaten Bandung. 
Oleh karena itulah aksi pembersihan 
akan dilakukan terus. — Ant. 

  

  

Panitia Lebaran 
Pemerintah kini telah membentuk 

suatu panitya antara Kementerian2 
untuk melaksanakan rentjana leba 
ran, jang diumumkan barug ini oleh 
Ment. perekonomian Mr. Sujonohadi 
noto. Panitya itu terdiri dari P.M. 

Menteri2 perekonomian,  -keuangan, 
perburuhan, sosial dan perhubungan 
atau wakil-wakilnja. “ Diharapkan, 
supaja rentjana tadi untuk "pulau 
Djawa dapat diselesaikan sebelum 
hari raja Idulfitri. — RI. 

  

" AG Rp PO0 TA AN NG PE MBA NO, 

“Bebulan R 9. 
Etjeran BR 0.5 | 

- | 
ADPERTENSI : | 

1 milimeter, 1 kolora BR o.1e | 
| 

1 . 

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota 

  
  

TAHUN VI — NOMOR 409 

    

Ki Hadjar Dewantara dalam. ,tumbuk” usianja ke-64 tahunnja tam- 
pak kini diabadikan. Disamping-kirinja duduk Nji Hadjar, jang turut 
membantu. dalam perdjuanyannja su sminja. Kanan Ki Hadjar turut keli- 
hatan Pak Darminta, anggauta Madjelis Luhur Taman Siswa. 

(gambar: spec. KR). 

DJAWABAN PEMERINTAH 

Perusahaan tjampuran anta- 
ra modal asing”dan kapital 

nasional 
EMALAM dimulai djam 20 sidang parlemen di Djakarta telah me 

dengarkan djawaban pemerintah jang diutjapkan oleh PM Sul 

  
   

  

sendiri. Hadir dalam sidang itu, selain hampir semua anggauta2 k 

net djuga anggauta korps diplomatik. di Djakarta. Pun duta besar 

Dari pehak parlemen 

Dan ruangan umum tampak penuh, menandakan perhatian atas- djc 
Ali Sastroamidjojo kelihatan. 

Mr. 

hadir. 135 orang. 
  

  

ban pemerintah ini sangat besar. Sidang ini dipimpin oleh ketua Mr. Sar 

tono. : 

Dalam keterangannja mengenai 
keamanan Dr. Sukiman mengatakan, 

bahwa ia memprotes keras terhadap 
suara2 jang menjindir dan menjama 
kan staf K ini adalah keamanan ka- 
um kapitalis dan fasis. Ia menegas- 

kan staf itu adalah mengkoordineer 
segala alat2 negara dalam negeri un 

tuk menegakkan keamanan. 

WANG CHIH YUEN. 

Mengenai pengusiran wartawan 
Wang. .Chih- Yuen dinjatakan-- oleh 

Sukiman,- bahwa itu adalah. sung- 
guh2 mengenai peraturan2 immigra- 
si belaka. Dan bukan mempunjai so- 

al2 politik. 

KEAMANAN & KEMAK- 
L- MURAN. 

Bahan2 mentah dalam negeri sa- 

ngatlah dipentingkan oleh pemerin- 
tah, karena dengan mengexport ini 
akan berarti kemadjuan dalam me- 
igimport bahan2 jang - dibutuhkan 

oleh perusahaan2 dalam negeri. Pun 
export mengenai hasil2 pertamba- 
ngan sangat diutamakan oleh peme- 

rintah. 
Hubungan antara keamanan dan 

kemakmuran dalam negeri dikata- 

kan oleh Sukiman, bahwa. keama- 

nan adalah suatu faktor jang mut- 

  

Canada menentang embargo 
Jang meliputi seluruh -perdagangan 

Jang meliputi seluruh per 
dagangan. 

CANADA menentang didjalankan 
nja embargo jang meliputi seluruh 
perdagangan terhadap RRT atau ne 
gara-negara komunis lainnja pada 

waktu sekarang jini. Demikian. men 
teri luar nege. Canada, Lester 
Pearson. 

Dikatakannja, bahwa Canada me 
nentang - didjalankannja  blokkade 
laut terhadap RRT atau penghenti- 
an semua perdagangan dengan nega 
ra2. Eropa jang berada dibelakang 
Tirai Besi. Dikatakannja, bahwa tin 
dakan itu akan merupakan tindakan 
jang terachir jang akan didjalan- 

kan. Dan tindakan terachir dalam 
diplomasi tidaklah bidjaksana, ka- 
lau tidak terpaksa berbuat demi- 
kian. 

Pearson mengatakan, hendaknja 

negara?. merdeka menghindari poli- 
tik jang kaku, jang tidak akan me 
mungkinkan mengadakan perdamai 
an dihari kemudian. i 

Embargo mesiu, bahan? strategis 
adalah politik jang sehat, kata Pear 
son. Tetapi lain halnja dengan tin- 
dakan memutuskan semua perdaga- 
ngan barang? jang tak dapat diper 
gunakan bagi maksud? peperangan. 
— Antara-UP. 

  

MINJAK IRAN : 
  

TENTARA SOVJET GIAT DIPERBATASAN 
Mahkamah Internasional mengadili ? 

ENURUT kabar jang- sangat lajak dipertjaja terdapat kegiatan? 

jang tak terbatas dan pemusatan2 pasukan? Sovjet dikedua tepi 

Laut Kaspia pada perbatasan sebelah Utara Iran. 

erah “perbatasan ini katakan “mereka telah 
meriam2 dan pesawat udara di daerah sebelah batas dengan tank2, 

Sovjet dan latihan2 itu setjara besar2an seperti 

djadi disitu dan djauh lebih besar dari pada 

Penduduk dari da- 

melihat adanja  latihan2 

belum pernah ter- 

patroli jangbiasa diada- 

kan diperbatasan. Demikian UP dari Teheran. 

Kebanjakan pesawat pemburu jg. 
digunakan itu diperlengkapi dengan 
alat2 meteorologi istimewa. 

Kegiatan2 sematjam itu selalu di- 
adakan sedjak achir bulan April di- 
sepandjang perbatasan Iran sebela 
utara. / 1 

Mosi AIOCO. 

Missi jang akan dikirim AIOC ke 
Teheran adalah sesuai dengan aide 

memoire jang telah diberikan oleh 

wakil tetap AIOC di Iran kepada pe 
merintah Iran tanggal 3 Djuni jang 

lalu. 

Missi tsb. akan terdiri dari wakil 

ketua dari Dewan Direktur AIOC, 

B. R. Jackson, jang akan memimpin 

missi itu, Sir Thomas Gardiner, ad- 
ministratur jang diangkat oleh pe- 

merintah Inggris sebagai pemegang 
saham jang terutama dalam maska- 

1 gota dewan 

     

  

  

  

AIOC dan B.H.C. Elkington, djuga 
anggota dewan tsb. 

Komplotan 
ossadegh. 

Dari Teheran Reuter lebih landjut 
kabarkan, detail2 tentang adanja 
komplotan untuk bunuh perdana 
menteri Iran Mohamad Mossadegh 
telah diketemukan dengan ditang- 
kapnja Mojtaba Navad Safavi, se- 
orang pemimpin gerakan Islam Fida- 
yan dan polisi hari Rebo terus me- 
ngadakan pengedjaran terhadap pe- 
ngikut2nja. 

Menurut polisi bukti tentang ada- 
nja komplotan itu didapatnja dalam 
saku Safavi, ketika ia ditangkap ha- 
ri Minggu jang lalu, setelah ditjari 
selama 2 tahun. Polisi terangkan ge 
rakan itu mengadakan persiapan 
djuga untuk membunuh seorang pe- 
mimpin agama terkemuka Said Kas- 

utk. bunuh 

  

hani. Safavi kabarnja mengaku ke- 
pada polisi telah memerintahkan utk 
membunuh perdana menteri Ali Raz- 

mara tg. 7 Maret jang lalu. 
Pengedjaran organisasi 
»Islam Fidayan”. 

Polisi Iran pada hari Rebo mulai 
melakukan pengedjaran setjara luas 
untuk menangkap anggota? organi- 
sasi ,/Islam Fidayan”. , 

Pengedjaran itu dilakukan setelah 
pihak polisi mengumumkan tentang 
diketahuinja detail2 dari komplotan 
organisasi tersebut terhadap perda- 
na menteri Mohammad Mossadegh. 
Ant. - AFP - Reuter - UP. -4 

Mahkamah Intosabstowal 
akan mengadili sengketa 
minjak Iran. 

Mahkamah Internasional mengu- 
mumkan di Den Haag, bahwa pe- 
ngadilan tersebut telah menerima 
baik dimasukkannja perkara Ingge- 

ris dalam sengketa dengan Iran ten- 
tang nasionalisasi minjak. 
Dalam pada itu, Mahkamah Inter- 

nasional itu mengeluarkan dokumen 
setebal 76 halaman, jang mengurai- 
kan permintaan Inggeris supaja ma- 
saalah tersebut diadili, jang dimulai 
dengan surat kementerian luar nege 
ri tertanggal 26 Mei, mendjelaskan 
sedjarah serta .kenjataan2 dalam 

perkara itu. Ant. AFP - Reuter-UP. 

lak untuk mendjilmakan kemakmu- 

ran 'didaiam negeri. Dengan Yi- 

kian kesedjahteraan apa j 

daki oleh rakjat seluruhnja a 

pat terselenggara. Sebaliknja Ke 

muran akan dapat madju, bi 

manan dapat diatur oleh pen 

Salah satu tindakan peme 

tuk menegakkan keamanan i 

lah membersihkan Kaum kor 

dan kaum penjelundup. Demi 

M Dr. Sukiman. 

TEXTIEI, DIPERBESA 

Mengenai pertanjaan krn 

Sukiman mengatakan, bal 

tahun '51 ini oleh pemerintat 

didirikan -induk: perusahaan 

sebanjak 3 buah. Dan dil s 

lam tahun 
mendirikan 3 buah lagi. 

akan disediakan begroting seb 

R 18.000.000. 
Selain ini maka pemerint: 

menjediakan bantuan2 krediet 

perusahaan nasional. 

Mengenai perusahaan? dan Mo- 

dal2 asing di Indonesia d tah 

oleh Dr. Sukiman, bahwa : 

tah masih memandang perlu did 

rikan perusahaan tja 

ra modal asing dan modal nasional 

Tapi dengan sjarat2, bahwa 

dal2 nasional atau modal 

sia harus didjamin sepenuh 

    

   

      

   

      

   

  

   

    

  

   

   

    

    vpuran ant 

mo- 

      

   

ma sekali. Sedang nasion 
usahaan. akan dilakukan, be. 

El) 

Mengenai embargo dika 
Sukiman, bahwa itu akan 
kan dalam sidangnja jang 

tang dengan DPR. 
JAJASAN BAHAN MAKA 

Jajasan Bahan Makanan j 
bentuk oleh kementerian kemas 
ran diwaktu djaman RIS akan 

djau oleh pemerintah lebi 
UNDANG? 

Mengenai soal ini pemerin 
anggapan, bahwa pembentukar 
dang2 agraria itu adalah 
kah pertama untuk menjedjaht 

kan kaum' tani seluruhnja. 
PELAJARAN. 

Atas pertanjaan Mr. .Kusum 

mantri, Sukiman menjatakan, 
pemerihtah akan menjokong 

nuhnja pelajaran nasional. 

KEKURANGAN ANGGARAN 
BELANDJA. 

Mengenai kekurangan  anggar: 

belandja pemerintah Sukiman X 

tudjui andjuran2 dari anggauta 

wono, bahwa itu dapat diatasi 

ngan memperbanjak produksi 

ha2 rakjat. 
Dalam tahun jang lalu 

ngan begroting pemerinta  dipin- 

djamkan dari Javasche Bank. Tapi 

menurut .tjatatan dalam bulan2 jang 

achir2 ini ternjata pindjaman peme- 

rintah itu sangatlah menurun, jang 
menandakan, . bahwa pemerintah ti- 
dak banjak dan tidak perlu memin- 

djam kepada JB lagi. 
NASIONALISASI JB. 

Soal nasionalisasi dan sirkulasi 
Javasche Bank masih dirantjang de 
ngan seteliti2nja, 
Demikian"djawaban pemerintah se 

malam. 
Sewaktu berita.ini dibikin djawa- , 

ban pemerintah masih terus dilan- 
djutkan. RD. 

    

   12 

  

    
   

   

    

   

   

      

de- 

Usas 

kokura- 

  

&. Dalam 

Djapen Magelang, diadakan pertun- 

djukan petilan wajang orang, perang 

perajaan bustrum 

nja Sugriwo melawan  Maesosuro. 
Sugriwo pakai sabuk atoom dan 

Maesosuro memakai hemd serta ber- 
pantalon hitam. Banjak orang jang 

bisik2 apakah Maesosuro kedinginan 
sehingga .perlu memakai hemd dan 

pantalon ? 1 
. 
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3 bae bbm enk 

Pertemuan olahraga jang 
pertama di Timur Laut 

| Mansjuria ” ' “ 
. Pertemuan olahraga. jang pertama 2 
bagi kaum pekerdja - telah berlang 
sung 6 hari lamanja di Timur Laut 
Mansjuria, demikian dikabarkan 
NENA dari Mukden.' " Ber 

& , 

lum pertemuan itu turut 
3000 atlit laki2 dan wanita, 

    

   

     
     
   

Diberitakan lebih djauh uan d 
    

    

   olahraga penaai 
120.000 orang. 

Regu dari ja/k 
api dalam pertemuan itu memperoleh 
kemenangan jang terbanjak. No. 2 
adalah regu kombinasi dari Port : 
thur/Dairen, sedang No. 3 adalah re 
gn dari Harbin, dan No. &regu dari 

itu lebih. 

    

Pelatjur2 ditangkapi ie 
« Dari Djawatan Sosial di Purwoker 
to kita mendapat kabar, bahwa baru2 
ini oleh Komandan daerah operasi . 
di Sidaredja (Kab. Tjilatjap) telah 
diperintahkan untuk menangkap se. 
mua pelatjur didaerah tersebut. 

Bertalian dengan itu baru2 ini te 
lah ditangkap sebanjak 29 orang pe 
latjur, dan kini orang2 itu diserah 
kan kepada Djawatan Sosial di Pur 
wokerto guna diurus seperlunja. Se 
landjutnja Komandan daerah operasi 

tersebut berniat akan membersihkan 
suasana dengan  djalan mengambil 
tindakan2 keras terhadap hal2 jang 
dipandangnja dapat djuga menimbul 
kan kerusuhan2. . 

St 

'lah sematjam ,,studie 

Ni : Mena | 
“DJUM'AT 8 DJUNI 1931”. 

     

Y UNI TAK SESUAI LAGI 
Perlu diadakan konp. spesial dg Belanda - 

: - ———— ISI LAPORAN PANITIA NEGARA CHUSUS JANG SEBAGAI. TE 
“SAI TELAH DISAMPAIKAN OLEH PROF. SL 
POMO SEBAGAI KETUA PANITIA ITU KEPADA PEMERINYAI 
"DALAM RAPAT DEWAN MENTERI TG. 5/6, BELUM DIUMUMKAN 
TETAPI DIDUGA, BAHWA LAPORAN ITU BERISI SARAN? SEKI 

 #LAH DIKABARKAN 

TAR SOAL2 JANG SUDAH ATJAPKALI DIBITJARAKAN 
KEMUKAKAN OLEH PARTAR, 
NGAN INDONESIA — BELANDA DALAM LAPANGAN2 KENEGA- 
RAAN DAN POLITIK, MILITER, 

| BUDAJAAN DAN SOSIAL. 
  

- Sebagai diketahui, tugas panitia 
jan “dilantik pada tg. 17 Pebruari 
“1951 itu ialah: 1. ,,menindjau perse- 
tudjuan2 antara Indonesia dan Ne- 
derland jang tertjapai dalam KMB 
dan lain2 permusjawaratan antara tea 

para “pekerdja/kereta- kedua. Negara tsb” dan 2. ,,mengu- 
sulkan kepada Pemerintah manakah 
diantara persetudjuan2- termaksud 

situasi pada dewasa ini”. 
Melihat tugasnja maka djelas, 

'Ar pada ajat 1 perlu disesuaikan dgn 

bahwa. tugas panitia tersebut ialah 
| hanja memberi saran sesudah menje 
“didiki atau mempeladjari - soal2nja. 

sifatnja ada 
commissie” 

jang terbagi dalam panitia2 ketjil 
jang masing2 mempeladjari- soal2 

Dengan demikian maka 

jang 
“tsb diatas dan menurut kabar telah 
pula mengadakan ,,hearings” diber- 
bagai kalangan. 3 

Tak beda dgn opini umum. 

| Sekalipun laporan tsb belum  di- 
umumkan, kalangan? politik menge 
nai hubungan UNI berpendapat, bah - 
wa saran2 jang dikemukakan oleh 
PNC kepada pemerintah tidak akan 
berbeda dengan opini umum dikala 
ngan politik Indonesia, jaitu bahwa 
ikatan UNI tsb tidak sesuai lagi de 

“ngan keadaan sekarang, dan bahwa 
  

Panitya Peringatan Hari Kanak2 
Internasional “Kediri menjampaikan 
pernjataan bersama kepada Pemerin 
tah Pusat, Parlemen, Panitya Pusat, 
Walikota, PGRI Kediri dan Inspeksi 
SR Kediri serta Djawa Timur. Sta 
tement itu ditanda tangani oleh wa 
kil2 kesepuluh organisasi jang: men 
Gjadi  anggotanja, jaitu: Perwari 
(sebagai ketua), BTI, SOBSI, PPI, 
IPPI, Pemuda Rakjat, Pemuda Demo 
krat, Wanita Demokrat, Komite. Per 

damajan Dunia dan Djawatan Pene 
rangan Kotapradja Kediri, serta men 
desak: 1. supaja gedung2 sekolah 
negeri maupun partikelir jang digu 
nakan instansi lain lekas dikembali 
kan, 2. minta penambahan anggaran 
belandja negara untuk pendidikan 

dan pengadjaran dan 3. mentjegah 
Gatangnja perang baru. 

Sebagai alasan a.l. dipertimbang 
kan kemunduran tingkat pendidikan 

Gan banjaknja anak2- “jang- belum 
. Gapat bersekolah karena kekurangan 

oleh imperialis. 

Selain itu sedjak “hari 'itu diada 
kan gerakan pengumpulan uang un 
tuk mendirikan gedung sekolah jang 
akart disumbangkan kepada Pemerin 
tah, Surat edaran telah disiarkan 

- kekantor-kantor, perusahaan2, peda 
gang2 dan orang tua'murid2 untuk 
mendapat sokongan tetap. maupun 
sekali sadja. Antara. lain didjelas 

“Kan dalam surat edaran itu, bahwa 
keruntuhan achlak dikalangan pemu 

- Ga-pemudi peladjar kita disebabkan 
3 faktor: 1. adanja mode pic-nic de 
wasa ini, 2. banjaknja film2 roman 
tis dan 3. adanja sekolah2 malam 
hari karena ' kekurangan gedung. 
Untuk pendirian gedung itu akan di 
bentuk panitya tersendiri. 

  

Kopra Halmahera ber- 
timbun tunggu pe- 

ngangkutan 
Belakangan ini oleh rakjat Halma 

hera sangat terasa kerugian, berhu 
bung dengan tidak lantjarnja perhu 
bungan. pelajaran pesisir “daerah 
Maluku Utara. Kabarnja telah ada 
11.000 ton kopra jang -sudah terkum 
pul dalam gudang2 Jajasan Kopra, 
dan kira2 25.000 zak kepunjaan pro 
dusen dan pedagang jahg belum da 
pat diangkut kepelabuhan-pengum 
pulan. y j 

Untuk daerah MalukusUtara perhu 
bungan selain dilakukan dengan ka 
pel KPM, biasanja djuga. berdjalan 
empat kapal pantai jang besarnja 
200 ton, 3. kepunjaan Nocemo dan 
satu kepunjaan pedagang Tionghoa, 
tapi jang sampai kini telah enam 
bulan berada di dok. Surabaja. Kini 
hanja masih berdjalan satu kapal 
pantai kepunjaan Nocemo. — Ant, 

Balai pertjontoan kese- 
hatan di desa-desa 

Rihak Djawatan/Kesehatan ' Dae- 
rah Idimewa Jogjakarta menerang 

  

kan bahwa. untuk memenuhi permin. 
taan penduduk didesa2, maka seka- 
rang Gibeberapa. tempat telah didiri 
kan Balai2 Pertjontoan Kesehatan 
Desa jang maksudnja memberi pen- 
djelasan, penerangan, 

  

“Untuk keperluan 'itu diadakan 
mantri2 kesehatan, tetapi karena 
djumlahnja belum mentjukupi, ma- 
ka penempatan  Balaj2 Pertjontoan 

| itu dilihat dari kepentingan dan ke- 
adaan desa jang memintanja. Menu- 
rut rentjana, pendidikan Balai? itu 
akan diadakan ditiap? desa,” 
Seperti diketahui, Djawatan Kese 

.hatan Daerah itu djuga telah mendi 
rikan Balai Nasehat Kesehatan di- 
tiap2 Kapanewon diseluruh: Daerah, 
sedangkan di tiap2 kabupaten ditem 
patkan bidan2 dan mantri2  djuru- 

  

—- Setjara gotong-rojong. penduduk 
desa Kalisari, Pare (Kediri) kini se 
dang memperbaiki dam jang setelah 
selesai nanti akan dapat mengairi 
200 ha tanah. Dari rentjana : 
R 10.000 Pemerintah hanja dapat 
dnenjokong R 1000, : 

  

  

  

propaganda perang 

: demonstrasi - 
- tentang memelihara kesehatan rak- 

' Pengumpulan wang untuk dirikan 
00 gedung sekolah 

  

Kediri - Surabaja dengan 
Amri 

AMRI Kediri mulai tg. 21 Djuni 
akan membuka trajek ke Surabaja- 

“tu dengan melalui Pare dan Djombang. 
Sementara waktu akan digunakan 
3 buah bis, sedang. beajanja sekali 

djalan adalah R 9,—. , 
Dengan pembukaan trajek itu pen 

duduk daerah timur Kediri dapat 
langsung bepergian kedaerah Sura 
baja dengan tidak perlu terputar ke. 
Kediri dulu. n 

Kalau dalam bulan Djanuari AM 
RI Kediri hanja mempunjai 4 buah 
bis, bulan ini djumlahnja bertambah 
mendjadi 13 buah. Dewasa ini sudah 
ada 5 djurusan trajek dari jang de 

kat sampai djauh “ke Madiun dan 
Malang. 

P.B.H. dirumah pendi-. 
dikan djiwa 

Atas dasar  kerdja-sama antara 
Djawatan Pendidikan Masjarakat 
dan pihak rumah pendidikan djiwa 
(dulu rumah pendjara) di Purwoker: 
to, baru2 ini dengan bertempat dipen 

  

dopo Kawedanan Purwokerto telah 
dapat diadakan udjian P.B.H. jang . 
di ikuti oleh 26 orang terdiri dari 11 
laki2 dan 15 wanita dari rumah pen 
didikan djiwa di Purwokerto. 

Pengikut2 udjian P.B:H. tersebut 
jang paling muda berumur 15 tahun 
dan jang tertua berumur 40y tahun. 
Setelah-udjian selesai, oleh/ Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat Kab. Banju 
mas masing2 diberikan idjazah P.B. 
H. 3 bulan. 

Penarikan undian Jajasan 
Fonds Amal Kedu 

PENARIKAN undian dari Jajasan 
Fonds Amal Kedu telah dilangsung 

f kan oleh panitya jang bersangkutan 
pada tgl. 5 Djuni jbl. bertempat di 
gedong N.V. Kedu di Magelang. - 
Adapun keputusan penarikan undi 

an tersebut adalah sebagai berikut: 
Hadiah ke 1 berupa 1 pasang 

giwang bermata berlian, 1 pasang 
gelang mas dan 1 kalung mas dgn 

liontin seharga R.: 7500,— djatuh pa 
da No. 21229. Hadiah ke 2 be 

rupa 1 radio dan 1 speda laki2 sehar 
ga R 2500,— djatuh pada No. 59066. 
Hadiah ke 3 berupa 1 speda pe 
rempuan seharga R 1000,— djatuh 

pada No. 56451. Hadiah ke 4 be 
rupa 2 djam tangan seharga 

R..1000,—  djatuh pada No. 16403 
'dan 36578. 

Ketjuali itu dibagikan -pula 15 
hadiah berupa barang2 kain batik, 
50 hadiah berupa sarung dan 450 
hadiah berupa matjam2 barang2. 
Djumlah hadiah  seluruhnja ada 

520 buah seharga R 25000,—. 

Mr. Ali & Wartawan 

Duta besar Indonesia di Washington 

besar untuk pelaksanaan pasal 

Mma Ke 

ALI IBITJARAK. DAN DI 
JAITU MENGENAI  PERHUBU. 

EKONOMI DAN KEUANGAN, KE 

5 y aa NX 

kerdja-sama antara kedua negeri 
akan dapat lebih baik diselenggara: 
kan dengan perdjandjian biasa jan: 
terdapat antara negara2.. Untuk me 
laksanakan ini dari pihak jg meng 
tahui terdapat keterangan, perlu d 
adakan suatu konperensi spesial dx 
ngan Nederland. . : 

lah ditjapai sebagai konsesi2, 
pihak pemerintah Indonesia ketika 
itu untuk memperoleh pengakuan" 
kedaulatan, dari pihak Belanda. un- 
tuk mendjamin penanaman modal- 
nja jg. Lk. 414 miljard dari djumlah 
515 miljard modal asing jang ada di 
Indonesia, dan dari pihak negara2 
Barat jang menjetudjui dan menjo- 
kong kompromi itu untuk mendja- 
min keamanan di Indonesia sebagai 
bagian penting dari Asia, terutama 
sebagai sjarat mutlak untuk mem- 
peroleh bahan2 mentah jang sangat 
dibutuhkan oleh dunia sehabis pe- 
rang ini. 

Partai2 jang disebut kiri  ber- 
pendapat, bahwa. segala konsesi 

- berdasarkan kompromi itu pada 
Gasarnja sudah salah, karena di- 
anggap hanja dapat menguntung 
kan imperialis, sebaliknja partai? 
jang disebut kanan selain menge- 
nai soal UNI berpendapat perlu- 
nja beberapa bagian persetudju- 
an? dengan Belanda jang diang- 
gap merugikan Indonesia diganti. 

| UNI jang diterima oleh Indonesia 
ketika dalam keadaan ,,dwangpo- 

. Sitie” dan prakteknja tidak berdja 
lan (alat2nja sampai sekarang be 
Jum djuga dibentuk) harus digan- 
ti dengan perdjandjian biasa, ka- 
rena tidak sesuai lagi dengan ke- 
adaan sekarang. ,,Dwangpositie” 
itu kinipun tidak ada lagi. 
Hk Ekonomi -- keuangan. 
Diduga bahwa satu bagian dari 

snja jang paling besar minta 
perhatian panitia tsb ialah jang me 
ngenai persetudjuan dilapangan eko 
nomi dan keuangan, berhubung dgn 
adanja ketentuan2 mengenai hak, 
konsesi, idjin mendjalankan perusa- 
haan, perhubungan keuangan, ker- 
dja-sama dalam politik perniagaan, 

Persetudjuan2 KMB dikatakan ap 

tentang penjelesaian hutang-piutang 
dsb-nja, jang -boleh dikatakan pada 
semua kalangan politik dan pengu- 
saha Indonesia dianggap sangat me 
rugikan pihak Indonesia, dan selalu 
menimbulkan kesan telah diadakan 
semata-mata untuk mendjamin ke- 
pentingan2 Belanda. Segala sesuatu 
itu dianggap mendjadi De 

3 
UUD lama atau 38 UUD baru jang 
telah diterima sebagai dasar Politik 
kearah«usaha kesedjahteraan rak- 
jat. — Antara. 

| KEDAULATAN RAKJAT 
Ea alan men anaa 

  

   

              

  

tjewakan 
Dalam pertjakapan dengan pemu 

ka2 partai politik PNI, Masjumi, PS 

II dan ketua DPR Maluku Utara ter 
dapat kesan bahwa mereka merasa 
ketjewa dengan  beleid pemerintah 
Gubernur Latuharharry, baik dilihat 
dari sudut pemerintahan dan pemba 
ngunan ataupun perekonomian dae 

rah Maluku Utara, dalam hal mana 
Maluku Utara kelihatan diperanak- 
tirikan. Dengan. diam2, demikian di 

kesankan pemuka2 itu, ternjata bah 
wa ibukota propinsi Maluku telah di 
pindahkan dari Ternate ke Ambon 
dan pembangunan Maluku telah di 
pindahkan pula dari Ternate ke Am 
bon: pembangunan Maluku ditudju 
kan semata2 untuk Maluku Selatan 
sadja. Mengenai | kabupaten umum 

.nja partai2 berpendapat supaja Ma 

Juku Utara mendjadi satu kabupaten 
sadja. 

Selandjutnja mereka menjatakan 
bahwa pada umumnja Maluku Utara 
tidak merasa beruntung sebagai satu 

bahagian dari daerah propinsi Malu 
ku, dan mereka berpendapat bahwa 
untuk penghematan belandja negara 
sebaiknja bekas . Negara Indonesia 
Timur. didjadikan satu propinsi sadja 
sebagaimana konsepsi Susanto. — 
Ant. 

  

Kongres kilat pensiunan 
Kongres kilat Pensiunan seluruh 

Indonesia Djakarta sudah berachir 
31-5-1951 di Djakarta Raya. Salah 
satu putusan terpenting, mengenai 
pembangunan masjarakat, adalah 
mendjalankan dagang angkatan 

“baru (moderne handel), bermodal 
R. 10.000.000.— (sepuluh djuta-ru 
piah). Mendjadi saham (aandeel) 
Gari tiap2 para Pensiunan: Sipil, mi 

liter, maskapai, swapradja dan seba 
gainja A R. 10,— guna pertolongan 
tanggung djiwa, untuk anggota Pen 
siunan. 

  

  

Permulaan Puasa di Semarang 
  

Bukan tembak menembak 
maksud revolusi 

Baru2 ini P.K.I. Onder Seksi Kla- 
ten telah melangsungkan peringatan 

31 tahun berdirinja. Pertemuan peri 
ngatan dapat perhatian memuaskan 
dari organisasi2, partij2 dan djawa 
tan2. Tampak hadlir  djuga Bupati 
Klaten, Kepala Ketentaraan dan Ke 

polisian. 

“Utusan dari SC. PKI Surakarta di 
serahi untuk membitjarakan atjara 

sedjarah dan perkembangan PKI se: 
lama 31 tahun berdirinja. 

Diterangkan oleh pembitjara, bah 
wa setelah “mengalami kesalahan2 
dan terus mengadakan korreksi setja 
ra sehat, kini PKI telah menundjuk 
kan tjorak perdjoangan jang tegas 
bagi kepentingan Rakjat jang tertin 
das dan Negara. 

Revolusi bagi kaum Komunis ber 
arti tembak menembak, melainkan 
revolusi sosiaal jang berpokok kepa 
Ga perobahan agraria, pengurangan 

pemerasan tenaga Buruh (djam be 
kerdja) dan dilapang sosiaal lainnja. 
Adapun tembak menembak jang ter 
djadi pada tiap ada Revolusi, itu 
adalah akibat perbuatan imperialis 
sendiri jang pada waktu melaksana 

'kan ke-inginannja untuk mendjadjah 
negeri lain menembaki Rakjat jang 

melawan pendjadjahan. Demikian an 
tara Jain keterangan sdr. Hadi utu 
san dari SC, PKI Surakarta. 

  

  

- 

Mr. Ali Sastroamidjojo ketika sing 
gah di Jogja. Dikerojok wartawang Jogja. Dimintai keterangan satu dan beaja lain "soal tentang Amerika. Dari soal politik, perang, 
Hollywood. Siapa tahu wartawan Jo gja ada jang 

film. (Gb. 

   

karet sampai soal 
ingin djadi bintang 

Ipphos), 1 $ 
1 “ 

TEPAT seperti jang ditetapkan 
dim penanggalan, permulaan Puasa 
di Semarang adalah pada hari ini 
(Rebo, 6 Juni) dan seperti biasa di 
lakukan pada saban malam permu 
laan puasa, di alun2 Semarang dju 
ga amat ramai, malah lebih ramai 
dari pada malaman dari tahun jang 

lalu, sebab ada sebagian mempunjai 
perhitungan sendiri, jalah bukan 
pada Hari Rebo, tetapi pada Hari 
Selasa mereka sudah mulai berpua 
sa, sehingga menjebabkan keramaian 
di alun2 itu dimulai pada malam 
Senin. 

Djumlah orang2 “jang berdagang 
rupa2 makanan dan barang2, teruta 
ma mainan kanak2 ada lebih banjak 
dari tahun jang lalu. Djuga ada 

draaimolen dan lain2 dan pembeli 
dan penontonnja djuga lebih banjak, 

sehingga keadaan di alun2 itu men 
djadi tidak berbeda dengan pasar 
malam ketjil-ketjilan. 

Alun2 mendjadi penuh sesak dgn 
pembeli dan. penonton, sebab kebe 
tulan tidak ada hudjan. 

ana Ya mm 

S 1 esa jang diundang oleh parlemen Inggeris tiba di 
dari $Schiphol Nederland. Pada Gambar tampak dari Kiri ke Kanan: Hamid 

Algadri, O. Rondonuwu, Mr. Sunarjo, Prawoto, Prof. Abidin dan Djody. 

   
   (Gamb. ANP). 

'Beleid Latuharhary menge- 
partai2 ? 

  

Siaran RRI regional Djawa 
. Tengah. 

Malam Minggu. 

Untuk memberi hiburan malam 
prei kepada para pendengar radio, 
malam Minggu tgl. 9/10 Djuni ini 
RRI regional Djawa Tengah akan 

mengadakan siaran bersama berupa 
klenengan Studio Tri-Tunggal jang 
diselenggarakan oleh bagian karawi 
tan Studio Jogja, Solo dan Semarang. 

W sahwa. dalam beberapa hari ini 

Hamengku Buwono mendjabat kepala 
staf ,,K“ Pusat? 

ALIKOTA Jogjakarta Mr. Sudarisman Purwokusumo menerangkan, 

  

   

    

  

   Sri buitan Hamengku Buwono akan 
pergi ke Djakarta, mungkin untuk menerima penetapan pendjabat Ke- 
pala Staf ,,K” Pusat. Keterangan ini didapat waktu Mr. Sudarisman 
baru? ini dipanggil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono. di Kepatihan 

Lebih landjut menurut. Wali Kota, 
Sri Sultan Hamengku Buwono telah 
menerima permintaan dari Pemerin- 
tah Pusat untuk mendjabat kedudu 
kan jang pernah ia pegang waktu 
mendjabat Wakil “Perdana Menteri 
dulu sebagai Koordinator Keamanan 
dalam kabinet Natsir. Tetapi kedu- 
dukan Staf "K" sekarang isi mem- 
punjai status kepegawaian jang la- 
in, Dulu Kepala Staf "K” dipegang 

oleh Koordinator Keamanan, tetapi 
dalam kabinet sekarang akan dise- 
rahkan kepada seorang jang dipan- 
dang tjukup tjakap memimpin Staf 
itu. 

Dalam pada itu, sekarang oleh ka 
binet sendiri sedang  diperbintjang- 
kan, dimanakah kedudukan Staf 
"K” itu apakah, langsung. dibawah 
Perdana Menteri, Wakil Perdana 
Menteri atau Menteri Kehakiman. 
Tetapi jang djelas: kedudukan seper 
ti sekarang jang untuk sementara 
waktu pimpinan Staf "K” dipegang 
oleh Djaksa Agung, adalah. kurang 
mempunjai gezag. Demikian menu- 
rut Walikota Mr. Sudarisman jang 
mendapat keterangan dari Sri Sul- 
tan Hamengku Buwono. 

Achirnja. Wali kota menerangkan, 
bahwa Sultan Hamengku Buwono ti 
dak akan iama tinggal di Djakarta, 
karena berkehendak berhari raya 
Sjawal di Jogjakarta. 

  

OLAH 
  

RAGA: 
  

Perlombaan atletik merebut ke- 
djuaraan Pacific 

Bob-Richark djuara lempar palu 

D ARI California UP mengabarkan, bahwa dalam perlombaan atletik 
untuk merebut kedjuaraan Pacific jang diadakan hari Sabtu, Bob 

Richards dalam perlombaan melempar palu telah mentjapai lemparan 
14 feet 6 inches. Kemudian ia diberi kesempatan untuk mentjoba lem- 
paran jang lebih djauh lagi, dalam, mana ia berhasil menempuh djarak 
15 feet 1, inches. 

Sebagaimana diketahui rekor du- 
nia adalah 15 feet 7.3/4 inches atas 
napa Cornelis Warmerdam (Belan- 
da) jang dibuat dalam tahun 1942. 
Satu daripada perlombaan jang ter- 
baik hari itu ialah perlombaan lari 
100 yard jg ditempuh oleh seorang 
mahasiswa dari University of Cali- 
fornia Guy Brackburn dalam waktu 
9.5 detik, suatu waktu jang terbaik 
jang "tertjatat dalam tahun ini di 
Amerika. — Ant. 

# : 

SUKABUMI — SUBANG 2 — 1 

Dari Sukabumi diperoleh kabar, 
bahwa pertandingan kompetisi PSSI 
Wilajah. Djawa Barat Distrik I an- 
tara kes. Sukabumi — kes. Subang 
dilangsungkan pada Minggu sore di 
lapangan Odeon berachir 2 — 1 utk 
Sukabumi. Kedudukan diwaktu isti- 
rahat 0 — 0. — Ant. : . 

DROBNY DJUARA PERANTJIS 

Jaroslav Drobny ,,bintang tennis” 
Mesir (seorang pelarian dari Tsje- 
Cko) telah berhasil keluar sebagai 
Gjuara permainan single dalam tour 
nament tennis untuk merebut kedju 
araan Perantjis ketika Minggu sore 
dalam pertandingan finale melawan 
Eric Sturgess (Afrika Selatan) .ia 
memperoleh kemenangan straight 
sets dengan angka 6—3, 6—3, 6—3, 
demikian UP mengabarkan dari Pa 
ris. 

Lk. 12.000 penonton menjaksikan 
pertandingan jang berlangsung Ik. 
60 menit, dan merasa puas melihat 
permainan Drobny jang dilakukan 
berseling-seling antara forehand- dri 

ve jang keras dengan drop shots jg 
litjin. — Ant. 

2 

PERSIBO — PERSIBAN 4 — 2 

Tentang pertandingan sepakbola 
jang diadakan Minggu sore di Bogor 
antara kes. Persibo (Bogor) mela- 
wan kes. Persiban (Banten) dalam 
lingkungan kompetisi PSSI wilajah 
Djawa Barat distrik I, lebih djauh 
diperoleh kabar dari Bogor, bahwa 

aNNN 

kesudahannja adalah 4 — 2 untuk 
kemenangan kes. Persibo. 
Dalam pertandingan tersebut kes. 

Persibo mempertundjukkan permai- 
nan jang baik sekali. — Ant. 

BOGOR GONDOL TIGA 
KEDJUARAAN 

Dari pertandingan? kasti 
dan Volley se-Djawa-Ba- 
rat. 

Sebagai pemenang dari pertandi- 
ngan2 kasti putera dan puteri untuk 
merebut kedjuaraan Djawa Barat 
dari murid2 sekblah rakjat dan se- 
kolah landjutan telah keluar regu 
Bogor bagi tiga kedjuaraan 'jaitu 
bagi kasti putera, kasti puteri dan 
Volley puteri, sedang Bandung pe- 
gang djuara Volley putera. 

Para pemenang telah dapat piala 
giliran jang diberikan oleh Inspeksi 
Pendidikan Djasmani, djuga medali 
sepuhan emas, sedang pengikut la- 
in2nja dapat berbagai hadiah hibu- 
ran. 

Pengikut2 dari pertandingan ini 
ialah regu2 dari keresidenan Bogor, 
Priangan, Banten, Tjirebon dan Dja 
karta. Kedudukan masing2 regu da 
lam seluruh pertandingan itu ada- 
lah sbb: 3 
Kasti putera : 

1.Bogor, 2. Djakarta, 3. 
4. Priangan dan 5. Banten. 
Kasti Puteri : 

1. Bogor, 2. Banten, 3. Tjirebon, 
4. Djakarta dan 5. Priangan. 
Volley putera : 

1. Bandung, 2. Bogor, 3. Tjirebon, 
4. Djakarta, 5. Banten dan 6. Pria- 
ngan. 
Volley Puteri : 4 

1. Bogor, 2. Priangan, 3. Bandung 
dan 4 Banten. 

Pertandingan2 ini berlangsung 
mulai tgl. 1 sampai tg. 3 Djuni de- 
ngan dapat perhatian besar sekali 
dari kalangan anak2. sekolah rakjat 
dan landjutan. — Ant. 

La Sr NAN 

Tjirebon, 

sena 

  

Kesan Mr: Ali Sastroamidjojo : 
  

ORANG AMERIKA GEMAR SENSASI 
  

Indonesia mempunjai harapan mendjadi 
negara jang memegang peranan 

penting di Asia Tenggara 
(Oleh: Wartawan ,,K.R.") 

EMARIN sudah kita tulis tjara?2 
angkan politiknja. Tjara mereka 

K orang Amerika dalam memperdjo- 
ber-opposisi. Mempergunakan alat2 

penjiaran, baik surait2-kabar, radio dan televisi. Djuga orang jang” bu- 
kan dari partainja, dimana perlu, setjara langsung atau tidak, dapat di- 
pergunakan sebagai alat opposisi. Seperti halnja partai Republikein de- 
ngan dipetjatnja MacArthur. — Demikian hatsil tjatatan kita selama 

mengikuti tjeramah Mr. Ali Sastroamidjojo duta besar: Indonesia di. Wa- 
: Shington ketika singgah di Jogja. 

Memang. Mendengar perkembang- 

an2 lain negara sangat menarik. Le 
bih2 Amerika. Sebab siapa tahu akan 
ada beberapa hal jang bisa mendjadi 
peladjaran. 8 

Perhatian terhadap Indonesia. 

Reaksi Amerika Serikat terhadap 
kabinet baru dan programnja, belum 
terdengar dengan resmi. Hanja re- 
aksi dari ,/New York Time” sadja 

jang didengar. Sekalipun ,,N.Y.T.” 
tidak termasuk koran jang mempu- 
njai oplaag besar tetapi tjukup ber- 
pengaruh, 

Dinjatakan, bahwa pergantian sesu 
tu kabinet tidak begitu mendjadi so- 

al jang sensasionil di Amerika. Mung 
kin hal itu disebabkan sistim Ame- 
rika jang tidak mengenal gampang 

djatuhnja sesuatu kabinet. 
Meskipun demikian, Indonesia te- 

tap menarik perhatian Amerika. O- 

rang Amerika mulai menaruh perha- 
tian terhadap Indonesia. Diketahui, 
Indonesia kekurangan tenaga tjerdik 
tjendekia. Negara jang masih muda. 
Tetapi dihargai, karena ' Indonesia 
mempunjai tekat jang chusus. Jakni 

tekat untuk tetap memiliki kemerde 

kaannja. Lebih dikagumkan lagi ia 
lah tjepatnja mengembalikan keada 
an normaal. 

Ukuran normaal bagi masjarakat 
Amerika adalah, dengan tjepatnja 
pengembalian tentera asing. Sedang- 
kan di Egypte mitsalnja, hingga kini 
soal pengembalian tentera asing be- 
lum ada beresnja. Di Mesir, masih su 
Ift orang mengembalikan pasukan2 
Inggeris. 

Beralasan itu semua, masuk dju- 
ga diakal, kalau masjarakat Ameri- ' 
ka umumnja menaruh perhatian pa 
da Indonesia, bahwa kelak Indonesia 
akan mendjadi negara besar di Asia 
Tenggara. 1 

Persurat - kabaran jang sa 
ngat menarik. 

Andaikata Mr. Ali tidak terlalu pe 
nat, nistjaja ia akan  membentang- 
kan dunia persurat-kabaran Ameri- 
ka jang sangat menarik itu. Bukan 
karena 'hanja berhadapan. dengan 
wartawan2 hal itu akan ditjeritakan. 

Melainkan kalangan wartawan sendi 
ri kenal Mr. Ali, bahwa selain keahli 
annja, diapun terhitung seorang tjen 
dekiawan Indonesia, jang besar mi- 
natnja kepada persurat-kabaran. 

Ketika ditanja, apakah suara pers 
Indonesia seringkali mendapat per- 

Jogjakarta sebagai pertemuan tidak resmi. 

  

2 
Pemilihan. umum di: Jogja 

mungkin hasil 50 pCt 
Setelah mengadakan penerangan2 

di 5 tempat dalam daerah Kotapra 

dja jang dilakukan sendiri oleh Wali 

kota Mr. Sudarisman . Purwokusumo 

tentang pemilihan umum, telah diam 
bil kesimpulan, bahwa sedikitnja 
5079 dari pemilihan umum jang akan 

diadakan di Kota nanti akan berha 

sil. Soal itu terbukti dengan sema 

ngat ra'jat dalam rapat2 itu, walau 
pun dilangsungkan diwaktu beker 
dja. mereka berdujun-dujun mengun 
djungi tempat rapat. 

Seperti diketahui, pemilihan umum 

itu jalah- untuk memilih anggauta 
DPR daerah. 5 : 

Statement guru2 S.M, A. 
J.U.B. 

Berhubung dengan artikel pengu 
rus J.U.B, di s.k. Kedaulatan Rakjat 
tgl. 28 Mei 1951 jang berisi tjelaan2 
terhadap guru2 S.M.A. J.U.B. maka 
guru? pada rapatnja tgl. 4-6-1951 di 
Jogjakarta mengambil putusan sbb: 

1. Guru2 S.M.LA. J.U.B. tidak me 
nerima tjalon2 dalam artikel 
tersebut diatas jang hanja ber 
dasar atas rabaan, dan tidak 
bersendi kenjataan. a 

. Tetap mengusahakan keberesan 
peri. keadaan. dikalangan Jaja 
san Universiteit Buruh (J.U.B), 
a.ll. dengan djalan menuntut Ke 
pada pengurus J.U.B: 

I. Mengadakan centralisasi pengu 
muman2 pengurus J.U.B. dalam 
surat. kabar jang mengenai 
guru2, NN en 

II. Berhentinja njonja Sardjono dari 
pengurus J.U.B. F 

Mubomudikak Kotapra- 
dja dilantik 

PENGURUS BESAR Muham- 
madijah telah dilantik susunan pengu 
rus Muhammadijah Kotapradja Jo 
gja jang baru terdiri dari Kjai H. 
Wasool Dja'far sebagai ketua dan 18 
orang lainnja sebagai pembantu. 

Disamping ini diangkat pula seba 
gai ketua bagian ialah R. Moh. Duri 
sebagai ketua bagian Tabligh, R. 
Rommat Nury ketua bagian H.W., 
O..Martodjumeno .ketua bagian Pe- 
ngadjaran dan M. Amdjad ketua bg. 
P.K.O. "3 

Perlu diketahui, bahwa semua ba 

ngunan dan jajasan jang selama itu 
diurus oleh Pengurus Besar, sedjak 
peresmian itu akan diserahkan kepa 

da Muhammadjah Kotapradja ialah 
beberapa tempat Sekolah Rakjat dan 
S.M.P., Madrasah Mua'llimien/Musli 
maat, Rumah Jatim putra dan putri, 
Rumah Miskin dan Rumah Sakit/ 
Rumah Obat P.K.O. 

Tentang peresmian 'Aisijah Kota 
pradja masih dalam pertimbangan. 

Mahasiswa Universiteit 
Islam gelisah ! 

Didapat kabar: bahwa sedjak' be 
berapa hari jl. terdapat kegelisahan 
dikalangan mahasiswa Universiteit 
Islam Indonesia faculteit paedagogie 
disebabkan tidak  sanggupnja lagi 

mahaguru faculteit tersebut. Drs. Si 
git untuk beri kuliah berhubung dgri 
telah diangkatnja ia mendjadi maha 

guru faculteit pendidikan dan sastra 
Universiteit Gadjahmada. Sikap Drs, 
Sigit tersebut menjebabkan mahasis 
.wa2 faculteit paedagogie tidak dapat 
melandjutkan kuliahnja. Hal ini te 
rutama sangat mengetjewakan ma 
hasiswa2 jang telah mentjapai ting 
kat tahun peladjaran kedua. 

Hingga kini Drs. Sigit belum ada 
penggantinja sedang sikap senat Uni 
versiteit Islam Indonesia mengenai 

“ Soal ini belum diketahui. Sementara 
ini mahasiswa tersebut terpaksa ber 
pindah mengikuti kuliah2 faculteit 
hukum. — Ant. 

Di Jogjakarta tidak ada 
tawanan politik : 

Berhubung dengan tersiarnja beri 
ta pembebasan 950 tawanan: politik 
akibat pemberian gratie dari Men- 
teri Kehakiman Mr. Moh. Yamin Ke 
pala Kedjaksaan Negeri Supomo:me 
nerangkan bahwa pengumuman itu 
bagi daerah Jogjakarta tidak berla 
ku, karena didaerah ini tidak terda 
pat tahanan2 politik. F 

Hasil2 penangkapan Aksi Merde- 
ka Merapi Merbabu Komplex itu di 
bawa ke Magelang, sedangkan pe- 
hangkapan orang2 dalam kota 'ba- 
ru2 ini jang tersangkut soal2 poli- 
tik, adalah kompetensi dari pihak 

militer. : 

  

'INDRA: ,,/The Untamed Breed” 
Sonny Tufts, Barbara Britton — 13 
h, , 

LUXOR: Meratap Hati: R.' Endang, 
Fifi Young, Sutrisni dll. — 17 th, 
SOBOHARSONO: This land is mine, 
Charles Laughton, Maureen O' Hara, 
5 13 th. 

SENI SONO: Ratapan ibu, Fifi 
Young, Sukarno, Comalasary, 
Herawati, — 13 th. 

Netty 

REX: Young man with a horn. Kirk 
Douglas, , 

(Bersambung hal. 8). — 13, th, 
Lauren Bacall, Doris Day, 
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— perajaan ulang tah 

5) 

: bar besar 'Sarekat Buruh ,,Pe- 
rindu 

“itu telah m 
| dankeputusan2. jang singkatnja sbb: 

. Sepuluh LN Bot jerman tr ha 

dihukum “ pendjara Aang 25 th. Ss 

karena tersangkut ang “soal. Mann 
dakan bom gas beri 

man Timur, Wilhelm, Pita EN 

  

Bi Seowta “pentoot ipat Mm. 
'pet dompet njonja” dr, Lan Es 

  

Laur 
tika diadakan sembatjang digeredja., 

    

   

Sea -kander, . Seo 
Tni supaja dompet . itu di 

baya do Tato 

  

“ . wartiwan KR. . Semarang) 

Bea tg 46 ye telah berachir kon    

rian) ea pa seluruh In- 

nesia j sungkan: di Sa- 
tiga “NG. 'Konperensi besar 

se 2 buah resolusi 

3 Mendesak kepada Pemerintah 
supaja dipertangguhkan penjerahan 
Pjawatan Perindustrian/Keradjinan 
itu kepada daerah Otonoom. jang 
bersangkutan sampai waktu mengi- 
dinkan jang sedianja akan dilakukan 
segera itu... 

&, Mengadakan tindjauan kembali 
pada penetapan pegawai Djawatan 

PK (inpasingen) jang sudah, “dan 
melaksanakan jang belum - dengan 
setepat2?nja, serta memberi penghar 
2. kepada pegawai2, turut serta 
nja SBPK menentukan inpassingen 
adan herwaardeering tsb, mengdakan 
ranglijst untuk semua tingkatan dg 
mengingat pendidikan, pengalaman 

Selandjutnja: diputuskan pula bah- 
wa-dengan suara 9 lawan 6 dan 2 
blanko konperensi menjetudjui be- 
leid Pengurus Besar bahwa SBPK 
goasuk dalam Sentral Organisasi 
Buruh R. IL.” jang berpusat di Dja- 

rta. 
Se “Patut pula diketahui katun Pusat 
SBPK. di Djakarta dibawah pimpinan 
T.S. Pranoto, Ketua: AF. Goeltom 
jwk. Ketua, B. Sumantri Penulis, 
Handoko Penulis II dan beberapa 
“orang Komisaris2 daerah di Djawa- 
tengah .dan Timur Sumatra, Kali- 
mantan, dan Sutawesi, 

. Kalangan Ikan lageris : 
—. gelisah 

ga GT Diet 

  

   

  

   
    

   

  

   

  

| revaluasi nilai uang dari ne 
membikin mata “uang itu men 
Yahgan Amerika Serekat, John $ 

   
   

    

puskan. 
“Snyder katakan, ia Kata 

menjokong laporan Fonds Keuangan ' 
Internasional baru2 ini, jang minta 
supaja para : inggotanja Naaah 
St Jetan asan2 jg DN ROE 

  

    
    

        

Perdagangan nternasional. 
Snyder tegaskan, bahwa tak akan 

“dapat dibenarkan sikap sematjam 
“itu dewasa ini, dimana Amerika ma. 
"sih berusaha keras untuk adakan 

| per endjataan kembali dan membe- 
-rikan bantuan besar kepada negeri2 
serekatnja jang sedang mengadakan 

| usaha? jang demikian pula. 
uman kementerian keua- 

ngan Amerika Serekat itu diberikan 
kepada pers setelah konperensi ten- 
.tang laporan dari Panitia Ekonomi 
PBB untuk Eropa selesai. 

Sebagai diketahui laporan dari 
panitia itu mengandjurkan supaja 
Giadakan revaluasi nilai uang nege- 
ri2 Eropa Barat sebagai sjarat un- 
tuk menurunkan harga2 import. 

   

1 Ditudjukan pada Inggeris 

- Selanajutnja dikabarkan menurut 
beberapa ahli keuangan jang dimak 
sud oleh Snyder jalah Inggeris, ke- 
tika ia katakan supaja negeri2 iang 
“kedudukan keuangannja telah baik 
mengurangi pengawasannja. 

Ia kan demikian, setelah 
ia . memberi komentar tentang kon- 
perensi persnja minggu jang lalu, 
bahwa pemerintah Washington se- 
dang mempeladjari, apakah Inggeris 
akan dapat menghilangkan bebera- 
pa pembatasan terhadap peredaran 
mata. yangnja jang dibolehkan - di- 
waktu Inggeris mengadakan devalu 
asi terhadap nilai uangnja th 1949. 
Usul itu diadakan setelah ada andju 
ran dari Fonds Keuangan Internasio 
nal tg 28 Mei jang lalu supaja para 
anggota fonds tsb menghapuskan 
pembatasan2 terhadap peredaran, 
mata uangnja.  - 

Pembatasan? terhadap pereda 
ran mata uang jang dibitjarakan 
oleh Snyder dalam konperensi 
persnja minggu jang lalu dan jg 
Pembatasan “itu dibolehkan dgn 
menurut beberapa ahli keuangan 
dimaksudkan oleh Snyder 
rang ini jalah pembatasan? jang 
Hipdakan oleh Inggeris mengenai 

£$ 

# 

— Takut Djepang merebut pasar Asa : 
D ERUNDINGAN - Inggeris-Amerika mengenai perdjandjian perda- 
maian Djepang sangat diperhatikan oleh kalangan? ekonomi dan ke- 

vangan Inggeris. Kalangan dagang Inggeris menjatakan kechawatiran 
oleh karena perdjandjian perdamaian jang “diusulkan jang kini dibitja- 
Takan di London oleh John Foster Dulles . mengadakan perbata- 
san atas produksi industri Djepang. Kechawatiran 'ini mendjadi makin 
besar dengan makin tipisnja harapan buat suatu perdjandjian bilateral 
jang memuaskan antara Inggeris dan Djepang mengenai pembagian pa- 
sar2, demikian ditulis oleh wartawan A.EP, PaOGkI Beban: 

  

  

Yoang Wan: with a Haa 
Doris Day bintang lajar. Putih jg 

tjukup terkenal karena suara2 mer 
du sebagai. pembawaan sedjak ketjil 
nja, kali ini dalam Fim "Young 
Man with a Horn”, lagu2 populernja 
seperti ,,With a Song in My- Haert” 
/— The Very Thought of you — ,I 
may Be. Wrong” dan sebagainja ia 
perdengarkan lagi. 
“Adapun djalan - tjeritanja dalam 

film. ini sederhana sekali. Antara 
lain menggambarkan seorang pemu 
da jang pandai memainkan trompet 
dalam lagu2 klasik ataupun swing. 
Peranan mana di pegang oleh Kirk 
Douglas sebagai Rick Martin. 
“Band besar jang sebagian besar 

terdiri dari suku Negro dengan pim 
pinan Art Hazzard (Juane Herman 
9ez) jang sedjak Rick Martin ku 

| yang lebih berumur. XI tahun mem 
peladjari bagaimana Mean trom 
pet dan meniupnja. . 

. Sebagaimana diketahui Rick anak 
jang masih selalu menerima “didikan 
orang tuanja, pada usia tersebut ia 

telah ditinggalkan ajah bundanja. 
Bana ajah hidup Rick mengapa 

ak ada tudjuan. 

Ba anak jang semuda itu telah 
.mempunjai kesenangan dalam. muzik. 

Hingga pada suatu hari iapun men 
dapat didikan muzik oleh Pemimpin 
Band Art Hazzard. 
»Demikianlah djalan  tjerita jang 
penuh kesedihan dan kegembiraan 
jang: berselang "seling. 

  

siDalam tjerita ini Doris. Day jang 

      

   

  

telah populer ini ia memegang pera 
nan sebagai seorang penjanji jang 
2 mendjadi ,,Succes” djuga. 
5 Film ini diputar digedung. REK? 

Pa Dekan keatas mulai tadi 

    

“— Nnlahad: Breed 
hanja. en barkan jang hafja.pas man Bahkan 2 

          hir- 3 
dak 

354 Fikor babi Hatta Tan dapat 
pa Eko didaerah aa seki 
& Wilis sedjak bular API 3 

djalan menggunakan TES embu 
jang diisi ratjun sebagai umpan. 
Dagingnjapun masih dapat ea 

NG Oa    djika matinja babi hutan 
— diketahui Te seketika. 

Menurut Daniel Duxbury,. seorang 
'ahli dalam soal2 Djepang dari ,,Fi- 
nancial Times”, telah terdjadi pero- 
bahan penting dalam pikiran ' kaum 
saudagar Djepang mengenai perhu- 
bungan dagang antara Djepang dan 
bagian2 dunia lainnja. Sebagai tjon- 
toh Duxbury Tape an nina. perda- 
gangan kapas. “ 

Setahun jang lahr para saudagar 
Djepang telah njatakan bersedia 
menutup perdjandjian dengan Lan- 
cashire dan industri Amerika. Per- 
Gjandjian ini kalau diadakan akan 
membagi dunia dalam ,,daerah2 da- 
gang”, dalam mana negeri2 jang ter 
sangkut dapat bergerak sesukanja 
di daerah bagiannja itu. Dengan be- 
gitu, siasat dumping dari Djepang,- 
seperti didjalankan sebelum perang, 
akan mendjadi tidak perlu. 

Kini sebagian besar pabrik textiel 
Djepang telah mengandjurkan supa 
ja diadakan persaingan jang bebas 
diseluruh dunia, demikian Duxbury,. 

melandjutkan. Djepang insjaf, bah- 
wa ia bisa menarik keuntungan dari 
-kedudukannja jang menguntungkan. 
Mereka jakin dapat mengalahkan 
saingannja. oleh karena mereka mera 
bajar gadji rendah dan produksinja 
sudah tinggi. Nasib apa jang akan 
diderita oleh Lancashire mudah di- 
bajangkan, terutama djika diperha- 
tikan bahwa sekalipun produksi tex- 
tiel Djepang baru separonja lebih da 
Yi pada produksinja sebelum perang, 
namun Djepang sudah mengganti- 
kan Lancashire Pena pusat export 
textiel. ' 

Akibat ang 
kembali Djepang. 2 

Kalangan dagang Inggeris meli- 
hat soal persendjataan: kembali Dje- 
pang dari lain sudut dari pada ka- 
um “diplomat. Bukannja semata-ma- 
ta persendjataan kembali jang mere 
ka chawatirkan, tetapi halnja Dje- 
pang akan tudjukan usaha ekonomi- 

nja kearah merebut pasar dunia. 
Dalam kalangan dagang di Ingge- 

ris orang jakin, bahwa untuk men- 
dapatkan bahan2 mentah jang dibu- 
:tuhkannja, Djepang dengan tiada ra 
gu2 

sebagai textiel, sepeda2 dan barang2 
konsumen lainnja. 

Walaupun demikian kalangan da- 
gang Inggeris berpendapat, bahwa 
suatu Djepang jang merdeka ada le- 
ibih baik dari pada suatu  Djepang 
“jang hanja memberi keuntungan ke 
pada Amerika Serikat. Inilah sebab- 
nja kalangan2 dagang tersebut me- 
njetudjui selekasnja ditutup perdjan 
djian perdamaian, dengan Djepang. 

“Setelah ini dalam perhubungan de 
“ngarr Djepang Inggeris dapat meng 
gunakan poundsterling, tidak de- 
ngan dollar sebagaimana kedjadian 
sedjak perang dunia II berachir. Ha 
nja harus disesalkan bahwa perdjan- 
djian perdamaian jang diusulkan itu 
tidak mempertimbangkan  penjele- 
saian soal2 ekonomi jang Tn 
Ant, 

- diskriminasi dalam: 

seka- 

akan membandjiri pasar2 - di. 
| dunia. dengan barang8 industrinja, 

akan Sak semua 
12 Eropa, Barat, jang mungkin akan 
| lebih mahal, demikian menteri .. 

nyder, dalam, pengumumannja. . 

" Pnngtalang? supafa diha | mudahnja penukaran. pound ster- 
| ding dalam, dollar, setelah Septem- 

ber 1949, Inggeris pada waktu itu 
dibolehkan oleh Amerika dengan 

| diam? untuk tak usah mengindah 
| kan pasal? jang tertjantum dalam. 
perdjandjian pindjaman Inggeris- 

“ AOBEIKA, dalam mana ditentukan 
- supaja mempermudah penukaran : 

“bila 
SN tadi ada dibingan pihak ke-. 

kes 

 ponas terling dalam dollar, 

€ kn itu tadi telah mengakibatkan 
kur ngnja pendjualan barang? dari 
Amerika kepada negeri2: pihak keti 
ga djadi mengadakan perbedaan ter 
hadap. Amerika, kata ahli keuangan 
itu. : 
1 Pembatasan itu dibolehkan dengan 

persetudjuan setjara diam2 dari 
Amerika, karena Inggeris waktu itu 
diakui dalam keadaan'pajah, tetapi 
sedjak itu kedudukan keuangan Ing 

geris 'mendapat banjak perbaikan, 
kata para pembesar Amerika. 
Karena itu para pembesar Ameri- 

  

. ka berharap supaja Inggeris kemba 
li pada aturan2 perdjandjian Ingge- 
ris-Amerika dan menudju kearah 
perdagangan bebas, jang bertahun2 
telah diperdjoangkan oleh Amerika 
Serekat. Perpikian para ahli itu. 

  

Pertempuran di Birma 
“Setelah bertempur 314 djam lama ! 

nja achirnja pasukan2 pemerintah 
Birma pada hari Rabu berhasil me 
mukul mundur pasukan2 pemberon 
tak jang menjerang pos pertahanan 
di Ose, 7 mil disebelah utara Bassein, 
ja'ni sebuah kota jang terletak di 
pantai barat. 
Menurut kominike. militer jang 

mengumumkan peristiwa ini, dalam 
pertempuran tersebut telah dapat 

ditewaskan 7 orang anggota pasu 
kan2' Pemberontak, sedangkan se 
djumlah besar lainnja mendapat lu 

| ka2. Dipihak pasukan2 pemerintah 
hanja seorang polisi jang mendapat 

luka, demikian kominike itu. — Ant.- 
Parah 

  

'#Konperensi 4 Besar 
P3 ditunda 

geri"4 Besar jang semula direntjana 
kan malam Kemis jl, ter paksa ditun 
da. Apa sebabnja tidak dikatakan. 
'Konperensi wakil2 “ menteri luar 

- Tandai 4 Besar jang semula direntja 

nakan malam Kemis jl, terpaksa di 
tunda. Ana sebabnja tidak dikatakan. 

Sidang itu sebetulnj ja untuk mem 
“Sitgbnithain nota Sovjet kepada nege 

| ri barat jang berisikan, bahwa Ru 
sia setudju mengadakan konperensi 
menteri? luar negeri pada tgl. 28 

Djuli di Washington, asal soal Pakt 
“Atlantik dan pangkalan2 Amerika di 
“Eropa ditjantumkan dalam agenda. 

Dalam: hubungan ini kalangan2 
— politik di Paris menjatakan, bahwa 

usul Rusia itu tidak dapat diterima, 
hingga keadaan sekarang dengan 
terang-terangan telah disebut suatu 
Hape F5 Ant:- UP. : 

  

“Tak bawa usul? perda- 
. maian kepada RRT 

Pembantu sekretaris djenderal 
PBB, an .menjangkal 
dengan resm rita2 jang mengata 
kan, bahwa ia dan kawannja sedja 
wat. Bragoslav Protitch menjampai 

kan usul2 perdamaian PBB kepada 

pemerintah India untuk diteruskan 
kepada pemerintah RRT. 

. Cordier dan Protitch tiba di Hong 
kong dari Tokyo dan menurut ren 
tjana akan berangkat ke New Delhi 
pada hari Kemis ini. Mereka akan 
mengadakan perdjalanan ke Karachi, 
Palestina dan Paris sebelum kemba 
li ke New York. — Ant.- AFP. 

Kongres Rakjat di India 
Dalam bulan ini akan berdiri di 

India sebuah partai baru jang dipim 
pin oleh J.B. Kripalani, bekas ketua 
dan sekdjen Partai Kongres, jaitu 
partai jang sekarang Inangsung ke 
kuasaan dinegeri itu. 

Partai baru ini akan meliputi 
(anggota2. jang telah memberontak 
dan mengundurkan dari Partai Kon 
gres.. Kripalani dan pengikut2nja 
telah 8 bulan mengadakan opposisi 
dalang partai tersebut, dan bulan Mei 
jl. mereka. definitif memisahkan diri. 

Partai politik baru ini akan di 
bentuk dalam konvensi politik di 
Patua pada tg. 16/6 j.a.d. dan besar 
kemungkinan dengan nama »Partai 
Rakjat, He Na, «PI: 

  

. Merugikan bagi Amerika 

Konperensi wakil2 menteri luar ne . 

  

ak ttap ang aa uang Eroa” 
BEBAGAI » Mi Krenittok “Sand Serekat.   

Perdjandjian2 paman 

Pp akistan. 

Madjlis Hala Iran telah: me 
njetudjui perdjandjian2 persahaba 
tan dan pelajaran dengan India dan 
Pakistan, Kedya' perdjandjian terse 
Ni diterima | baik dengan suar 3 bu 
at 

' Perdjandjian2 tersebut bertudjuan 
untuk memadjukan. perhubungan 

negeri2 jang bersangkutan, terutama 
dilapangan pelajaran dan: penjerahan 
mnan jang Naa — Ant.-Rtr. 

  

Pemilihan Dow konsti- 
tuante Kashmir 

" Bulan September, 

Pemerintah Kashmir mengumum 
,kan, bahwa dalam bulan September 
jang akan datang-ini akan diadakan 
pemilihan anggota? Dewan Konsti 
tuante. — Ant. : -Reuter. 

    
Dua Sedan 

NGGERIS 4 
S permusuhan 

perdagangan dan kebudajaan antara 

“pemburu F9F Grumann 
Amerika Serikat sedang terbang diatas kapal induk »Princeton” 

Korea. Kapal mi dan kapal2 lain tidak sedikit djasanja untuk memben 
t dung serangan pasukan2 

munis di Assam 
Menteri dalam negeri India, Raja 

gopalachari, menerangkan kepada 
parlemen, bahwa operasi2 jang baru2 
ini dilakukan terhadap: kaum komu 
nis didaerah Assam adalah, suatu 
tindakan polisi, meskipun polisi dlm 
hal ini dibantu oleh tentera India. 

Atas pertanjaan menteri mendja 
:wab, bahwa 
berachir pada tgl. 19/5 jl. telah meng 
hasilkan ditangkapnja 1.198 orang, 
tetapi sebagian besar. telah dibebas 
kan kembali, Demikian RENENPaN 
chari. — Ant,- AFP. 

Panyushkin pulang “ai 
Moskow 

Duta besar Sovjet di Washington, 
Alexander Panyushkin, menjatakan 
pada hari Rabu, bahwa pada hari 
Kemis ini ia akan pergi ke Moskow 
dan akan tinggal disana kira2 1 bl. 

Ia menegaskan, bahwa: kepergian 

nja tidak ada sangkut-pautnja dgn 
soal2 politik. Ia memberikan ketera 
ngan tersebut kepada pers setelah 
minta diri kepada wakil menteri luar 
negeri “Amerika - Serikat, James 
Webb. — Ant. - UP, 

  
.Panter' ? dari Angkatan Laut 

dipantai 

utara disana. ANP, 

k Inggeris terhadap RRT 
berobah? 

— Kesabaran Inggeris telah habis 
akui, bahwa kesabarannja dalam menghadapi sikap 

masa'alah?2 Timur Djauh telah mentjapai ba 
tasrja dan dalam pada itu menundjukkan adanja pertimbangan “untuk 

. merobah politiknja, terhadap RRT, 

Djurubitjara kementerian luar. ne 
geri Inggeris membenarkan, bahwa 
tindakan jang-diambil oleh utusan 
Inggeris dalam sidang Dewan Trus 

. teeship PBB beberapa hari jl., ja'ni 
“memberikan suara tidak isetudju ke 
pada usul Sovjet untuk mengeluar- 
kan delegasi Tiongkok Kuorgintang, 
adalah atas instruksi2 dari London. 

Ketika ditanja, apakah tindakan 
itu mengandung pengertian adanja 
“perobahan politik Inggeris terhadap 
"RRT, djurubitjara tersebut mendja 
wab: ,,Tuan2. harus menarik kesim- 
pulan sendiri.” : 

Mermurut U.P., meskipun hingga 
| kini belum ada tanda? bahwa Ing 

geris bermaksud untuk merarik 
. kembali pengakuannja - terhadap 
RRT, namun sudah nampak te- 
rang bahwa sikap pertjobaan Ing 
geris jang bersifat bersahabat de 
ngan RRT itu kini Dana? sedang - 
ditindjau kembali. 
Kalangan diplomatik di London 

menjatakan, bahwa kini nampak tan 
da2 jang kuat jang menundjukkan, 
bahwa Inggeris, dalam perundingan 
nja dengan Amerika Serikat menge 
nai perdjandjian perdamaian ' dgn 
Djepang di London sekarang ini, 
mungkin akan bersedia untuk mena 
rik kembali tuntutannja, supaja RR 
T ikut serta dalam perundingan2 
terachir mengenai penjelesaian per 
djandjian perdamaian dengan Dje- 
pang itu. 

Achirnja United Press meramal- 
kan kemungkinan Inggeris akan 
mengambil sikap jang makin keras 
.terHadap RRT dalam perundingan2 
nja dengan Amerika Serikat menge 
nai masa'alah- Djepang sekarang 
ini. — Ant-UP. 

  

Nota Amerika 
Dalam notanja kepada “Sovjet, 

Amerika Serikat - menuntut supaja 
pemerintah Sovjet menghukum 2 
orang serdadu Sovjet jang telah me 
nembak mati kopral Amerika, Paul 
J. Gresons, di Wina pada tgl. 4/5 jl. 

Nota tersebut, jang disampaikan di 
Moskow oleh duta besar Amerika 
Serikat, Alan Kirk, pada hari Rabu 
ini diumumkan oleh state depart 
ment. Nota itu minta supaja Sovjet 
membajar pengganti kerugian kepa 
da keluarga Gresons. 
Dalam nota itu dinjatakan, bahwa 

tiada dengan suatu sebab jang ber 
sifat provokatif Gresons tersebut te- 
lah ditembak mati sewaktu mendja 
Jankan kewadjibannja sebagai seo 
rang anggota polisi militer didaerah 
Tana Wina. — TAB Reuter. 

  

Program militer Amarika 
Presiden Truman dalam minggu 

ini akgn minta kepada Kongres su- 
paja menjetudjui program militer- 
nja, jang merupakan suatu program 
militer jang terhebat dalam sedjarah 
Amerika. 
"Cari Vinson, ketua panitia urusan . 
angkatan bersendjata dari Madjelis 
Rendah, menjatakan, bahwa pro- 
gram militer jang baru itu akan me- 
liputi biaja sebesar 7.000.000.000 dol- 
lar. — Ant, Rtr. 

kepada Sovjet 
AA, . Komunis Ame- 
rika dipendjara 

Pengadilan: tertinggi Amerika Se 
rikat” telah menetapkan hukuman 
pendjara terhadap 1t orang pemim 
pin Partai Komunis Amerika, dgn 
alasan bahwa ,,para pemimpin komu 

nis telah mengakui hendak merubuh 
kan pemerintah Amerika Serikat 
begitu lekas ada kesempatan buat 
itu”. 

Presiden pengadilan tersebut, Fred 
Vinson, mengatakan bahwa selain 
bersekongkel untuk menjusun par 
tai komunis dan memberi pengadja 
ran jang menghendaki supaja peme 
rintah Amerika Serikat didjatuhkan 
dengan kekerasan. Berdasarkan ini, 
maka para pemimpin komunis itu 
telah dihukum sesuai dgn undang2 
hukum. — Ant.- AFP. 

  

  

Kesehatan Petain tak 
berubah 

Bulletin jang dikeluarkan kemarin 
dulu mengenai kesehatan bekas mars 
kal Philippe Petain mengatakan, bah 
wa keadaan Petain tetap tak beru 
bah, tetapi tanda2 tentang adanja 
sedikit perbaikan jang baru2 ini tam 
pak makin kelihatan, — Ant, - AFP, 

"9 ynil dari daerah 

Gemikian U.P. dari London. 

  

Bantuan kepada penanam 
karet 

Di Ceylon. 
Pemerintah Ceylon bermaksud un 

tuk membantu orang2 jang menanam 
karet dengan memberikan subsidi 

hingga 500 rupee tiap acre, demikian 
menurut kalangan jang lajak diper 
tjaja. di Kolombo. 

Bantuan terutama diberikan kepa 

da “penanam... karet jang ' ketjil. — 
Ant. - Reuter. 

Tindakan2 ih adan Ko- 

penggerebekan2 jang. 

DJUAL GULA BEBAS 
   

    

KRHUBUNG pengharapan, bahwa produksi gula dalam musim giling 
"1951 akan melebihi keperluan 

hingga: — walaupun belum besar — dapat diadakan export 
maka Kementerian Perekonomian, 

an. Negara, agar Indonesia 

'buat persakaian dalam negeri, se- 
gula lagi, 

— dengan mernperhatikan. kepenting 

dapatmenijapai kembali kedudukannja di 

dunia internasional, seperti. sebelum Perang dunia. IL sebagai . Negara 
export-gula, dengan mengembang perusahaan? gula disini — telah 

memutuskan bahwa: 

a. mulai bulan Djuli 1951 pen- 

“djualan gula dengan djalan distribu 
si dihentikan dan diperkenankan gu 
la didjual bebas dipasar didalam ne 
geri, walaupun masih diadakan pe- 
ngawasan oleh Pemerintah . untuk 

mendjamin persediaan gula untuk 
keperluan didalam negeri jang tera 
tur. £ 

b. banjaknja gula jang - diperke- 
nankan untuk diexport, akan ditetap 
kan nanti, apabila telah didapat ke- 
pastian tentang besarnja produksi. 

c. “walaupun berhubung dengan 
meningkatnja upah buruh, pesewaan 
tanah, dan lain2 beaja produksi, har 
ga terpaksa dinaikkan, akan tetapi 

. pada azasnja dari pendapatan pen- 
Gjualan gula dipasar bebas didalam 
negeri, pengusaha2 hanja menerima 
sebesar pendapatnja andaikata gula 

itu diexport. Berhubung dengan ini, 
maka harga pendjualan gula ,,af fa- 
briek”, harus sesuai dengan harga 
menurut ,,/pariteit-export”,. jaitu me 
nilik harga gula diluar negeri jang 
berlaku pada waktu sekarang ini, 
lebih kurang R. 152,— tiap. Kwintal. 

d.  djika dari pendjualan dipasar 
bebas didalam negeri didapat keun- 
tungan diatas pendjualan menurut 

| harga tersebut 4jat c., maka berhu- 

bung dengan kesukaran2 jang masih 
dihadapi oleh perusahaan? gula pada 
Gewasa ini, 2592 dari keuntungan itu 
akan diberikan kepada pengusaha2 
gula, sedang 75Yo diperuntukkan Kas 
Negeri. 

, Dengan menggantungkan harga 
»af fabriek” pada ,,pariteit-export” 
tersebut diatas, maka djelaslah bah 
wa batas besarnja pendapatan peru- 
sahaan2 gula dipakai sebagai pedom 
an, untuk dibagi?kan menurut perim 

bangan antara pemilik modal, pim- 

pinan perusahaan, buruh, pemilik ta- 
nah dan Kas Negeri, demikian pengu 

muman Kementerian Perekonomian. 

Harga kain-kain di 
Semarang 

Meskipun turunannja harga2 tex 
tiel di Djakarta dan Bogor dalam 
bulan jang lalu sampai 3074, harga 

etjeran di pasar Semarang masih .te 
tap. 

Harganja kain batik tjap (kain 
pandjang), buatan Jogja dan Solo 
jang. kasar mulai R. 22,50, R. 27,— 
R 28,— sampai R. 60,— selembar. 

Adapun harganja bahan pakaian 
seperti dibawah ini: 

Dril tjap Mendjangan R. 15 sampai 
R. 16,— tjap Ikan dari R. 15,— sam 
pai R. 16,— Dril putih No. I dan IL 
& 8,— dan R. 12— Dril kuning 
R. 9,— dan R. 10,— Dril hidjau djuga 

- 9— sampai R. 10,—. 

Zyde linnen R. 8,— sampai.R. 10,— 
Half linnen R. 12,— Keper R. 6,— 
sampai R. 7,50, Keper hitam R. 4,50 
sampai R. 6,— dan blatjo No. I 
R-:5,50: 

Crepe dessin R. 15,— sampai 
R. 17,— Suppon halus R. 20,— sam 
pai R. 25,— Pouplin (enkel) R. LA 
(dubbel) R. 7,50, Tjita Paris R. 10,— 
sampai R. Tia lain2 matjam tjita 
halus djuga R. 10,— sampai R. 11,— 
Tjita kasar R. 3,50 sampai R. A3 
Tobralco R. 7,— sampai R. 9,— dan 
kain Sinbun hitam jang pada masa 
ini sangat digemari (paling banjak 

Masaalah Korea : 

Pasukan PBB dekati segi - tiga 
besi Utara 

Tak dapat diramalkan achir peperangan 
ENTERI pertahanan Amerika Serikat, George Marshall, menerang 
kan, bahwa tiada seorangpun dapat meramalkan dengan pasti, 

bagaimana, sekiranja pertikaian di Korea nanti 
tetapi kini nampak makin djelas, 

akan berachir. Akan 
bahwa tiada dengan kekuatan mili- 

ter kita, maka kita akan menghadapi suatu masa'alah jang sulit seba- 
gai akibat sikap permusuhan dari 

Dalam pada itu ia menjatakan: 
»Kita tidak akan bersedia membia- 
jai tentera jang besar sekali dalam 
arti, bahwa kita “harus merupakan 
bangsa . militer didunia - sekarang 
Ai” 

Pasukan? PBB mendeka- 
ti pertahanan segi-tiga 

' besi Utara. 
Pasukan2 PBB pada hari Rebo te 

rus menjerbu kearah lembah jang 
menudju ke daerah pertahanan .,,se- 
gi-tiga besi” Utara di Korea Tengah. 
Komunike Tentara ke-8 mengumum 
kan, bahwa pasukan2 PBB memper 
oleh kemenangan2' hampir 2 mil. di- 
sepandjang front jang pandjangnja 
35 mil disebelah selatan dataran 
tinggi jang berbentuk segi-tiga itu, 
dimana diduga sedikit - sedikit 
nja 200.000 serdadu Utara. 

Diduga bahwa kesatuan2 pelopor" 
PBB kini sudah berada kurang dari 

»segi-tiga besi” 
Itik: 

Dua hari berturut2 pasukan2 Ti- ' 
onghoa meninggaikan dengan ham- 
pir tiada mengadakan pertempuran 
kubu2 pertahanannja jang kuat, da 
ri.mana mereka mungkin . dapat 
menghambat kemadjuan ' pasukan2 
PBB untuk beberapa minggu lama- 
nja. 

Perlawanan sengit - di- 
front timur. 

Difront timur pasukan2 Korea 
Utara memberi . perlawanan sengit 

utk mempertahankan. kedudukan2 
nja jang terus menerus. digempur 
oleh PBB. 2 

Pasukan2 PBB. mendapat kema- 
djuan2 sedikit disebelah utara Yang 
gu dan disebelah timur-laut Inje. 

5 Front barat. 
Dari front barat wartawan UP 

Burson mewartakan, bahwa  pe- 
nembakan?2 seru oleh - pasukan? 
Utara menggagalkan pertjobaan 
pasukan2 PBB untuk melintasi 
sungai Imjin disebelah timur Ko- 
reangpori. Tetapi pasukan? PBB 

lainnja dalam djumlah2 jang be- 

pemerintah RRT. 

sar terus mengalir kesebelah uta- 
ra dan barat sungai itu disebelah 
utara Munsan dengan hanja men 
Gjumpai perlawanan jang ringan, 
Difront ini pasukan2 PBB pada 

umumnja memperoleh kemadjuan2 
terbatas, sedangkan pasukan2 Uta- 
ra terus memberi perlawanan  se- 
ngit. dan mendjalankan taktik? 
menghambat disebelah utara Yong- 
Chon hingga kesebelah barat-laut 
Hwachon. — Ant- -Afp-UP. 

    

Pengurus »VERENIGING 

pada"hari : SENIN 

“tanggal 11 Djuni 1951, 

“Waktu 

bertempat di : Gondokusuman 29, 

mengurndjungi rapat tsb. 
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terdjual ada dua matjam, jalah dari 
harga R. 4,50 dan R. 5,—. 

Harga2 tersebut dihitung per Me 
ter, P 

Keadaan pasar sampai pada hari 
ini (6/6) amat ramai. 

Tekstil di Medan 
Tjatatan harga kain dipasar Me- 

dan pada permulaan pekan ini ada- 
lah sbb: (hitung blok). 

Kain belatju Djepang 2020 36 x 40 
— R. 185,—. Kain belatju India 2600 
36 x 40 — R. 170,—, Kain putih In- 
dia 36 x 40 — R, 175,—. Kain putih 
Djepang 36 x 40 — R. 210—. Tjita 
sajur 24 x 30 — R. 85,—. Tjita polos 

24x 30 — R. 82.50. Black Yeans 28 
x 30 — R, 120,— White Yeans 28 x 
30 — R. 115,—. Printed Yeans 28.x 
300—— R. 120,—. Gingham 24 x 30 — 
R. 145,—. Lorek Djepang 24 x 30 — 
R. 45,—. Kain pelekat Eropah 2 bi 
dang (perkodi) — R. 400,—. Kain pe 
lekat Eropah 1 bidang (perkodi) — 

R. 380,—. — Ant. 

Harga Mas di Djakarta 
Harga emas tertjatat kemarin 

djam 17.00 di pasar Djakarta. 

  

  

BIAN OS TAPE R. 81,50 
5 Ben IN AN » 30,60 
2 SEKAR ATOM ak 2 SNOA 

2 PA RUN ena SER DR 22005 

Kesan Mr. Ali Sastroamidio o & 
  

Orang Amerika gemar 
sensasi 

(Sanbugan hal. 2). 
hatian pers Amerika. Didjawab, ada 

djuga. Jang sering disebut2 'adalah 
s.K. ,,Merdeka”, ,,Kedaulatan Rakjat” 

dan. ,,Waspada”. Tetapi sajang — 
demikian mr. Ali saja sendiri tidak 
menerima ,K.R.” — 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa ko 
ran Amerika — sesuai dengan kehen 
dak pembatjanja-— gemar sensasi. 
Kalau membikin headline (kepala 

berita) sedemikian rupa, dengan hu- 
ruf2 besar dan gemuk. Tetapi djuga 
lembarannja tjukup banjak. , 

Dikatakan, surat-kabar ,,New York 
Time” penerbitan mingguannja ka- 
lau terbit 140 halaman dengan 2.lam 
piran madjallah. Beratnja 2 pond. 
Harganja hanja 14 dollar. 

Untuk mingguannja itu N.Y.T. 
mempunjai staf jang lengkap. Hing- 
ga tiap rubriek ada seorang redac- 
teurnja jang mengurus sendiri. 

Hollywood dalam kenjataan. 
Suatu kesempatan pernah diper- 

gunakan. Mr. Ali mengundjungi Hol 
Iywood: “Disana tempat pembikinan 
film. Bagaimana tjara pembikinan 
film padang pasir mitsalnja. Sehing- 
ga dalam film nanti seolah-olah film 
itu dibikin dipadang sahara. Padahal 
di Hollywood djuga. 

Pengusaha2 pilem, orang2nja tju- 
kup sederhana. Hanja para. pemain 
film, kebanjakan bersaingan dalam 
pembikinan rumah. Sehingga keada 
an di Hollywood demikian rupa. 

Dalam hal tehnik, Hollywood me- 
mang madju. Kesanalah, kalau mau 
beladjar membikin film. Demikian 
Mr. Ali. 

Sambil lalu diterangkan, bahwa 
sebagian besar padjak didapat dari 
Hollywood. Gadji pemain2 film itu 
besar, tetapi sebagian masuk negara, 
jakni sebagai pembajaran padjak. 

Pegawai Negeri tidak bisa 
kaja. 

Gadji pegawai2 negeri di Amerika 
tidaK banjak. Umumnja tidak bisa 
kaja. Jang gadjinja banjak adalah 
pegawai2 kantor partikelir. Sekali- 
pun kalau akan dibanding dengan 
Indonesia masih banjak di Amerika. 
Apalagi kalau lalu di koers. Bisa 
enggak beres, kata mr. Ali selandjut 
nja. 

Berapa procent jang warga 
Negara U.S.A. 

Djumlah pegawai kedutaan Indone 
sia . di. Amerika kurang-lebih 70 
orang. Sebagian bangsa Indonesia. 

Atas pertanjaan, mr. Ali menjata 
kan bahwa paling banjak hanja 374 

sadja dari bangsa Indonesia pegawai 
konsulat itu jang menjatakan seba- 
gai warga-negara Amerika. 

Akan tetapi dapat dimengerti, bah 
wa pernjataan mereka itu disebabkan 
sesuatu hal, lepas dari soal2 politik. 
Ada diantara mereka jang sudah lIa- 
ma disana dan pada perang. dunia 
sebagai soldadu, sehingga dengan me 
njatakan kewarga negaraan. Ameri- 
ka itu mereka akan lebih mudah me 
njelesaikan sesuatu. 
  

PENGUMUMAN PENTING 
Pemberitahuan serta Undangan. 

SCHOLEN M/D BIJBEL" | 
(.Perkumpulan Sekolah2 dengan Kitab Sutji”) 

di Jogjakarta memberitahukan dengan ini, bahwa : 

djam 9 (sembilan) pagi 

Jogjakarta 
akan diadakan rapat an g $ota untuk merundingkan peru- 
bahan ANGGARAN DASAR: perkumpulan tsb. 
Sartdara2 anggota perkumpulan tsb. diminta dengan hormat 

A.n. PENGURUS. 

Ketua : 

(Ds. J. mega an ap 
| 3 

  

Karena ternjata melanggar 

kami beritahukan bahwa isteri 

Hendaknja jang bersangkutan   85-6 

BERTJERAI 
ke II kami bernama : 

CHRISTINAH SOESILOWATI PRODJOSOEDIRO, 

sedjak tg. 31 MEI 1951 saja tjerai. 

hak perkawinan, dengan ini | 

su. OTO — 

maklum adanja. 

H. MARLIM ' 

Te 

   



      

  

   

        

BERABE 
tentang demonstrasi di Medan jang 

  

batja berita P.I. Aneta 

  

oleh sebuah Jajasan. Para buruh pa 

  

KALI 
   

   
       2 terselip vrienden & familie-sijsteem? 

' Sepandjang pengetahuan kami, kita 

masih harus beladjar securiteit lebih 
luas. . "5 

Peringatan kami, bila di lain hari 
ada Jajasan2 akan mengkeduk uang 
dari pihak umum, hendaklah berha 
ti-hati dan mengadakan ,pertanja- 

Tan AA : 

Dalam ,,K.R? tgl. 48 Mei halaman 
2 telah diuraikan mengenai PENIPUAN 

da umumnja mudah dan sangat ter 

    

  

. "INDRA" FILM BERWARNA : untuk 13 th.ke-atas. 

MALAM INI DAN BERIKUTNJA: djam 5,00 — 7,00 & 9,00. 

      

  

UDJIAN KENAIKAN PELADJAR/KURUSUS PENGADJAR UTK. 

KURSUS PENGANTAR KE-KEWADJIBAN BELADJAR. 

| “ “ 
'menggemparkan itu. Berita ,,Aneta” tarik oleh  advertenties, — karena Neni Gina IT he Unta med Br eed ri aa : Kia" 

"dalam bahasa. Belanda 'itu - begini: sangat inginnja mempunjai rumah, Wpertanjaan Jang pantas didjawa Tg , : : . 4 3 

De", demonstranten, — voornamelijk : kasian “dengar! terbaru bayu masuk akal. Dengan pemainnja : Sonny TUFTS, Barbara BRITTON. - 1. Waktu: antara tgl. 8 dan 14 Djuli 1951. . 49 

Pa na nga an Sa ms Se mNgON S (an TEA g Ny 1 'Iri hati menimbulkan fitnahan: ak: api judj a- ii i i ic 
stammend. wit Java, voerden SPA- pafsu mengirim uang iuran jang SISWANTO Jogja. 11 n filnahan, akan tetapi kedjudjuran dan keta 2: Udjian lisan tidak diadakan. 

doeken mee”. 5 
'Dasar' ..Aneta”, meskipun “sudah “jang melebihi gadjinja dengan tjara 

tidak sedikit, bahkan mungkin ada   

Siaran RADIO 

bahan hati dapat mengatasi dalam segala-galanja. 
Saksikanlah di ,,INDRA”. 

3. Udjian tulisan diadakan di-tempat2 jang mempunjai K. P. Kpkb, 

mengenai mata peladjaran : ilmu guru, bhs. Indonesia,, Bhs. |Dae- 

  

  

  

      

PENGUMUMAN 

  
          

  

ditambah djulukan ,nasionat”," toh mendjual — upamanja — ladang 1 92-6. ... SABTU tg). 9 dan MINGGU tgl. 10 main djam 10 pagi. rah (utk. Djawa sadja), berhitung, ilmu hajat, ilmu. burmi, se- 

masih adu-dombakan “suku2 Djawa tau gelang-emasnja. : djarah & tatanegara, pendidikan djasmani. . 1 

sa —ngtera an k masih “panas. Karena suatu ,,bouwkas” sebetul- Gelombang 59.2 dan 122.4 m TR Bana 5 5 4. Jang boleh mengikuti udjian « Mereka jang sekarang Bandai 

Neng: ETUANG 2 Yana 2 2 j nj beri I , t , JUNI 1951 peladjar K. P. Kpkb. tertulis jang diselenggarakan Kem. P. . 
hatinja, kalau dengar nama ,,Ane- Nja hanja memberi kesempatan pada DJ U M' AT 8 DJUNI Pen umum S k | h G d H ki A Per ini tidak berlaku utk. daerah : Sulawesi, Sunda' Ke- 
ta” lantas marah2. Dia bilang, mes" penjimpan jang sering dan paling 47.090 Mari bernjanji oleh G.S.R.M. gumuman Jekodial. Yuru dan hakim Agama 5. Pengumuman ini tidak berlaku utk. Hera si , : 

kipun bagaimana djuga, ,,Aneta” itu banjak memberi uang | simpanan, dengan musik Kel. O.RJ. Ja : 1 1 tjil, Kalimantan Barat dan Sumatera aka ea 

alat pemetjah belah, warisan politik sSebetulnja dengan iuran  hanja 1815 Peladjaran agama Islam Utk (S.6.H. A,) Untuk daerah ini waktu udjian akan ditentu can kem 2 

Belanda. TA sebulan, sudah tjukup tegas, Anak2 : ' ' 6. Kpd. Insp. Sek. Rakjat Kepl. Daerah, Na Penilik Sek., Penilik 

Lantas mBah Nur jang - biasanja bahwa Jajasan itu berdjalan agak” 1839 Taman Harapan Bangsa oleh Menambah pengumuman kami tertanggal 18 Mei 1951, dalam Sek. dan Instansi2 jang bersangkutan diminta bantuan, SPJ S8ge” 
palikkg. . sabar beri-perintah kepada djudjur dan teratur ” (iuran zaman .. SMA, Bopkri Sk. Nasional dan Kedaulatan Rakjat tanggal 20 MEI 1951: ra menjampaikan pengumuman ini kpd. Pemimpin Kursus Penga- 

Ken ea uda, Sa Sa NN aa Lenong AA SA an 19.15 Tjeramah Ki Hadjar Dewanto Bahwa pengumuman tersebut djuga berlaku untuk peladjar2 djar didaerah masing2. Ki 

an . : Agen | 5 3 AA UAS ro : 1 da i x8 i- MA 1 : F 
mes Mauatul pada madjikan, habis beri ,,uang simpanan”  sedikitnja 4930 BERITA REGIONAL putri “ee akan (Atetipa.t) an di MALANG. KEM. P. P. dan K. 

dia dirangsum rontogan biefstuk jg. R 100,—, sudahlah terang bahwa ja 1940 Puspasuara oleh K.O. Tjahaja Wassalaam e Djaw. Pengadjaran. h 

tipisnja seperti kaus kakinja nonah2 jesan itu adalah suatu jajasan bukan : Muda dbp. Sdr. Sudirdjo ' Jogjakarta, 7 JUNI 1951, 93 - 6. Bg. Kursus2. 

Fi di Malioboro. buat buruh pada umumnja, melain 29.30 Santapan Rochani Bl. “Puasa || 84-6. - Wk. DIRECTEUR. : 
& “Nah, sekarang Berabe tanja: Ba- kan pasti ada siasat jang tertentu. 2115 Obrolan Pak Besut | : wa 

gaimana siangseng Diah? Perlu diketahui terlebih dahulu, 21.30 Dagelan Mataram oleh Bari sa 

e t P & 
& 

      

rusahaan2 “jang sekarang . masih Beberapa pemain musik jang mengisahkan suka — dukanja 3 . 3 Kg aa 
membedakan gadji lelaki dan perem- — tjeritanjapun ........: sentimenteel. : f 3 JUDONEGARAN 78 DK Kg u wel er OI KF 116 H Or | oger 
puan, nantinja memberi tafsiran la- gidtu aka Derita Dk ana Sobat ad t berhati » : ai : g : i 

in. Diandjurkan upah sama, lantas PAY SANA SeOn TN A Pe el UR uan Pa Matik - j 
buruh, jang lelaki diturunkan. Pada- $ 13 TAHUN KEATAS. Untuk keperluan alat2 i 
hal-jang dimaksud: jang masih ren: 94-6. . 2 : Petjinan No. 30, Jogjakarta ..... Telp. 5833. j 
dah. ditinggikan. Jah, kalau bisa jg. GESTETNER z. Kranggan Timur No. 16, Semarang, Telp. 1233. h3 

sudah tinggi dinaikkan lagi, djadi s . , N.B. Bodjong No. 64, Semarang, ..... Telp. 646 ! 
terus naik AAA “ : 5 & berhubunganlah dengan , Hari Saptu tgl. 9 Djuni 1951. , , . z £ 

. Tetapi. mBah Nur kuatir, kalau : 5 FiY NO, AN OBAN Tutup Satu Hari. GEA ah Sak Tugu 36 — Telp. 566 — Minggu Buka 1 9-2 si ! 
F gadji. perempuan sama denyan lela- | — -6 Jogjakarta | ggu Buka, pagi 9—2 siang. j 

. ki, lantas..tukang potong pakean pe- PENGUMUM AN Ra Sa Sore 6 —9 malem. ' 

            

4 

2 
    

  

“4 angka 8042. — Ant. 

Ka KONPERENSI Perburuhan Inter- 

nasional jang langsung di Djenewa 
antara “lain akan  bitjarakan soal 

Tjuma. bung Kriting kuatir, dipe- 

rempuan ndikkan taripnja- djuga. 
Padahal- sekarang ini praktis ongkos 
bikin kebaja lebih 

bikin, hemd.. 
Lain dengan si Dul jang belum 

beristeri itu, dia sekarang - mau 'le- 
' kas& kawin dengan perempuan jang 

dapat. gadji. Dasar si. Dul, kawan 
Berabe jang satu2nja, belum kawin 
Ini, selalu mau tjari enaknja sendiri 

sadja.. : 

ha Sm , 

Kader2 PSI menindjau 
Baru2 ini Partai Sosialis Indone- 

sia tjabang Solo telah mengadakan 
pertemuan guna menjambut kedata- 
ngan 6-orang kader2 Partai Sosialis 
Indonesia “dari Sumatera Selatan, 
Sumatera Timur d#fi Sulawesi, jang 
kini sedang mengadakan . penindjau- 
an2 di Djawa.- 3 : 

Pada.-pertemuan tsb: telah-diada- 

mahal daripada 

  

kan Saling pertukaran fikiran dlm 
“soal2. politik dan kemasjarakatan. 

» Sebagai diketahui' Pusat Partai 
» Sosialis Indonesia di Djakarta me- 

ngadakan kursus2 Kader 30 orang 
banjaknja, jang sebagian' besar dari 
luar Djawa. 

Olah Raga DKT Jagja & 
'Semarang 

  

| 2 DAN 8 DJUNI ini oleh Djawar 
tan Kesehatan Tentera (DKT) Sub 
Terr IL (Jogjakarta,dan DKT Sub 
Terr UII Solo telah mengadakan per 

"fombaan oleh raga, jg berhasil sbb: 
1. sepakbola 0 — 2 untuk kemena- 
...ngan Solo, 
2. badminton Single 4 — 0 untuk 

' Jogjakarta, Ta 
badminton Double 2 — 0 untuk 
Jogjakarta, 3 

3. Volley Ball pertama 1 — 4 untuk 
“Solo dan kedua 4 — 1 untuk Jog 

. jakarta. 

Ping pong open -tour 
peta nament 23 
' Berhubung pembukaan 

resmi dari 
perkumpulan CHUNG LUK SHEH 
(Youth Association) bersama P.O.R. 
I. akan mengadakan . oper-tourna 
ment ping pong pada tgl. 17 Juni 

dengan 

jang,akan datang Hadiah2 disedia 
an berupa piala dan mendalie2. 

-#SPendaftaran nama untuk: tiap2 
pengikut R 1,— pada: 
“ Siem Tjing Boen — Gondomanan 
57, Oei Ping Djien — Sindalata 8, 
Yap King Hie — Toko kembang Yap 
dan The Peng Hian — Tugu kidul 
In | , - 

“ Ditutup pada tgl. 15 Juni 1951. 

| Olah Raga Setioret 
#.Mengenai kesebelasan Djawa Te 

ngah jang seperti dikabarkan telah 
diundang oleh ,,Sahata”, satu per- 
kumpulan sepak bola di Sumatera Ti 
mur, untuk bermain di Sumatera U- 

tara: Didapat kabar, bahwa kesebe- 
lasan Djawa Tengah itu sudah pasti 
akan datang ke Sumatera Utara se- 
habis: Hari Raya jang akan datang 
Ini 0 5 : 
', # Dari London UP mengabarkan, ! 
bahwa Selasa jang lalu, IAAF (Fede 
rasi Atletik Amateur Internasional) 
telah mengesjahkan rekord - dunia 
baru sebagai berikut: Lari tjepat 
220 yard dalam waktu 20.2 detik 
atas nama Mel Patton dari Amerika. 
Lari 440 yard dengan gawang dalam 

“ waktu 51.9 detik atas nama A. Fili 
» put dari Itali. ,,Tien-Kamp” oleh 
Bob Mathias dari Amerika dengan   

rumah perkumpulannja 

     

bagaimana, tjara memberi kreditnja, “san Kuping Hitam “dbp. Sdr. 
apa dalam hal $ ini tidak. mungkin " Supardi ' 

  

KIRK DOUGLAS — LAUREN BACALI,— DORIS DAY 

  

  

No. 21. 

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

Aansluitingsvoorwaarden, uang langganan jang merupai djumlah 

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

an jang berlaku. | 

Pengurangan (reductie) ini akan dilakukan tiap2 bulan dimulai 

sdengan rekening bulan Juni 1951, (jang dibajarnja dalam bulan Juli 

1951), pengurangan mengenai bulan Mei 1951 ditambah dengan satu 

Hari dari bulan April 1951, kemudian rekening bulan Juli 1951 (jang | 

  
Gibajarnja dalam bulan Augustus 1951) pengurangan mengenai bulan 

Juni 1951, dan selandjutnja sampai keadain mendjadi normaal. , | 

- Harap para langganan maklum adanja, dan untuk keterangan | 

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

Tugu Kidul No. 16. 

2 

: i Jogjakarta, 7 Djuni 1951, 
| 
' 
| | 

KANTOR LISTRIK JOGIAKARTA | 
- 4 " 

Kepala : 

! 
| 

| 
| 

(Ir. R. Soedoro Mangoenkoesoemo) 
| 

90-6. 

  

    

  

PENGUMUMAN 
No. 22 : 

) Berkenaan dengan sangat kekurangan air pada dewasa ini un- 

tuk Daerah Pengairan Demak, dan agar supaja daerah itu seterus- 

nja dapat.air, maka oleh “pekerdjaan Umum Djawa Tengah djumlah ' 

air tadi jang dikeluarkan dari waduknja mulai tanggal 11 Juni 1951 

ditetapkan untuk sementara waktu, diturunkan dari 6,1 m3/sec. sam- 

pai 4,5 m3/sec.. NE 

  

Penurunan djumlah air tersebut berarti mengurangi djuga pe- 

makaian air untuk Pusat Tenaga Hydro Electrisch Djelok, jang 

akibatnja mengurangi pula djumlah banjaknja pembangkitan te- 

naga listrik. Pena 

Berhubung dengan hal tersebut diatas, maka kami terpaksa me- 

ngadakan penghematan lebih keras atas pemakaian tenaga listrik 

di Jogjakarta. : 

Selandjutnja bila di“kemudian hari ternjata, bahwa penurunan 

air tersebut diatas, tidak perlu diadakan, maka aturan2 penghemat- 

an tersebut diatas akan ditiadakan. P 

Jogjakarta, 7 DJUNI 1951. 

KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA. 

Kepala : 

PAKAIAN/ 
RAPI:      

    

  

se SA 
  

  

  

  
  

Sumba agan untuk tanda mata. 

kepuasan pada pema kainja, jalah jang terbikin oleh :- 

  

  
  

                          

| djadi ringan 
baginya. 

Segala silat 

-pemimpin 

  

    
        

    

    
menarik diri. aa P5 Aan 

ikapnja. Djalan- .... 
an Ha lebih 
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& - t £ “ 1 5 r 3 Fe : 4 1 ja N kah 

# ! TI ENDKUKA TAN BAKJAT OT : NN 

E upah. Diusahakan agar bisa diputus- Na KIEPAT : — JANG SELAMA TAK MUDAH DILUPAKEN dan MENGIKAT PERA- 

E. “kan upah buruh lelaki dan perempu- REX Ma Sh Aa Nenen | PUAS: .SAAN, 'hanja dari BARANG2  LUXE, jani: ! 

: An na aa tekan # svusahaan PERHIASAN DARI EMAS, INTAN BERLIANT, PERAK, HORLOGES " |: 

Ou dika sana. Kar dilan ceker | Young Man With A Horn PENDJAIT & PENATU Aan Pa Pa ate meta Date s0) 
2 dja tidak ada bedanja. g : KENA Map ng 

S
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e
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apa 

  

  D.. NUGU-KIDUL 

  

    SIANG & MALAM 
30 JOGJA”. “ (l. R. SOEDORO MANGOENKOESOEMO) “baatan UNILEVEG 

            | Tiepat dan rapi. Terima panggilan 
817—6 Telpon 72... 8.8.- 51-1-220 8) 

MAS Lamar le 5 Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/IM/A/102. 
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