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“ti, makji dibagi mendjadi 
Jang 
bur. 
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Soal Menteri Kehakiman | baru : 
  

Partai2 dim. Kabinet akan didengar 
Ka suaranja 

Pembebasan tawanan ditindjau kembali 
PIA, pagi jl. P. M. Sukiman dan Wk. P. M, Suwirjo mengundju- 
ngi Presiden Sukarno. Menurut kalangan jang dekat dengan peme- 

rintah kundjungan mereka itu untuk membitjarakan sekitar pengangkat- 
an Menteri Kehakiman baru, jang mana djabatan tsb. untuk sementara 
diserahkan kepada Menteri Urusan Umum Pellaupesy. 

Selandjutnja -dikatakan,. bahwa 
dalam pengangkatan Menteri Keha- 
kiman baru, pemerintah akan men- 
dengarkan lebih, dulu  pendapat2 
Gari partai2 jg mempunjai kursi da- 
lam kabinet, terutama dari 

. formateur kabinet. 
Mengenai pembebasan tawanan po- 

litik ditegaskan, bahwa pemerintah 
berusaha supaja dalam melaksana- 
kan pembebasan tawanan politik di- 
masa. datang djuga mendapat perse- 
tudjuan dari pihak APRI dan Ke- 
djaksaan Agung, sehingga terdapat 
suatu pengertian jang sama dan 
kerdja-sama jang baik. “ 

Sebagai 'pendjelasan atas kete- 
rangan pemerintah terhadap mere- 
ka jang sudah dibebaskan, — berla- 
lu prinsip jang sama terhadap me- 
reka, jang belum dibebaskan, jaitu 
akan ditindjau kembali soalnja. 

Sementara . dikabarkan, bahwa. 
Ce ri Sabtu itu seksi Pertahanan Par- 
lemen telah mengadakan perundi- 
ngan dengan Kementerian Pertaha- 
nan untuk membitjarakan soal pem- 
bebasan 950 tawanan. 

Lebih landjut dikatakan, bahwa 
P. M. Sukiman telah mengundang 
Parlemen dirumah kediamannja, de- 
ngan maksud mengadakan hubung- 
an jang lebih erat antara kabinet 
dan parlemen. RD. 

Sebagian buruh Tjo- 
lomadu mogok 

2 Serikat buruh jang 
berselisih pendapat 

(Oleh: Wartawan K. R.). 
Buruh pabrik gula Tjolomadu So- 

lo jang tergabung dalam SBG bela- 
kangan ini melakukan pemogokan, 
karena mereka menuntut bekerdja 
7 djam sehari. Pihak PPRI (jang 
mengusahakan pabrik tsb.) pada 
prinsipnja , menjetudjui 7 djam be- 
kerdja ityi, tetapi karena sehari se- 
malam Wabrik itu tidak bisa berhen- 

8 djam. 

# djam dihitung bekerdja lem- 

  

    

    

    

Da 1 pada itu. buruh jang ter- 
gabung dalam SB PPRI melandjut- 
kan pekerdjaan, sehingga dalam 
pabrik tsb ada dua serikat buruh 
jang bertentangan. 

Lebih landjut dalam interlokalnja 
semalam wartawan kita di Solo me- 
njatakan, bahwa pemogokan jang 
terdjadi itu hingga demikian rupa. 
Antara lain lokomotip jang sedang 
berdjalan ditinggal lontjat. Untung 
segera dapat ditolong oleh buruh 
jang tidak turut mogok. 

Sengketan ini sedemikian me- 
muntjaknja, sehingga sangat me- 
nguwatirkan. Demikian diberitakan 
dari Solo. 5 

  

Orkes amateur di Jogiakarta 
Dipimpin oleh Nikolai 
Varfolomyeff 

Di Jogja telah dibentuk suatu pani 

tia-sementara jang terdiri dari peng 

gyemar2 musik, jang bersama-sama 

dengan ,,Himpunan Musik Amateur” 

meugampbil inisiatip untuk menghi 

dupkan seni-musik di Jogjakarta ke 

arah peraga NenNaa seni-musik Indo 

nesia. 
Adapun usaha jang pertama 's'sh 

membentuk suatu orkes-besar (vocal 

dan instrumental) jang terdiri dari 

semua penggemar musik. 

(Susunan panitia-sementara itu ada 

lah Seperti berikut: 
Ketua: sdr. Sumarjo L.E., Penera 

ngan: Abdul Hamid, Pemimpin tech 

nis: Nikolai Varfolomyeff, Bagian 

Atjara: Kusbini, Tan Thiam Kwie 

& 

  

LETNAN PALSU. 
Oleh Komando Militer Kota. Besar 
Djakarta Raja telah di tangkap seo 
rang Tionghoa bernama Kie Tjoen 
Ie karena dia telah melakukan peme 

rasan dan penipuan dengan memper 
gunakan pakaian dan lambang? 

jang resmi, dia telah 

mengakui melakukan penipuan dan 

pemerasan hingga 3 kali. 
Gambar Letnan” Kie dengan wuni- 

form, lentjana dan pistol bulldognja. 
(Antara). 

  

  

dan Lai Apa Suthasoma. 

Segala sesuatu mengenai penje 
lenggaraan dikerdjakan oleh ,,Him 
punan Musik Amateur”. 

para Untuk menjelenggarakan orkes se 
perti tersebut diatas tadi, maka pada 
waktu jang tertentu akan diadakan 
latihan2. Mereka jang menaruh mi 

nat terhadap usaha ini dan menjang 
gupkan diri untuk dilatih dan me 
njumbangkan tenaganga dalam orkes 
itu nanti, dapat mendaftarkan diri 
setjara ter tulis kepada alamat: Niko 

lai Varfolomyeff, Sentool 8 Jogjakar 

ta, Tan Thiam Kwie, Kebun Tugu 1 
Jogjakarta, dan Kusbini, Djetisardjo 
14, Jogjakarta. 

Rasionalisasi 
Djawa 

! s 

    

to 8 ARI BA N UM U M 
“Diterbitkan oleh Badan Penata Kedaulatan Bedat” “enggan S.P.S.) 

: 2 Benggol arstak di 
' tangkap 

Oleh CPM di Solo telah ditangkap 
2 benggol grajak didaerah Bojolali 
bernama Biman dan Suwondo. Pada 
waktu mereka diangkut dengan jeep 
dan jeep itu ditengah djalan rusak, 
maka kedua orang tsb. 
merebut stengun orang jang men- s 
djaga. Perlawanan terdjadi. 

Achirnja 2 benggol grajak tsb. 
mentjoba melarikan diri, kira2 dja- 
rak 50m, mereka ditembak dan mati 
seketika. 

Selandjutnja wartawan KR di So- 
lo mendapat keterangan bahwa ma- 
sih ada 3 benggol grajak lagi jang 
Wwelum ditangkap, jakni Gito, Mar- 
mo dan Mulhajat. Diduga mereka 
sekarang menggabungkan diri pada 
gerombolan didaerah Getasan bi- 
langan Semarang. 

DITEMBAK 
Radio Tiongkok kominis kemarin 

dulu mengabarkan, bahwa 264 orang 
apa jang disebut kaum aksi revolu 

sioner telah ditembak mati lagi di 
Sjanghai. Lebih dari 1200 orang jang 
dituduh anti pem. RRT dalam ming 

gu jang lalu djuga telah ditembak 

  

mati di Tiongkok. — R.T 

pegawai2 di 
Barat 

Susunan tenaga2 akan ditindjau kembali - 
ENURUT Kabar? jang diterima Antara, achir bulan Djuni ini oleh 
kantor Gubernur Djawa Barat ditunggu usul? dari para residen bu- 

pati, walikota 
tang resionalisasi pegawai2. 

Usul2 tentang ini diminta - oleh 
nja seruan dari Kementerian D. Ni 
kepada semua Gubernur untuk kon-, 

solidasi dan melantjarkan roda pe- 
merintahan sehingga sesunan tena- 
ga2 pada pamongpradja dan pega- 
wai2 lainnja harus ditindjau kem- 
bali dan diarahkan kepada susunan 
jang rasionil dan tepat. - 

Selandjutnja menurut keterangan 
itu Kementerian D. N. tetap me- 
megang kepada sembojan , ,the right 
men in the right place”. 

Hal ini terutama dimaksudkan da- 
lam hal penempatan kembali tena- 
ga2 pada djabatannja masing2 dgn 
mengingat djawatan asalnja atau 
pada. djawatan lain jang sesuai dgn 
ketjakapannja. - 

Mengenai penempatan tenaga2 jg 
berkelebihan disuatu kantor ' dian- 
djurkan supaja. me reka diusahakan 
dapat tempat dilierah bawahnja 
dan- disamping “Ftapun memperhati- 
kan penempatan tenaga diluar dae- 
rahnja, terutama “diluar daerah 
Djawa dan Madura: 

Mengenai penempatan tenaga di- 
luar Djawa Kementerian D. N. ka- 
barnja berpendapat, adalah salah 
djika tenaga2 jang ditempatkan di- 
sana itu orang2 jang tadinja diang- 

dan kepala2 bagian kantor Gubernur Djawa Barat ten- 

gap kurang tjakap. Menurut pen 
dapat kementerian D. N. tenaga jg 
ditempatkan diluar negeri itu - se- 
harusrija berupa tenaga2 jang tjakap 
dan ahli. Selandjutnja kepada Gu- 
bernur2. oleh Kementerian D. N. 
telah dikemukakan pengharapan2 
agar dalam melakukan usaha2 tsb. 
diatas itu segala kesulitan? dapat 
diatasi dengan tindakan jang tegas 
sesuai dengan beberapa pedoman jg 
telah ditetapkan oleh Kementerian 
tersebut. — Ant. 

  

Konperensi P.U. 
Mulai tgl. 11 sampai 14 Juni jang 

baru lalu di Djakarta dilangsungkan 
konperensi dinas Kementerian Peker 

djaan Umum dan tenaga jang diha 
diri oleh kepala2 pekerdjaan umum 

provincie seluruh . Indonesia... Dalam 
konperensi tersebut -dibitjarakan: 1... 
anggaran belandja pekerdjaan umum 
provincie2 tahun ini dan tahun jang 
akan datang, 2. kesulitan2 mengenai 
pegawai jang disebabkan karena su 

kar dalam menempatkan tenaga2 
achli diluar Djawa, 3. organisasi di 
provincie2 jang seragam untuk men 

tjapai susunan pemerintahan otono 
mie diprovincie2. — RD. 

mentjoba. 

. H BEREBUTAN MINJAR IRAN: 

PATRIOT-PATRIOT IRAN SEDIA 
RBANKAN DJIWANJA 

. GRADE MENGHARAP KEDUA PIHAK 
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DIGANTI IN.O.C. 
i Teheran utusan pemerintah Iran 

tela lakan pertemuan dengan pihak 
konasi ggeris-Iran (AIOC). Pertemuan 
tsb buk imuan resmi, karena pertemuan 

dilangsungkan besok (Selasa) 

   

          

   
          

   

      

        

    

       

      

    

ir gannja. 

Sementa siarannja 
BBC semal akan bahwa 
tuntutan I dak dapat di- 
penuhi. wakil2 kong- 
si minjak A 
dakan hui 
untuk me 
tsb. tidak 

apat menga- 
gan London 
perundingan 
a sekali. 
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Iran Hen- 
epada war- 

aksud untuk 
minta kepada T.- Mossadegh su- 
paja djangan m mempertahankan si- 
kapnja jang kelas mengenai soal 
pembajaran kepida Pemerintah Iran 
mengenai hasil pendjualan minjak 

dari AIOC. # / 

ry Grady 
tawan2 ba 

  

Grady “mengdiakan bahwa ia 
mengharap, agar supaja kedua pi- 
hak - hendaknja| djangan . sampai 
saling memberi itimatum ata atau 
mengambil tinda: 
gesa. Senjentara 'itu in pena op- 
timisme Grady beberapa hari belaka- 
ngan ini telah mendjadi berkurang. 

Lebih landjut dikabarkan, Kedu- 
taan Inggeris di Teheran telah mem- 
beri instruksi kepada Calder konsul 
djenderal Inggeris di Iran Selatan 
supaja memberi: tahukan kepada 

  

            
  

Diembalard Bylaard” dihuks kembali 
0. KA Expres Jogja 

Sa pita terputus, maka loco C 28 seformasi 
Bandung langsung 

berdjalan 
pelan2 dengan memperdengarkan peluitaja terus menerus di- 

atas djembatan Progo, jang -baru2 ini telah selesai pembe- 
tulaonja. Dengan upatjara terbukalah djembatan itu untuk perhu- 
bungan Jogjakarta daa Bandung. Kereta api espres jang 
pertama jang langsung dari Jogjakarta ke Bandung kemarin me- 
lalui sebagai kereta api jang kedua. Upatjara pembukaan djem- 
batan ini disaksikan oleh kepala djawatan KA sendiri Ir. Effendi 
Saleh, Ir. Sumono kepala dinas djalan dan bangunan, kepala? 
eksploitasi DKA Djawa Tengah dan Timur, djuga wakil dari 
kementer an perbubuagan Ir. Abdul Mutalip. 

Wakil dari pemerintah D.I. Jogjakarta tampak kepala Dja- 
watan Honggowongso, sedang dari kepolisian Kepala Subagijo 
sendiri diikuti kepala bag. kriminil Sujono. 

Sebelum upatjara ini dimulai seba 
gai kepala djawatan Ir. Effendi 

Saleh mengatakan, bahwa terbuka 
nja djembatan ini adalah suatu ke 

madjuan jang besar dalam lapangan 

perekonomian dan perhubungan an 

tara daerah2 Djawa Tengah, Timur 

dan Barat. Dengan demikian schakel 

antara Bandung dan bjawa Timur 

dibagian Selatan Djawa telah terbu 

ka kembali. - . 
Sambutan - sambutan. 

Wakil menteri perhubungan Ir. Ab 

dul Mutalip dalam pedatonja mengu 

tjapkan terima kasihnja jang banjak 

terhadap pegawai2 jang telah beker 

dja dengan sekuat tenaganja siang 

dan malam, Sehingga dalam waktu 

jang singkat dapat selesai. Sebagai 

djasanja Ir. Abdul Mutalip menjam 

paikan pesannja dari menteri perhu 

bungan, bahwa kepada mereka dalam 

sedikit waktu akan diberikan surat 

penghargaan dari tangan menteri 

sendiri. Sebagai diketahui penjelesai 

an djembatan ini telah dipimpin oleh 

Ahli tehnik (HO) Abijoso dengan 

Sugianto 
£ Natan upatjara pembukaan ini da 

tang dari Bandung peladjar2 dari 

Sekolah Ahli tehnik, ' sebanjak 62 

orang, jang kemudian kembali dgn 
KA espres jang pertama dari Jogja 
karta. Datang dari Bandung dan Dja 
karta rombongan PFN, jang menga 
dakan opname tentang peresmian 
ini, wartawan2, reporter R.R.I. 

Dalam pertjakapan dengan HO 
Abijoso dikatakan, bahwa permulaan 
pembikinan djembatan ini dilaku- 
kan “pada tgl. “12 Agustus 1951, 
djadi sampai kemarin itu telah ber 
djalan I.k. 10 bulan. Atas pertjaka 
pan Abijoso menjatakan, bahwa pe 
njelesaian ini  semustinja menurut 

rentjana sudah harus selesai pada 
bulan Mei jl, tetapi karena ada rin 

tangan jang tidak terduga, maka 

  

terpaksa baru tgl. 15 kemarin dulu 

bisa dilalui. Kesulitan2 tersebut kare 
na datangnja alat2 dari luar negeri 
(Nederland) terlambat, dan kerusa 
kan peilers, karena bandjir jang baru 
lalu. 

, Suka duka penjelesaian. 

“Alat2 dari Nederland jang dipesan 
oleh DKA itu berupa andas (opleg 
gingan) seharga R 26.415,11 (rupijah 

Belanda). Begroting jang semula 
direntjanakan R 500.000 ternjata ti 

dak mentjukupi, sehingga harus di 
tambah. Dan seluruhnja telah mema 
kan ongkos sebanjak R 800.000. 

aa Ba MAAN AA KERANA BAG RENA TART se an 

La ma ag men ar 

Sampai kemarin itu djembatan ma 
sih dilangsungkan perbaikannja dgn 

pemberesan kelingannja, dan kemu- 
dian - pembongkaran  perantjahnja 
dan peilersnja. Mungkin dalam wak 

   
     

  

   

    
   

      

    

  

    

    

     

  

   
   

    

   

    
    

  

    
    

  

    

  

    

   
   

  

tu 2 bulan ini s per baikan akan 

dapat beres. ang dibutuh 
kan selama ini Orang pega 

wai dan peker 
dinas. Dan tiap b' 

tenaga2 
uk peker 

ongkos2 

g “ tunai 

korban 
sekerdjaan 

itu dimu 

kerdja telah 
seorang lagi 

tangannja, se. 
tidak bisa be 

Menurut Ab 
tan ini ada 
struksi jang 
Ir. P.R,-Bylad 
Amerika. Dj 

g djemba 
tengan kon- 

s tjiptaan 
berada di 

ara Progo 
ini adalah diseluruh 
Indonesia dar Asia dan 

Nederland. M ffendi Sa 
leh kepala DK 

djembatan Byl 
sehingga seora 
robot. Kalau 
Amerika ada & 
laard maka iti 

, bahwa 
atenteerd. 

ang menje- 
bahwa di 
stim By- 
inan By- 

laard sendiri bahwa 
djembatan itu si punjai in- 
ternationale wa | 

ii 

MEDAN PERANG KOREA : 

gasi Inggeris telah memberikan 
ermintaan Iran, utk menjerahkan 
2untungan minjak sebagai 
Iran untuk melandjutkan perun- 

sjarat 

Pemerintah Iran tentang keheranan 
pembesar2 Inggeris terhadap  putu- 
san delegasi Iran untuk segera me- 
ngoper bangunan2 AIOC. 

Pegawai AIOC di- 
masukkan INOC 

Setelah diadakan pengumuman 
oleh delegasi Iran bahwa semua pe- 
gawai AIOC akan ditempatkan di- 
bawah kekuasaan INOC (maskapai 
minjak nasional Iran) jang baru, 
Calder menjatakan setidak2-nja pe- 
gawai Inggeris harus diadjak berun- 
ding lebih dulu dan memberi kesem- 
patanuntuk membitjarakan kontrak2 
baru jang hendak diadakan oleh 
maskapai tersebut. Ant. AFP. 

| Kashani andjurkan 
' demonstrasi besar- 

besaran 
Kashani, pemimpin agama di Iran 

jang anti Inggeris itu, telah me- 
njerukan kepada bangsanja supaja 
mengadakan demonstrasi setjara 
besar?2an di Teheran. 

Diserukannja, supaja ,,patriot2 

  

Stalin tidak ambil pusing 
thd pendapat Dulles 

' MEMBITJARAKAN rundingan 

John Foster Dulles di London harian 
,New York Times” menulis-bahwa, 

pada suatu hari Taiwan.akan menda- 
pat kedudukan sebagai suatu negeri 
jang merdeka atau sebagai suatu ba 
gian dari Tiongkok. 

Sementara pemerintah 
hanti mesti menentukan hendak ber 
hubungan dengan Peking atau de- 
ngan Taipeh. Djika Djepang semasa 
dalam perlindungan negeri? Barat 

iterhadap..agresi-kormunis- telat te 

Djepang 

Sa- ngambil Keputusan untuk mengada- 
kan perhubungan dengan RRT, maka 
keadaan akan mendjadi sulit. Demi- 
kianpun djika Djepang merobah kon 
stitusinja jang bermaksud melenjap 
kan larangan ia mempunjai ang- 
katan perang, kita sekalian menghen 
daki djaminan bahwa angkatan pe- 
rang itu berdiri dibelakang demokra- 
si dan tidak dibelakang komunis. 

Tentang sikapnja Moskou jang bu 
lan jang lalu telah mengusulkan Su- 
paja diadakan konperensi empat ne 
geri besar di Peking untuk meran- 

tjang perdjandjian perdamaian Dje- 
pang, Kita masih perlu memperhati- 
kan selandjutnja, demikian” harian 
tersebut. meneruskan. 

Agaknja Stalin dan kawan2nja ti- 

dak mau pusingkan penjelesaian jg 
diusulkan, sekalipun John Foster 

Dulles pernah menjatakan bahwa me 

reka akan menerima copy dokumen 
itu dan mereka diperbolehkan menga 
djukan saran2. Tentang ini: belum 
ada ketentuan. Tetapi jang sudah 
pasti adalah bahwa setiap saran jg 
menghendaki RRT dalam bentuk se 
karang ini diberikan suara jang 
memutuskan dalam soal itu, akan di 
sambut dengan dingin oleh negeri2 
Barat, sekian harian ,New York Ti 
mes 7 Ant. UP: 

Sebulan 
KEtjeran 

1 milimeter, 1 kolom 

-. Laut Tengah, Sir John Ec 

LAN GGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 
R9. 

ADPERTENSI $ 

B 0.10 

Guria. 100 ANE” 
Dalam keterangannja dimuka pa 

nitia Senat, Louis Johnson diantara 

nja menjatakan, bahwa Turki pen 
ting untuk memelihara perdamaian 

sekarang ini. Johnson tidak mau me- 
njatakan pendapatnja mengenai soal 

masuknja Turki kedalam pakt Atlan 
tik, tetapi ia mengatakan, bahwa 
Turki adalah kuat dan berguna serta 

   

berpikir: seperti Amerika berpikir. 
Selandjutnja Johnson menerang 

kan, bahwa ia tidak mempunjai kete 
rangan tentang sikapnja Inggeris 
dan Perantjis dan negeri2 lainnja 

terhadap keanggotaan Turki dalam 

pakt Atlantik, tetapi ja menjatakan, 
bahwa pemerintah Turki adalah ,,too 

fine” (sempurna). 

Johnson kata, bahwa Buku Putih 
State Department di tahun 1949 me- 
ngenai Tiongkok, nampaknja dimak 

sudkan untuk ,,menghantjurkan” pe- 
merintah nasionalis dari Chiang Kai 
Shek. Ia telah menentang di 
kannja buku itu ,,karena saja : 
tidak benar dan dilihat dari si 

litik tid#k bidjaksana”, tetay 
sadja, kata Johnson. — Ant. UP. 

   

  

  

  

   
  

    

Iran siap-sedia untuk 
hankan kepentingan? Iran di h2 
minjak, djika perlu dengan mengor- 
bankan djiwanja”. 

Seruan demonstrasi tadi menda- 
pat sokongan dari partai? 1: - 
nalis jang bersifat keagamaan, Front 
Nasional, ,,Partai Irani” dan partai 

baru dari kaum buruh. 

   

Suratkabar AIOC 
harus diterdjemah- 
kan 

Berita Reuter dari Abadan 
ngatakan, bahwa gupernur rn 
disana telah minta kepada m 
pai AIOC, supaja ia tiap2 a 
beri sehelai penerbitan harian ,, 
News”, jang diterbitkan oleh 
kapai tadi, serta terdjemahannja 
jang lengkap dalam bahasa iran. 

Kalangan Angkatan 
Perang Inggeris di 
Laut Tengah 

Komandan armada Inggeris 

me- 

  

   

  

   

mas- 

   

     

  

   
    

konjong2 putuskan 
dengan kapal-pemimpin ,, 
lalu berangkat melalui N 
pesawat terbang kedaerah 1 
Suez, dimana ia akan be 
dengan Djenderal Sir Brian 
son dan komandan angi 
Air Vice Marshal Sir John 

Didapat kabar bahwa jan 
mereka bitjarakan ialah soal 
an di Iran. Demikian UP. 

  

  

HUTOMO SUPARDAN 
  

P.K.I. tidak menolak modal asing 
jare parlemen Hutomo Supardan (PKI) 

dato selama 35 menit mengenai 
jang berpe- 

politik keuangan negara, 
kemakmuran dan perburuhan, menekan keterangannja jang ber- 
talian dengan sikap Partai Komunis Indonesia 
asing. 

terhadap modal 

Dinjatakan, bahwa partainja tidak menolak modal asing 
di Indonesia, asal tidak memegang peranan monopoli. 

“Ia bantah keterangan pemerintah, 
bahwa kekurangan anggaran belan- 
aja ditutup dengan uang muka dari 
Js vasche Bank. Menurut angka2 jang 

ja dapat dari ,,week- balans” Javasche 

  

Pembatasan - persendjataan Italia akan 
dihapuskan 

ENURUT kalangan? jang dekat dengan state department, pemerin- 
tah Amerika Serikat kini bersedia untuk membolehkan diadakannja 

perobahan? dalam perdjandjian perdamaian Italia, jaitu mengenai pa- 
sal2 jang membatasi persendjataan kembali Italia setjara besar2an. 

Kalangan2 diplomatik di Washing- 
ton menerangkan, bahwa dutabesar 
Amerika Serikat di Italia, jang se- 
mula telah menentang tiap tindakan 
kearah itu, baru2 ini kabarnja telah 
menasehatkan kepada  pemerintah- 
nja supaja membantu permintaan 
Italia untuk mengadakan perobaharn- 
dalam perdjandjian perdamaian ter- 
sebut. 

Dikabarkan pula, bahwa perdana 
menteri Italia, Alcide de 'Gasperi, 
telah menjatakan keinginannja su- 
paja pasal2 jang menentukan bahwa 
angkatan darat Italia tidak boleh 
mempunjai kekuatan, lebih dari 
250.000 orang itu, dan tidak boleh 

Fe 

pula membentuk angkatan laut dan 
angkatan udara jang besar, diha- 

puskan. 
Kalangan? di Washington  men- 

duga, bahwa menteri luar negeri 
Amerika Dean Acheson serta men- 
teri pertahanan George Marshall 
ingin melihat Italia mengambil ba- 
gian jang kuat dalam pertahanan 
bersama negara2 Pakt Atlantik 
Utara, tetapi rupa?nja sesuatu ke- 
terangan resmi mengenai hal itu ti- 
dak akan dikeluarkan sebelum sua- 
tu keputusan dalam perundingan? 
pendahuluan Empag4 Besar jang kini 
sedang dilangsungkan di Paris. 

— Ant. AFP. 

“Utara terus kirim bantuan dari Mansjuria 
Penglima Tertinggi Selatan berhenti 

PENGUMUMAN tentara ke-8 me 
njatakan bahwa kemarin pagi anta 

ra front tengah dan pantai Timur 

perlawanan pasukan2 komunis ber 

langsung sengit sekali. 2 
Diudjung Timur dan Barat medan 

pertempuran perlawanan  fihak ko 

munis agak lemah. 
Pesawat2 terbang PBB terus me 

njerang iring- iringan bala-bantuan 
komunis jang baru. Demikian BBC. 

Dalam serangannja pasukan2 PBB 

kemarin dulu telah madju sampai 

3 kilometer dimedan pertempurgn 
tengah Korea dan hanja menemui 

perlawanan2 ketjil. | 
Radio Pyongyang ' dalam kiaran 

nja jang dapat ditangkap di Tokio 
mengatakan bahwa pasukan2 PBB 

  

berusaha hendak mengadakan gera 
kannja ke Utara difront tengah dan 
Timur walaupun/ mereka menderita 
banjak kekalahan. 

Sementara itu terdjadi pertempu 
ran2. jang sengit. Dinjatakannja 
bahwa pada tanggal 15 Juni- angka 
tan udara rakjat Korea telah me 

nembak djatuh t1 buah pesawat uda 
ra PBB dan pasukan2 sukarela Ti- 

onghoa serta pasukan2 rakjat Korea 
berhasil memukul kembali serangan2 

kembali pasukan2 PBB disemua me 
dan pertempuran dan menimbulkan 
banjak bkan Demikian U.P. 

: Bantuan Utara. 

AP ANA Aa Utara ke 

: ri Man 

  

Lemuaca Kebudaman angan 

pKen Baravisaseh C-encotschap 
yan Kunrten en Wetensc happen”     

sjuria memasuki wilajah Korea. Me 
nurut laporan penerbang2 Amerika 

500 buah truck penuh dengan tenta 
ra dan perlengkapan2 tentara kema 
rin pagi bergerak menudju Pyong 
yang jang kini merupakan pemusa 

tan terpenting di Korea Barat laut. 

Chung berhenti. 
Pengumuman tentara Korea Sela 

tan mengatakan, panglima tertinggi 
angkatan perang Korea Selatan 
Letn. Djenderal Chung telah mele 
takkan djabatannja. Demikian RD. 

Kekalahan Utara “1.143.000 
orang. 

Menurut taksiran pimpinan angka 

tan darat Amerika hingga tgl. 7 
Djuni pasukan2 Utara di Korea te 

lah kehilangan 1.143.000 orang, atau 

kenaikan 28.000 selama 5 hari. Menu 
rut taksiran Amerika pula, pasukan2 

Amerika telah menderita kekalahan 

150.000 orang. 
Baik dalam taksiran untuk pihak 

Utara, maupun pihak Amerika, ter 

hitung mereka jang tewas, luka2 
dan ditangkap atau hilang. — Ant. - 

UP. 
Pertempuran udara. 

Untuk kedua kalinja didalam 3 
hari pesawat2 udara jang tidak dike 
nal telah menjerang lapangan ter 
bang Seoul. Pagi hari ini terdjadi 
pertempuran udara disebelah Barat 

Korea antara pesawat2 Yet sebanjak 
25 buah dengan pesawat2 pemburu 
Amerika. Menurut kabar, sebuah pe 

sawat yet Rusia dapat diruntuhkan. 

Bank, djumiah uang kertas jz ber- 
edar dari tg. 20/3-1950 sampai 30 
Mel 1951 bertambah dg. 2.225 548.500 
atau rata2 tiap bulan R 170 000.660 
dan pembitjara menarik konklusi 
bhw kekurangan anggaran belandja 
itu tentunja ditutup dengan mentje- 
tak uang kertas. 

Selandjutnja pembitjara dengan 
angka2 pula menundjakkan, betapa 
beratnja pikulan padjak jang dibe- 
bankan kepada rakjat Indonesia da- 
lam perbandingan dengan beban pa. 
djak bagi rakjat dinegeri2 ar 1 
Berdasarkan angka2 daiam ,, Memo- 
randum for the National Commission 
for study of financial problem” dari 
Pad»ux pembitjara mengemukakan 
situasi 19/3 tentang perbandingan 
pembajaran padjak buat tiap kepala 
keluarga sbb: Filipina 7,50 dollar, 
Indo China 8,50 dollar, Siam 9,50, 
Gollar, Tiongkok 1,20 dollar, Iadone- 
sia 15,50 dollar. Dalam hubungannja 
dengan anggaran belandja negara 
pembitjara menerangkan, bhw dari 
budget R9.037 djuta itu hakekatnja 
jang memikul beban kontribusi ialah 
70 miljun rakjat Indonesia, sehingga 
olehnja dihitung tiap tahun2nja ti- 
ap Gjiwa di Indonesia membajar iu- 
ran kepada negara R127, Mengingat, 
bhw rata2 penghasilan tiap djiwa 
di Indonesia R300 setahun dan ha- 
rus dlbajarkan R127 buat negara, 
berartilah itu Ik. 44 pCt dari peng- 
hasilannja, demikian H. Supardan 
jang memadjukan angka2 pula, bhw 
didjaman pendjadjahan tiap djiwa 
hanja membajar 27 pCt dari pengha- 

silannja. 

  

   

  

# Di Kampung Djajadimingratan So 
lo, ada Geredja Kristen jang berdam, 
pingan dengan Masdjid dan rumah 

tempat latihan tari dan gamelan. 
Pada suatu saat bersama-sama ter 
pakai semua. 

“ MESKIPUN kepala opseter Abijo 
so jang berdjasa dalam menjelesai 

kan djembatan Bylaard diatas Progo 
itu, toch kemarin orangnja djarang 

muntjul dimuka para tamu. Ia duduk 

sendirian disebelah kantornja dimu 
ka kamar ketjil, sehingga banjak 
tamu jang tidak kenal orangnja. Se 

hingga waktu orang mentjarinja sam 

pai lama tidak ketemu. 
“ 8 MENIT sebelum upatjara pembu 
kaan djembatan Progo dimulai ketwa 

panitia penerimaan Wuromdn dan se 

kertarisnja Djoko  Suleman masih 
»ramai bertengkar” siapa nanti jang 
akan bitjara sebagai pengatjara,



  

     
“ham 2 

    
   

  

   

     
   

    

   
   

    
   

      

  

    

  

sasotiawan selandjutnja 
bhw : 

usak perdamaian 
anja perdjuangan 
luruh Afrika U. 

Arab jang telah 
ntrokan bersen- 

yria dan Israel 
leh, soal Kashmir, 
Gamsian dengan 

soal minjak Iran. 

   

          

       
en mengumumkan, : 

perdagangan - Menurut perseti “pe 
dengan pemerintah — Indonesia seba |         

    

   
    

  

   

  

hatikan perdjandjian jg. 
angani antara Rusia dan 

1921 jang a. I. menga- 
n, b jika ada sesuatu 

“negara memakai kekuasaan keras 
Gi Iran untuk menjerang Iran, Ru- 

Ex leh dikat o.sla ber) Na AanNgap ai Lk 
iti seluruh pasar tepung Indc | dengan tentaranja. Hal2 dia! asada- 

Ma aer Pem bonak oktan didahu lah untuk menegaskan beberapa 
Iui oleh Kanada: dan Amerik: facet sadja daripada soal2 jang 
kat. Export Australia lain- menghendaki perhatian seluruh du- 
Indonesia ialah a.l. bubuk j : usaha mempertahankan 

vermaut, Sada Ea Pena 
utih, sedang Australia mendata 

g Ear dalam djumlah2 lebih besar . 

      

    

    

   
       

   
    rt Australia boleh dika 

     

     
   

   

  

    
   

      

      
   

  

   

          
     

Mengingat utjapan Azam Pasha 
Bd ea PAN Tan itu dan mengingat pula soal2 jang 

karet IND Mena Mata dikemukakan diatas, maka sudah 
Lg eat cape baik sekali djika pada ketika ini 

Ni Nan | soal Korea jang mendjadi salah 
satu facet tadi dapat diselesaikan 
oleh 12 negara Arab dan Asia se- 
tjara aktip. Demikian Dr, Darmase- 
tiawan. Ant. 

“ 
    

    

    

       

    
    

   
         

   
   

    

     

Minta perubahan bentuk 
“ikatan dinas 
Setelah suratku ini kau teri 

ma, saja takan ada didunia 
ing Mp bone PegN IN 

. kebahagiaan jang 'kekal. Kubu . 
rankw ada dibumi Djawa, teta 
Aa ta' seorang manusia akan 

“mengetahui tempatnja”. Demi . 
kian al, bunji surat pemuda 
K peladjar SGA Malang, jang 
'sedjak beberapa. waktu 199 
hilang, kepada “seorang pe 

Surewitu didapat oleh teman | PP. SBPI untuk menggunakan 
nje dalam, koparnjas”lalu dite |. pengaruhnja agar bentuk SOBSI 
Sen ie Be Banana dian | dapat diperbarui jang menudju djuga ibunja jang sudah djan naa Adakan ne” 
da. Menginyat keluh kesah K, | kearah eenheids vakcentrale 

   

ri, Surabaja dan Malang dalam 
konperensinja di Kediri baru2 ini 
mengambil putusan: . 
'a. membentuk Komisariat Dae- 

rah C jang meliputi tjabang2 ter 

gi 12 
a 

Azam Pasha, sekdjen 

hama Hasman telah ditangkap. 

am soal Iran jang penting 

Tjabang2 SBPI didaerah Kedi- 

Yi     
     
   

      

   

     
     

   

    

Ta Bas ya r ai Karena g kertas. 

n g a sAntara” Semarar emperoleh 
kabar, bahwa hariar 'anah Air” 

ada kemungkinan 
lau dalam 2 minggu 
tas jang keliwat: 
belum dapat diatasi 

AA Tea 

ha tidak Serang    

  

   

   

    

     

     

  

   
   

    

Menurut keterangan pemimpin sk. 
itu Burhan, tjatu kertas baginja un- 

| tuk bulan Mei belum (literima, sedang 
kan untuk April baru sebagian sadja, 
sedangkan untuk berusaha diluar su 
“dah tak mungkin lagi menilik harga 
nja jang sudah 3 kal lipat dari har 
ga pemerintah itu. z Has : 

4 2 2 Nan 
Ini adalah teriakahkesukaran ker- 

tas bagi ssk. di Semarang selama bu 
| 

Ibnu Hadjar cs terkepu 

7 Pe jang pertama adalah ,,Sin 
—s, Min” jang sampai (menerbitkannja 

setjara darurat. i & 

ng Lebih djauh Burhan menerang- 

    

: urut kabar dari Bandjarmasin, Kan telah diterima kabar bahwa 
Ian 3 bartaa tiba! “Kertas akan sudah datang pada tang 
bu urung batas kabupaten Bandjar. gal 3/6 jl. tetapi njatanja hingga ki 

“Ni masih kosong, dai 
reskan segala sesuat 

dari SPS telah terbing ke Djakarta. 
'Serenta tiba di Djakarta ternjata 
pula, bahwa kertas jang sudah didjan 
djikan oleh importi: dan sudah di- 
bajar, dikatakan ,,tidak ada”. Diha- 
rapkan dalam djangka pendek dapat 
dikembalikan keamanan seperti sedi 
akala didaerah tsb. 

entara jang kuat telah mengu- 
rung dan mengepung Ihnu Hadjar 
Cs. Seorang algodjo Ibnu  Hadjar 

Y untuk membe- 
unja itu Mashud 

Diduga pada pasukan2 Ibnu Hadjar 
ada terdapat bekas KNIL jang ter- 
diridari orang2 suku Ambon dan 
dari Djawa. Diharapkan dalam ming- 
gu ini Ibnu Hadjar cs. dapat dibe- 
kuk. — Ant. 1 : 

  
    

   

  

BELUM ADA PERATURANJI 
A5 Tentang perkumpulan2 terl: 
ENURUT keterangan dari Kantor Kedjaksar 

IM tawanan politik jaitu Umar Tjiomori, Hassan Marikage, Sukanto 
““hin Nurasin dan Ill bin Toli, jang telah dibebaskan berhubung dgn 
pengumuman tg. 6 jbl. akan tetapi bebas, karena mereke itu benar2 

anggauta 3 

  

ndung, 4 orang 

hanja melakukan politiek delict sadja, jaitu mendjadii ang 
Djuga pihak polisi menjatakan, pahwa ,,geen termen aanwezig" untuk 

3 

    

  

z 

.menahan mereka lebih la..a lagi. 3 

tiada suatu peraturan umum“ ma. pendirian, bahwa ' CS keha- 
ka atas dasar inilah ke 4 orang itu kiman (rechtelijke | acht) hendak- 

Tentang hal “tawanan lainnja, di- ruhi oleh pihak pemerintahan (uit- 
w ,Voerende macht). Ant 

pemeriksaan ternjata nama2 jang . : $ 
dimuat dalam daftar banjak jg : ena Ep 

n dg 
ajara, Ini suatu bukti betapa tidak '” Dj, Halim (direktur RS 
tjotjoknja daftar itu dgn keadaan Mei Na 

Acbirnja “terdapat keterangan Mulai tg. 1 Djuli jari. Dr. Halim, be- 
bahwa djumlsh orang jg terdapat Kas Menteri Pertahanan ai. dalam 

rus dibebaskan itu“ diseliruh Dja- Gjabatan Direktur| Rumah Sakit 
wa Barat adalah “227 orang, sedang Umum Djakarta sebagai pengganti 

terdapat 125 orang dari djumlah Kan diri. 

Pada umumnja opini orang2 di 
Bandung jang berdekatan dgn soal 

prinsipnja bisa diterima kalau taha- 
nan harus dibebaskan, tapi proce- 
durenja jang sekarang i sat 
mengatjau balaukan kesdaan. Orang 

bisa dibebaskan dgn amnestie atau 
gratie. 5. Sa 

D oleh Djawatan itu kini telah 
untuk pembangunan desa. 

    

     

    
    

    
     

   
   

    

  

   
   

    

   
   

    

  

    

    
   
    

     

    

   

  

    
   
         

    
    

       
   

    

   

  

      

       
    

      

      
   

     
    

    

      

| -sebagaimana. dikissahkan. dlm nan 
“surat -temannje “itu, sehari se. 3 
belum. ia menghilang, tentang Tan Bana tees | Tuntutan S 

  

      
djuga “keluar, dapat: diduga, 

. bahwa kesulitan uanglah jang |. 
“menjebabkan - perbuatan jang 
sesesat itu. Sebaliknja ada dju | 
gg. jang merasa. «pernah mi 
djampai dia di Kediri 

2 

   
    

  

| seorang anak perempuan. Se : ar. 
mentara itu demontemgana | suksikan oleh PiBc:3-BeP. Ul. 
jeng pulang bervakansi ke Ke |. N Teng a Bn | diri membenarkan bahwa K | Maka setelah ditindjau dan diper 

“memang menghilang." Kabar | timbangkan semasak-masaknja, ten 
bahwa 'dia sudah dalam kubur | tang massa-ontsiag jang terdjadi di 

|. belum diketahui Djawatan Gedung2 Jogjakarta, men 
e 5 Na ma ng tjapai persetudjuan dalam hal terse 

      
  "3 

  

# Ai in orang tidak dapat puk2 bahu Wariman. Isterinja mem 
& Kai saka, Naa akusah bantu membenarkan tjara mengikat 

| saksi jang nomor. satu dan paling Kan dileher. Tetapi, kali inipun sakit 
—boleh dipertjaja-  Atjapkali tas lagi seluruh dadaku. Dia ikatkan 
halus meraba, pernah djuga « seperti kalau dia sendiri mengikat 

i ngikatkan aku dileher orang lelaki kan selendang. Agar bertemu antara, 
“jang memiliki aku. Gadis manis ru bagian jang ketjil dan besar, tubuh 

— pawan jang atjapkali bertemu dgn ku ditusuk. Didjepit dengan peniti. 
| delaki jang memiliki aku itu, sangat Luar biasa sakitnja. 

| tertarik akan'rupaku. Mesti dia mem . Malam harinja..... 
“belai-belai. Tetapi atjapkali tuna Dalam keadaan 
tertekan erat2 antara badan kedua 

| maehluk itu, kemudian renggang se 
dikit dan nanti akan erat2 menekan 
tubuhku. lagi: 5 : 

De 

  

   

  

   
  

      

   

« 

“menahan sakit 

rimam berulang kali meraba tubuh 
ku. Kalau biasanja aku diraba oleh 

5 : . tangan jang halus, sekarang ar 

an diikuti oleh irama rumba nja meraba sekeyas-kerasnja, sehing 
| dan swing: sepasang machluk itu ber ga tubuhku tidak halus lagi. “ 
'geat-geot diatas dansvloer. Ba aa tamu mulai mengha 

|... Tetapi, pada suatu hari aku lepas dapi. hidangan makan.  Wariman 
“Ta letak. au MemUa Ba agak membongkokkan badan sedikit 

Pn idari dia, bukan disengadja, Pada pada waktu akan mengambil sekerat 
“ea asalan, jang sunji sepi, dikala tempe. Aduuuh, tiba sekarang nasib 

| Semua orang tidur njenjak, masuk 
| Iah seorang jang belum pernah kuke 
nak. Semuia pakaian, termasuk djuga 

. saja turut diangkut pada malam buta 
. K3 Et A : 3 x K 

  

Jang 4 P 
pun. Moga2- tidak terulang lagi. Ru 
paku jang merah sekarang bertjam 
pur agak putih, kena santan sajur 
pedas itu. aa : 5 

. Pagi harinja, segera aku bertemu 
dengan lain sena nu aa 
njak djumlehmja. Tetapi rupanja aku Kal ui ak Sg mg Were Wake hg ha Aa tenig an narik. Bermatjam Wariman. Dia rupanja sudah ajeng 

PP aa DO jan en aan kel melihat tubuhku jang tidak ha 
lus, sudah berkerenjut tidak karuan. 
Saja sedjak dipergikan orang diwak 
tu malam itu. sudah tidak bertemu 
besi panas jang dinamakan setrika 

  

     
      

  

    

   

  

  

19an gang. Ada jang bau 
wang kada djuga jang bau apek. Ke 

“banjakan berbau nicotine. si 
“Nah, nasibku berpindah tangan. 
Mas Wariman berganyan dapat me ng 

- nukar aku dengan - beberapa helai Lu 3 Paok pa apa 
“kert: AA tao ig 2 0 Nah, keponakan Wariman jang 

F » tidak selamanja baik.“ “mempunjai sakit borok sudah lama 
. Pad waktu aku. tiba dirumah, "tw kemarin dulu dirumah sakit 

ra keluar dari kantong Wari boroknja dibungkus ' putih. Kacena 
n jang bertjampur - dengan pun Kehudjanan, basah. Maka oleh Wari 

ung tjerutu itu. Sambil bersiul, aku man, ditjarikan gantinja. Dia tidak 
tulai diikatkan dilehernja, lagi menjajangi tubuhku lagi. Diam 

| Aduh,...... ampun. Benrarg saja Vilnja dari pagar dan tubuhku jang 
minta ampun. Bagian jang mestinja halus itu sekarang. dipergunakan 

. tidak dipelilitkan, dia pelilitkan, Sa membungkus borok. Apa jang paling 
. kit rasa seluruh tubuhku. Dia tarik Sedih buat saja sekarang? St 
“keras2. Diulangi lagi. Kali inipun aa nh ng borok, jang luar bia 
salah lagi melilitnja. Sampai seluruh SG busuknja itu, pun, nasibku sangat 

| tubuhku mertuntir tiada bentuk jg. malang. Dari hidup bahagid dileher 
bagus Jagi. De dam sering dipeluk, sekarang untuk. 
“Isteri Wariman datang. Dia te Bungkus borok, Nasib, nasib... 

AE mp 

- MEDtIK INGAI Dak bekdagost TI Juni 1951 bertempat di Gang 
: Ma an: antara Kepala Djawatan Gedung2 Pusat 

“hk Seluruh Indonesia Sdr. R. M. Sutarjo dan S.B-P.U. Konsulaat 
(| Jogiakarta diwakili oleh sdr, Hadisusanto dan sdr. 

. Kabupaten Bogor terdiri dari 14 “elesai 4 

'Masjarakat mengadakan pemberan 

itu, saja terbawa kesuatu pesta. Wa 

ngetahuan Umum 
ada 744 sedang muridnja ada 26.309 

ku jang paling djelek. Udjung tubuh 
ku jang bawah, masuk dalam sajur 

panas dan pedas. Ampun, am 

— Kali ini aku tidak lama mengikuti 

artikel tentang aktiviteit2 jajasan. Door 
.anak masnja Bureau Maluku Selatan dalam usaha mereka untuk 
»menolong” suku Ambon dari a : 
djahan republik". 

itn mensri 
bulkan beber“pa commentaar dari 
surat2 kabar, apalagi karena karang- 
an itu dfmuat dalam sebuah surat- 
kabar dari golongan politik di Ne- 
Gerland jang dalam sosl Ambon se- 
lelu bersikap #ympatik terhadap apa 

suku A 
an itu disini diartikan sebagai satu 
vonnis terhadap aktivitelt2 jajasan 

pembangunan sbb : 
Desa2 Karangnangka ? 1.480.— 

kotajasa f4 520, — Djompo £ 19.000.— 
Gan desa Teluk mendapat f. 5000,— 
Selandjutnja dinjatakan bhw kredit? 
Untuk ketiga ditarik dlm Kab. Pur- 
bolinggo jg terdiri dari 11 desa ialah, 
utk distrik Kota Purbolinggo f 7.000 
»— Bobotsari f. 8500,— dan Bukate. 
Gja f. 5500,— Kesemuanja itu telah 

Sudirdjo, di diterimakan pada bulan April j.I. 
diwakili oleh Sdr. W. Sutedjo. dee ta jauh pemberian krediet tab. Bandjarnegara, buat 
but sebagai berikut: : Gistrik2 Wonodadi (desa Wonodadi) 
1. Kepala Djawatan Gedung2 Pusat mendapat f. 2700,— Prendengan f. 

' Seluruh Indonesia memerintahkan 1690,— dan Kendaga f. 1200, — Se- 
kepada: : : distrik kota Bandjar: 
a. Kepala Djawatan Lpana2 Pekauman £1225,- 

Daerah Jogjakarta dan .£ 1225,— Duren f. 400,— 
b. Kepata Djawatan “Gedung? Serang £. 400,— Mantrianom f 425,— 

Seksi Jogjakarta, supaja: Twelagiri. f. 625,-— dan Sokajasa 
Orang2 sebanjak 26 jang dihenti f-600,— | Gjumlah semua 
ikan pada tanggal 1 Juni 1951, di f- 52.400, | 
kerdjakan kembali. Krelet2 

2. Pihak Djawatan supaja memba Utk pemb 
| jar penuh sedjak pemberhentian San sel 

Tentang D.I. itu sampai sekarang Sa Se man terdapat 

dibebaskan. nja tetap bebas dan djangan dipenga- 

terangkannja lagi, bahwa dalam 

! 

tidak terdapat didalam rumah pen- 

ma2 dim rumah pendjara. Menurut kementerian Kesehatan 

dlm daftar .tahanan politik ig ha- kabinet Natsir, akan" memangku 

didaerah2 kehakiman Bandung sadja Pr. Sumadji jang F3 mengundur- 

tersebut. he 

pengumuman tsb, bahwa didalam 

Aka" Gokasing Uni Sai 

jang dihukum karena politiek delict 
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5 diutamakan sekali 
(pembuatan dars2 

Tr, buat pengairan     
   
     
   

  

    

    

    

   
   

   

   

  

ra 

  
dan seterusnja, sawah2 “Ig membutuhkannja. MP eTUTNA, . Tan ana harus dikembalikan 

. : . Gjala 85996 Ribu buta huruf Saba" pembuatan? dam? 
Gan salu Biran tsb. harus 

lan Agustus j.a.G. 
diet tsb. aksn memu. 

panjak 6 pCt. Tetapi 
kian, pemberian kre- 
s3 Gisambut oleh se- 

—.. di Kab. Bogor 
katjamatan dan  penduduknja ada Haag :g 
798.08) orang. Setelah Pendidikan ?81t b4: 

meskipun 

tasan buta huruf, sekarang jang su Ajar tab. 3 
dah dapat membatja da is genap m kat tani dgn gembira. 
MO ae Pe Opa Barak “3G gan dari pihak 
Nai “ 7 : awatan Sosial bagian Pemilihan Menurut tjatatan jang terachir dkerah BAN Ba" 

djumlah! kursus PBH jang bersubsi 
di ada 12 buah. Djumlah cursus: Pe 

jang bersubsidi Dulu bikin koran 
   laki2 dan 3.890 perempuan. — Djum Tidak 2 lam | I 

lah Cursus'CPU Partikelir-ada 21 yaaa P3. Sai. bikin 'buah muridnja 1748 laki2 dan 242 pe . genteng 
rempuan dan gurunja 21 grang, Menurut keterangan dari orang jg 

Protes P.W.I. Bandjarmasin 
Persatuan Wartawan ' Indonesia 

kring' Bandjarmasin dalam pernjata 

annja mendesak kepada jang berwa 

djib supaja sensur, jang didjalankan 

sekarang didaerah ini, dihapuskan, 

Sesudah tidak didjalankan lagi be 

  

“ “ herapa waktu lamanja, sedjak sebu 

lan jang lalu sampai sekarang sen 
Sur, itu didjalankan lagi, sehingga 

sangat mengganggu djalannja peker 
.djaan ssk, a.l. melambatkan dapat 
dimuatnja berita2, sehingga basi. 

Sebagai alasan desakan itu dikata 
kan, bahwa sensur jang didasarkan 

atas SOB ini tidak pada tempatnja, 
karena gangguan keamanan didaerah 
ini tidak berdasarkan politik atau 
merupakan usaha merobohkan peme - 
rintah, tetapi berupa gangguan2 se 

tempat biasa sadja. — Ant. 
  

Opsir2 Indonesia ke India 
Dari kedutaan India disini dikabar- 

kan bahwa persiapan2 untuk ' me- 
latih anggota2 ketentaraan Indonet 
sia pada badan kemiliteran di  In- 
dia, telah selesai. : 2 

Dua opsir, 
berangkat pagi hari Sabtu jl. dengan 
K.L.M. ke India dan 3 opsir lainnja 
akan menjusul tanggal 20 Djuni 
j.a.d. Kedua opsir jang berangkat 
pagi ini, ialah Kapten Ali Hasan dan 
Letnan H. Moulder, akan menempuh, 
latihan pada Sekolah Artillerie di 
Deolali negeri Bombay. 

Tiga opsir jang akan - berangkat 
kemudian itu, ialah Letnan Supriadi, 
Letnan II Sukamto dan Letnan- 
pembantu Mamahani, akan mengi- 
kuti kursus: pada Sekolah  Tanda2 
(Signalls) di. Mhow negeri Modhya 
Bharat. Lama latihan bagi semua 
opsir2 tersebut kira2 8 bulan. 

Lima opsir tentara darat tersebut 
merupakan angkatan jang pertama 
kali berangkat ke India untuk men- 
dapatkan latihan militer disana. 

Jang sudah pernah mendapat la- 
tihan lebih dulu di India ialah se- 
djumlah anak Indonesia jang men- 

. dapat latihan angkatan udara pada 
dua Sekolah Penerbangan disana. 
Ant. 

  

Mononutu djurubitjara 
3 Kabinet 

Kini didalam lingkungan: kabinet 
sedang dipertimbangkan untuk me- 
netapkan Menteri /Penerangan AA. 
Mononutu sebagai djurubitjara Ka- - 
binet. Adanja Gjurubitjara kabinet 
dipandang perlu, karena achir2 ini 
Sering diberikan interview2 jang ber- 
tentangan isinja satu lainnja. De- 
ngan adanja djurubitjara itu Men- 
teri2 lainnja dibebaskan dari pe- 
kerdjaan memberikan keterangan 
kepada pers. RD. 

Kredit pembangunan desa 
ran pengairan - 

Djawatan Sosial bagian Pemulihan didapat keterangan, bhw 
tersedia uang sebanjak f 52.400— 

Adapun desa2 jang telah mendapat 

  

dapat dipertjaja menerangkan bah- 
wa tidak lama lagi sdr. O. K. Ya- 
man, bekas Inspektur Djawatan So- 
sial Djawa Barat, akan mendirikan 
sebuah Fabriek Genteng jang didja- 
lankan dengan mesin, bertempat di 
Tjibabat (Tjimahi). 

Fabriek genteng biasa kini telah 
Gjalan, hanja produksi mesin  ku- 
rang, karena belum menjukupi pe- 
senan? jang datang setiap saat. 

“ Kalau djadi, maka utk Indonesia 
baru pertama kali ini ada fabriek 
genteng pakai mesin. 

nUltimatum” Brigade Tjitarum kpd 
@5 Alim - Ulama Sukabumi 22 

  

   
Mun 

Lan 

M 

Sebagai diketahui dalam ,,perba- 
tasan dserah Bamburuntjing dan 
Gaereh T.I.I.” jang seolah2 meru- 
pakan sematjam ,,garis demarkasi” 
Gslam waktu belakangan ini sering 
terdjadi pembunuhan2, pentjuiikan? 
diantara para ,,kader« dari kedua 

. golongan tsb. umpamanja peristiwa 
pembunuhan di Mangkaja. 

Dari pihak Bambaruntjing itu dl- 
antara para pewimpinnja disebot2 
nama “Tjetje Subrata dan Maulani 

    
  

“Surat dari Nederland: 

OR DE EFUWEN TROUW” 
2. Anti Revolusioner buka rahasianja 

(00 Nasib Biro Maluku Selatan 
HARIAN Anti Revolusioner «TROUW"” hari Sl dea pagi tang- gal 9 iri telah menjadjikan suatu “surprise” berupa sebuah 

de Eeuwen Trouw dan 

x 

  

x 

pajang mereka sebut ,,pendja- 

    ride eeuwon trouw da" 
Bureau Maluku Selatan da- 
lam kehendak meteka untuk mem- 
beri ' pertolongai politik kepada 
orang2 Ambon jarg pro RMS, Ka. rangan ita boleh diartikan pula se- 
bagal satu expondnt daripada suara? 
di Nederland jg makin Iama makin 
banjak terdengar, jg mengemukeikan 
bahwa, tidaklah akan baik haetinja 
bagi perhubungan Indonesia Noder- 
land, bilamana aktiviteit illegaal 1g 
sudah mendjadi rahasia umum. itu 

1 Nederland karangan Doo : Di selir : 1 
perbatlan dan mesim- 

  

ng mereka sebut ,hak menen- 
ukan sasib sendiri dari 

A M bon“. Keluarnja karang- 

t & 5 H 

“ sebagei ,avonturierss dan 

“bagi 

kerdja mereka 
namanja de Vries 
Stichting). 

“dibiarkan meradfjalela, Karena Itu 
Gongan keluarnja karangan Itu dari 

“golongan2 antirevolusioser, baik se- 
tjara Individu, maupun golongan, 
tidak akan diberikan bantuan ma 

“terieel (uang) lagi kepida golongan 
RMS di Nederland seperti jg sudah2. 

Djuga orang2 jang karena berma 
tiam2 hel sda Jang karenarympati, 
ad1 jg karena belas kasihan men- 
dengar tjerita2 tentang penderitaan 
orang Ambon di Ambon .memberikan 
Sokougan uang, kepida jajasan ter- 

sebutj dengan keluarnja karangan 
itu akan berpikir sekali lagi pebelum 
memberikan uangnja kep: de golong 
812 jang kini telah dikensl umum 

spembo 

TO3".. Mereka merasa tertipu oleh 

Bolorgan? RM3 tersebut, Jang teleh 
mempergunakan kepertjajaan mere- 

ka desgan sembrono. Hilangnja ke- 
pertjajaan Itu borarti vonnis mati 

jajagan tersebut, “meskipun 
pengurus harian dalam repat di 
kergschenheek (Kilndhoven) dengan 
mati-matian telah membela tjara 

itu. Seorang jang 
(penningmeester 

(Bersamb. hal. 4). 

angkaatan - pertama, . 

| Pertentangan dgn TII merunijing 
ENURUT laporan2 jg sampai kepada Pemerintahan Provin 
Djawa-Barat, Brigade Tjitarum dari Divisi Bamburuntjing 

didaerah Sukabumi telah mengeluarkan sematjam ,,ultimatum” jg 
berisi antjaman, bahwa kaum alim-ulama didaerah Sukabumi pada 
pertengahan bulan Puasa ini akan dibunuh. 

  

    
ng e" . 4 5 2 . 
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Berapa penganggur di Jogja? 
Dari Djawatan Sosial bg. Perburuhan Daerah Istimewa Jogja- 

karta, di beritakan bahwa Laporan dari Kantor penempatan 
Tenaga Jogjakarta dalam Triwulan ke satu (Djanuari-Pebruari- 
Maret) sebagai berikut : 1 

Jang mend:ftarkan tjari peker- 
djaan ada 3.187 orang. 
Permintaan Tenaga: Lo- 

wongan (vacatures) Jang ' diterima 

Gari Madjikan' ada 70 vacatures 
terdiri dari 301 orang. 

  

SP Hamenyku Buwono 
di Kaliurang 

Dari kalangan jang mengeta- 

hui didapat keterangan, bahwa 
sedjak beberapa hari ini SP Ha- 
mengku Buwono dgn Ibunda ber 
ada di Kaliurang untuk beristi- 
rahat. 

KN Mala Klan din 
berpidato. 

Didapat keterangan, bahwa 
tgl. 19 Djuni djam 20.15 mengi- 
-ngat waktu pemilihan umum ang- 
gauta D. P R. daerah jang akan 
diadakan tg 16 Djuli telah dekat, 
Sri Paku Alam Wakil Kepala 
Daerah akan mengadakan pidato 
dimuka tjorong RRI berisi ten- 
tang pemilihan umum jg akan 
datang. 

S.P, Paku Alam tidak berbi- 
tjara selaku Kepala Kantor Pe- 
milihan Umum Pusat Propinsi 
.daerah Jogja. 

Perobahan perdjalanan! 
Kereta-api 

Berhubung selesainia pembetulan 
djembatan Progo, maka dihitung mu 
lai 17 Juni telah diadakan perobahan 
perdjalanan kereta api untuk djuru- 
san Jogja-Kutoardjo, 

Kereta2 api jg. berangkat dari Jo- 
gia ke Kutoardjo adalsh pada' djsm 
4.45, 815 (sneltrein Bandung), 10.20, 
14.44 dan 17.00, : 

Selandjutnja penumpang? sneltrein 
Gari Bandung masih Gapat melan- 
Gjutkan perdjalanan ke Solo Gengan 
kereta api jg. berangkat dari Jogja 
Gjam 17.57 (sneltrein dari Bandung 
datang di Jogja djam 17.37). 

Selandjutnja diumumkan bahwa 
tg. tsb pembatasan angkutan bagage 
Ihantaran berupa per coli maximum 
25 Kg dihapuskan. 

Konperensi Wanita 

Penempatan: Jang dapat di- 
lantarkan pekerdjaan (ditempatkan) 
ada 153 orang, atau 5 pCt. 

Penghapusan: Jg dikeluarkan 

Gari pendaftaran lantaran tidak me 
menuhi sjarat ada 247 orang. 

Sisa Pendaftaran: Pada 
Ultimo Triwulan ke satu masih ter. 
Gaftar 2.787. Djuwlah dengan Ulto 
1950., mendjadi 12.426 orang.” 
ERA MEMEMNAN Ar MALAM NNAMANKaN Ea LA akun 

Keadaan Pasar 'Kerdja: 
Menurut angka2 jang didapat ma- 
ka mengingat adanja lowongan dari 
Madjikan (asnvraagzijde) di ban. 
Gingkan dengan jang mendaftarkan 
sebagai Pentjari pekerdjasn (aan- 
bodzijde) masih belam ada kese-- 
Imbangan, ialah 301 En da 
10 

  

Jang masih senantiasa dibutuh- 
kan ialah tenaga2. mempunjai ke 
Gjuruan (vakkundig) seperti: Gurv2, 
Poekhouders, Assistent- Apothekers, 
Ahli Pertanian, Werktuigkundigen 
Gan Ahi2 keradjinan seperti bikin 
kertas, keramik, tukang ngetjap 
kain dll. 

Bagi mereka jang ingin memper- 
baiki nasibnja (positleverbetering) 
karena belum merasa tepat dengan 
bakatnja, Kantor Penempatan Te- 
naga ,senantiasa djuga membuka 

pintuhia, mereka djuga dengan suka 
rela dapat di daftar, dan djika ada 
kemungkinan ada lowokan jang tjo 
t'ok dapat dihubungkan dgn Ma- 
djikan jang membutuhkan. 

| Pemberian sokongan kepa- 
Ga Kaum Penganggur: Untuk 
sekedar memikirkannasib Pengang- 
gur maka oleh Pemerintah telah di 
keluarkan Peraturan Menteri Per- 
buruhan No, 7./1950. 

Jang telah mendspat sokongan 
biasa (A.) ada: 1199 orang, dengan 
memberikan uangsokongan f 20.610.- 

Jang mendapat sokongap (B.) ia- 
lah mereka jang mendapat latihan 
Gan pekerdjaan darurat.di Kantor?2/ 
Djawatan2 / Perusahaan? ada 1.915. - 
orang. dengan usang sokongan f. Katholiek 
125 114.50. Besok tanggal 23 dan'24 jang 
Pjumlah uang telah dikeluarkan akan datang P.A.W.K, Mataram 

Kane Pusat Djawatan Penempatan akan mengadakan konperensi ta- enaga (Kementerian Perburuhan) : : 
untuk K.P. T. Jogjakarta selama Na bertempat di Semarang. Triwulan ke I ada £. 145.724,50. £ onperensi tersebut akan di- : : : 4 at Kn TNnana meihan Deritat undjungi oleh tjabang2nja dise 

Turuh Indonesia. Kemungkinan 
besar bahwa dalam konperensi 

sangat berdjasa: Tenaga Lati- 
ban dan Darurat tersebut, sangat 

Mgr. A. Sugijopranoto SJ. meng- 
hadiri djuga. 

berguna terutams mengingat bahwa 

. Prosesi di Pugeran 

tenaga2 baru oleh Pemerintah be- 
lum dapat diterima, 

Mereka berdjasadilapang- 
en membantu pekerijaan: Tanggal 24 ian 
1. Pendidikan (P. B. H.). 2. Masja- diker bas Pp Tang ina Be 
rakat (pemelihersan orang terlan- S9Eredj ng ran akan Gilang- tar). 3. Irrigasi 4. Pamong Pradja. Sungkan prosesi (arak2-an sakra- 5. Kesehatan (turut memberantas men Maha Kudus) dimulai djam penjakit Ke Gl1.). 6. Pemba- 16.30, 
ngunan (turut membantu bikin be. 2 1 , 
tul djalan2). 7. Administratie (turut Prosesi tersebut dimadsudkan meringankan pekerdjaan di Kantor untuk meminta kepada Tuhan 

antara lain agar supaja : damailah 
dunia ini dengan segera serta pe 
milihan umum jang akan dilaku- 
kan dimasa depan ini bergunalah 
bagi umat Katholik seluruhnja. 

Kantor). 5 : 

Berhubung belakangan Ini ada 

Zuster Zimona kembali 
ketanah air 

pembatasan perihal kevangan, mak4 

Baru2 ini telah kembali ke 

mengensi tugas ini perlu diadakan 
pembatasan djuga dan beium me- 
herim1 tensga Latihan/ Darurat ba- 
ru (dihentikan sementara waktu). 

Negeri Belanda zuster Zimona 
sesudah bekerdja dilapang pera- 
watan2 rumah2 sakit (pasien) se- 
lama 33 tahun, terlebih pada ru- 
mah sakit Panti-Rapih di Jogja- 
karta. 

Seperti diketahui zuster tsb 
adalah salah seorang zuster jang 
tertua, dan kembalinja ke Ne- 
geri Belanda 'itu dimaksudkan 
agar mereka beristirahat disana. 

“ 

   LEE YAN ESI 

  

si 

sedang dari pihak T.T.I, disebut na 
ma Achmad Sungkawa, 
Dikabarkan selandjutnja bhw ba- 

ru2 ini pasukan? dari Mobrig mu- 
lai memperkuat pos2 polisi" dan 
bersama dengan tentara, terutama 
Gidaerak Sukabumi- Selatan, akan 
melakukan patroll2 jang intensif, 
untuk mentjegah kemungkinan ter- 
Gjadinja bentrokan? itu. 

PB Pil dan pesta Peladjar 
sedunia 

PB Peladjar Islam Indonesia 
di Jogja terangkan pada KR, bhw 
mereka telah terima surat permin- 
taan dari PB IPPI selaku Panitya 
Rerajaan perdamaian Peladjar dan 
Pemuda Sedunia, jang maksudnja 
mengharapkan supaja pihsk PII 
mengirimkan djuga utusannja utk 
dikirimkan ke- Perajaan Perda- 
maian Pemuda itu jg akan diada 
kan di Berlin, dimana Indonesia 
diundang djuga. 

tihak HB PII menerangkan, 
bahwa soal itu akan dibi'jarakan 
lebih landjut nanti dalam sidang 
pleno PB Pil, 

2 
Situasi daeroh2 ig ba 
njak anggaulu2 gerom 
bolan2 tsb. 

Dari kalangan resmi didapit ke- 
terangan, bhw ketika beberapa wak: 
tu J1 alat2 keruasaan negara rae, 
ngadakan gerakan pembersihan di- 
Gaerah Sukabumi Selatan, mika pa 
sukan2. dari Brigade Tiitarum itu 
mendjad! ,,vuurcontacte dan mel 
ngundurkan diri kedaerah kawdtas 
nan Djampangkulon. Dimpditu nts- 
tjaja ada pnla beberapa sngguuta 
Ig ketinggalan didaerah2 jg diting- 
gelkannja. 

Tapi pada masa. itu pssukan2 
T..I menjebarkan pengarubnja di- 
kerah? jg ditinggalkan oleh Briga- 

   1 /AALA 

YO        de Tjitarum itu, dalih antara Isin 
Gidserah2.- kewelanan Sukabumi, 
Tibsdak, Djampangiengah, sambil SOROHARS i " K 301 S0 :: 4 PR Ng :al” melakukan pembersihan“ atas ang 20d aa nana OA na gauti2 dari pisukar2 lawannja. NA nun era AN 

Melihat keadaan demikisa dan se SENISONO: The #Sittant Widow” 
telah pasukan2 alat? kokussaan ne. Guy Folke, Jean Kent — 17 th. 
gara # eughentikan, ,,aksi pember- RX: ,,The conspirators” Hedy a- 
sihan 10 hari“ itu, maka pihak pim marr, Paul Henreid. -— 17 tahun. pinan Bamburuntjing mentjari tem INDRA: | Fill The Clouds Roll By” pat2 kelemahan alat. negara, jaitu Van Johnsoh, Fronk Sinatra,  Judy 
pos2 polisi jg sangat sedikit pen. Garlan dil. 18 th. djaganja. Pos2 demiktanlah jg dise LUXOR: ,,PORT OF NEW YORK" rang oleh Bamburuntjing itu, um- Scott Brady, KT. Stevens, Richard 
pamanja pos polisi di Tjiemas, Ant, Rober dil, — 17 tahun keatas, 
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HUKUM-HU KUMAN 
SODRONO orang ketjil. Lahir dan 
dibesarka: aki gunung Merapi. £8 

. Ditempat 1g 'sekarang tersghargra- 
jaknja ifu! Djauh dari kota. Djauh 
lagi Gari Djakarta. Ibukota Hindia 
Belanda d 1, dan “ibukota Republik 
Indonesia sekarang ini. Singkatnj 
Sodrono wong gunung, orang Uu 
Tak sekolah tentang tata Ai 

: Nah, sekarang Sodrono @ Dja- 
'karte. Sering ketemu or 
pandai, paca. AN 

    

   
  

    

              

    Bb atan gatkan dulu sama 
ja. Djengan kelirutangkep. 

Iu Me djangan kellru 
erim3,, hakuman2” atau hikum2. 
au ,hukuman2” sudah terang, 

| Jakat je rapit hubungannja dgn ,,ke- 
pendjaraan” itu. Kalau ,,hukum2” 

. Gjuga sudah agak terang, jakni jg ra- 
2 a pat hubungannja Ggn peraturan2, un 
| dang2, dllnja itu, Sedang ,,hukum. 
“hukuman” ada lain sedikit. Itu is- 
tilahnja Sodrono. Seperti soal ,,hu- 

|. kum2«. Taphtidak benar? soal ,,hu- 
. Kum2« jang banjak itu, Melainkan 
soal tetek bengek, jang diberi nama 
sbukum?2« Djadi ,,hukum?« tiruan, 

    

     

     
   
   
   
   

| Oja. Seperti kata ,,badju- badjuan:. 
Bukan badju betul2, hanja . tiruan 
badju! 

Sebermula keterangan Pemerintah. 
"Katanja Negara Hukum, Hukum ha 
“rus didjundjung tinggi. Dikemuka- 
kan pepatah: Hukum tanpa kekua. 
.sean menimbulkan anarch!i (keka- 
“tjauan) dan kekuasaan tanpa, hu- 
hum menimbulkan tyrani (tindakan 
sewenang2). $ 

SODRONO sudah agak posing me 
mikirkan ini. Maksudnja si, sudah 
ngerti 'Jakni Pemerintah mendja- 
lankan kekuasaan, tapi tidak sewe. 
narg2, sebab menurut hukum. Ke- 
kuasaan itu perlu, sebab, kalau ti- 
Gak ada kekuasaan, negeri akan k: a 

: 

. 

. 

  

4 koknja, bangsenja Bodroro nagun 
S0 menghormati kekuasaan, taat m 

Gjalankan semua perintah. “Itulah “Demikian kata Sisi Pasha ber. $ 
3 maksud jang Sitangkap, oleh Sodro- 
& no! : 

Lantas bung Sudijono dari Partai 
Murba membantah. Katanja lain. 
Ada ax'oma, katanja. Axoma itu 
kenjataan jg sudah tidak bisa di- 
bantah. Katanja, axioma-nja itu 
begini:—Hukum adalah alat resmi 
bagi golongan jig berkuasa “antuk 
menindas golongan jang berkuasa 
atas alat2 produksi. - 
Sodrono bingung Beam 

axoma bung Sudijono ini. Kalau 
' rasanja kok ja seperti benar. Sebab 
8odrono belum pernah berkuasa itu. ' 
Tapi sesudah akta, lantas timbul 
pertanjaan. Kalau demikian, apa 

“lebih baik tidak ada hukum dan 
tidak ada kekudsaan sadja? 

- Tentunja tidak begitu. Bung Su- 
Gijono sendiri, mestinja jang tidak 

    

    , Ta 

5 . intettor. #eterusnja mengatakan. 
  

  

      
    

buat main2, buat obrol-obrolan sa-. 

   ar2an di Korea. 
  

bhw. angkatan udara Amerika 3eri- 
kat sudah sia utk menghadapi se- 

3 gala kemungk KN djuga djika me- 
erima perintah utk meluaskan pe 

perangan sampai keluar Par Ona, 
an Korea. 
“Dikatakannja bhw ia tidak mem- 

punjai petundjuk?2 tentang kekuat- 

   

an sesungguhaja dari angkatan u- 
Jara RRT, ataupun adanja rentja- 
Men utk MEN G oo Juan MEN TRI 

aa 

— Manusia & harimau 
“Madtidona dipohon2 
2 Sungai di Assam - (India) 
timur laut meluap airnija, hingga 
menggenangi "lebih dari 60 de- 

“Sa: ditepi utara sungai Dihing, 
1 tjabang sungai Brahmaputra, 40 
“mil persegi tanah ladang dan 
“hutan merupakan danau jang 
“luas, hingga tanaman padi habis 
sama sekali. 

Berita dari Nowgong menga- 
takan, bahwa disana baik ma- 
nusia, maupun kera dan hari- 
mau berlindung dipohon2 karena 
'air bandiir disana sangat deras. 
Kabar dari Dibrugarh mengata- 
kan ketika hari Kemis, bahwa 
sungai Brahmaputra menggena- 
ngi sekurang2nja 100 desa di- 

" distrik Lakhimpur  sadja- Untuk 
memberikan pertolongan kepada 
orang2 iang terpentiil didaerah 
bandiir tadi, orang mempergu- 
nakan 'pesawat2 terbang jeng 
mendjatuhkan bahan makanan: 
Ant. ne : 

jd 

    

  

— rika Serikat Thomas Finletter 
OLAY Sa Salam Konparanat, persaja mengata., 

a ila memutuskan Untuk 
akan avgkatan udaranja 

  aga 

  

udarauja setjara besar2an. Ia tak 
hendak memberikan djawaban atas Lt 
pertanjaan pers, tentang kebang- 
saan penerbang2 pesawat MIG jang 
dipergunakan pihak Utara itu, 

Finletter baru? ini telah kundjungi 
Man ag udara Amerika di Oki- 
nawa, Djepang dan Korea, selama 

'5 hari, dan pada hari Djum'at ma- 
lam ini ia meninggalkan Tokyo. 

Menurut UP, Finletter menerang . 
“kan djuga bahwa ,,keadaan akan 
mendjadi sangat genting“, apabila 
angkatan udara Sovjet Uni ikut ser 
a dalam peperangan Korea. Ant- 
P3 5 

Komandan? Pants Amerika Seri: 
kat, Inggris dan Perantjis di Berlin 

telah memulai sidangnja rahasia un 
tuk merentjanakan tindakan2 jang 
akan diambil untuk membalas bloka 
de ekonomi Sovjet. 

Beberapa djam sebelum itu pihak 

Sovjet telah menjinggung2 melalui 
kantor berita Djerman Timur bahwa 
mereka akan menghapuskan pemba 
tasan2 jang berlaku terhadap export2 
dari Berlin apabila Djerman Barat 
bersedia memulai kembali pembitja 
raan2 perdagangan dengan - daerah 
pendudukan Sovjet. 

Pembesar2 Serikat tidak mengu 
mumkan tentang diadakannja sidang 
pada hari Djum'at itu jang tidak di 

langsungkan dimarkas besar koman 
do Serikat sebagai biasanja, tetapi 
disuatu tempat jang tidak ponikan 
-Antis "UP, 

    

Tidak ingin betadeadk 
Presiden - 

Dalam mendjaw ab sebuah pertanja 
an, Gjenderal Mac Arthur menjata- 
kan kepada pers, bahwa dia sekali- 
kali tidak bermaksud mengadjukan 
Ciri sebagai kandidat dalam pemilih 
an Presiden j-a.d. — Ant. AFP. 

Jondonig ia tidak akut komtiang lawan 

  

| negeri Islam 
pura londo di Kairo Hussein Sirag (Siradj) Pasha, mene- 
.rangkan bahwa Jordania . tidak akan berperang melawan se- 

tjau. Itulah kira2 maksudnja. Ps suatu negeri Arab. latonja atau sesuatu negeri Islam, dan tidak 
menjokong sesuatu negara jg agressif atau imperialistis.” 

hubung dengan adanja kabar2 jang' 
mengatakan bahwa Jordania mengi 
rimkan pasukar “ke Abadan, untuk 
memperkan aki epentingan2 mi- 
njak Inggris dl Iran. 
Atas pertanjaan mengenai kedu- 

Gdukan opsir2 Inggris didalam Legiun 
Arab (sebagian dari angkatan pe- 

  

rang Jordanis Red.Ant.) Sirag Pasha 
mengatakan bahwa ,,bangsa2 Arab 
bertjita2kan pembebasan diri “dari 
Pang tangan asing” 

Ada apa antara puira 
mahkota & Glubb ? 

Seterusnja duta Jordania tadi me 
njangkal adanja rentjsang untuk 
mentjabut hak pangeran Tala guna 
mendjadi radja Jordania dimasa jg 

“akan datang. Dikatakannja' bahwa 
tiada terdapat sesuatu pertentangan 
antara Radja Abdullah dari Jordania 

berfikir begitu. Mangkanja. Sodrono" Gan puteranja tadi Hiokenai politik 
bingung. 

Keterangan Pemerintah ma 
takan. Keamanan dan keter 
hukum akan didjaga sebaik- baiknja, 
supaja tiap-tiap penduduk merasa 

aman Gan tenteram, bebas dari ke- 
takutan terhadap bahaja jang me- 
ngantjam djiwa, badsn dan miliknja. 

Nah, ini baik. Sodrono penduduk. 
Djadi akan ikut serta didjaga baik. 

Tapi, 

nja. Bung Tjugito itu pendapatnja 
seperti bung Susijono pula. Tanja- 
nja begini:— Golongan mana jg 
dimaksud oleh Pemerintah dengan 
aman lan tenteram? 

Mestinja ja golongan penduduk. 
Sodrono. pun Katut. Tapi, PEN 

-  tanja itu tentu tiada bersebab. 
| babnja, barangkali karena Na 
banjak penduduk jg tidak merasa 

. 50 sendiri, 
8 

LANTAS betina: Slauw ebamp ban- 
tahan. Katanja, ada .bukum Gan 
ada kekuasaan, belum merupakan 

djamingn. bangsanja Sodrono akan 
“hidup aman dan tenteram. Katanja, 

“ didjaman Hindia Belanda dulu su- 
.Gah ada hukim dan ada kekuasaan, 

' tetapi bangsanja Sodrono sangat 
menderita. Waktu Hitler kuasa di 

Te Naa disana djuga ada hukum 
“Gan sada kekuasaan, tapi rakjat 

6 SENAR ANA: kena diterror! 
#3 

22 ? Bogidbks posing lagi. Lha apa be- 

| asaan sadja? 
| Anggota Parlemen jg lain? bil ang. 

| Sekarang ini belum merupakan Ne- 
Sg eneg tetapi negara huku- 5: 

  

ar 
5 | sudnja negara jg dihukum, atau ne- 

| gara jg ai pa pendjara? 
| DuaZnja bagi o ti ak   

    

  

      BI Raaa AR Mat hat, 3 

  

“maan Sadek — jang sangat menarik 
ialah pakatannja satin putih Paris. 
Karean bertatahkan 20.0 0 mata ber 

» Ham. Ap an : Mia 
& & 

2 Di Pa sekarang, serunanan 
Gg "(Tebih saka memakaf sepatu jang 3 Sa 

da bagian mukanja tertutap 6 
, | sata band sadja dibagian tumit. Ke- 
Ra mudian pada bagian tumit ita diberi 
3 lipstik sedikit, hingga mengkredap 

kalau tersintuh sinar matahari atau: 
lampu. Sepatu dengan  doorToopende 
hak deugan platform sudah ena 
kuno 05 mer eka, 3 Ki 

     

bung T,ugito lantas berta- 

Lho, kok ada pertanjaan begitu peridapetnja negara? 

aman dan tenteram. Seperti aa t 

: 7 tingginja 300.000 kaki. 

par, tidak pakal hukum dan keku- 

. biawada lagi. Apa mak-g militer jang 

Lena jang sangat berbahaja itu, tjuma ter. dang bu Tjugito bilang be- J 
gini, Kalsu | gara ita dikatakan 
"Negara Hukum | jang demok: 

2g PAKAIAN Ratu Mesir - 2 Nama 

negara. 
Diterangkannja pula, bahwa sn- 

an tara Pangeran Taia dan Glubb 
Pashapun tidak ada pertentangan. 
Perlu disebut disini, bahwa Glubb 
Pasha adalah seoreng opsir Inggris 
jang mengepalai Ten Arab tadi, 
Ant. Up. 

. SIKAP MESIR 
Salahuddin Pasha 

“bagaimanapun 

  

Menteri Mesir 
menjatakan, bahwa 
djuga Mesir tidak akan mengadakan 
kerdjasama dengan Israel. Menurut 

Arab: lainnja 

djuga akan mengikuti man, Mesir. 

BI, an, 

£ GUNUNG T0GO 
Gunung Togo di Portugal telah 

meletus dan mengeluarkan asap jg 
Keadaannja 

amat mengchawatirkan oleh sebab 
semua hubungan daratan terhalang 
oleh dinding lahar. — RD, 

. Tjoba atom 

  

  

Perkara pertjobaan coup 
di Pakistan 

14 Orang warganegara Pakistan, 
diantaranja seorang djenderal, telah 
dibawa kemuka pengadilan, karena 
mereka dituduh mengadakan komplo 
tan guna merobohkan pemerintahan 
Pakistan, dan menggantinja dengan 
pemerintahan bertjorak Komunis. 

Seperti dikabarkan kemarin dulu, 
terdakwa terpenting ialah bekas 
kepala staf tentara Pakistan, Djen- 
deral-major Akbar Khan. Dua orang: 

-Opsir lainnja, jang  mula2 didakwa 
pula, kemudian diampuni oleh peme 
rintah, ketika bukti2 tuduhan terha 
dap' 'mereka tidak ada. — Ant. - UP. 

. at Djend, an 
. berhenti 

t Pimpinan tentara Ameri- 
ka Serikat mengumumkan, 
bahwa permintaan Letnan- 
djenderal Albert C. Wede- 
“meyer, komandan tentara 

| ke-6 Amerika Serikat di San 
Francisco, supaja diperbo- 
lehkan mengundurkan diri 
dari angkatan perang, telah 

| lam daerah Kemantren 
Si adalah seorang penduduk da- 

Tegalredjo, 
dialan Tjemara diadiar. Kami ingin 

Apakah buruh2 jang biasanja me- 

dang .mogok"? Sehingga  diika orang 

berdjalan-djalan disekitar daerah itu 

pohon2 tjemara, terpaksa menutup     dikabulkan. Aat. Up. 
s5 

“noken aah lama! 
Komisaris Tinggi Amerika di Djer 

mar, John Mc. Loy dalam konperen 
si pers menjatakan bahwa walaupun 
terdapat ketegangan dan kemungkin 

an2 tetapi dia tidak melihat tanda2 
baru akan timbulaja perang dengan 
segera. 

Selandjutnja dia katakan bahwa 
telah tertjapai ' kemadjuan . dalam 
pembitjaraan: dengan ' pemimpin2 
Djerman mengenai bantuan - Djer- 
man ke pada pertahanan Eropa. 

Ant. AFP. f 

  

hidung, karena bahu sampah 'ja telah 

hampir dua minggu ini -tak diambil. 

Biarpun sering kita melihat orang 

jang sering menjapu, tapi tak seorang 

diuga jang mau mengambil timbunan 

sampah. Apakah D.P.U. sedang sibuk 

akan .merentjanakan membeli ,,bunga- 

low", hingga tak (belum) sempat me- 

lihat soal jang ketiil2 itu, tapi penting 

bagi kesehatan? 

Ataukah menunggu kalau ada 3 

agung datang? Ataukah telah ,,bosan" 

membersihkan ? 

: (La — Tnjen 
  

Keputusan2 penting ttg Tentara 
—. Eropa Barat 

“Sesudah selesai pemilihan2 di Perantjis 
DJENDERALI Omar Bradley, kepala staf gabungan Amerika 

Serikat, hari Djum'at ini mengumumkan, bahwa sesudah sele- 
sai pemilihan2 di Perantjis jang akan diadakan pada hari Minggu 
kemarin ini, akan diambil keputusan2 penting mengenai penjele- 
saian angkatan perang Eropa Barat. « 

Atas pertanjaan para wartawan hingga 3 orang Komunis mendapat 
ketika konperensi pers dikemente-e juka2, seorang diantaranja parah. 
rian pertahanan Awerika tadi, 

Bradley member! keterangan tentang 
soal kesatuan? Djerman didalam 
tentara Eropu Barat. 

Kata Bradley, Perantjis tidak 
akan menjetudjui barang sesuatu, 

sebelum pemilihan? disana selesai. 
Soal ikut sertanja kesatuan? Djer- 
man masih tetap mendjadi :uatu 
soal jang sulit bagi .Amerika dan 
negara2 Eropa Barat. 

Atas pertanjain mengenai kabar2 
jang mengatakan bahwa suatu pa- 
nitya Sekutu telah" mengandjurkan 

supaja dibentuk 10 divisi Djerman, 
Bradley mendjawab, bahwa segala 
soal kini sedang dibitjarakan dan 
hari Djum-at ini akan dipeladjari 

dalam sidang staf “gabungan Ame- 
rika. 

Kerusuhan dalam Kam- 
panje pemilihan di Pe- 
rantjis 

Dalam kampanje pemilihan di 
Nice (pantai Selatan Perantjis) te- 
lah timbul kerusuban2, hingga 4 
orang mendapat luka2 Jan diangkut 
kerumah sakit. - 
“Anggota2 PartailKomunis sibuk 

2 menempel2kan poster ditepi djalan- 
besar Boulevard des Anglais: seko- 
njo dilepaskan tembakan? ter- 
hadap mereka, hingga seorang jang 
kebetulan ada Mitekataja Nee DO Kapan 
lika2. parah. 

Malam harinjs, ketika kaum Ka 
munis sedang menempeikan poster2 
pula, Tae lagi Men au 

  

1 Mustahil 4- Besar Mentapar tiasil 
AMERIKA SERIKAT, Inggeris n Perantjis dalam sidang ke 

71 kalinja dari konperensi wakil2 menteri luar negeri 4-Besar 
telah menjampaikan nota2 jg. sama isinja, kepada wakil Sovjet 
Andrei, Gromyko. 
Dalam nota negara2 Barat tadi 

Gikemukakan bahwa konperensi wa- 
kil2 menteri luar negeri di Paris 
itu mustahil akan mentjapai sesuatu 
kemadjuan, karena, wakil Sovjet te- 
tap mengemukakan bahwa konpe- 
rensi menteri2 luar negeri 4 Besar 
itu baru bisa dilangsingkan, apabila 
soal Pakt Atlantik dan soal pang- 

- kalan2 Amerika di Eropa dimasuk- 
kan dalam agenda, kata negara2 
Barat, ,,/delegasi Sovjet sudah tahu 
bahwa sjarat2 jg. diadjukannja itu 
tidak bisa diterima oleh Gelegasi2 
Iseinnja.” 
Dalam pada itu negara2 Barat 

mendesak, supaja konperensi 4 Be- 
sar itu dilangsungkan Gjvgs, dgn. 
tidek usah menunggu sampai kon. 
perensi wakil2 menteri selesai me 
njusun rentjana agendanja. Ant. Up. 

  

Oa an 65 ajuta dollar jang 
nonton 8009 orang. 

Amerika Serikat telah mengeluar 
kan 65 djuta dollar lebih untuk per 
tjobaan sendjata atom di Eniwetok 
di Pasifik, demikian diterangkan 
oleh F. Edward Hebert dalam sebuah 
karangannja. Dan djumlah uang ini 

adalah untuk pertjobaan ' jang ter 
achir. Hebert adalah seorang “penin 

““djau. jang dikirim oleh-panitia ang 

Lebih banjak importnja 
Dalam bulan ini export Djepang 

ke RRT berdjumlah 215 djuta dollar 
dan import dari RRT berdjumlah Lk, 

35 V, djuta dollar. 

  

Pemerintah Argentinia mendenda 2 
Surat kabar jang penting, ja'ni.,,La 
Prensa” untuk kira2 32 djuta peso 
dan ,,La Nacion” untuk “kira2 20 
Gjuta peso. 

La Prensa dituduh telah menjelun- 
dupkan kertas2 koran. — Ant, AFP. 

(hewan sai KLM. 
— Telah sampai dari Karachi dilapa- 
ngan terbang Nicosia sebuah ,,sky- 
master” dari K.L.M. jang hanja me- 
muat sedjumlah besar kera dan bu- 
rung untuk kebun2 binatang di Am- 
sterdam, Roma, Brussel, Kopenhagen 
dan New York. 

Untuk mentjegah matinja 

  

che- 
: wan2.-seperti jang dialami pada peng- 
angkutan sematjam ihi pada per- 
mulaan bulan Djuni, maka semua 
pintu dan djendela dari pesawat ter- 
bang dibuka terus pada waktu ma- 
lam. — Ant. AFP. 

Sementara itu pihak Partai de 
Gaulle mengadu pula, bhw 2 orang 
penganutnja mendapat luka2 ketika 
katanja ,,diserang« oleh pihak Ko- 
munils, katanja ketika pertama kali 
terdiadi insiden, pihak Komunis te- 
lah lepaskan kira2 30 tembakan 
Gan ketika insiden lainnja mereka 
lepaskan tembakan2 dgn mitral!ljur 
ringan, tetapi tak seorangpun da- 

pat Jaku2. Ant. Afp. Up. 

  

  

P. B. K. P. P. & K. 

Djum'ah: malam dilapangan Sosro 

widjajan Jogjakarta, dilangsungkan 
perLaudingan bulu tangkis, antara 
P.B.K.P.P. & K. dengan P.B. Insp.: 
Keuangan. Kesudahannja 9 — 2 un- 
tuk kemenangan P.B.K.P.P. & K. 

LS.P. mendjadi anggauta 
"PSS 

Ikatan Sepak Bola Palembang, 
baru2 ini menjampaikan surat perta- 
njaan kepada Wali Kota Palembang, 
jang pada masa ini mendjadi Komi 

saris PSSI Sumatera Selatan, bahwa 
ILS.P. bersedia mendjadi anggota P. 

S.S.I.. Gan akan mematuhi peratufan 
jang ada. 

Perlu diterangkan, bahwa Ikatan 
Sepak Bola Palembang ini dahulu 
mendjadi anggota NIVU jang ke- 
mudian mendjadi  Isnis. 

Dalam pada itu Wali Kota Palem- 

bang menjatakan kesulitannja ini da 
lam bekerdja, karena dari PSSI sen 
diri sampai sa'at sekarang ia belum 
mendapat pendjelasan bagaimana 
kedudukannja sebagai Komisaris PS 
SI Sumatera Selatan itu, karena pe 
netapan jang pernah didengarnja itu 
hanjalah dibatja dari surat kabar 
dan pembitjaraan2 lisan sadja. Hu- 
bungan2 organisatoris sampai sa'at 
ini djuga belum ada. — Ant. 

“PAN” kuda Perantjis 
rebut piala emas 

Ascot 
Kuda dari Perantjis ,,Pan” ke- 

punjaan E. Constant telah keluar se- 
bagai pemenang . dari balapan kuda 

djarak 4000 M jang diadakan di 
Londen, dengan demikian berhasil 
merebut piala emas Ascot. Selain pi 

ala, kuda itu telah memenangkan dju 
ga uang sedjumlah £ 10.000. 
Kesudahan2 lainnja ialah :. 
No. 2 ,,/Colonist” kepunjaan Win- 

ston Churchill, dan no. 3 ,,Alizier” ke 
punjaan Baron Guy de Rothsehild. 

Keluarga Radja Inggeris hadir da 
lam patjuan kuda itu. 

Seperti biasa, diantara penonton2 
djuga diadakan pertundjukan2 mode- 
show, demikian berita AFP dari Lon 
don. — Ant. 

  

katan bersendjata ke Eniwetok. Se: Ha 1 
landjutnja ia - mengatakan bahwa 

para sardjana dan para pembesar 
memeriksa pertjobaan 

atom itu berdjumlah  lebih-kurang 
8000 orang. 
Dalam pertjobaan dengan sendjata 

djadi 5 ketjelakaan jang mengambil 
.djiwa sedjak tahun 1947, tetapi se 
"muanja/ bukan karena atom, Hebert 
menem ahkan. — Ant. -Reuter. 

..Inggeris Kmerika sudah 
tjotjok 

“Kemarin dulu gedung Putih me 
ngumumkan, bahwa In 

Amerika. telah — mentjapai persetu 
djuan sepenuhnja tentang naskah 
“perdamaian Djepang dan semua .$o 
“a12 penting lainnja. — RD. 

Wakil nasion-lis 

eris dan | 

' Ketua dewan perwakilan PBB te Mi 
lah mengangkat wakil 
Nasionalis dalam suatu Komisi untuk 
menjusun laporan mengenai perwaki 

ae atas Somaliland. "Pengangkatan 
tu disetudjui dengan 10 suara setu 
dju sedangkan jang majalah ialah 
Rusia. — RD. 

Tiongkok “H 

  

   
ALRI beli dua kapal patroli 

2 Buah kapal pemburu jang dibeli oleh ALRI di San Franssisco Amerika, kapal2 itu masing2 diberi nama 
Alu - Alu dan Tanggiri, pemandangan ketika dilakukan penjerahan resmi kapal tersebut kepada wakil Indo 

nesia dari Kedutaan Indonesia di Amerika Serikat Mr. AE, Omni. — Ant. 

bertanja kepada bapak Redaksi K. R: 

| ngerdjakan pembersihan sekitar dja- 

“ lan2 sepandjang Tjemara djadjar se- 

Ig seharusnja mengetjiap hawa segar 

| 

| bagian singie untuk 

(Inggeris), 

   
   

PENGARUH ASURANSI PADA 
PEREKONOMIAN 

Beberapa ketentuan diganti. 
KEADAAN dipelabuhan2 di Indonesia boleh dibilang sangat bu- 

ruk. Perusakan dan pentjurian, jang terdjadi disekitar daerah 
pelabuhan telah menimbulkan kechawatiran dikalangan perasuran- 
sian dinegeri ini, demikian keterangan salah satu maskapai asuransi 
di Djakarta kepada ,, Antara”. 

Dalam pengiriman besar? adakala 
Gialami kerugian 30 sampai 40 pCt 
Gisebabkan oleh pentjurian. 

Berhubung dengan itu belum lama 

berselang maskapsi asuransi di Lon 
don telah memerintahkan kepada 
jang mereka berikan kuasa di Indo 
nesia untuk tidak lagi memasukkan 
risiko - pentjurian pada semua per- 

tanggungan. pengangkutan atas ba- 
rang2 import ke Indonesia. 

Math lain maskapai, baik jang 
berkedudukan disini maupun jang 
berkedudukan dinegeri Pelanda kini 
berusaha eekuatnja, agar supaja 
tindakan jang diambil oleh kedua 
maskapai Inggeris itu tidak diikuti 
oleh jang lain-lain. 

Diterargkan selandiutnja, bahwa 
sampai sekarang London masih me 
rupakan pusat (bakermet) dari 
perasuransian diseluruh dunia. Ke- 
dudukan jg ditempati oleh London 
ini belum pernah direbut. Usaha2 
Amerika untuk memindseahkan hege 

moni ini ke USA sahpai sekarang 
tidak berhasil. 

Seperti diketahui, perasuransian 
sdsalah sematjam penjebaran risiko, 
misalnja, kalau suatu maskapai 
asuransi menerima suatu pertang- 
gurgan, maka ia hanja membebani 
Giri dengan sebagian dari risikoitu, 

sedangkan bagian jang lainnja di 
pertanggungkan lagi kepada mas- 
kapai lain, jang pada gilirannja 
Gjuga memindahkan lagi sebagian 
risiko itu kepada maskapai lain 

Gemikian rupa, sehingga risiko ini 
terpentijar diseluruh dunia: sebagian 
besar djatuh di London. 

Lepas dari tindakan jang telah di 
ambil oleh dug maskapai Inggeris 
tadi, demikian diterangkan selan- 
Gjutnja, maskapai2 asuransi Ame- 
rika mengambil ketentuanbaru ter- 
hadap asuransi- pergangkutan tab: 
Sudah lazim, bahwa setiap pero- 

bahan pada suatu pertanggungan- 
pengangkutan jang telah ditutup 
hanja dapat dilakukan sebulan se- 
belum perobahan ini berlaku. Mas. 
kapsi2 asuransi Amerika inginkan 

supaja mereka setiap waktu dapat- 
merobah ketentuan2 ini, spabila ke 
adaannja memaksa. 

Pengaruh suatu peroba. 
han. .. 

Pengarah dari perobahan2 jang 
baru2 ini didalam dunia perasuran- 
sian akan terasa oleh kalangan-da- 
gang, Gjuga para importur. Bank2 
tidak akan suka membuka import. 

kredit untuk keperluan importur, 
apabila barang2 tidak dipertang- 
gungkan. Pada exsort keadaannja 
masih demikian, sehingga tidak di- 
derita kerugian Nan kerusakan be- 
sar. 

Dinjatakannja lagi oleh kalangan 
ini, bahwa memang importur buat 
kerugian jang. diderita menerima 
penggantian, akantetapihalinitidak 
memberikan kesempatan kepsda me- 
reka utk melajani iangganan2 me: 
reka sebagaimana mestinja. Lagi 
pula, selama maskapai2 asuransi 
masih bersedia menanggung risiko? 
ini, premi2 terpaksa akan dineikkan, 
achirnja beban- tambahan jang berat 
jang menekan konsumen ini bisa di- 
elakkan. 

Sajang, demikian kalangan asuransi 
ini, umum sedikit sekali melimpahkan 

  

Regu tennis Swedia me-: 
“nang 2 permainan single 

AFP mengabarkan dari Scarbo- 
rough Yorkshire, bahwa dalam per- 
tandingan tennis merebut . ,,Davis- 

Cup” daerah Eropa jang diadakan 
regu nasional Swedia telah  meme- 
nangkan 2 pemain, single dari regu 
nasional Inggeris. 

Bergelin dari Swedia mengalahkan 
Geofrey Paish dari Inggeris dengan 

                     
pemain ' single kedua dari Swedia 
.Sven “Davidson mengalahkan Mot- 
tram dari Inggeris dengan 4 — 6, 
KAB 6 — 2), 8 — 6. 
Sebagaimana diketahui, pertanding 

an2 merebut ,,Davis-Cup” terdiri dari 
5 partai ialah 3 partai single dan 
2 partai double. — Ant, 

(Pertandingan2 tennis 
kedjuaraan Kent 

"UP mengabarkan dari "Kent: 
i (Belgia), bahwa Gardner Mulley dari 
1Amerika akan madju dalam pertan 
dingan2 seni-finale dari kedjuaraan 
Kent, setelah dalam ',kwart-finale” 
mengalahkan pemain India, .Naresh 
                        

Djuga djuara ,,kulit berwarna” da 
ri Amerika, Althea Gibson berhasil 

memasuki pertandingan? semi-finale 
kaum wanita, 

karena dalam pertandingan hari Ka 

mis memperoleh kemenangan 6 — 3, 
1 —6, 6 — 3 dari Suscan Patridge 

2 ANN 

"tTiong Hoa" Surabaja 
akan ke Solo 

Pada achir bulan ini kes. ,,/Tiong 
Hoa” Surabaja (kampiun Iiwa Nan 
1950) akan melawat ke Solo untuk 
mengadakan pertandingan2  sepak- 
bola disana. 

Selandjutnja diperoleh kabar, 
wa pada hari2 itu jang bertepatan 
dengan ,,Maleman” akan diadakan 
pertandingan2 Sepakbola jang hasil 
nja akan digunakan “untuk  beaja 

memperbaiki stadion Sriwedari. — 

“bah- 

Ant. 

perhatiannja kepada soal asuransi 
sedangkan sebenarnja setiap pero- 
bahan seperti digambarkan diatas 
ini mempunjai pengaruh besar ter- 
hadap roda perekonomian diIndone- 
sia. 
Demikian beberapa tjontoh menge- 

nail barang2, jg diwaktu belakangan 
ini hilang atau ditjuri: kiriman se- 

patu dari 7890 pasang jang hilang 
1205 pasang, kemedja 600 bidji hi- 
lang semua, 20 peti sutera tiruan 
jang ketinggalan berisi hanja 4 peti, 
rendek-pessaries 720 doos hilang 
304 doos3, 360 tube foam hilang se- 
mua. 

Perobahan penting pa 
ea. da peransuransian 

Dalam pada itu dari pihak lain 
didspat keterangan, bahwa mulai 
tgl. 8 Djuni 1951 maskapai2 asu- 
ransi terpaksa membatalkan keten- 
tuan2 jang tertjantum didalam per- 
Gjandjian penutupan asuransi (polis) 

jang telah dilakukan atas bararg2 
jang diimport ke Indonesia. 

Polis2 lama ini dapat dianggap 
berlaku lagi, kalau disetudjui aja. 
rat2 seperti berikut : Polis iri harus 
atas nama sendiri, pengangkutan 
dari dan kepelabuhan atau tempat 
jarg disebut namanja dari gudang 
kegudang, atau banjak lagi apabila 
barang2 itu atas tanggungan dan 
risiko jang mempertanggungkannja. 
Ketentuan jang mengenai masa 

berlakunja kontrak polis ini dirobah 
Gan berbunji: ,,bsahwa bagaimana- 
pun djuga, akan berachir 15 hari, 
sesudah barang utk pertama kali 
nja diturunkan disebuah pelabuhan 
Indonesia,,. 

Djangka 15 hari ini dapat diper- 
pandjang dengan penaikan pemba- 

  

jaran sbb: 0,5 pCt. buat diperpan- 
djang dengan 15 hari, 1 pCt. buat 
30 hari, 1,5 pCt. buat 45 hari 
Gan 1 pCt. buat selandjutnja setiap 
Gjangka 15 hari atau bagian dari 
itu. 

Selandjatnja telah diadakan pula 
penaikan jang penting dalam tarif 
buat perbaikan premi bagi pertang- 
gungan atas barang (jang dinama- 
kan surchage tarief). 

Diterangkan achirnja, bahwa tin- 
Gakan maskapai2 di Djakarta ini 
masih bersifat darurat, karena ma- 
sih perlu dirundingkan dengan ga- 
bungan2 asuransi diluar negeri. Ant. 

Buntutnja salah menetap 
kan Valuta 

Pegawai Pemerintah 
bodoh? 

Mengenai penahanan karet di Si- 
bolga jang kelak dikabarkan dise- 
babkantidak tiotjok kwalitet antara 
Jang ditjatatkan pada izin-export 
Gan jg mau diexport, lebih landjut 
pembantu ,,Antara” mengabarkan, 
bahwa para exporteur asing di Si- 
bolga itu, kini bermaksud menjewa 
adpokat untuk membeia diri, dan 
menjalahkan kedjadian itu pada 
kebodohan pegewai negeri jang 
bersangkutan. 

Dikabarkan djuga, bahwa mereka 
kini dgn tidak memandang besarnja 
ongkos, sedang mengatur siasat 
tertentu, di Medan maupun di Dja- 
karta. Fonds guna keperluan 'ini 
telah tersedia. Ant. 

Industri tekstil buat 
Singapura 

Berita ,,Reuter” dari Singapura 
mengabarkan, bhw Singapura akan 
mendapat industri tekstil jg baru, 
jg dapat melajani kebutuhan Malaja, 
Indonesia dan lain? negara tetang- 
ga. Tiga firma perindustrian dari 
Hongkong akan memulai projek jg 
berdjuta.djuta ini. 

Izin utk menjediakan uang gana 
mendirikan sebuah paberik besar 
telah diberikan oleh Colonial Deve- 
lopment Corporation. 

Tiga firma tadi sebagai langkah 
permulaan tih memindahkan uang 
lebih dari 1.500.000.- dollar dari 
Hongkong dan mau mengirimkan 
mesin2 dari paberik?njadi Hongkong. 

Tiga bidang tanah buat paberik 
Ini tersedia di Singapura, dan apa- 
bila sudah dapat dipilih jg tjotjok, 
maka akan dimulai mendirikan ba- 
ngunan itu. Ant. 

Harga hewan 
Dari tjatatan jang didapatkan 

»Antara” harga2 hewan ternek di- 
Gsberah Besuki pada waktu ter- 
aChiy ini adalah sebagai berikut: 

Djantas: 
sapi-kerdja R 500.. sampai R 900.- 
sapi potong R 450.- sampai R 750.- 
ka'nbiag-katj. R 50.- sampai R110.- 
kambirg-gibas R 80. sampai R130,- 

Betina: 
sapi-kerdja R 400.- sampai R 750.- 
Sapi-potong R 300.- sampai R 500.. 
kambirg-katj. R 50.- sampai R 100.- 
kambing- gibas R 50.- sampai R 120.. 

Ant. 

Karet di Djakarta 
Harga karet untuk f.o.b. Djun!/: 

Djuli tertjatat kemarin dje.m 17:00 
di pasar Djakarta sbb: 
Sheet NO la R. 185 pembeli 

5 ana tu ROD ji 
Du RO R. 1.385 nom. 

Sheet No: lek. readwTg. Priok 
R 690 dajadi. Crepe No.1 R8.75 
pembeli. Pasarnja sepi. Ant. 

Emas di Djakarta 
Harga emas tertjatat kemarin 

Gjam 17.00 dipasar Djakarta sbb: 
KI AR: NO) Li ova ee ana “BR: 81— 

p Pe aa an ak “ R. 30,25 

1 AP OA Ka ts ..R. 28.50 
Ant, 

      

   

      

    
   

    

     
    

         

     



     
   

  

|. Jang lutjunja, 

- Sa Di “India ada bandjir, kareta su 
uv Brahmaputera meluap airnja. 

  

   

    

    

  

“berlindung dipohon-pohon. 
enurut mBah Nur, itu suatu pe 

n baik. Kalau semua kali di 
donesia bisa disuruh meluap airnja 

sampai djauh, dan tinggi kan nanti 
nja P.M. Dr. Sukiman, Kartosuwirjo 
dan Tjetje Subrata, Sungkawa, serta 
pemimpin2 gerombolan lainnja, semu 

anja ndik pohon, maka tertjiptalah 
keamanan di Indonesia, (L.... ii... 
deg-dereg-deg-deg..... .) sehingga 
negeri ini djadi pandjang-apundjung, 
Oa. deg-dereg-deg-deg-deg.....) 
serta loh djinawi. 
Sahut Bung Kriting: Bagaimana 

bisa makmur, kalau semuanja naik 
pohon? — Lhaa ja maaakan buuuah- 
buaaahan! (..... .deg-dereg-deg-deg- 

man 

  

| Aih, mBah- Nur, djawab Berabe. 
Mentang2 keamanan itu katanja 
kontji kemamuran. Berabe sih pilih 
nggak ma'mur, ketimbang ma'mur, 
tapi terus-menerus mesti naik po 
hon. ..... kalau digigit semut pie? : : 

Kalau H.A. Salim sudah pensiun, 
'kabarnja Oom itu akan kembali be 
kerdja dilapangan djurnalistik. “ 
“ Bung Kriting heran setengah ma 
ti! Sudah pensiun, kok malah mau 
tjapik bekerdja sebagai wartawan. 
Apa sih jang menarik? 

. « Menurut mBah Nur, ja sebetulnja 
tidak sada jang menarik! Lha apa 
sih emeknja djadi wartawan dimasa 
sekarang? , 

Tapi, kata mRah Nur seterusnja, 
soalnja: DjurnaliStik itu tjinta perta 
ma Oom Salim. Dan biar Oom sudah 

: putar2»dan keliling2, achirnja kem 
bali djuga kepada tjinta pertama. 
hdduh th, mBah. Nur. Kalau achirnja 

seseorang itu kembali kepada tiinta 
pertama, “cenapa mBah Nur kok su 

ka putar? “dan keliling2 serta mam 
" pir2 sadja? " 

Habis, kalau nggak putar2 dan ke 
liling2 serta . mampir2, bagaimana: 
bisa kembali pulang. 

Aduuh, matri aku! 

— BERABE 
—a 

  

Sekitar mutasi 
Pernah kita kabarkan tentang di 

pindahkannja Bupati Bantul K.R.T. 
Tirtodiningrat ke Sekretariat Pe- 
merintah Daerah Istimewa Jogjakar 
ta, lebih landjut kita mendapat kete- 
rangan dari Kepala Djawatan Pradja 
Honggowongso, bahwa dipindahkan 

nja sdr. Tirtodiningrat itu dimaksud 
kan supaja ketjakapannja dalam la 
pangan kemakmuran ra'jat disentra 

  

lisir dipusat dan tenaganja dapat di 
tjurahkan untuk selurun kabupaten 
Jogjakarta. 
.. Sebagai diketahui, sdr. Tirtodining 
rat selama mendjadi bupati di Bantul 
terah banjak inisiaticfnja dalam me 
madjukan perekonomian ra'jat da- 
lam lapangan koperasi. 

Saudara tersebut dibebaskan dari 
kewadjibannja sebagai bupati - pa- 

/ : 
  

'HUKUM-HUKUMAN 
(Sambungan hal. 8). - 

tis”, itu berangkali keliru me- 
njusun kelimat. Mestinja Negara 
jg .menghukum demokrasi”. :Lha 
Ini bikin posing lagi. Demokrasi 
Gihukum. Sedang jg Sodroonos tahu 
ig sering dihukum itu: orang, bang- 
sanja Sodrono. Ag 3 
' Sodrono djadi sedih. Lantas se- 
pang sedikit. Sebab mendengarkan 
kata bung Iwa. Dia Mr! Djadi apa 
jg dikatakan, mestinja benar, Dia 
bilang: ... hukum jg berlaku harus 
adil. : x 

Sodrono senang” Sebab selama ini 
merasa diperlakukan tidak adil oleh 
hukum jg berlako.. Senang iagi, 

karena bung Sukiman.tjotjok bung 
Iwa. Hukum jg adil. Sesuai dengan 
pepatah Arab bang Iwa. keadilan 
itulah 2z1is Negara. Bung Iwa dan 

. bung. Sukiman sama2 pemimpin Is 
lam. » , 

Tapi, Sodrono lantas ketjil hai 
Sebab, buag. Latjuba, pemimpin 
slam jg lebih paham bahasa Arab, 
bilang lain. Katanja, adil dan tidak 
adil itu relatif. Menurut pertalian 
perkaranja. Dari sudut mana dipan- 
dang, dll-lagi. 
'Dia kasih tjontoh begini. Kalau 

seorang Ibu punja anak dua, Jgsatu 
masih baji, jg lain sudah dewssa. 
Tentu tidak adil. kalau jg sudah de- 
wasa itu Gdiminumi tetek seperti 
jg baji, dan jg baji dikasih kemer- 
Gekaan mentjari makan sendiri se- 
perti jg dewasa. 

Kata bung Latjuba ini benar. Jg. 
njata bung Latjuba dan Sodrono, 
karena” sudah dewasa, tidak suka 
diminumi tetek. 
Sasudah membenarkan bung "La. 

tjuba, Sodrono tambah bingung. Bi- 
ngungnja begini: Jang dinamakan 
adil itu tidak harus sama, Lantas, 
bangsanja Sodrono ini dimasukkan 
anak Negara jang masih baji, apa 
anak jg. sudah dewasa, apa jang se. 
dang masuk sekolah? 5 

Sesudah lama posing kepala, me. 
mikirkan hukum2 itu, Sodrono am- 
bil kesimpulan begini: 5 

Adil atau tidak adil, Sodrono ti. 
dak tahu. Jg. benar itu keterangan 
kemerintah, atau keterangan bung 
Sudijono, Sodrono Gdjuga tidak tahu. 
Atau tidak begitu ambil posing. 
Dan bangsanja Sodrono dipandang 
seperti anak baji atau anak dewasa, 
djuga tidak peduli. 

Jg. Sodrono butuhkan, ialah atu- 
ran2 jg. mempermudah pentjaharian 
hidup serta meringankan beban 
bangsanja Sodrono. Dan sekarang 
Sodrono setudju bung Sujono Hadi- 
noto Menteri Perekonomian, jang 
katanja akan kasih injeksi bangsa. 

   

harimau, kera dan 

  

baru. 5 hat. v “ : " 2 

“Demikian Honggowongso. Ta karena selesai 
7 ugasnja 
Pabrik teh 'Militaire bijstand- jang bertugas 

Di Djawa Tengah pada umumnja sedjak bulan Pebruari jl. untuk me 
dan di Jogjakarta pada ehususnja, Jakukan pembersihan terhadap pe 
daun teh mendjadi minuman jang po ngatjau2 (penggedor2) masjarakat 
kok, Tetapi bangsa Indonesia hanja disekitar Merapi dan Merbabu-com- 
sedikit sekali jang “mengusahakan plex bagi daerah Klaten ternjata ber 
mendirikan pabrik teh didaerah Jo- hatsil amat mempuaskan. 
gjakarta, Pabrik teh kepunjaan bang Karena kini diseluruh daerah boleh 
sa Indonesia tanja terdapat 3 dari dikata keamanan telah kembali nor 
djumlah 23 buah sedangkan jg lain maal sebagai sedia kala, maka tugas 
kepunjaan bangsa Tionghoa. Tentara pada umumnja sudah diang 

Dari dua puluh tiga pabrik itu ti- gap selesai, dan mulai ditarik kem- dak sekidit menghasilkan teh jg su- fali - Ae 
dah dimasak mendjadi bahan minum "Into menjampaikan rasa terima 
an. Rata2 tiap bulan tidak kurang kasih, maka oleh sebuah: Panitya ig dari 100 ton teh jang diminum oleh 3 ata: Spustoo L 
penduduk Jogjakarta. diketuai oleh Kapten Rustomo, ma 

Sekolah Guru Putri 
kan malam hiburan bagi anggauta2 
Tentara jang akan meninggalkan 

mongpradja untuk memikul djabatan 

telah kehilangan kepertjajaan kpd 

lam Ahad kemarin di Klaten diada- 

: , 3 eta bal 

'KEDAULATAN RAKIAT 
mma wan manage 

          

HALAM ajh 

  
Trouw tdak. menjalahkan beheer Kak 

uangan jajasan itu, hanja mengemuka: | 
kan kenjataan2 dah setiap “ orang ' 
dapat menarik kesimpulan- i 

Crisis didalam jajasan itu telah, 
nampak keluar dengan permintaan 
keluar dari salah seorang anggauta| 
Rengurus Umum jajasan itu, jakni 
Dr. Ir. N.A.J. Voorhoeve, dengan 
alasan, bahwa telah lama dia me- 
rasa sangsi akan beleid pengurus 

hsrian jajasan, jg tlh merusak nam 
jajissan itu. Karena itu maka dia 

me
an
 

    

   

  

    

   

pengurus harian jajasan itu dan Pa Mang Tahir : 
tidak dapat lagi ta turut memikul | g' ten an MANA 
tanggung djawab tentang jajasan | gs 
itu selandjutnja. Tindakan Dr. Voo:- 2 : S. ABDULLAH sekeluarga 
hoeve itu akan segera disusul oleh | “ 3 2 : 
lain? anggouta pengurus dan ini akan 3 : Dik Merani Ma Me 
berarti pula petjahnja jajasan itu, : R. 10,—. : 
karena disangsikan apakah sesudah 
ada artikel dalam Trouw itu, masih 

(| Raja “Idul Kitri. | 

Harga kita bikin istimewa, jaitu R 0,50 tiap2 mm, sedang halaman suratkabar akan ditambah dan op- | 

laag diperbanjak. : | 

| 

Memasang lebih besar dari tjontoh diatas, “kelebihannja akan diperhitungkan dengan harga R 0,70 

“SELAMAT HARI RAJA "IDUL FITRI. 
Mulai hari ini, Harian »KEDAULATAN RAKJAT” menerima teks advertensi utjapan Selamat Hari 

2 

1 kolom 

  

kok 

200 ke Bali 
“Sabtu pagi jl telah berangkat 

dari Jogja ke Bali serombongan 
peladjar2 putri dari Sekolah Gu- 
ru putri Jogja jang djumlabnja 76 
orang untuk mengundjungi pulau 
itu. 

Disana mereka bermaksud ber 
darma wisata dan studiereis ke 
pelbagai matjam sekolah dan tja 
ra pendidikannja. :1 

Lama darma wisata itu kurang 
lebih seminggu. | 

RETRAIT DI JOGJA 
Tanggal 20 sampai 23 Juni ini 

akan dilangsungkan retrait (ber- 
tapa dan sembahjang) untuk para 
pemuda2 Katholik diseluruh kota 
Jogja bertempat di Seminarium 
Minus Kotabaru. 

Klaten, setelah selesai bertugas. 
Oleh Bupati Kasiran dan Kepala 

Pulisi Negara Sudarto jang menga 
dakan sepatah dua kata sambutan, 
mengakui, bahwa sebelum ada Mili 
taire bijstand di Klaten, kemampuan 
akan membawa keamanan amat su 
kar, sedang sekarang tugas jang di 
djalankan oleh Tentara tadi meski 

pun hanja berdjalan 4 bulan sadja, 
toch rakjat sudah merasa tenteram, 

lalu lintas dan sebagainja sudah 
berdjalan zonder gangguan. 

'Mr. leksan di Manilla 
Dari Manilla U.P. kabarkan, bah 

wa Mr. Icksan, inspektur djendral 
pada Kementerian Luar Negeri Indo 
nesia, telah tiba di Manilla untuk 
mengadakan inspeksi pada kedutaan 
Indonesia disana. Mr. Icksan mene 
rangkan, bahwa ia akan tinggal 9 
hari di Manilla dan kemudian mene 

ruskan perdjalanan inspeksinja ke 
Singapur, Hongkong dan Eropa. — 

Ant. f 

  

Satu2nja BPMD didaerah Kedu 
Tanah dan rumah seharga R 21.000, — 

(Oleh: Koresponden K.R.). 

ARU2. ini didesa Bumitirto, katjamatan Krasak kabupaten Wono- 
0bo telah dilakukan peresmian pembukaan BPMD (Balai Pendidi- 

ku Masjarakat Desa) jang periaua uuuk daerah Kedu. 
. dihadiri oleh residen Kedu R. Muritno, Banon wakil kepala 
Djawatan Pertanian Rakjat Provinsi 

Upatjara tsb. 
Inspeksi 

Djawa Tengah, Bupati Wonosobo, 
Prodjosugito kepala Djawatan Pertanian Rakjat daerah Kedu dll. 

BPMD itu diberi nama ,,Tirtomar- 
tani” luasnja tanah 1.371 ha, dibe- 
li dari penduduk didesa  Bumitirto 
seharga R 12.500.— dan perumahan- 
nja dengan ukuran 10 X 10 
R 8.500.— 

Ditempat itu, perumahan kelihatan 
nja Sangat sederhana tetapi telah 
menjukupi kebutuhan, ada ruangan 
rapat, kamar demonstrasi, 

luarga jang memimpinnja serta gu- 
dang. Menurut keterangan jang 
kita dapat, rumah tsb. selesai didi- 
rikan dalam bulan Nopember 1950. 

Tanah tsb. jang 0.791 ha dibuat 
sawah, selain ditanami padi dan 
katjang tanah djuga sajur majur, 
tanaman mana menurut giliran jang 
tertentu (planttema) terbagi men- 
djadi tiga matjam.- Pertama tana- 
man padi diadakan setiap tahun, 

“ 

Siaran RADIO 
SENIN 18 DJUNI 1951. 

Gelombang: 59,2 dan 122,4 m 
17.00 Dongengan Kanak? oleh Bu 

Soes. 
Adzan Maghrib. 

Ruangan Pentrangan Kota- 
pradja. : 

Peladjaran Njanji oleh Pak 
Tono 
Tinpdjauan Luar Negeri. 
Hidangan lagu? Barat oleh 
Keluarga O.R.J. : 
SIARAN PEMERINTAH. 

Hidangan Malam oleh K.O. 
Suara Hiburan.. 
BERITA DALAM BAHASA 
DJAWA. 

Tindjauan Tanah Air dalam 
bahasa Djawa. 

pPagelan Mataram oleh Baris- 
an Kuping - Hitam. 

SENEN 18 JUNI. 
Semarang. 

Gel. 16,05 — 120 m. 
07.45. Irama Tango. 12.00 Konsert 

siang. 13.45. Gending2 Surabaja. 17.00 

  

18.03 
18.15 

18.30 

19.15 
19.40 

20.05 
20.30 

21.00 

21.15 

21.30 

Gending Dolanan. 17.10. Dongengan 
Kanak2. 17,30 Pengumuman dan be- 
rita daerah. 18.00. Rajuan Sendja. 
19.30. Bintang Malam. 20.30. Rudjak 
Ulek Semarangan. : 

Surakarta. 

Gel. 90 — 130 m. 
07.15 Sekitar Tanah Air. 12.00. Kle 

nengan Sederhana. 17.00. Gelanggang 

Kepanduan Katolik. 17.45. Dunia 
Olah Raga. 18.15. Seni Suara Djawa. 
19.30. Njanjian diiringi Piano. 20.30 
Riang Gembira. 21.17. Lagu2 Jazz. 
22.15 Rajuan Malam. 

# 

seharga 
3 

kantor . 
kepala BPMD, tempat tinggal ke- 

: | BARU 

menurut kebiasaan penduduk di- 
daerah situ. Kedua-pemupukan dgn 
pupuk hidjau pada padi dan ketiga- 
nja tanaman palawidja, padi, saju- 
ran gilir berganti. 

Selain itu ditempat BPMD sedjak 
mulai pada tanggal 3 April jbl. su- 
dah dibuka Kursus kader tani. 

  

. . . 

Ditunggu di Djakarta 
4 Orang anggauta DPR Amerika 

Serikat jang ikut serta menghadliri 
jubeleum parlemen Australia dalam 

perdjalanannja kembali ke Amerika 
mereka hari ini akan singgah di Dja 
karta selama 24 djam. Kesempatan, 
itu akan dipergunakan' untuk meli 

hat-lihat kota Djakarta dan sekitar 
nja. Nanti malam mereka akan di 
djamu ditempat kediaman Duta be 
sar Amerika Serikat di Djakarta. Ke 
esok harinja mereka akan menerus 
kan perdjalanannja kembali ke Ame 
rika Serikat. 

e 

  

Nederland perkuat 
embarago . 

Menteri Luar Negeri Belanda Stik 
ker dengan resmi mengumumkan, 
bahwa negeri Belanda telah memper 
kuat larangan PBB untuk mengirim 
kan barang2 jang strategis ke Korea 
Utara dan RRT. Oleh Stikker dikata 
kan, bahwa negeri Belanda telah 
menghentikan export seperti apa jg 

diandjurkan oleh PBB kepada RRT 
dan Korea Utara. 
  

Surat dari Nederland. 

» Door de Eeuwen Trouw” 
2 -. Sambungan halaman 

Door de EBeuwen Trouw 
telah menjatakan, bahwa apa jang 
dimuat dslam harian Trouw itu 
bohong belaka, dengan mengemu- 
kakan, bshwa Zweers (peranan 
pertama disampirg Westerling utk 
mengadakan pemberontakan di Am- 
bon dan menolong Soumokil jang 

“kini kabarnja ada di pulau Ceram) 
adalah kawan orang Ambon jang 

sedjati. Harlan/ Tronw mentjatat 
tentang utjapan de Vries itu sbb: 
  

DATANG: 

LAMPU? RADIO, COMPLERET 
5 Sedia : PENGERAS SUARA, 

(2 ,SIN”. RADIO SERVICE. 
& Gondomanan 87 B Jogja. 
da jan kena inn 

  

BUKU BARU 
  

agresi. Djawa Barat, Tanah 
puteri2 djelita, 
kedjadian 
.rangnja djadi djaminan. 

tuan pada 
harganja : : 

'   nja Sodrono dgn. bahan2 pakaian, | 
gula dan garam! 

bt 

Aa 

178-6 

ELLY GADIS NICA 
|. Tjiptaan A. HASJMY 

Pudjangga ini mempersembahkan suatu buku roman docu- 
 mentasi jang berlaku diatas persada tanah air selama didalam 

disana pengarang ini“memperlakonkan suatu 
jang menjeramkan bulu 

Siap achir puasa, memang dia akan pasti tiba ketangan 
pagi hari Raya, djikalau sekarang tuan kirimkan 

sebuku R 5,— 100. keatas pt. 207 . . 
200 bk. keatas pt. 30 “, 560 bk. keatas pt. 50 7», 

Harga lebih dahulu, pesan pada 

Pen Penerbit: N. V, 
Kutaradja. 

» 
hn 

Periangan, jang mempunjai 

roma. Nama penga- 

SAKTI blg. Perpustakaan           

ada orang belanda jg. mempunjai 
nama baik mau mendjadi anggauta 
pengurus stichting itu. 

Dalam pada itti, dlm tadjuk ren- 
tjana hari Senin pagi, harian Trouw 
menainakan tindaken Dr. Ir. Voor- 
hoeven itu satu?2nja djalan utk me- 
ngatasi krisis itu dan memberi 
nasehat kepada pengurus umum 

dan peogurus harian untuk dengan 
segera mengundurkan 'diri dari 

tiap2 mm. kolom. 

  
Penjerahan teks advertensi ditunggu paling lambat tgl. 1 Djuli 1951. 

Diluar Jogja, teks dapat djuga disampai pada agen atau kantor tjabang kami. 

- 

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI 
Pada para langganan. 

| Perusahaan Dagang Mulja” 

    

M RAYA : ) 

| 

8 

1. Kota Baru 21 na Purwa 1.1 ENI LELAH LL LL LL 

R. 20,— 

Tata Usaha 

  

  

   

  

            
  

jajasan itu. Trovw menamakan tin- RA 
Gakan2 illegaal dari pengurus hari- —- 2 
an bertentangan dgn hukum, karena 
“bermain-main dengan njawa setjara e-c,.2.1e5-p 
serampangan Trouw dengan pedas 
menamakan 'tindakar2 pengurus: 
harian jg mentioba “menggeserkan 
pertanggungan djawab tentang se- 
'gala kedjadiap2 kepada bureau 

RMS sebagai tindakan tidak pantas. 
Semua orang tahu, demikian Trouw, 
bahwa orarg2 Ambon itu bergan- 
tung kepadajajasanitu, dan jajasan 
itu merupskan ,,zelelijse achter. 

grond (Sc, red) daripad: RMS. 

Djuga harian Volkskrant dari 
Romme (katoliek) memberikan kri- 
tik jang pedas terhadap aktiviteit2 
jajasan itu, dau menambahkannja 
»Triest avontuur”, Suatu duri di- 
smata bangsa Indonesia, berada di- 
Gaerah kekuasaan negara Belanda 
degan ini telah hilang, karena 
tidak-ada orang jang pertjaja legi, 
bahwa jajasan itu akan dapat ba- 
ngun lagi se'etah mendapat pukulan 
itu. Selandjutnja Volsskrant meng- 
harap, mudah-mudahan gkedjadien 
jang memalukan miserabele sffsire) 
itu, ttdakl-h akan menambah suara2 
anti Nederland di Indonesia. 

Jang belum terang kini jalah sikap 
pemerintah Belanda dalam hal itu. 
Tindakan apakah jang akan mereka 
sambil terhadap 'orane2 itu, k:rena 
kini telah terbongkar rahasia keuangan 
mereka, antara iain smokkel deviezen 
kenegara lain2 jany terang melanggar 
hukum negara: Baiklah kita nanti. 

LAN 
jang terkenal     

: Ea 

beratnja tetap 

menghemat tenaga 

tjutjian terpelihara al 

halus bagi tangan -- Sa 
busahnja banjak 

hemat dipakai 

EN 

                

Sabun biasa, hanja untuk 

sekali mentjutji 

  

| 1 — 
Sabun TJAP TANGAN Kaki 

ada sisanya sesudah N 

tiga kali menyutii         

                

    

    

    

buatan 

UNILEVER 

  
  

    
Atas permihtaan umum, tgl. 18 s/d 20” JUNI 1951. 

IMATINEE djam : 10,30. 

“ FRONTIFR Cat 
Dgn. YVONNE De CARLO —— ROD CAMERON. 

Y7 th. KEA'FAS. 

  

, 

Segera menjusul film jang terkenal: 
»THE CRUSADES (Kruistochten).   Olah. "GP. DP. De MILLUS. 12156   
  

Ki $ $ - 

Menghaturkan banjak trima kasih. 
Kepada sekalian Sobat-andai dan Familie punja perhatian 

Gan budi ketjintaen, sudah mengirim Karangan Bunga, dll. mem- 
bantu den memperlukan datang dan Turut Mengantar waktu di 
kuburnja Djenazah saja punja Swami, Papa, Papa-Mertua, Papa- 
Besar jang tertjinta : 

YAP HONG LIOK. 
Jang berduka tjita. 

Nj. Yap Hong Liok serta sekalian Familie. 

PE 

172—6 

1 
PENGUMU 

  

  MAN Mo. 11/BTC 
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa kantor 

TJABANG N.V. BATIK TRADING COMPANY, 
| PANEMBAHAN 11 

di JOGJAKARTA mulai tanggal 1 Juni 1951 ditutup. 

  

| Diharap kepada jang berkepentingan untuk se- 

LP landjutnja berhubungan dengan KANTOR PUSAT DI 

DJAKARTA dengan alamat KALIBESAR BARAT 35. 

N. V. BATIK TRADING COY.. 

KANTOR PUSAT   | || Djakarta, Juni 1951 

| 
| 
|                       
      

177—6 

Tekan iri ii MK EMAL ehi ni I 
| KORTING. 30 Ta KORTING. | 

Untuk bermatjam2 Buku Pengetahuan, Peladjaran, Technik dll. 
diantaranja : : 

SCHEIKUNDE — WISKUNDE — KAMUS2 — BUKU PIANO 

dan masih banjak matjam untuk di sebutkan. 

DATANG DAN SAKSIKAN SENDIRI ! ! V! 1! 

DJANGAN KASIH LIWAT INI KESEMPATAN !!!! 

Phone 415. 

Kn “MERGAK, 
  

57 Tugu KIDUL. 184 “ 6. 

  

Adp. Lebaran M. P. 
Advertensi LEBARAN untuk dimuat dalam nomor “ Lebaran 

Madjallah , MINGGU PAGP”, paling lambat sudah diterima oleh 

  

  administrasi pada tanggal SG JUNI 4951: 

Tata Usaha ,,MINGGU .PAGI”. 

Tugu 42 JOGJA. 

  

MALAM INI DAN 
AM : 

CONS 
BERIKUTNJA 

9. 
Pa n 
Sae TN REX. rap 

          

PIRATORS 
| 
| 

  

  

| 14 Tahun. PAUL. HENREID — HEDY LAMARR 
PETER LORRE — SYDNEY GREENSTREET. 

| 8 Sabotage 8 Spionage 8 Action 

| 183-6.- Pula romancenja ta' ketinggalan. MAIN PAGI DJAM : 10.00j 

. INDRA 1 SENEN DJAM KE 10 21. 

SELASA 5 10, PAGI. 
RABU 3 na ol 

Till The Clouds Roll By | 
Teks Bahasa INDONESIA. 

VAN JOHNSON — FRANK SIWATRA — VAN HEFLIN. 
DINAH STORE — JUN ALLYSON — JUDY GARLAN. 

Abis gelap datang Tjuatja Mi. habis kerdja keras 
perlu hiburan Frank Sinatra, Kathryn Grayson, 

Dinah Shore, Judy. Garlan, GAN... Tony Martin 

dengan lagu merdu meraju riang 

BENIDIBA SG Peka ken enines mendengung diudara INDRA ............ 
SILAHKAN . DIRECTIR. 

182 - 6 — 13 th. KEATAS. — 
  

  an Me . craris 

MUDAH SERTA BERHASIL! | «« berupa. 
: LA An - | “ Hendak membangun atau 

Beladjar dengan sistim jang sampurna | memperbaiki auto dengan 
Belonda. Inggri:, German, | gratis ? ? ? 
Steno, Typea din Papan— | Patang segra di Bingkil 
hitung (swipoa) | »Perintis”. Lempujang . 

wangi No. 66 Jk tiap djam i | ni Garantie memuaskan of uang kembali ! Sa Wen so 
Mintalah prospectus dan tjontohnja, pada: 

$ “ Hendak merentjanakan ba- 
. » 

ngunan rumah ? ? 
Datang di CT Perintis Te- 
galpanggung Rebo “- Kemis 

di. 3.00 — 6.00 sore. 174-6 

F Sekolah dengan Surat LS? 

P:B. 166— BANDUNG — 2 | 
175 -6 

  

          
aan 0 ana MR 

TOKO Buku ,,M AL T A" —— 
BODJONG 32 SEMARANG see Si ud ad 

SELALU SEDIA : 

MESIN-MESIN kantor BARU "dan BEKAS TERPAKAI, 
MESIN HITUNG, MESIN TULIS segala rupa MERK. 

  

kami tentu PUAS. 173—6 

PENGUMUMAN 

PENARIKAN UNDIAN BARANG 
ke VI 

Tanggal: 20 dan 21 JUNI 1951. 

Tempat : Gedung C.H.T.H. Serambi depan Jogjakarta. 
Djam : 9 sampai 14 Siang. 

-. Dihadapan umum 
Oleh suatu Panitya tetap jang ditundjuk oleh Kementerian 
Keuangan Bagian U. K. B. 

  

  
# 

Penjelenggara : , 

Indonesian Banking Corporation Ltd.           PA PANAS TAN an 

(IRAK,.) 176—6 JO G JAKA R TA. 2 
  

Typ KEAULATAN RAKJAT 1081/IN/A/102, 

Saudara2 jang berkepentingan datanglah pada ALAMAT 5 

4 

  

 


