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NX 1 

Saleh Umar dan 
Siregar ,,diam- 

bil” lagi Il lagi. 
Atas prentah Djaksa Agung Ten 

tara Medan, kemarin siang Saleh 
Umar dan Jacub Siregar diambil po 

lisi militer dari rumahnja masing2 
dan dimasukkan kembali dalam taha 
nan. Seperti dikabarkan keduanja 
tg. 12 Djuni jl. dikenakan huisarrest 
oleh pihak tentara setelah lebih dulu 
tg. 9 mereka dibebaskan dari taha 
nan selaras dengan keputusan Men 

teri Kehakiman 6 Djuni jl. — Ant. 
  

Persahabatan Indo- 
nesia — Filipina 

Pada hari Kemis tgl. zi Juni jad. 
di gedung Kementerian-ix N. Dja- 
karta akan dilangsungkan upatjara 
penanda tanganan perdjandjian per- 
sahabatan antara RI-dan Philivina. 
Perdjandjian tsb. adalah perdjan- 
djian persahabatan jang ke-empat 
jang diadakan oleh Indonesia dengan 
negara2 sahabat.  Negara2 lainnja 
ialah India, Pakistan dan Birma. 

RD. : 
  

$ Perkara Hamid 
matang 

- Habis bulan Puasa ? 
Djurubitjara . Kedjaksaan Agung, 

Abdul Muntalib Moro “menerangkan 
kepada RD, bahwa sehabis puasa 

diharapkan... Djaksa Agung akan 
menerangkan suatu keterangan jang 

lengkap mengenai perkara 

Sultan Hamid, karena perkara tsb. 
sudah matang untuk dimadjukan ke 
pada Djaksa Agung. Banjak pengi 
kut Sultan Hamid jang dapat di- 
tahan hingga besar harapan per- 
kara itu akan '— dapat -diputuskan 

dengan memuaskan. 
  

Palar mendapat 
instruksi 

Soal karet pada hakekatnja hanja 

merupakan satu facet dari soal em- 

bargo dan soal ini harus ditindjau 

dari beberapa djurusan, terutama 

dari sudut ekonomi nasional dan dari 

sudut politik, - baik keluar maupun 

kedalam. Oleh sebab itu kita masih 

tunggu perkembangan selandjutnja 

tehtang soal ini didalam dan diluar 
PBB, demikian Dr. Darmasetiawan, 

sekdjen Kementerian L: N. sebagai 
djawaban atas 
apakah karet bagi Indonesia terma- 

suk dalam daftar barang2 strategis. 

Pertanjaan ini dimadjukan mengi- 
ngat sudah lewatnja tg. 18 Djuni 

jang telah diandjurkan dalam reso- 

jusi PBB untuk menjampaikan daf- 

tar. barang2 strategis itu. Atas 

pertanjaan lain dikatakan, bahwa 

wakil Indonesia di PBB L. N. Pallar 

dan beberapa perwakilan Indonesia 

diluar negeri sudah mendapat in- 

struksi dari Kementerian L. N. me- 

ngenai tindakan2 jang harus diam- 

bil terhadap soal embargo ini, ter- 

masuk soal karet.,Ant. . 

$ 
$ 

d 

- 
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2. ke R . 

— Tidak terbit -— 
Hari Djumw'at tg. 22 Djuni '51 

atau tg. 17 bulan Ramadhan 

1870 H, jaitu hari turunnja 

Al Gur'an, s.k. Kedaulatan 

Rakjat tidak terbit. : 
Meta 

pertanjaan antara, . 
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Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat" (Anggauta S.P.S.) 

MR. TAMBUNAN : 
  

| Setudju interpelasi asal tidak 
gulingkan Sukiman 

Menteri2 PNI djangan dikutik - kutik, kata Sidik 

YAMIN KEMBALI 
  

KE PAR- 
LEMEN 

NTUK mendjernihkan suasana gelap disekitar 
pembebasan tawanan, maka mungkin sekali 

Parkindo akan dapat menjetudjui interpelasi ten- 
tang hal itu. Demikian Mr. Tambunan. la mengha- 
rap supaja interpelasi demikian itu tidak akan 
menjebabkan pernjataan tidak pertjaja. Sebab ke- 
adaan dewasa ini 
krisis baru. Djika terdjadi 
ja, maka Parkindo tidak 

PNI ta dapat te- 
rima Pellaupessy 

Mengenai mutasi dalam kabinet, 
ketua umum PNI Sidik Djojosukarto 
menerangkan, bahwa PN,edak akan 
minta kursi Menteri Kehakiman. Hal 
itu diserahkan kepada kebidjaksa- 
naan P. M. Sukiman dan partai2 lain 
diluar PNI. 

Djika keinginan fraksi Demokrat 
untuk mengganti Menteri D. N. dgn 
Pellaupessy maka hal itu tidak da- 
pat diterima oleh Sidik. Djojosukar- 
to. Sidik menghendaki supaja per- 
obahan dalam kabinet tidak terdjadi 
Galam kalangan Menteri? PNI. 

Yamin giat lagi 
dim. pariemen 

Dalam pada itu Ketua parlemen 
Mr. Sartono menerangkan, bahwa 
bekas Menteri Kehakiman Mr. Moh. 
Yamin, sudah sedjak hari Senin ji. 
giat lagi sebagsilinggota-parlemen. 

Selandjutnja Mr. Sartono mene- 
rangkan, bahwa anggota tidak ber- 
partai Mr. Assaat telah menggan- 
tikan Mr. Moh. Yamin dalam Pani- 
tya Permusjawaratan. Berhubung 

  

Sensor Bandjarmasin 
0... beres ) 

Sebagaimana diketahui, baru2 ini 

PWI Bandjarmasin mendesak kepa 
da jang berwadjib supaja sensur jg 
didjalankan sekarang di Bandjarma 
sin dihapuskan. Lebih djauh Kem 

pen mengabarkan, bahwa berhubung 
dengan desakan itu pada tg. 13 Dju 

ni jl. diadakan perundingan antara 
wk. Komandan Brigade ,,F” dengan 
utusan2 PWI kring Bandjarmasin. 
Dalam perundingan itu pihak tenta 

ra menjatakan, akan segera menia 
dakan sensur terhadap berita2 pers 
dengan pesanan supaja redaksi su 
rat2 kabar bertindak bidjaksana da 
lam memilih berita2 jang akan disi 

arkannja. Dengan demikian soal sen 

sur pers di Bandjarmasin telah di 
bereskan. — Ant.: 

Honggowongso Ketua 
0 nya k 

Panitia PON IL 
Daerah Jogjakarta. 

PANITIA Pon HI daerah Jogja- 
karia telah terbentuk kemarin dulu 
diketuai oleh Honggowongso, diban- 
tu oleh Dr. Wirjo sebagai wakilnja, 
Dwidjosumarjo sebagai sekretaris- 
nja. Sedang pembantu?nja ialah Soe- 
pardi, Muljadi dan ketua gabungan? 
tjabang sport didaerah Jogjakarta. 
Dalam pertemuan pembentukan pa- 
nitia itu hadir 13 sportbonden dari 
daerah, diantaranja PASIMA, PSIM, 
brenang, panahan, baskethal! dil-nja. 

Berhubung dengan  organisatoris 
daerah Jogjakarta turut dalam Pani- 
tia daerah Djawa Tengah, maka per- 
temuan ita memutuskan djuga akan 
mengirimkan utusan beranggauta 3 
orang untuk menemui ketua panitia 
PON II Djawa Tengah, ialah Surjo- 
hamidjojo. di Surakarta. Lain dari 
itu telah diputuskan bersama supaja 
masing2 perkumpulan tsb. berusaha 
dengan kekuatannja sendiri, sambil 
menunggu instruksi jang lebih lan- 
djut, mempersiapkan diri guna meng 
hadapi PON jad. 

tidak mengidzinkan adanja 
pernjataan tidak pertja- 
akan menjokongnja. 

dengan keluarnja anggota parle- 
men Lobo dari fraksi Parindra, se- 

bagai ketua fraksi Parindra telah di 
angkat Sundjoto, demikian. RD. 

Soal Portepolio 
Agraria 

Kemarin pagi di istana diadakan 
perundingan antara Presiden, Wk. 
Presiden, P. M. Sukiman, wk. P. M. 
Suwirjo, Menteri Pertahanan Sewa- 

ka, Menteri PP & K Wongsonegoro 
dan anggauta2 parlemen Sutardjo 
Kartohadikusumo dari PIR. Menurut 
dugaan dalam pertemuan itu telah 
dibitjarakan a.l mengenai poertefolio 
Menteri Agraria jang kini belum di- 
isi dan disediakan untuk PIR. 

SIDIK DJOJOSUKARTO 
Kita punja menteri djangan dikutik2 

G.LA. dan hadiah 
Lebaran 

Dalam siaran ,,pemberitahuannja” 

pihak Direksi GIA dan Wakil Kepa 
la KLM menjatakan telah mengam 
bil keputusan untuk memberikan ha 
diah Lebaran kepada semua pegawai 

bukan-bangsa-Eropah, menurut pera 

turan jang berikut: 
1 Bulan gadji pokok, setinggi-ting 

ginja R 750,— dan serendah-rendah 

nja R 100,— bagi jang tidak kawin. 
1, Bulan gadji pokok, setinggi- 

tingginja R.850,— dan serendah-ren 
dahnja R 150,— bagi jang sudah ka 

Win: y 
15 Hari (gadji pokok harian -- 50 

sen), setinggi-tingginja R 750,— dan 
sekurang-kurangnja R 100,— bagi 

jang tidak kawin bergadji harian, 
20 Hari (gadji pokok harian -- 50 

sen) setinggi-tingginja R 850,—“dan 
serendah-rendahnja R 150,— bagi 
jang kawin bergadji harian. 
Pembajaran ini berlaku bagi semua 

pegawai, jang telah bekerdja seta 
hun atau lebih dengan terus-mene 
rus. Bagi mereka jang bekerdja ku 

rang dari 1 tahun akan berlaku pera 

turan sebagai berikut: 

  

Masa kerdja: 0—3 bulan tidak men 
dapat hadiah, 3—6 bulan mendapat 
setengah dari hadiah (setengah dari 

djumlah, jang tertinggi atau djum 

lah jang terendah): 6—12 bulan 3/4 
hadiah. a35 

Masa kerdja akan dihitung sampai 

pada hari Lebaran, sedang sebagai 
dasar untuk menghitung upah akan 
berlaku upah- atau gadji pada 1 

Djuni 1951. — Ant. 

  

v 

  

MR. TAMBUNAN 

Asal tidak bikin krisis baru. 

    

  

Sukarno dengan turunnja 
Algur'an | 

Didapat kabar Djum'at djam 8 ma' 
lam jang akan datang Presiden Su 

karno akan mengadakan peringatan 

turunnja Algur'an di Istana Merde 
ka Djakarta. — Ant. 

  

. . 

eMisi parlementer 
Di Karachi. 

Senin jang lalu misi parlemen dgn 
pesawat terbang tiba di Karachi, de 
mikian menurut AFP. Anggauta dele 

gasi Prawoto Mangkusasmito mene 
rangkan, bahwa kundjungan misi di 

Karachi ini ialah untuk merapatkan 

hubungan antara rakjat Indonesia 

dan Pakistan. — Ant. 

PEMIMPIN2 D. |. 
Jang tertangkap dan ter 

tembak. $ 
Djurubitjara panglima tentara dan 

territorium III Djawa Barat hari ini 
umumkan, bahwa sedjak gerakan 
pembersihan didjalankan di daerah 
territorium III pada achir2 ini telah 

tertangkap beberapa orang D.I. 

terkemuka, Godjali dan Adikusumah. 
Selain jang tertangkap dalam pertem 
puran telah tertembak mati koman 

dan divisi D.I. bernama Oni, Ibrahim 
wartawan D.I. dan beberapa pengi 

kutnja. Beberapa sendjata dan doku 

men penting telah dibeslah. Dalam 
pengumuman itu ditegaskan bahwa 
Oni adalah seorang diantara pemim 
pin2 D.I. terkemuka dan pegang pe 

ranan dalam ketentaraan D.1. Ant. 

  

  

  

| LANGGANAN : 
Dalam dan Jiiar Kota 

Sebulan R 9. 
Etjeran b k o.58 

ADPERTENSI $ 
1 milimeter, 1 kolor B 010     

TAHUN VI — NOMOR 419 

Protes Indonesia kad U. S. A. 

Penurunan harga timah hilangkan. 
eftect bantuan Amerika 

Kalangan jang mengetahui menga 
takan, bahwa Senin jl. pemerintah 

Indonesia telah memadjukan protes 
keras terhadap aksi USA dalam me 

nurunkan harga timah sampai 1,06 

dollar per pond. Menurut kalangan 

tersebut, pembesar2 Indonesia itu 

menerangkan, bahwa penurunan ti 

mah itu telah menghilangkan effect 

dari bantuan Amerika dalam lapang 

ekonomi dan militer kepada Indone 

sia. 

kan Senin jl. kepada kementerian 

L.N. Amerika dan Reconstruction 

Finance Corporation (R.F.C.) sete 

telah badan jang terachir itu bertu 
rut-turut menurunkan harga timah 
di Amerika untuk ke-8 kalinja. Pem 
besar2 Indonesia telah menjatakan 
bahwa effect antara Amerika kepa 

da Indonesia ,,akan lebih ditiada 

kan” karena aksi menurunkan harga 
bahan mentah itu jang bagi Indone 

sia merupakan suatu sumber pengha 
silan deviesen jang penting RFC jg 
merupakan pembeli setengah dari se 
luruh persediaan timah sedunia dgn 
tidak berunding lagi telah menurun 
kan harga timah sampai 1,06 dollar 
per pond. — Ant. , 

            

“S.P. PAKU ALAM: 
  

Pemilihan Umum sjarat 
0. demokrasi : 

EBAGAIMANA CHALAFAK IRAMAI TELAH MAKLUM DAN MEN 
DENGAR, BAHWASANJA PEMILIHAN UMUM UNTUK ANG- 

GAUTA“DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH ISTIMEWA 
JOGJAKARTA SUDAH ADA KEPASTIAN AKAN DIMULAI PADA 
TGL. 16 DJULI 1951 J.A.D/ INI. DEMIKIAN PEDATO RADIO S.P. 
PAKU ALAM PSELAKU 
JOGJA SEN M. 

Berarti Daerah Jogjakarta menda 
hului menuang ikan diri - mende- 
mocratiseer pemerintahannja dgn 
djalan Pemilihan Umum jang berda 
sarkan pada Undang2 No: 7 th 1950 
dan Peraturan . Pemerintah No: 36 
th. 1950. 

Dalam menjusun anggauta D.P.R. 
Daerah Propinsi dan di daeran2 ling 
kungannja dengan  tjara pemilihan 
umum, adalah. suatu pelaksanaan 
azas2 demokrasi dalam Pemerinta- 
han otonoom. Karena Demokrasi 
zonder pemilihan umum, pun pula 
zonder anggauta2nja D.P.R. jg dipi- 
lih oleh umum, belumlah mewudjud- 
kan demokrasi jang sebenarnja. 

Dapatlah dimengerti dan dapatlah 
dirasakan apakah artinja demokrasi 
dan apakah artinja pemilihan umum 
bagi mewudjudkan demokrasi itu? 

Pemerintahan - dapat di- 
awasi rakjat. 

Salah satu dari dasar2 Negara ki 
ta R.I. ialah demokrasi. Artinja tiap 
warga-negara hendaknja mempunjai 
kesempatan dan kebebasan untuk 
menjatakan perasaan dan pikiran- 
nja, terutama pendapat2 jang menge 
nai pemerintahan, sehingga dengan 
demikian djalannja pemerintahan 
itu dapat diawasi dan dipengaruhi 
oleh rakjatnja. Dalam memperguna 
kan kesempatan untuk menjatakan 
pendapat dan perasaan itu, adalah 
bermatjam2 djenisnja. Seperti dgn 
tulisan atau karangan dalam buku2, 
madjallah2, koran? atau selebaran2, 
dengan gambar?, lukisan2, sandiwa- 

ra atau film2:, dengan lisan dalam 
rapat2 dsb. Lagi Pemerintah jang 
bidjaksana tentu akan memperhati- 
kan pendapat2 rakjatnja itu, tetapi 
tidak ada keharusan untuk meneri- 

ma semuanja itu. 
Lain halnja, dengan pendapat? jg 

dilahirkan dalam dan oleh Dewan 
Perwakilan Rakjat. Dalam Negara 
jang demokratis, suara D.P.R. itu 
dianggap suara Rakjat, dan Peme- 
rintah harus tunduk kepada kehen- 
dak rakjat jang dilahirkan oleh wa 
kilnja itu. Jang mendjadi soal, ialah 
apakah D.P.R. itu benar2 mewakili 
rakjatnja. 

Ini tergantung kepada tjara, dan 
djalannja penjusunan Dewan itu. 

Bukan semata2 kepenti- 
ngan pemerintah. 

Satu2nja djalan untuk menjusun 
D.P.R. ialah pemilihan umum itu. Ka 
renanja diusahakan supaja pemili- 
han umum untuk- anggauta D.P.R. 
Daerah Jogjakarta nanti itu menda 
pat perhatian dan sambutan dari 

WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA 

masjarakat. 
Maka usaha itu bukanlah semata2 

untuk kepentingan Pemerintah sa- 
dja. Semua warga-negara maklum 
hal ini, akan tetapi bagi kaum poli- 
ticus jang menggabung pada par- 
tai2pun banjak djuga kepentingan- 
nja, seandainja mereka memusatkan 
minatnja disamping pekerdjaannja 
sehari-hari, djuga memerlukan me- 
numpahkan minat perhatiannja ter- 
hadap soal2 jang akan kita hadapi 
bersama pada tgl. 16 Djull 1951 

nanti. : 

Politik Pemerintah itu meliputi 
terlalu banjak kepentingan2 masja- 
rakat. Actief turut dalam pemilihan 
pada dasarnja ia telah turut menje- 
babkan tepat atau tidak  tepatnja 
djalannja pemerintahan jang  ditu- 
dju. Setiap tindakan politik mengan 
dung makna, pernjataan dari kejaki 
nan kita dalam politik. Kejakinan da 
lam pandangan politik bermaksud, 
segala djedjak segala siasat jang 
mungkin mengakibatkan rugi atau 
untung terhadap masjarakatnja, te- 
lah diperhitungkan dengan semasak 
masaknja. 

Langsungkan dalam sua- 
sana bebas. 

Kalau nanti pemilihan umum ini 
telah mendjadi suatu sedjarah poli 
tik dan tradisi, maka akan menun- 
djukkan kedjadian jang penting da- 
lam lapangan ketatanegaraan seka- 
rang ini, rapat hubungannja dengan 
element jang ada dalam masjarakat. 
Pendukung? utama terletak pada 

bahu partai politik. 
Maka dalam pelaksanaan -demo- 

krasi pemilihan umum itu partai2 
memegang peranan jang utama. 

Kami serukan dengan harapan: 

a. SELURUH RAKJAT JOGJA- 
KARTA, partai? politik, insjafi- 
lah kepentingannja, agar pemili 
han umum jang pertama-tama 
kali ini untak memilih anggauta 
D.P.R. Daerah Jogjakarta da- 
pat dilangsungkan dan dilaksa- 
nakan dalam suasana bebas — 
aman — sunji dari rasa segan, 

,. takut dan antjaman. 
b. Pergunakanlah dan sambutlah 

dengan gembira, beramai-ramai 
mewudjudkan D.P.R. Daerah jg 
representatief dan demokratis 
memperkokoh ORGANISASI Da 
erah, administrasi jang rapi dan 
controle jang berkuasa. 

c. Seluruh Rakjat Jogjakarta tu- 
rut menentukan tudjuan peme- 
rintahannja dengan mendjalan- 
kan pemilihan umum ini. 

Sa 

      
  

DE 
p 

GAULLE MENANG 
“UMUM DI PERANTJIS 

ARTAI De Gaulie berada paling atas dalam pemilihan umum dengan 
memperoleh 111 kursi dari djwmlah kursi 556. Partai komunis lompat 

menempati kedudukan nomor dua dengan 99 kursi, sementara partai 

Sosialis djatuh ke nomor tiga dengan 94 kursi, Partai Merdeka dan Tani 
menempati kedudukan nomor 4 dengan 82 kursi. Partai Demokrat men 

| dapat 15 kursi, partai radikal sosialis 50, partai radikal lainnja 36, semen 
tara “partai2 lainnja sisa djumlah kursi, Jang seperti dikatakan tadi 
semuanja berdjumlah 556. 

Hasil pemilihan itu adalah untuk 
kota2. besar Perantjis, ' ketjuali 
Strasbourg, jang sehingga djam ter' 
sebut tadi masih belum terang kesu 
dahannja. Demikian hasil pemilihan 
sampai Minggu djam 10.30 G.M.T, 

A.F.P, memberitakan selandjutnja, 

bahwa partai De Gaulle kini mempe 
roleh 113 kursi. Partai akan merupa : 
kan partai jang besar dalam Madje 

lis Nasional Perantjis, djika hasil 

nja pemilihan dari daerah diseberang 
laut Maa ntb hasil se i 
jang telah diperolehnja. 

  

aan 

       

      

DLM. PEMILIHAN 

Walaupun demikian partai De 
Gaulle tidak akan mendapat suara 

terbanjak jang tjukup dalam Madje 
lis Nasional itu djika Partai Merde 

ka dan Tani tidak mau berkoalisi 
dengan dia. 

Pemimpin2 komunis ter' 
kemuka terpilih. 

Sekretaris djenderal partai 
komunis, Thore2z, jang kabar 

nja kimi djustru berada di Mos 

kou, dan pemimpin2 komunis 
lainnja jang terkemuka telah 

terpilih kembali. 
     Madjelis 

  

    

  

Nasional Perantjis jang. baru 
kimi terdapat blok kiri jang 

tjukup kuat dari kaum sosia 
lis hingga radikal, tetapi achir 
nja madjelis tersebut akan le 
bih tjondong ke kanan. 

Partai De Gaulle menggan- 
tikan komunis. 

Tentang pemilihan ini U.P. mem 
beritakan, bahwa partai sajap kanan 

dari djenderal Charles De Gaulle, jai 
tu Partai Perantjis, pada hari Senin 
dalam pemilihan jang belum selesai 
telah menggantikan tempatnja ko 
munis sebagai partai jang terbesar 
dari Perantjis. Akan tetapi partai 

De Gaulle tidak mendapat tjukup 
banjak kursi untuk membentuk sua 
tu kabinet djika tidak berkoalisi dgn 
partai lain, -— Ant, - AFP, ' 

mutlak bagi 

Sebagai penutup kata mudah-mu- 
dahan pemilihan umum untuk D.P. 
R. Daerah Jogjakarta jang diseleng 
garakan oleh Kantor Pemilihan Pu- 
sat Propinsi Jogjakarta nanti men- 
dapatkan hasil jang kita harapkan. 

Protes Indonesia itu telah" dimadju . 

  

  

— NASUTION KE EROPA — 
BARAT 

Dari kalangan jang berdeka 
tan didapat kabar, bahwa Ma 
jor Achmadi telah menerima 

panggilan dari Kol. Nasution, 
wakil Kepala Staf APRI 
untuk — didjadikan  adjudan. 
Nasution jang oleh pemerin 
tah Indonesia akan dikirim 
ke Eropa Barat sebagai penin 

djau dalam Komandan Pakt 
Atlantik jang dipimpin Djen 
dral-Dwight Eisenhower. 

Sebelum berangkat, Major | 
Achmadi akan mendapat didi 
kan kilat di Djakarta selama 
3 bulan. Kapan mereka itu 

akan berangkat ke Eropa Ba 
rat belum dapat diketahui. — 

Ant.       

INGGERIS — MESIR ana nanGa nayn 

Mesir ingin batalkan per- 
djandjian 1936 

Mingguan ,,Algmhoor Almisir” 
memberitakan, bahwa pemerintah 
Mesir telah mengambil putusan un- 
Mesir, Salah el Din, telah mengata- 
penjelesaian pertikaian Inggeris — 

Mesir dan membatalkan perdjan- 
djian tahun 1936. 

Mingguan itu mengatakan, bahwa 
apa jang dipeladjari oleh panitia 
politik dari kabinet Mesir bukanlah 
djawaban Mesir kepada nota Inggris 
tersebut, akan tetapi mempeladjari 
djalan terbaik untuk membataikan 
perdjandjian itu. 

Sebelum itu menteri luar. negeri 

kan, bahwa politik ,,pintu terbuka” 
untuk perundingan tidak dapat ber 
langsung untuk selamanja. — Ant, 

. 

SUNGGUHZ TERDJMDI 
F MASIH tertanam ' papan diatas 
RRI Setjodiningratan dengan tulisan: 
»Verboden toegang — dilarang keras 
tanaman rumput dimuka gedung 
berdjalan disini — art. 551 WwS8 
Tapi tiap sore atau malam orang2 
sama- duduk dan berlari-lari diatas 
rumput itu. Lebih2 kalau ada siaran 
wajang dari RRI. 
F Ditrottoir djalan Malioboro dimu 
ka sekolah netral, ada pendjual ber 
matjam2 gambar Presiden Soekarno 
disampingi bintang pilem Dorris Day 
sedang bernjanji, berdjedjer dengan 
Jesus Kristus sedang memberi ko 
mum didampingi lagi gambar pe 
mandangan di Nederland. Berdje 

sa 3 dan rapi digantungkan dipiku 
an. 

    

Minjak Iran: 

Belum ada harapan baik 
Insiden diperbatasan Iran/Irak 

K ran bahwa duta besar Inggris 

EMENTERIAN luar negeri Inggris membenarkan kabar dari Tehe 
di Teheran, Sir Francis Shepherd, 

telah menjampaikan pesan dari menteri luar negeri i 
e geri Inggris Herbert Mor 

rison kepada perdana menteri Mohammed Wopsdidan” 21 

—Insiden diperbatasan — 
Irak / Iran 

U.P. selandjutnja kabarkan, 
telah terdjadi insiden baru di 
perbatasan IrakjIran. 

Kalangan Iran jang menge 
tahui katakan suku bangsa 
Irak telah melepaskan temba 
kan2 dan melukai pendjaga ta 
pal batas Iran: Baru2 ini dua 
penduduk sipil kabarnja telah 
dibunuh oleh suku bangsa Irak 
itu didekat @uire Shirin dekat 
sumber minjak jang kaja, Ker 
manshah. 

Kalangan Iran tadi mendu 
ga bentrokkan itu sebagai aki 
bat perpindahan suku bangsa 
itu berhubung dengan peroba 
han iklim antara utara dan 
selatan perbatasan. Dan mung 
kin akan disampaikan protes 
diplomatik kepada Irak.       

Djurubitjara kementerian tersebut 
katakan, garis besar dari pesan itu 
telah disetudjui diantara Morrison 
dan Francis. 

Para pembesar disini berpendapat 
pesan itu merupakan statement jang 
keras mengenai sikap Inggris terha 
dap persengketaan minjak di Iran, 
walaupun dinjatakan “dalam kata2 
persabatan dan berharap soal ter 
sebut akan masih dapat diselesaikan 
dengan berunding. 

Soal tersulit. 

Dan soal jang tersulit dalam soal 
jang kini sedang dirundingkan anta 
ra wakil2 AIOC dan pemerintah 

Iran jalah tuntutan pemerintah Iran 
mengenai pembajaran 154 dari pen 
djualan minjak oleh maskapai terse 

but, sedjak undang2 nasionalisasi mi 
njak Iran itu berlaku mulai tgl 20 
Maret jang lalu. 

Kata djuru bitjara tadi, belum dje 

las, apakah Iran menghendaki 75 
dari keuntungan kotor atau dari ke 
untungan bersih. Soal tersebut masih 

harus didjelaskan. Dan djawahan 
dari wakil AIOC dalam pertemuan U: 

nja dengan wakil pemerintah Iran' 
Pa tergantung pada soal terse 
ut. 

2 Menurut kalangan jang lajak diper 
tjaja AIOC belum lagi mengambil 
putusan jang tertentu mengenai dja 
wabannja itu. 

Pemerintah Iran sebagai diketahni 
membutuhkan sekali uang untuk 
pengluaran bagi pemerintahnja. 

Markas - besar  AIOC 
: membantah. 

Markas besar di London dari Ang 
lo Iranian Oil Company membantah, 
bahwa para kapten dari kapal2 tank 
telah diminta oleh pembesar? Iran 
Supaja mengakui undang2 nasionali 
sasi minjak dari pemerintah Iran. 
5 Akan disita. 
Kesempatan jang diberikan oleh 

pemerintah Iran mengenai tuntutan 
nja 1590 dari hatsil minjak sebagai 
sjarat untuk mengadakan perundi 
ngan dengan AIOC jang langsung 
tadi malam, lebih landjut ketua na 
nitia urusan minjak pada parlemen 
Iran kemarin di Abadan menjatakan 
bahwa pemerintah Iran akan mensi 
ta semua bangunan? kongsi djika 
AIOC tidak memenuhi tuntutannja. 
Demikian BBC. 

Mesir chawatir 
Kalangan resmi di Cairo pada 

umumnja menjatakan kegelisahan- 
nja tentang berlangsungnja sidang 
komandan? militer Inggeris . di Ti- 
mur Tengah di Fayid (daerah Me- 
sir) untuk menjusun rentjana2 mi- 
liter berkenaan dengan keadaan di 
TN Han ini. 

alangan itu menjatakan, : 
pertemuan kematjami itu Nina 
adakan didaerak Mesir, dapat me- 
nimbulkan sjak wasangka, seakan- 
akan Mesir mendjalankan suatu aksi 
Se Al 

atakan, bahwa berlangsungnis 
pertemuan militer Ingwaris Ot Ona 
rah Mesir itu memperkosa sikap 
netral jang dipegang teguh oleh 
pembesar2 Mesir dalam menghadapi 
pertikaian Inggeris - Iran mengenai 
soal nasionalisasi minjak itu. Ant, 

3 

. 9 

  

an 

tuk menolak nota Inggeris mengenai 

 



    

      

      

         

  

na 
mpanjai sangkut 

            
    

  

    

    

      

Aa. Gatra y 
ebut Wan oleh ah!    

: Hata japoran, Hay tah | orang 
: Pagar ditawan didalam pendjara Bu- 

ada Ik. 720 orang dan 500 dian- 
| taranja telah dapat diadjukan dide- 

— pan pengadilan kurena kesalahan me 
| reka telah dapat dibuktikan dalam: 

: Sedangkan 

Pun ilmu kes 
"»hung en Li 

-pala kesehatan 3 
sono mendjelaskan 
rakjat mengetahuinja, 
Tjirebon kekurangan wate 
ding, pula “untuk men 

penjakat menular jang ik € 
didapat sebagai akibat Kena e 
air kotor. 

   

  

     

      
              
      
     

  

    
      

      

      

    

   kan Puas nia, karena 
    

       

      
      perampokan, ba- 

TAN jang kemudian       Thung Tek Liang Monggo 
kan 

« praktis « dan — menundjukkan 
| “alat-alatnja- jang. sederhana. : 

: Tiap: semeter. kubik air harus 
ditjampuri .100 gram calum 
cCarbonat, pula tawas dan 10 
grain caporit, setelah airnja di « 

     

    
   
   

    

   
    
    
      

   

    
    

    

  

   

    

    

    

    

    
   
    

  

      

   

    

  

    
   

   
       

     

   
     
    

    

   
    
   
    

     

     
     

      

    

  

      

     

  

       
      

      

    
     
    

     
    

     

    
    

   

    

   

   
   

   
     
   
       

       

     
  
   

    

  

    

a Operasinja didaerah 

nat Ren membesarkan lum 
pur, tawas untuk menurunkan. 
Iumpur dan kaporit matuk me 
matikan: 'kuman2. 

bahwa 
“lah mobil. I 

1 ..pos". MRetasi sapa 
ae pada hakeka 

, karena di »pos- pes” tadi me 

reka 'hanja menentukan terapat me- 
| reka berkumpul a atau adakan gerak- 

-n. ja bersama. 
8 Hn itu dari pihak pendja- 

S3 belum dapat dikonsoli- 
| dir “kekuatan pada waktu permula- 

nja, tetapi |. taun, tenaga ten 
tera dan pulisi bisa dikerahkan pada 

| tjara se-effectief-effectiefnja dan ke- 
dua “alat peme han tadi kemudi 

(an bisa adakan tindakan bersama : 
- dan achirnja bisa berhasil menang- 

1 kap kepala pengatjau Imam Malik” 
te Fa —. Selandjutnja dapat dituturkan di- 

k Ba 5 sini, bahwa sebentar sesudah Imam 
Yamin kembali par 1 Malik tadi tertangkap, maka dia di 
KEMARIN dalam pembukddn si pertundjukkan dihadapan konperensi 

dang parlemen ketua parlemen telah para lurah. Maksudnja ialah untuk 
mengumurik: n, bahwa Mr. Moh. Ya- "menghilangkan angstpsychose para 
min. telah di orma kemba mendja petinggi jang selama itu meliputi me 

i anggauta parlemen 1 ti reka. Dengan disaksikannja sendiri, 
keadaan sebeluntaja Mr. Meta Daan 'bahwa Malik benar2 telah ditang- 

“terikat pada salah satu fraksi ataw kap, maka para lurah jang selama 
par tai, 22 Ant. itu tidak berani berdiam didaerah- 

: nja, kini baru berani pulang keru- 

: 4 Anggauta | nita USA " mah masing2. 

|. dalam parlemen - Kamis ditandatangani 
4 ORANG MeLAN ca kongres Ame- perdjandjian Pilipina 

ika Serikat dalam perdjalanannja - .KEMPEN mengabarkan, bahwa 
“pulang. dari Australia singgah di Dja Kamis jang akan datang ini dikemen 

arta kemarin dulu digedung parle terian LN Djakarta akan ditandata 
en. Mereka ditemui oleh Mr. Sarto ngani perdjandjian persahabatan dgn 

no ketua parlemen dan wakil2nja. Pilipina. Sebagai diketahui perdjan 
ketua parlemen: Menurutkabar per djian sematjam .itu telah ditandata 
muan itu hanjalah bersifat ramah ngani dengan India dan Pakistan. — 

tamah. — IA 2 Ant. 

dia mempunjai 
ng disebut ,,pos” 

, hanjalah fictief 

W aterleiding jang Mengguna 
kan waterzurvering kiri terda 
pat di Indramaju . dan Tang 
rang dengan kekuatan masing 
400 dan. 700. meterkubik seha 
rinja, sedang Palembang dari 
4800 king mendjadi.10.000.: Pu 
la di Djakarta kini sedang me 
rantjanakam usaha jang. ag 

. dapatkan 20.000 meterk 
- harinja, — Ant. Ea 

     

  

.     

  

     
  

  

t 

   

   
eh Oleh Erwan KR. Soto) 

EBASAK telah kita kabarkan, telah 14 'hari sedjak “ T Djuni ji. 
,Fjolomadu” telah melakukan penggilingan dengan lantjar. 

Pe djaan kemudian menemui kelam kelambatan? berhubung dengan per 
afaan SBG Tjolomadu (jarg ter ibung dalam PB SBG Surabaja), ti- 

dak sanggup bekerdja lebih dari Maa sehari, mulai pada tg 15 Djuli 
ig Tatu. . 

“Setelah lewat djam: keraja" 7 djam tan dengan 'nege33 Aint 
inja. tambahan. saka djam rakjat, terutama dengan RRT. 

mereka. me ninggalkan peker  Selandjutnja dalam statementnja, 
If inti telah menimbulkan SBG membenarkan dan memperku- 

4 Karena disamping itu 
ang menjetudjui peraturan? 

1 jang didjalankan “pada 
ik2 via PPRI, tetap akan te- 

  

    
   

“at “pernjataan Pengurus Besar SBG 
tg. 23 April 1951 terhadap Badan 

- Permusjawaratan Partai2 dan mem 
Bea Tuan masuknja PB SPG 
sebagai. ggauta luar biasa dari 
BPP. P 

Mengenai antjaman - pemetjatan 

terhadap 3 buruh jang bekerdja pa- 
da paberik gula. ,/Tjolomadu”, SBG 
memuntut kepada Direktur PPRI, su 
paja 3 buruh tsb, Sutirto, Slamat 
dan Sasmojo segera dipekerdjakan 
kembali ditempat KN se- 

: mula. 

eY ng denskn keruwetan? ta 
maka untuk sementara wakta an 

PRL telah menutup” p 
du”, sambil menunggu K0 

£ lari perundingan jang dila 
agan oleh PPRI dam. Pemerintah, 

K nrenentukan sik IX lebih Jan- 
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bih lafdjut-fihak PPRE. mn 
ken kepada Ka Bonia 
itan SBG supaja 3 oran ) 

Olomadu' .dipeker: djakan Trab 13 
d keduduka nnja. semula, — 

itu mengenai 2 er 3 i 

     

      
    

      

    

   
    

    

     

      

    
    

     

  

   
   
   
        

     

t Minta debina koama- 
3 nan-kerdja. « 

T pebin landjut didapat, keterangan menghentitan kerdjas le 
“bahwa fihak burah jang deng: 
Ka-rela mitu bekeraja embur, telan 
mengadjukan protes keras terh 
Pemerintah untuk mengambil  tin- 
dekan terhadap kedjadian? tsb, dan 
mem water djarinan keamangt-ker- 

j penua, dimara buruk “da- 
snaygerdjakan - kewadjibannja. 

» Ie iNB IS ketegangan? jang 
CI antara buruh2 jang meno- 
aja Tembur dan buruh2 setu- 
an.adanja kerdja. Jembur An 

      

diperlukan kerdja lembur. 

  

rintah, maka achirnja Sarbasri sedia 
kordja atas sjarat upah lembur. 

Diperoleh kaban pt nitia penjelesai 
an pertikai?n per buruhan di Djakar 

ta Je supaja upah Jembur 

    

    
   

  

       
      

  

       

   

  

          

  

          

     
     
      

  

         

      

dingan2 untuk menjelesaikan. keru- : “bewa Reni: 
wetan2 tsb mesh Ta an 2 EA 

    -. Konperensi 
daerah Surakarta jang | 
'Ikan oleh Komisariat /! 
Solo, jang dihadiri oleh 2 
nga jang mewakili Ik. ai 

“ setelah en Serat daa 
2 ng poljtik embarp jg didjalan 

oleh Amerika Sarjkat, memus 
Ia: Menuntut kerada "pemerin- 

    

   

   Ie pr. Supaja Pemerintag mendjalan- 
“| kan politik jg benirZ bebas dan 

' menolak. dilaksari Pas embar 
86 terhadap BRT4 k 

    

ja” terdakwa ketem 
Hurian, atau menjim- . 

Uara-tjatanja | LEE. 3 ae pendjanat ea TAS TT 

nja. Na 1 

: 3 enanggungan (daerah. Si Saring sekedarnja dengan. kri 
kil atau kapas: Calium: carbo doardjo), residen ANN ana 

“ Extrane: 

ai 

Dengan tiampur tangannja peme-: 

#emna .KeD 

wa e sara Toman PENGADILAN 
“laa pembantu KR. Serat) 

N diantar oleh para wartawan, kemarin dulu residen Surabaja 
ji adakan penindjauan alam karap tawanan dipendjara Bu- 

Kan dari orang tawanan jang dirawat disitu adalah orang2 
paut dangan gangguan keamanan di- 

x  Surabaja pada waktu jang achir? ini. 

Rumah Wetaak Soepeno 
aa. didatangi CPM —— 
K EMARIN: dulu djam 6.30 

rumah Soepeno jang berdi 
am di ,/Citty-Mess” Pasarbesar 
32 S'baja telah didatangi oleh 
CPM. Mereka itu mentjari Soe- 
'peno, tetapi kebetulan tidak 
ketemu. Apa sebabnja dan ada 
urusan apa, hingga kini belum 
dapat dikabarkan. 

| Seperti. diketahui, Soepeno 
kini mendjadi pemimpin redak 
si bulanan ,,Demokrasi” di 
Surabaja dan dia adalah be- 
kas pem. red. mingguan ,,Re- 
Volusioner” di Jogja.     
  

SBSKK Hamiirdtomng: 
kan nasib 

Karena usaha Sarekat Buruh Se- 
patu/KULIT/KARET dalam memper 
@joangkan tuntutannja selalu mene- 
mui djalan buntu, disebabkan fihak 
pengusaha selalu mengulur2 waktu, 
maka tuntutan2 tsb dikembalikan 
kepada segenap anggauta2nja .un- 
tuk bersikap lebih .landjut. 

Telah ditindjau 7 fatsal tuntutan 
SBSKK. dengan mendjadikan pasal2 
jang sangat urgent, jaitu: 1. Hadiah 
Lebaran: 2. Hari Libur dan pem- 
bajaran upah, 3. Adanja upah mi- 
nimum. . 

Udjian penghabisan SMA 
Udjian penghabisan S.M.LA. di Su- 

rakarta telah setesai dengan Solo 
kesudahan sbb.: 
S.M.LA. bag. A: 
S.MLA. Negeri : pengikut 108: Tulus 

- 87, tidak lulus 21. 
S.MA. Kanisius: pengikut 40: 

a29: tidak lulus If N 
S.M.A. Moh. Djjah: pengikut 49: 

41, tidak lulus “8. 
pengikut &: 

"355tidak lulus 1. 

lulus 

lulus 

lulus 

SM.A. bag. B: 
S.M.A. Negeri: pengikut 125: 

80: tidak lulus 55. 
S.M.A. Kanisius: pengikut 19: lulus 

1: tidak lulus 18: 
“S.M.A. Moh. Dijah: pengikut 18: lulus 

35 tidak lulus 15. 
— Exstrane: "pengikut 2 “Tulus 

E tidak Tulus BR 

Tulus 

  

' Konperensi partai politik 
"Permai" - 
Daerah Propinsi Djawa 

Timur.” 
Partai PERMAI didaerah Propinsi: 

. Djawa Timur nanti pada tanggal 22, 
23 dan 24 Djuni 1951 akan mengada 

kan Konperensi di Modjokerto. 

Pusat Pimpinan Dewan Partai an 
tara lain Ketua Umum J. B. ASSA 
akan menghadirinja dan sesudah itu 
terus mengadakan pertemuan2 anta 

ra pengurus2 Daerah di Malang, Bli 
tar, Tulungagung, Kediri, Ponorogo, 
Solo, Djokja, Wonosobo dan Purwo 
kerto. 

. Perdjalanan Ketua Umum ini akan 

memakan waktu k.I. 20 hari lamanja, 
demikian dikabarkan oleh Pusat 
Pimpinan Partai. — Ant. 

  

Jang ke VIII 
Hari Minggu sore jl. di Solo telah 

dibuka sebuah gedung bioskoop baru 
kepunjaan perusahaan bangsa Tiong 
hoa. Gedung tersebut ialah Srikaton” 
theater jang bertempat di Singosa 
ren bekas gedung ketoprak Srika 
ton jang hantjur pada clash jl. Ge 
dung tersebut tjukup besar, hanja 
sajang Sesudah keluar dari pintu2 

gedung gang untuk keluar penonton 
hanja satu ditengah, karena dimuka 
gedung diberi vak2 untuk toko. Be 
groting R. 500.000.-—, ea tjukup 
untuk 1000 orang. 

Bekak dikebon tembakau 
Pemerintah tjampur tangan 

AR: NYARA mendapat -uaks: bahwa kini panen dikebon? terabakan ter- 
5 gabung dalam Sumatera Fimur sebagian besar terantjam akan gagal 
jang berarti kerugian deviesen bilangan djutaan rupiah. Ini adalah aki- 

G | bat perintah Sarbupri kpd buruh kebon2 tersebut, tgl. 26 Mei jl, supaja" 
tr. Dengan adanja kerdja lembur ini kelan- 

2. jaran usah. keperjelesaian panen tembakau djadi terhalang. Salah sa- 
tu usaha? monjelesrikan panen ini ialah membundei daun tembakau jg 
sudah didjemur dan kerdja rembundel ini Pa malam hari, jang 

2 kali upah uang dan natura menu 
rut kostpriis. Sedang Sarbupri min 
ta upah lembur sebagai jang diusul-. 
kan Ini ditetapkan untuk kerdja' lem 
bur: siang hari. Tuntutan Sarbupri di 
kirim ke P4 Djakarta. — Ant. 

  

“Supaja Pemerin jesera me- 

£ Jaksanakan “pol -persahaba-       

    

“kan surat permohonan untuk ' 

“pada penerbitan jg 

“ta itu disalah-satu 

AULATAN RAKJAT 

Letnan Kolonsl Tahya 
| minta dibebaskan dari 

tugas aktief 
Didapat kavar, bahwa Let. Kol, 

Tahya, perwira diperbantukan kepa- 
da Kepala Staf Angkatan Perang 
Kol. Simatupang, telah menjampai- 

bagkan dari tugas aktif dalam Ang- 
katan Perang, 

Menurut kabar tsb., ia akan me: 
njumbahgkan tenaganja dalam pem- 
banguaan jaitu dalam lapangan per- 
minjakan oleh karena ia berpenda- 
pat, bahwa dalam lapangan ini belum 
banjak terdapat ahli2 bangsa Indo- 
nesia. 4 
“Apabila permohonan Let. Kol. Tah- 

ya dikabulkan oleh jang berwadjib, 
maka dia akan tetap mendjadi Let. 

Kol. tjadangan dalam A.P.R:I. dan 
sewaktu2 dapat dipanggil lagi BEtUh 
mendjalankan tugas aktif. 

Let. Kol. Tahya diangkat dalam 
bulan Mei tahun 1950 sebagar Let. 
Kol. tjadangan dalam Angkatan Pe- 
rang R. I.: pada waktu K.S.A.P. me 
minta ia mendjalankan tugas aktif 
selama pengangkutan kembali KL 
dan reorganisasi KNIL, ia mendapat 
penghargaan baik dari Pimpinan 
PANTAT Tang. Ant. 

SBKI tuntut hadiah 
Lebaran 

Sssman mengadakan reorganisasi 
pengurus baru2 ini di Solo, Sarekat 
Buruh Kendaraan Indoresia berkena 
an dgn Lebaran telah dekat, mem- 
buat statement supaja ranting2 me 
ngemukakan tuntutannja terhadap 
masing: Pengusaha. Sedangkan 
djumlah tuntutan2 "aan Cena 
Fiss 

  

   Pn Anna 

dibe- 

Ma Una aan Memang 

Badjak laut beraksi 

nan 

Di pulau Kudingareng. 

Menurut keterangan kalangan jang 

biasanja mengetahui, pada tanggal 
16 masuk 17 Djuni jbl. pulau Ku- 
dingareng jang letaknja satu djam 
bermotorboot dari Makasar telah di 
datangi oleh segerombolan badjak 

laut jang adakan perampokan pada 
10 buah rumah. Mereka terdiri dari 
kira2 30 orang dan ada jang bersen 
djatakan sendjata api. Sampai beri 
ta ini dibuat belum lagi diterima la 
poran2 apakah badjak laut.itu ada 
kan pembunuhan, Pihak jang berku 
asa telah ambil tindakan2 seperlunja 

buat bekuk gerombolan tersebut. — 
Ant. $ 

  

. . . . 

Pendjudi melabrak masinis 
Dari Ngardijosi (Kemuning) dida- 

pat kabar, bahwa seorang pegawai 
pamong-prodjo telah melabrak se- 
Orang masinis dari perkebunan Ke- 
muning. Duduknja perkara 
sebagai berikut: 

Pada suatu malam seor ang pega-. 

Wgi pamong-prodjo jang sedang ma- 
in djudi dengan kawanmnja, menda- 
dak listrik padam. Hal ini dianggap 
nja sebaga. suatu sabotage. 
Dipimpin oleh seorang pegawai ka- 
um djadi tadi datang dipusat aliran 
listrik diperkebunan Kemuning, dan 
melabrak masinis jang melakukan 

tugas disana. 
Dengan adanja kedjadian tsb. ma- 

ka keluarga Wirosumarto (masinis) 
tsb. dengan perantaraan  SARBU- 
PRS akan mengadu kepada jang ber 
wadjib atas tindakan sewenang-we- 
nang dari pegawai  pamong-prodjo 
tadi. 

  

Wartawan memburu berita 
D JURNALIS jang bekerdja pada salah satu harian 

harus ia djadikan pedoman. Seorang koresponden kantor berita be 
tahu apa jang 

kerdja untuk semua suratkabar didunia. Ia harus berusaha untuk menia 

dakan diri sendiri dan menjerahkan kepada redaksi s.s.k. masing2 untuk 
mengadakan interpretasinja setjara bebas. Ia harus menjampaikan beri 
ta2 jang polyvalent, artinja jang bila diukur dengan ukuran kemanusia 
an umum adalah tjukup exact dan tjukup netral. 

UNTUK berterus terang. Seorang 
pentjari kabar dan keterangan untuk 
berita adalah seorang kuli. Kalau 
kantor beritanja mempunjai dunia 
sebagai daerahnja dan sebuah kan 
tor berita jang lajak tentu bertjita2 

demikian, maka terikatlah ia pada 

penuh hati2, oleh resim autoriter jg 
berusaha untuk menjimpan rahasia 
mengenai keadaan kesehatan pemim 
pinnja. Untuk berterus terang, golo 

ngan istana penjokong si-sakit jang 

pada waktu itu telah terbentuk un 
tuk memikirkan tentang pengganti 

  actualiteit selama 

24 djam sehari. Di 

dalam pekerdjaan 

itu .selalu orang 

berada. disalah-sa 

tu tempat, pada 

djam jg terachir menarik. 

terachir dan kalau | «Tita. Sampai 

beritanja.  tjukup 

penting, maka beri 

tempat didunia 
akan menjebabkan 
dibuatnja penerbi 

tan2 istimewa. 
Saja telah me 

ngenal pekerdjaan 
itu sebagai suatu 
pekerdjaan jang 
menghabiskan urat 
sjaraf di Berlin, 

"djua beratnja, 
.Baik djuga 

'kan 'sarinja.   

Tulisan ini buah pena colle- 

ga Geraud Jouve jang ditulis 
dalam ,,La Nef”. 

wartawan itu adalah kuli. Ti 
“ada bedanja. Wartawan umum 

Snja : tidak. mengenal 
Siang, malam, hudjan atau pa 
nas untuk mengedjar sesuatu 

. berita. Kalau berhasil, betapa 

itu jang sudah disalin dalam 
»Pers Kita” diswu kita papar 

nja, lengan men 

djauhkan para ko 

responden dari dra 

aa Panja 2. Nana ma jang sedang 
njai banjak pengalaman seba Ta 5 
gai djurnalis. Kaliber interng Pendean diistana 
Sional. Pengalamannja sangat sebaliknja — telah 

Bagaimana sesung memberikan kepa 
guhnja seseorang mentjari be da  koresponden2 

dia sendiri me itu suatu ,,troef”. 
ngatakan - bahwa hakekatnja Seorang menteri, 

pendjabat tinggi 

atau. seorang dari 
golongan . geredja 
jang:  mempunjai 

alasan untuk takut 
atau berharap 
akan kematian Pil 
sudski, adalah 

mempunjai kepen 

vaktu 

dia puas! 

pengalamannja 

lekas2 diberitahu 

tentang kematian 
nja, dgn sendiri. 

Red.   
  

ialah selama 2 tahun sebelum perang. 
Tahun2 — jang sebagaimana orang 
masih ingat — adalah tjukup kaja 
dengan insiden dan komplikasi. 

'Djurnalis biasa tahu djamnja pada 

waktu mana edisi jang terachir dari 

korannja naik pers. Ia dengan tenang 
"mengumpulkan bahan2 tulisan untuk 
ditelIponkan atau ditelgramkan pada 
saat jang tepat. 

Seorang koresponden kantor berita 
sebaliknja. Tidak bisa mengidzin 
kan dirinja untuk menanti. Tak ha 

bis-habisnja dalam kesibukan. Tak 
habis-habisnja berpikir djangan sam 
pai ia ditinggalkan oleh saingannja 
dan tak habis-habisnja pikiran me 
menuhi kepalanja. Apakah ketera 
ngannja akan dapat dipertjaja, apa 

kah ssk jang akan menerima sebuah 
versi berita jang kurang atau lebih 
singkat, kurang atau lebih diberi 
bumbu “atau warna dari korespon 
den2 istimewa mereka, akan men 

tjotjokkan dengan teks berita jang 
datang dari kantor berita. 

Bagi seorang koresponden kantor 

berita detik2 berharga. 
Mengenai peristiwa penting jang 

beberapa diantaranja dapat diharap 
kan akan terdjadi' dalam djangka 
waktu jang pandjang atau pendek. 
Kantor berita jang 'besar2 dengan 
selisih waktu jang hanja beberapa 
sekon mengharapkan tersiarnja beri 
ta kepasar2 dunia seperti London, 
'New York, Paris, Buenos-Aires, To 
kyo dll. 

Sebagai tjontoh, akan saja kemuka 
kan matinja Pilsudski, diktator 
Polen pada tahun 1936. 

Orang tahu sudah, bahwa ia sakit 
dan semua djurnalis telah menjusun 
disekitar Belvedere, istananja di War 

sawa, sebarisan djuru penerang di 

dalam pribadi pendeta, sekretaris 
prive, dokter, para adjudan, ja bah 

kan para pelajan dan menteri. 

Pekerdjaan organisasi disekitar 
pemberitaan penting untuk sebuah 
kantor berita harus dipimpin dengan 

nja mereka mendjadi seorang djuru 
penerang atau seorang bagi para 

djurnalis. 

Perdjuangan-mati Pilsudski, dgn 

naik turunnja, berlaku hingga ber 
minggu2.. Para. organisator dalam 
mendapatkan berita jang paling ra 
djin mulai mendjadi lelah. Beberapa 

dari mereka telah meletakkan hara 
pan mereka terlalu tinggi atau 
menggunakan munisi mereka telah 

terlalu lekas. 

Pilsudski meninggal pada suatu 

sore dimusim panas, pada hari Ming 
gu. Ketika sebagian besar para ko 

responden luar negeri tertarik un 
tuk mandi disalah-satu tempat pe 
mandian telah pergi dengan week- 

end. 

Saja sendiri tidak tahu apa jang 
menjebabkan saja tetap tinggal di 
Warsawa, dimana saja, didalam kea 

daan sebal dan menganggur, berdja 
lan-djalan disamping gedung ambas 
sade Perantjis, ketika seorang teman 
jang hendak pergi ke ambassade 

mengadjak saja, supaja menemani 

nja. 
Dari vestibule saja lihat suatu ke 

sibukan jang menarik perhatian 
saja. Isteri ambassador dengan ter 
gesa2 lari kearah telpon, dengan ti 

dak mengindahkan tamu2 undangan 
nja. 

Berkata ia, bahwa ia ingin menge 
tahui mengapa isteri dari salah seo 

rang menteri dgn sekonjong2 telah 
menjampaikan kabar dengan telpon, 

bahwa ia tak dapat datang. Isteri 
ambassador menelpon isteri menteri 
muda Juar negeri dan utjapan2 jang 
saja tangkap dari pembitjaraan me 

reka tjukup membuktikan bagi saja 
bahwa sesuatu telah terdjadi diistana 
Belvedere. 

Pilsudski telah mati. 10 menit se 
belumnja. Selekas mungkin saja me 
ngawatkan berita itu, jang disemua 
tempat didunia mengalahkan tel 
gram2 konkuren2 saja jang tidak 

beruntung, dengan lebih dari sete 
ngah djam dalam ketjepatannja. 

MEMETIK BUAH, 

  

          

     

   

| erotis entetnoe AAN 

adalah 

tingan besar untuk : 

HALAMAN ? 
  

PAN eU Ma 

    
— 

Jajasan asrama peladfar dibentuk 
SENIN malam jl. di Jogja telah diputuskan oleh Panitya Jajasan 

Asrama di Jogja untuk membentuk Jajasan itu, setelah persiapan?-nja 
selesai sama sekali. Ketua Jajasan itu Dr. Sahir dibantu oleh beberapa 
orang dan badan jang ada sangkut pautnja dengan 

| peladjar itu. Peresmian dan pengesjahannja kepada notaris 
Soal perumahan 

akan dila- 
kukan dalam waktu jang pendek:dan pengumumannja akan dilakukan 
dalam rapat anggauta tgl. 11 Djuli jad. 

|. Program.. 
Dalam pada itu, didapat keterang 

an, bahwa dalam djangka pendek 
ini, mengingat keadaan2 jang urgent 
sekali. stelah dan sedang dilakukan 
kundjungan ke orang2 jang dipan- 

dang dapat membantu Jajasan itu, 
baik moreel maupun materieel de- 
ngan penerangan2 jang tegas mak 

sud? dari Jajasan Asrarna itu. 
Telah didapat beberapa rumah da- 

ri kaum sosiawan dan dermawan jg 
mungkin dapat ditempati 200 pela- 
djar lebih, tetapi djumlah  rumah2 
itu diharapkan akan lebih banjak 
lagi didapatnja. , 

Keuangan. 
Tentang keuangan sebagai 

stootkapitaal Jajasan itu, setjara 
informeel telah diadakan pembi- 
tjaraan dengan Perwakilan Ke- 
“menterian Sosial di Jogjakarta 
dan diharapkan akan dapat mem 
berikan bantuan sebanjak R. 
5.0090,—. Kemarin Perwakilan Ke- 
mentrian Sosial itu telah mengi- 
rimkan utusan ke Kementrian 
Sosial di Djakarta untuk membi- 
tjarakan lebih landjut tentang 
maksud? dari Jajasan Asrama 

Peladjar di Jogja itu. : 
Bantuan selandjutnja diharap- 

kan akan diterimanja dari Peme- 
rintah Daerah Istimewa Jogjakar- 
ta sebesar R. 5.000,— dan - dari 

lain? kalangan. 
Dalam pada ita, dari Panitya 

Pemondokan Peladjar jang dike- 
tuai olek Dr. Sukardjo dulu, telah 
dioperkan djuga alat2 dan ba- 

rang? perlengkapan asrama se- 
harga R. 6.000,—. 

Perhatian Peladjar. 
Lebih djauh didapat “keterangan, 

bahwa sambutan « dari masjarakat 
tentang maksud2 Panitya itu besar 
sekali, terbukti dengan terus menga 

lirnja permintaan2 bantuan kepada 
mereka itu, tetapi belum dapat dila- 
jani, karena Jajasan itu belum dires- 
mikan oleh Notaris. 

“Tetapi walaupun demikian, diharap 
kan setelah liburan bulan Puasa ini, 

SERBA-SERBI TIILATIAP 
Taman — Dewasa Maos 
ditiadakan. 

Mulai tg. 16 Juli jad, Taman- ne 
wasa Maos digabungkan dengan T.D. 
tjabang T.S. Tjilatjap. Keterangan 
selandjutnja didapat, bahwa sebab2 
nja ialah karena kurangnja tenaga 
pamong. Murid2 jang berdjumlah 176 
anak sebagian masuk T.D. Kroja dan 
sebagian lagi ke T.D. Tjilatjap, jang 
gedungnja diharapkan dapat selesai 
pada bulan depan . dengan biaja 

f 15.000-—. 
Ordonantie andjing gila di- 
perpandjang. 

Ordonantie andiing gila untuk da 
erah Kabupaten Tjilatjap diperpan- 
djang lagi mulai'tg. 1 Mei '51 hing 
ga 4 bulan berikutnja, disebabkan 
masih adanja penjakit andjing gila, 
seperti jang ternjata oleh pemerik- 

saan laboratorium Bandung atas 2 
orang jang digigit andjing. 

D.P.D. Kab.: Tjilatjap. 
Sidang D.P.D. Kab. Tjilatjap jang 

dilangsungkan pada tg. 16/6-51 de- 
ngan telah mengambil keputusan 
a.l: 1. mengadaKan Bank - Pasar de- 
ngan rentjana modal sebanjak- f10, 
000,—. 2. mengadakan perobahan Pa 
sar - Verordening jang ditudjukan 
pada penarikan beja kendaraan jg 

berhenti ditanah2 pasar seluruh da- 
erah otonoom. Direntjanakan untuk 
bus f2,50, oppelet (taxies) f2,— dan 
dokar ft,25 sehari. 

Usaha Djawatan Kaida 
Tjilatjap. 

Dari Djawatan Kehewanan  Ka- 
bupaten, K.R. mendapat keterang- 

an, bahwa disebabkan habisnja per- 
sediaan  vaccine, maka ' suntikan 
untuk ajam2 untuk. sementara wak 
tu ditunda. 2 

Lebih landjut diterangkan, bahwa 
dalam Distrik Tjilatjap terdapat 5 
desa jang oleh Pemerintah diberi 

sapi bibitan dan djantan. Desa2 tsb. 

jalah Koeripan, Selarang, Kalisabuk 
Dondong, dan Bulupajung. Ketjuali 
dalam kota, Djawatan ini djuga mem 
punjai kewadjiban mengawasi kese- 

hatan ternak milik tentara jang di- 
pelihara di Nusakambangan jang 
pada saat ini terdapat sapi 109 ekor 
dan kambing 97 ekor. 

  

soal perumahan/pemondokan peladjar 
sebagian sudah dapat diatasi. 

Menteri Sujono ke Jogja 
Dari fihak jang mengetahui dida 

pat keterangan, bahwa pada tgl. 
25/6-1951 djam 8 pagi jang akan da 
tang, Menteri Perekonomian Mr. Su 
jono Hadinoto ditunggu kedatangan 

nja di Jogjakarta, dan akan menga 
dakan penindjauan di pabrik? dan 
perusahaan2. Antara lain ke pabrik 
Besi Watson dan Perusahaan Perak 
Tjokrosuharto. 

38 Bekas pedjuang masuk 
angkatan perang 

Dari pihak Djawatan Sosial begian 
Masjarakat di Jogjakarta didapat 

keterangan, bahwa Asrama Balapan 
Jogja jang didiami oleh 101 orang 
bekas pedjuang, sekarang kosong ka 

rena sedjak tg. 11 Djuni mereka di- 
perkenankan pulang kembali ke ma- 
sing2 rumah sambil menunggu pang- 
gilan dari Pemerintah. 

Dari djumlah sebanjak itu, sete- 
lah diadakan selectie, mungkin 38 
orang masuk tentara, sedang lain2- 
nja, akan dikirim ke Rehabilisasi cen 
trum di Pager Alam (Palembang). 

Selama mereka dimasing2 rumah 

itu, tetap menerima bantuan keu- 
angan dari Pemerintah. 

Perlu diterangkan, bahwa tiap bu 
lannja untuk keperluan kehidupan 

mereka itu Djawatan Sosial menge- 
luarkan beaja & R. 21.000,—. 

Keamanan diserahkan 
polisi 

Dari Pemerintah Daerah Jogja 
didapat kabar bahwa kini telah di- 
tarik kembali tugas dari pihak,. ke- 

tentaraan dalam pendjagaan kea- 
manan didaerah Jogjakarta. 

Tindakan ini diambil atas pertim- 
bangan bahwa buat pendjagaan ke 

amanan didaerah Jogjakarta ini 
tidak perlu memakai tenaga angka 
tan perang karena dipandang kea- 
manan telah dapat terdjamin kem- 
bali. 

Tugas. pendjagaan keamanan se- 
landjutnja kini diserahkan kepada 
pihak Pemerintah,sipil dan polisi ne- 
gara. Dalam hal ini pihak tentera 
sewaktu waktu akan membantu bila 
mana dipandang perlu. 

Untuk keperluan ini wakil kepala 
daerah Jogjakarta Paku-Alam baru2 
ini telah menguandjungi panglima dg? 
visi Diponegoro Kol. Gatot Stbro”.o. 
— Ant. 

Undian Barang Djokja 
meningkat 

Dari sumber jang 'ajak dapat di 
pertjaja telah didekat kabar, bahwa 
untuk UNDIAN . BARANG DJOK 
DJA. ke VII jang dalam pertengahan 
bulan Djuli 1953 jang akan datang 
akan dimulai pendjualannja. Hadiah 
nja diperbanfak lagi dengan 2 buah 
Mobiel Fiat dan 2 buah Sepeda Mo 
tor, sedang harganja tiap2 lembar 
tetap, ialah R. 7.50. “: 

SINGKAT JOGJA 
— Salah seorang djamaah hadji 

dari Kulon Progo Jogjakarta, me- 
ngadjak 3 dari 4 isterinja ke Tanah 
Sutji, dengan keterangan setjara 
undian. Jang 1 harus terpaksa me- 
nunggu di rumah dan akan diantar- 
nja pada tahun j.a.d. 

  

REX: ,,Casanova in Burlesgue” Joe 
E Brown, June Havoc, I)ale Evans. 
— 197 tahun. 

INDRA: ,,Till The Clowds R6ll By” 
Van Johnson, Frank Sinatra, Judy 
Garlan dll. — 13 th. 

LUXOR: Film R.R.T. ,,Pahlawan Bu 
kit Cu Liang — 13 tarhun. 

SOBOHARSONO: Frontier Gal” 

Rod Cameron, Yvonng. de Carlo. — 
17 tahun. 

SENISONO: ,,The relftmctant Widow” 
Guy Folke, Jean Kent. — 17 th. 

  « 

Teror di Djawa Barat: . 
  

Gerakan Pembersihan dibantu pesa- 
wat terbang 2 

500 Orang gerombolan hendak berhubung:an dgn T.I.I. 
B ERITA terachir jang diterima polisi kabupaten Bargiung menjata- 

kan, bahwa gerombolan? jang hari Rebu. minggu ji. menjerang pos 

polisi diperkebunan Ardjasari, Bandjaran, hari Senen jbi. disinjalir su- 
dah berada disebelah barat Tjililin dan berhadapan denggin tentera dan 
polisi sehingga terdjad! -tembak-menembak. 

Djumlah gerombolan jang disinja- 
ir disitu kira2 500“orang sedang se- 
belumnja, jakni sedjak Sabtu jl. ge- 
rombolan tersebut. disinjalir didekat 
Bandjaran setelah mereka dapat me 
joloskan dirinja dari daerah Tjiparaj 
Sebelah barat. Berhubung dengan ge 
rakan gerombolan tersebut tetap me 
nudju kebarat, pada kalangan resmi 
timbul dugaan bahwa mereka sedjak 
sebelum menjerobot Ardjasari ber- 
maksud hendak berhubungan dengan 

gerombolan? 'L.LI. jang berada dida 
erah Tjililin dekat perbatasan 'Tjian 
djur Selatan. Dugaan ini dikuatkan 
lagi dengan tersiarnja berita2 jang 
menjatakan adanja pertentangan 
aro OLI. dan Bambu-runtjing di- 
Lelatan Bukakumi. 

Terus dikedjar, 
Seperti telah dikabarkan gerombol 

an2 tersebut dikatakan dibawah pim 
pinan Kapten Bosch dan masih ter- 

masuk gerombolan 1).I. jang selama 
ini sering disinjalir “dihutan2 pegu- 
nungan Malabar sel 2 tan Bandung. Se 
lain gerombolan jan. : kini sudah ber 

ada dibarat Tjililin, menurut pihak 
resmi, sekarang mei sih sedang dike- 

djar gerombolan dit lerah pegunung- 
an Malabar selatan 1 'jiparaj, bahkan 
kabarnja pembersil Yan disini dibantu 
dengan pesawat ter k angan memper 
gunakan sendjata2 Iserat. 

Lebih djauh Res iclen Priangan ka « 
takan mengenai konsentrasi gerom 
bolan2 jang ada di di erahnja, bahwa 
selain diselatan Tji pa raj djuga masih 
terdapat didaerah "antara T'jikatomas 
dan Parigi pada j»er, batasan selatan 
dari kabupaten Tasikr nalaja dan Tji- 
amis. Lain dari itu mz sih ada gerom 
bolan jang bergerak 1 robiel didaerah 
segi-tiga Bluburlimboyagan, Malang- 
bong, Leles, jakni dipregunungan £ Ga 
ruman. — Ant, 2 
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, BERABB biasa sambut dengan 
gembira kalau ada buruh dengan 
teratur menuntut perbaikan nasib 
dengan sangsi akan mogok. Rasa 
gembira demikian ini tidak bisa di 
sangkal, karena Berabe djuga buruh. 

“Tetapi sekarang Berabe rada kua 
tir, karena djaksa2 antjam mogok, 
apabila tidak dipenuhi tuntutannja. 
Bukan perkara mogoknja jang di 

kuatirkan. Tetapi kalau djaksa mo 
gok, kan tahanan2 lebih lama me 

nunggu, sampai pemogokan selesai. 

“ Bung Kriting jang sudah kangen 
dengan keluarganja karena turut di 
tahan dan dikabarkan sudah dibebas 
kan, sependapat dengan Berabe. Ma 
lah andjurkan, kalau mau mogok, 

lepas dulu semua tahanan. 

“Djadi jang kangen tidak terus 
menggantungkan — kangennja — di 
awang2. aa 

NAH, makin hari kan ada kema 
djuannja. Mulai tanggal 19 bulan 
ini listrik Jogja tidak ,,merem me 

lek” lagi. Kembali seperti tempo ha 
ri, sekali seminggu sadja orang ti 
dak dapat stroom. 

Tetapi, orang suka aneh. Tadi ma 

lam kira2 djam. 11 lampu silang 
empat Tugu terus menjala merah 

semta. Sehingga beberapa kendaraan 

dari barat. dan selatan pada berhen 
ti tunggu hidjau. 

Berabe lihat, meeeerah terus. Jang 
hidjau tidak tampak2. 

Achirnja nekat, meski merah liwat 
sadja. 5 

Nah, baru sadja ada kabar stroom 
rada baik, lampu prapatan terus nja 
la. Kata mBah Nur. 
» Itu kan ada jang main2, kutik2 
schakelaar pendjagaan prapatan, sa 
hut bung Kriting. Tjuma sembrono 
nja, kok terus jang merah. Tidak jg 
hidjau sadja. 
Kurang stroom pusing. Stroom 

mulai baik lagi mas sopir dan bang 
betja pening. Memangnja Rawa-pe 
ning selalu bikin kepala pening. 

BERABE 
Dr. Laubach di Makassar 
Kemarin sore telah tiba di Makas 

sar. dari Djakarta ahli Pemberanta 
san Buta Huruf Frank Laubach. 
Berkenaan dengan itu, maka kema 

rin sore djam 7.30 dengan bertempat 
di Hotel Negara di kota ini diadakan 
pertemuan perkenalan. Sebagai dike 
tahui, maksud kedatangannja ke Ma 
kassar itu ialah untuk memberikan 
kursus2 kepada mereka jang suka 

dan sudi memberikan peladjaran 
kepada orang kampung jang belum 

dapat membatja dan menulis menu 
srut systeem dan methode Laubach. 

— R.M. 
Ha Dae EME 

  

  

Djangan pasang 
petasan 

'” PENGUMUMAN No. BSG 18/92/4, 
dari Gubernur Djawa Tengah. 

1.. Telah mendjadi kebiasaan masja- 
rakat kita untuk merajakan hari 
Lebaran Puasa dengan memasang 
petasan atau alat2 jang dapat me 
ngeluarkan suara jang menjeru- 
pai suara sendjata api, seperti 
mertjon bumbung, meriaman dll. 
Djuga sebelum hari Lebaran, ke- 
banjakan orang telah mulai be- 
ramai-ramai dengan mertjon bum 
bung. dan alat lain2 jang mema- 
kai suara petasan. 

2. Berhubung dengan masih adanja 
pengatjau keamanan dalam dae- 
rah Djawa-Tengah jang kadang2 
dikerdjakan djuga oleh grombo- 
lan2 jang bersendjata api, maka 

- pemasangan petasan,  mertjon 
: bumbung, meriaman dll. makin 
menjukarkan fihak pendjaga ke- 
amanan untuk mendjalankan tu- 

xi gasnja. : 
3.. Diminta kepada chalajak ramai 

“supaja: 5 
a) djangan memasang petasan, 

mertjon bumbung, meriaman 
atau alat2 lainnja jang menge 

“.sluarkan suara seperti sendjata 
“api. 

b) membantu supaja hal tsb. sub. 
a) tidak terdjadi. 

4. Terhadap mereka jang mengabai- 
kan 'ini, oleh fihak  berwadjib 
akan diambil tindakan seperlu- 
nja. 

  

2 KURSUS RADIO - 
TEHNIK (KURATEK). 

JOGJA. | 

Dapat menerima peladjar2 
baru lagi mulai sekarang, 

| 'guna rombongan Ke VII. 
“ Djangan terlambat, tempat 

terbatas. “ 

Keterangan lebih landjut 
pada: pa 

Pemimpin »Kuratek” 

Djl. Kauman 12 Jogja. 

(Djuga menerima reparasi ra 
dio, ongkos murah).   205 - 6. 

  

» PERSEDIAN BARU «« 
| Mesin2 tulis model jang ter 

| baru STANDARD 11” (inch) 
| PORTABLE. 

“ KRETA PANDJANG (Lange 
wagen) JA" 18-20” 227” 
Mesin2 HITUNG & REKEN 
.djalan handle dan electries 

Mesin GESTETNER tinta oto 
matisch. 

Rupa2 RA DIO & Onderdeel. 

2 Tugu 36 
: tep 7 566 Jo gjakarta, 

   

    

    
    

   

     “90 - 6. 

“Hasil “alilan SMA bg. 8 
2... (Negeri) J 

  

ogjakarta 
D ARI panitya udjian penghabisan. SMA Negeri Bagian B Jogjakarta 

untuk tahun 1951 telah didapat kabar, bahwa djuara pertama dim 
udjian ini ialah Widodo, kedua Sumantri dan ketiga R.M. Padyo Sur- 

jodiningrat. Mereka ketiga-tiganja adalah dari SMA Negeri B Jogjakarta. 

Nama2 mereka jang lulus ialah 
sebagai berikut: 

Moh. Djoepri, Daroeno, Rr. Widyat 
mi, Rr. Sri Soedarjatmi, Marto Wi- 
dagdo, Rr. Soeatminah, Raden Mas 

Noorsasongko, Manikoro, Raden 
Noorjoedono, Soehardojo, Soebroto, 

Ambyah, Koesno, Banakamsi, Zoekir 
na Dahlan, Soebagjo, Raden Widodo 
Talogo, Goenadi, Soejono,' Katiran, 
Sandjoto Soetarjo, Rr. Siti Robingah, 
Raden Soeprapto, Agoesh Alimanto 

jo, Sasmito  Soekantoro, Soekarni 
@atur Utami, Soewargono, Raden 
Soetomo Soerominoto, Soejono Dar- 
mosoewito, Soebardjo Darmojuwono, 

R.M. Padhyo  Soerjodiningrat, Rr. 

Srihartati, Soehardi, Donatus Soeti- 
djo, Carolus Borromeus Hardjawija 
na, Soetarjono, Mudjiardjo, R.M. 

Marcus Sastrawan Hadiwidjana, R. 
Trisoelo, Djoerzan Hamid, R. Arinto 

Hartojo, Soedjono Djajoesman, Rr. 
Soebarsih 'Tjitrodarmodjo, Koebyati 
Tjokrodipoero, Soedarman, Noertinah 
-Iskandar, R. Soenardi Kartikartowi 

hardjo, Djoena&di, Tri Sasmito Si 
tangsoe, Paiman -Samadhi Sastra 
prawira, Soewarti Djosoewarno, Siti 
Dawiesah Dhalhar, Gerardus Soewar 
no Hadiwjjoto, Sriharto Tjokrowino 
to, Sihono, Rini Oetami Tjokronego 
ro, Malikoes Soesilo, Soepijem Reso 

hoetomo, Zuhromawardi, Prastowo 
Prodjosoegito, Sri Hardi, Soekendio 
Wardojo, R. Thomas Hadiwahjono 
Soerodibroto, R. Soemantri, Teguh, 

Soekardi, Soebardjo, B. Wakidjan, 
Soebadi, Soelarno, Rr. Sri Saptariah, 

R.  Soeharsono, Rr.  Woerjarin, 
R. Hoetomo, Djajoes Soekoto, Rr. Er 
na Soemarni, Soenarto, Soepono, R. 

Soejadi Prawixgkapito, R. M. Oeto- 
jo, R. Sri Noorhadi, R.A. Siti Soes 
marijah Soesmojo, R. Soerono, R. Ro 

so Soekotjo, Rr. Hedijatsih, Sartono 
Kadri, Loewarso, Rr. Hoesini Koes 
pardjaniah, M.H. Soedjono, R. Ak- 
sijono, Soepranjoto, Chasbulah, R. 
Achmad Soeroko, Soetadi, R. Sapar 
Boedihardjo, Soepranawa, Sri Muljo 

no, Soetedjo, Sri Hardini R. Soehar 
to Soerodiprodjo, R. Kadirin Isman 
toro, Martojo, Lidwina Soemirah, 

Soebagjo, J. Supardjo, Roekmini Soe 
mardjo, Nasroel, R. Soemarko Tirto 
Ghiatmo, Johannes Hermanes Soe 
narjo Hadiwjjoto, Sardjono, Widarmo 

ko, Wardjiman, R. Isnjoto Soeroha 

@ikoesoemo, Boediman, R. Soewar- 
sono, Raden  Soenarno Atmojoedo 

Soedjono, Aboesono, Murniati Soe 
gijono, R. Isnoto Soerohadikoesoemo, 
Moerni, Rr. Sri Oetari, Marliati, R. 

Adjeng Siti Salmijatinah, Oemi Ma 
riani, Sri Redjeki, Rr. Soedjiati, R. 
A. Siti Soemjjatini, Saparni, Miarsi 
Meksi Warni,. Widyarso, Prasetyo, 
Soeharto, Gede Maderia, Soetrisno, 

R. Soegianto, R. Soetadi, R. Oehadijo ' 
no, R. Soeradi, I. Gst. Ngr. Oka, R. 

Soejatno, R. Soeharoen, . Soetidjan, 
R. Soedihjo, R. Kridarso Boedhy Pra 
jitno, I. Gede Soetaya Wibawa, R. 

Bambang Sajid-Prijohoetomo, Didi 
Soedhianto, Oedijatno, Achmad Wa 
zir, Djasmin, Hartami, R. Parnedi 

Soembardjo, R. Soebronto, R. Soe 

bijanto, Kardjon», Soetamto, Noerha 
di, Ramelan, R.M. Harjadi Soemoha 

diwidjojo, Firlan, Raden Soebroto a, 
Koentjono, Achiri, R. Folikse Josef 
Basoeki, R. Antonius Kresman, R.M. 
Koesoemo Praboto, Kwa Bian San, 
Franciscus Xaverius Liem Tjien 
Hong, Margono, Martojo Santoso, 

Radjak, R. Eddy Ruslam Mudajat, 
Soedarmo, H. Rachmat Soegijarto, 
R. Soehardi, Soejadi, Soenarko, R. 
Bernardus Soesanto, Tan Kiat Ging, 
Tan Kiong Gwan A, Tan Kiong 
Gwan B, Tjioek Sien Bie, Paulus 
Wakidjo, The Ping Swie, R.M. Widja 

  ” 

BERITA KELUARGA 
Telah meninggal dunia dgn 
aman dan tenteram di rumah 
sakit ,,Panti Rapih” Jogja- 
karta pada tg. 25-5-1951 
djam 5.30 pagi anak/adik ka- 
mi jang tertjinta : 

Rr. WASINYARAH - 

Jang berduka tjita 
Ibu Djojosudarmo 

5 - sekeluarga 
Ledokratmakan Gm. 3/14, Dk. 

Turut berduka tjita. 

  

  

  

ja Koesoema, Maria Astoeti, Parwa 
ti Soepono, Harsari Harmani, There 

sia Coleta Poedyastoeti, R.A. Sriati, 
Ramelan, Wagijoen, Dartini, Harjo 

no Besar Soebakdo, Hadi Bawono, 
Ibrahim, Harsono, Soepiman Noron 

toko, Soedibjo Sardadi, Raden Soesan 
to, Pranowo, Siswohoedojo, Soeharto 
Soetowidjojo, Pradopo, Koesmadi, 

Mangara Sibarani, Moch. Fuad dan 
Miftahoel Ezzy. : 

Hasil udjian ULLI. 
Hasil udjian jang dilaksanakan 
niversity Islam Indonesia Jogja- 

tauun 

| 
| 
uv 

   
    

     

     

rani Basran, 3. sdr. Siti Hajinan, 4. 
dr. Afwan, 5. sdr. Ibrahim Husein, 

» sdr. Abd. Kadir Tahir, 7. sdr. B. 

Tamdany, 8. sdr. Chanafie, 9. sdr. 

« Nur Hasjim, “12, sar. 
bdullah Sjahrir, 13. sdr. Siti Aisjah 
nny, 14. sdr. A. Chatib, 15. sdr. Taib 

Husein, 16. sdr. Muh, Nur Salim, 17. 
sdr. Siti Hamroh, dan 18. sdr. A. Pa 
ranza, Nana 

Hasil udjian penghabisan 
STM Jogjakarta 

Udjian penghabisan S.T.M. tahun 
1951 telah berkesudahan sebagai be 
rikut: 

Dari 29 tjalon telah lulus 72,475. 
Hasil terbaik ditjapai oleh Sunjoto 

dengan nilai rata2 8,05. Mereka jang 
lulus, ialah: 

Gonowijadi, LB.  Djajakusuma, 
Kusdarjono, Marmijanto, Ngadiman, 
Nursinggih, Slamet, Subandi, Subro 
to, Sudiarto, Suhardjo, Suhud, Suja- 
dji Kamarwan, Sukanto, Sumargo, 
Sumarsono Adinoto, Sumarsono, Su 
njoto, Sutjipto Kartomihardjo, Suwo 
ko, Untung dan Wasito. 

Bagian Kimia. 
Dari 3 tjalon lulus semua, 1004. 

KEDAULATAN RAKIAT 
  

  

Hasil terbaik ditjapai oleh Sutat 
mo dengan nilai rata2 8,14. Mereka 
jang lulus: , 

Suhardjojo, Sutatmo dan Srijati. 

Bagian Listrik. 

Dari 11 tjalon telah lulus 81,8”. 

Hasil terbaik ditjapai oleh Wardo 
jo dengan nilai rata2 7,57. Mereka 

. jang lulus: 
Amir" Gunawan, Mudjijono, Nga 

dijono, Sjahrial Usman, Slamet Su 

marjanto, Sunarko, Sutady, Wardojo 

dan Wasito. 

Bagian Mesin. 

Dari 20 tjalon telah lulus 504. 
Hasil terbaik ditjapai oleh “Sumar 

sono dengan nilai rata2 9,07. Mereka 

jang lulus: 
Gunardi Reksoprawiro, Jun Ardam 

sjah, Masri Butari, Murman, J. Prijo 

Utomo, P. Wartojo Sugito, Suharto 
mo, Sumarsono dan Suprapto. 

Nilai jang terbaik seluruhnja di 
tjapai oleh Sumarsono, dari Bagian 
Mesin dengan nilai rata2 9,07, nomer 

dua jalah Suhartomo dari Bagian 

Mesin dengan nilai rata2 8,53. 
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Siaran RADIO 
REBO 20 DJUNI 1951. 

Gelombang 59,2 dan 122,4 m. 
17.00 Taman Kepanduan 

18.03 Adzan Maghrib 
18.30 Pidato Sri Paduka Paku Alam 

mendjelang Pemilihan Umum 

j.a.d. di daerah Jogjakarta 
19.15 Sekitar Kesenian Kita 

19.40 Sdr. Idris bermain biola 
20.30 Hiburan Malam 
21.15 Sarasehan oleh Djapendi Jogja 

karta 
21.30 Ketoprak Mataram 

Surakarta. 
12.00 Klenengan Sederhana | 
17.00 Merdu Meraju 

17.45 Ruangan Wanita 
19.15 Kontak dengan Pendengar 
19.30 Pilihan Pendengar 

21.17 Rajuan Malam 
Semarang. 

12.30 Aneka Irama Ketimuran . 

17.00 Mari Menjanji 
18.00 Pendidikan Rochani 
18.15 Gema Sendja 

19.30 Diambang Petang 
21.20 Gema Lautan Teduh 
22.15 Rajuan Malarh s 

  

Gara - gara pembagian ,,Kandang 
Mendjangan 

(Oleh Korr. KR Solo.) . 
SEBAGAI pernah dikabarkan, beberapa waktu jl. kaum tani diba- 

wah pimpinan B.T.I. telah mengambil keputusan membagi tanah kosong 
di Kandang Mendjangan (Kartasura), onderdistrik Grogolan 

Oleh kaum tani jang mendapat 
untuk ditanami djagung. 

Pada waktu achir2 ini setelah ta- 

nah tsb. mulai ditjangkuli, segerom 
bolan kaum tani lainnja mendadak 

menggaru tanah .jang telah ditjang- 
kuli oleh jang berhak tadi, dan se- 
landjutnja ditanami djagung. Hing- 

ga sampai sekian tidak terdjadi 
apa2, antara kaum tani jang berhak 

pembagian tanah dan gerombolan 
lainnja jang tidak mendapat pemba 
gian dan ,,menjerobot” haknja kaum 
tani jang pertama. 

Tanaman djagung ditjabuti. 
Setelah tanaman djagung sudah 

tumbuh, maka kaum tani jang me- 

rasa berhak atas tanah tadi, datang 
lagi mentjabuti tanaman djagung 
itu, dan mentjangkuli lagi tanahnja. 

Akibat dari tindakan tsb., maka 
pada tg. 14/6 jl. sedjumlah 18 kaum 
tani (jang tidak mendapat bagian ta 
nah) dipelopori jang seorang tjarik 

desa, telah ,,mengrojok” 8 orang ta 

pembagian tsb. tanah itu digarap 

ni jang mempunjai tanah tsb. sehing , 
ga terdapat 4 korban luka2 berat. 
Oleh fihak polisi korban tadi telah 
diangkut ke Rumah Sakit Pusat 

Solo. 
Lebih landjut didapat keterangan 

bahwa tjarik tadi telah dipanggil 

cieh polisi untuk diminta pendjelas- 
an2 dan sementara itu ia dilepaskan. 

Bagaimana kelandjutannja masih da 
lam urusan. 

Menjala terus selama 
Maleman 

Didapat kabar, bahwa selama Ma 

leman, listrik Sriwedari akan menja- 
la terus (tidak giliran), karena sela 
ma itu menjewa mesin dari Aniem 
Surabaja, dengan kekuatan 50 KwH. 
jang sewanja R. 11.000.— Sehabis 
Maleman akan diusahakan generator 

sendiri untuk menghindari ,,ogla- 
ngan” listrik. 

  

MODEL paling ba 

kwaliteit jang halus. 

      208 - 6.   Juwelier 

Ter-Istimewa untuk Hari Ba 
Baru datang lagi, matjam2 HORLOGES utk lelaki dan perempuan. 

, ru dan kleurwijzerplaat MODERN. 
Djuga baru terima WEKKE 

Vulpennen kwaliteit tinggi mitsalnja PARKER P-51, SAEFFER 
BAMBU RUNTJING model 1951 stellan dan laen2 merk jang sudah 

3 Ne Lekas datang dan saksikan sendiri djangan sampai ke- , abisan. 
7 Semua HORLOGES dapat tanggungan penuh 10 Tahun (sepuluh). 

Service memuaskan dan harga selalu melawan. 

Radja Horloges 
Xx 

Petjinan 30 Jogjakarta Teip. 
Kranggan Timur 16 Semarang Telp. 1233 

Bodjong 64 Semarang Telp. 846. 

R merk MAUTHE kleur matjam2 dan 

DKSING Horloger 

533           
  

Pengumuman Perguruan Menengah 
— S.M.P./S.MLA, , SRI-WIDJAJA” — 

II Untuk th. pengadjaran 1951/ 
Il. 1952, mulai menerima pendaf- 

| taran murid baru, utk S.M.P. 
n 

| 

| 

    
tingkat I, II & III dan untuk 
S.M.LA. tingkat 1 & II. Pendaf- 
taran pada setiap hari kerdja. 
PAGIdi Kantor Perguruan 

Menengah ,,Sri-Widjaja” 
Njutran 234 Jogjakarta, 
djam 7,30, — 13.30. 

SORE di S.M.U.P. ,,Sri-Widja- 
ja” b/a S.R. Melania, Kli- 
tren Kidul Jogjakarta, 
djam 15.00 — 18.00. 

Direktur Sekolah. 
B. D. R. PRABU 

r— MEMBERIKAN PELADJARAN: — 
Membuat — Menghias Taart. 
Trima murid baru untuk rom- 
bongan jang ke-4. 
Pendaftaran di: 1 

Njonja KHO PING TJIOE O 
s Gondolaju 15 re 

Njonja TAN KIEM TIK 2 

  

  

  

    

Maman, Pa MAA AL AAA 

    

HALAMAN 4 

  

  

MULAI MALAM INI Djam: 5—17 — 9. 

Pagi djam : 10.00. 17 th. 
z Jang dimainkan oleh : 

JOE E. BROWN — JUNE HAVOC — DALE EVANS. 
, non.stop ketawa 

dalam: CASANOVA IN BURLESLESGUKE. 

Gara - gara badut JOE E. BROWN. 
Karena tjara penghidupannja jang berganti - ganti, hingga ......... 2 

210-6. 
  

  

. 

  

  

Telah lahir dengan selamat pada tgl. 6/7 Juni 1951 djam 10.55 — 
11.5 anak kami jang kedua kembar: 

: 1. WIGATININGSIH 

2. WIGATIARTI. 
Trima kasih kami utjapkan pada perawatan Bidan berserta pem- 
bantu2nja. 

Keluarga BASIRUN 

203 - 6. Mantrigawen 25 Djokja. & MEN AALMMMMMMAAAA AAA 

  

8 

UNTUK HARI RAYA. 
Kan TENUN BALI sutra buat WANITA ...... R. 145.— 

: dan 

Sarong TENUN BALI sutra: buat LELAKI ...... R. 125.— 

TJANTIK dan MURAH. 

WARNA? ISTIMEWA. 

MEULENAAR 

  

  

  

PENGUMUMAN 
No. 24. 

Berhubung pada dewasa ini banjaknja Tenaga listrik jang di 

bangkitkan telah mulai sedikit bertambah, maka mulai tg. 19-6-51: 

a. Pengumuman kami No. 23 jang termuat dalam warta Harian 

NASIONAL dan KEDAULATAN RAKJAT tg. 11 dan 12-6- 

1951 ditjabut. 

b. Pengumuman kami No. 18 jang termuat dalam warta harian 

NASIONAL dan KEDAULATAN RAKJAT tg. 7 dan 8/5-51 

mulai berlaku lagi. 

Harap umum mendjadi maklum adanja. 

Jogjakarta, 19 Juni 1951. 

Hormat kami, 

KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA. 
Kepala, 

(Isa IP: 

2 NA 0 
  

  — Hasenasusan 

Soedoro Mangoenkoesoemo).| 

  

Cc. bahwa   

PENGUMUMAN 

No. 1. 
NX 2       

Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. 

HAL : LARANGAN MEMASANG PETASAN (MERTJON) 

DAN LAIN SEBAGAINJA. 

Menurut adat kebiasaan maka tiap2 tahun dalam bulan Puasa dan 

Waktu Lebaran diberikan idzin kepada Rakjat untuk memasang pe- 

tasan (mertjon). 

Akan tetapi berdasarkan atas alasan? sebagai berikut: 

a. bahwa keadaan pada dewasa ini belum normal dengan sesung- 

guhnja, 4 

b. bahwa masih ada djuga pengatjau2 jang mempergunakan tiap 

kesempatan untuk mendjalankan pengatjauan, 

oleh Rakjat pada 

lam Selikur dan Lebaran dapat dipergunakan utk keperluan lain, 

uang pembelian petasan ma- 

maka dari fihak Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mengang- 

gap tidak perlu apabila dalam bulan Puasa dan waktu Lebaran ini, 

diberiKan idzin untuk memasang petasan (mertjon) dan lain seba- 

gainja, (mertjon bumbung d.l.l.), sehingga memasang petasan (mer- 

tjon) dsb.-nja merupakan Larangan berdasarkan Rijksblad Jo- 

gjakarta tahun 1934 No. 6 dan Peraturan Militair tahun 1941 No. 40. 

Jogjakarta, 19 Djuni 1951. 

WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. 

ttd. 

200 - 6. (PAKU-ALAM VIII). 
  

  

SOEBITO.- 198 - 6. Mahameru 7 Modes. 

2s, ELANG UMUM Hn nana , 7 Di tjari AGEN2. 

Pada hari. SENEN 25 JUNI 1951 djam 10 pagi, di Balai lelang 
»KEMADJUAN” Djl. Judonegaran Jogjakarta. 201 -6, 

Barang2 Komplit — Beraneka warna utk persediaan HARI - RAJA. —. sa am mosenanemsan ea ag 

Hari - Periksa AHAD SORE. Djuru lelang. 

na: 9 PAK MOH. Inspeksi Lalu Lintas 
| | Daerah Istimewa Jogjakarta. 

1 Malioboro 16 - Tilp. No: 408. 
—0— 

Dengan surat putusan tgl. 20 Juni 1951 No. 49/626/P.R. Balai Harta | P - ” 4 1 » 
Peninggalan Jogjakarta memutuskan bahwa : sebelum semua uang No: 1/LL.L./1951. 
sewan jang telah diterima oleh Bureau Urusan Rumah dan Tanah 
»PEMBANGUNAN” di Djalan Saidan 8 Jogjakarta disetorkan ke- Dipermaklumkan kepada chalajak ramai, bahwa mulai tanggal 

  
pada Balai Harta Peninggalan Jogjakarta, maka rumah2 jang be- 
lum diminta kembali haknja oleh — dan belum dikembalikan haknja 
kepada pemilik, jang diurus oleh Bureau tersebut, mulai tanggal 
tersebut diurus langsung oleh Balai Harta Peninggalan Jogjakarta, 

Setjodiningratan 13. , 

Mulai tgl. tersebut diatas djuga Bureau ,, PEMBANGUNAN” 
sebut tidak perlu lagi tjampur urusan dalam lal ini. 

ter 

Kepada penjewa2 rumah2 tersebut, mulai keluarnja pengumuman 
ini diharap memenuhi kewadjiban untuk membajar sewanja di Balai 
Harta Peninggalan Jogjakarta, Setjodiningratan 13. 

Pembajaran sewan tidak di Balai Harta Peninggalan Jogjakarta, 
tidak akan diakui, dan dianggap belum membajar, jang selandjut- 
nja masih akan dipungut. 

Penagihan dari Bureau ,,PEMBANGUNAN” tidak perlu dihiraukan. 

Jogjakarta, 20 Juni 1951. 

BALAI HARTA PENINGGALAN 

JOGJAKARTA. 

   

20 DJUNI 1951, 

karta — Wonosari diperbaiki: 

sebut ditutup, 
Ha 

kendaraan/orang dapat dilangsungkan dengan 
| - pertolongan jang telah dibuat didekatnja. 

melalui   
Jogjakarta, 19 Djuni 1951. 

Jogjakarta. 

Inspeksi Lalu Lintas 

Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Kepala, 

          SOPWARTO, 

/ 
1. Djembatan BUNDER, terletak pada Km. 28 —29 antara Jogja- 

Lalu Lintas untuk semua kendaraan/orang pada djembatan ter- 

3. Lalu Lintas Jogjakarta — Wenosari dan sebaliknja bagi semua 

djalan 

a/n. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa 

        
  

UNDANGAN 
UNTUK 

MEMBENTUK ORKES BESAR. 
Semua penggemar seni-musik diadjak mengadakan latihan bersama 
dibawah pimpinan saudara Nikolai Varfolomyeff untuk membentuk 
Orkes- Besar. 

Pendaftaran tertulis dialamatkan kepada : 
Nikolai Varfolomyeff, Sentool 8, Jogjakarta. 
Tan Thiam Kwie, Kebun Tugu 1, Jogjakarta. 
Kusbini, Djetisardjo 14, Jogjakarta. 

Pendaftaran disertai keterangan : 

nama, alamat. 
umur. 
memainkan instrument apa. 
mempunjai instrument sendiri atau tidak. 
membatja noot apa (noot baik atau noot angka). 
Pel ea nan berapa lama telah memainkan instrument itu. 
dl: 

Mereka jang mentjatatkan nama akan mendapat pendjelasan lebih 
landjut. 

9 
P
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A
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PENJELENGGARA : 

HIMPUNAN MUSIK AMATEUR. 193 - 6. 
  

  

          Le s2 

TEMA NO LA UN UE NELLA oa Tai EL AI NN nd 

Rumah sakit Tiong Hoa baru - Semarang 

mentjari bebrapa MANTRI DJURURAWAT 

LAKI2 dan WANITA (jang befidjazah) 

Lamaran2: TIONG HOA I WAN 

| Djl. Pontjol, Semarang. 
209—6 

  si - 
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    lum achir bulan ini Utara 
musatan jang letaknja pada at 
Selatan dan sementara itu pesawat! 

serbu besar2an 
PASUKAN2 balabantuan Tionghor terts mengalir kedaerah? pe- 

Gjalan penjerbuan utara ke Korea 

dan artilleri Serikat - Korea Utara 

KEDAULATAN RAKJAT 

2 @ANG TUwur saling melakukan serangan dan penembakan? jang mungkin merupa- 

      

| Panitya djasa2 baik 
belum tahu 

Ketua delegasi Swedia dalam PBB 
Sven Grafstroem menerangkan di 
Stockholm bahwa .Panitya Djasa2 

Baik PBB hingga kini tidak menge 
tahui tentang adanja kesediaan dari 

Korea Utara atau RRT untuk merun 
dingkan perdamaian, 

    

aa PAPER NAMA 

      

Net kau Teta PE 
Uang pindjaman Lebaran 

Saja mendengar, bahwa  berhu 

bung dengan Lebaran para kaum 

buruh (pegawai) diperkenankan me 
mindjam . uang “pada  djawatannja 

dengan batas maximum R 100— dgn 
maksud untuk hari Lebaran, jang 

HARGA KARET MEROSOT 
TURUNNYA harga karet hingga 50”, dari harganja dua atau tiga 

bulan jg lalu, membikin tenaga pembeli dari rakjat sangat berkurang, 

akan datang: Menurut kabarnja pin | CHIANG KAT SHEK Senin malam 
jl telah menuntut supaja ikut ser 

  

perdjandjian Djepang harus didasar 
kan tingkat jang sama tingginja 
(dan diperingatkan bahwa ia tidak 
akan terima suatu perlakuan jang 
membedakan terhadap Tiongkok Na 
sionalis. Chiang 1 
Amerika Serikat bila Tiongkok Na 
sionalis tidak akan diadjak dalam 
penandatanganan perdjandjian perda 
maian tersebut, maka ini tidak akan 
membatasi 'effektipnja perdjandjian 
perdamaian, tapi akan sangat meru 
ikan pula persahabatan jang tradi 
sionil antara bangsa2 Amerika dan 
Tionghoa. — Ant. - UP. 

  

Valera tak mau masuk 
Pakt Atlantik 

“ PM IRLANDIA Hamon de Valera 
Senin ini mengatakan, bahwa Irlan 
dia tidak akan menggabungkan diri 

“pada Pakt Atlantik selama negeri 
tadi terbagi dalam bagian Selatan 
jang merdeka dan jang Utara jang 
dikuasai oleh “Inggeris. Dalam kon 
perensi pers dinjatakannja, bahwa ia 
akan terus mengusahakan supaja 
pembagian itu dibatalkan. Politiknja 
adalah sama (identik) dengan poli 
tik jang didjalankan oleh kabinet 
John Costello jang telah dikalahkan 
dalam pemilihan umum jang achir2 
ini. Demikian Valera. — Ant. - UP. 

  

Robert B. Carney 
Panglima untuk Eropa Selatan. 

Markas tertinggi dari Pakt Atlan- 
tik di Eropa mengumumkan bahwa 
laksamana Robert B. Carney (Ameri 
ka) telah diangkat mendjadi pangli- 
ma besar pasukan2 negeri Serikat 
bagi Eropa Selatan. 

' Carney djuga akan bertindak seba 
gai komandan pasukan2 angkatan 
laut Serikat jang menjediakan bagi 
Djendral Dwight Eisenhower untuk 
Eropa Selatan kata komunike 'itu 
selandjutnja. 

Pasukan2 darat untuk Eropa Se- 
latan ditaruh dibawah komando se- 
orang Djendral Itaia Maurizio Laz- 
zaro de Castiglioni dan pasukan 
udara Serikat untuk Eropa Selatan 
dibawah Djendral David M. Sehatter 
(Amerika). 

Selandjutnja UP mengabarkan 
bahwa soal komando Laut Tengah 
kini sedang dibitjarakan di Washing 
ton dan London oleh para pembesar 
Pakt Atlantik. — Ant. AFP. 

Membaharui Sosialis organi- 
| sasi Intenasional 

Diberitakan dari London bahwa 
Sekretaris Partai Buruh Inggeris, 
Morgan Phillips, akan menghadiri 
konperensi Sosialis Internasional jg 

memperingatkan 

kan pendahuluan dari babak ketiga 

tinja Tiongkok Nasionalis dalam ,,A17 tande2 bahwa serangan Utara 
berikutnja mungkin akan dimulai 
sebelum achir bulan ini sedangkan 

ada kemungkinan pula pihak Utara 
dalam serangannja itu akan menggu 
nakan kekuatan angkatan udara- 
'nja. 8 

Patroli2 PBB jang telah diperkuat 
melakukan gerakannja keutara dari 
daerah Koreangori disepandjang su- 
ngai Imjin difront barat dan sepan 
Gjang medan pertempuran jang mem 
budjur 50 mil hingga ketimur Kum- 
hwa. 3 
Dengan demikian pasukan? Utara 

berada dalam kedudukan jang me- 
mungkinkan mereka melakukan pe- 
njerbuan keselatan kearah Seoul di 
“front barat atau melalui djalan pe- 
njerbuan kelembah sungai Bukhan di 

— front tengah. 
Hari Senen pesawat2 PBB menje: 

rang lagi tiga buah lapang terbang 
penting di Korea Utara, setelah pada 
hari Minggu lapang terbang lainnja. 

Untuk kedua harinja berturut? ini 
pesawat pemburu jet MIG-15 Utara 
terlibat kedalam pertempuran? udara 
dengan pesawat2 pemburu jet Ameri 
ka diatas bagian barat laut Korea. 

| Lk. 30 pesawat Jet F-86 Amerika 
terhibat dalam pertempuran dengan 
pesawat MIG - 15 jang tidak diketa- 
hui djumlahnja. Dalam pertempur- 

an2 udara ini 5 pesawat Utara ditem 
bak djatuh 2 lainnja dirusakkan se- 
dang pihak Amerika tidak menderita 
kerugian. — Ant. UP. 

PELABUHAN2 
mark. RD. 

Offensif musim semi Utara. . 

Capadocia menjerah? 
Hadiah 100.000 pesos 

untuk siapa ? 
Kalangan angkatan darat mengata 

“kan, bahwa sedang diadakan rundi 
ngan untuk menaluknja Guillermo 
Capadocia, seorang komunis Philipi 

na jang terkenal. Angkatan darat 
Philipina telah menjediakan hadiah 
100.000 pesos kepada jang dapat me 
nangkap Capadocia setelah ia melari 
kan diri kepegunungan dalam bulan 
Agustus 1949. 

Kini angkatan perang memberita 
kan tentang diadakannja rundingan 
Gengan isteri -Capadocia dalam soal 
menjerahnja Capadocia. — Ant.-UP. 

  

Djuga hubungan udara 
Iran — Inggeris 
ditangguhkan 

» Dengan tiba? pem. Iran memutus- 
'kan untuk ' mempertangguh penan- 
da tanganan perdjandjian perhu- 
hungan udara jang baru deprgan Ing- 
geris jang mestinja dilangsungkan 
hari Senin kemarin. 

Perlu diterangkan, bahwa hari itu 
djuga telah ditanda tangani per- 

djandjian sematjam itu dengan Den- 

AMERIKA SEPI 
L.K. 6000 orang pelaut dan 650 kapal telah terhenti karena pemo- 

gokan buruh perkapalan. (National 
djak hari Djund'at jang lalu. 

Buruh perkapalan tadi protes pe- 
milik2 kapal karena tak mau membe 
rikan kontrak mengenai upah selama 
2 tahun. Tiap pelabuhan Amerika 
jang besar kemarin sepi dan djurubi 
tjara persatuan buruh perkapalan 
itu menjatakan tak dapat diharap- 
ken akan berhentinja pemogokan itu" 
selekas mungkin. 

Sementara itu wakil persatuan 
buruh tersebut dan wakil pemilik2 
kapal serta perantara dari Peme- 
rintah. meneruskan- perundingan me 
reka hari Senen sore. 

Fapi dalam pada itu kapal2 jang 
membawa muatan? untuk pertahan 
an Eropa dan alat? perang untuk 
Korea terus berlajar menurut ren 
tjana. Serikat buruh ita mengetjaali 
kan kapal? tadi dengan memberikan 
Gjandjinja kepada Presiden Truman. 
— Ant. Rtr. 

Serangan? Ho 
MALAM Senin jl. 

  

pasukan 
ke-8 jang akan diadakan di Frank "Ho Chi Minh telah melakukan sera 
furt antara 13 Djuni dan 3 Djuli. Ja 
pan, Amerika Serikat, Kanada dan 
India adalah antara negeri2 jang 
menghadiri konperensi itu. 

Konperensi tersebut diadakan un 
tuk memperbaharui organisasi Sosi- 
alis Internasional 1. — Ant. AFP. — Ant. - Reuter. 2 

ngan sampai kedua “kali terhadap 
pertahanan Perantjis Selatan delta 
Tonkin. Jang diserang pos Perantjis 
Coma, 80 mil tenggara Hanoi dan 
Euche 6 mil Barat laut ' Namdinh 
jang terkenal sebagai pusat textiel. 

'Negert Minfak dan Darah 
K EPUTUSAN pemerintah Israel untuk menutup suatu 

persahabatan, perdagangan dan 
perdjandjian 

perlajaran dengan Amerika Serikat 
ah dibitjarakan oleh Dr. Sneh, seorang anggota parlemen Israel dari 

artai Mapim, dalami sebuah karangan dalam harian ,,AI Hamishmar”, 
Karangan ini diberi kalimat ,,Negeri minjak dan darah”. 

Dr. Sneh menulis, bahwa pemerin 
tah Israel kembali mengorbankan 
publik dengan-usahanja seolah-olah 
“perdjandjian itu tidak mempunjai ar 
ti. Perdjandjiafi. persahabatan ini 
dengan Amerika Serikat dan dima- 
Sukkannja Israel kedalam rentjana 
bantuan Amerika Serikat, tulis dok 
ter itu, adalah tindakan pertama ke 
arah persekutuan militer antara pe 

' Inerintah Israel dan ,,markas besar 
dari perang dunia di Washington”. 
erdana menteri Ben Gurion tidak 

sadja menjerahkan kekajaan nege- 
ri kita kepada penghasut2 perang, 
tetapi djuga dia berdagang dengan 
darah kita, demikian dikatakan oleh 

Konperensi pertahanan Com- 
monwealih di London 
Para menteri "pertahanan Austra 

lia dan Afrika Selatan, Philip 
MeBride dan F.C. Erasmus, telah ti 
ba di London, untuk ikut serta dalam 
konperensi para menteri pertahanan 
Inggeris jang akan 
hari Kemis jang akan datang. 
McBridge menerangkan, bahwa kon- 

perensi itu akan membitjarakan ren 

tjana pertahanan bersama, jang akan 
memungkinkan negara2 Common- 

Gimulai pada 

Maritieme Union) jang dimulai se- 
2 ' 

  

Andjurkan ,,home 
guard” lagi 

    
CHURCHILL. 

WINSTON CHURCUL, perda- 
na menteri Inggeris dimasa perang, 

mendesak supaja barisan pertahan- 

an rakjat Inggeris ( Home Guard) di 

hidupkan kembali. Churchill menjata 

kan demikian ketika ia mengun- 

djungi sebuah pangkalan angkatan 

udara Inggeris di Biggin Hill. 
Dikatakannja, bahwa bahaja yang 

dihadapi oleh Inggeris apabila petjah 

perang baru bukanlah hanja baha- 

ja pemboman? dan serangan? uda- 

ra, tetapi menurut pendapatnja mung 

kin sekali terdjadi pula serangan? 
oleh pasukan? tentara pajung jang 

dilakukan setjara lebih besarzan dari 

pada jang sudah2. 5 

Menurut Churchfl dalam keadaan 

demikian itu Iuggeris akan membu 

tuhkan seluruh kekuatan angkatan 

udaranja, dan disesaknja supaja ba 

risan pertahanan rakjat Inggeris di 

hidupkan kerabali agar beberana fal: 

tor pertahanan rakjat tidak perlu 

Jebih lama lagi diabaikan. — Ant. 
AFP. 3 

Grafstroem iang mendjadi salah 
seorang dari anggauta ' panitya 3 
orang jang diberi tugas oleh sidang 
umum untuk mengusahakan perundi 
ngan2 perdamaian itu achirnja mene 

gaskan bahwa perundingan2 perda 
maian Ru dapat diadakan melalui 
saluran2 lain daripada Panitya Dja 
sa2 Baik. — Ant. UP. 

djaman itu dikembalikan dengan di 
angsur 5 kali atau dalam tempo 5 
bulan. 

Kalau tidak . keliru saja masih 
ingat. jang berwadjib telah pernah 
mengeluarkan peraturan jang hing 
ga kini belum ditjabut, ialah menge 
nadi pemberian uang pemulihan” ke 
pada para pegawai.   

8 . Pu f a “ Missi Parlemen di Karachi 
Kemarin dulu Missi Parlemen dgn 

pesawat terbang telah tiba di Kara 
chi, demikian menurut AFP. 
Anggauta delegasi Prawoto Mang 

kusasmito menerangkan bahwa kun 

djungan missi di Karachi ini untuk 

Apakah uang — pindjaman untuk 
Lebaran jang akan datang ini tidak 

mungkin didjadikan ,woorschot uang 
pemulihan”. Hal ini menggembira 
kan pegawai negeri, sebab sesungguh 

nja pegawai rendahan jang merasa 
kan .gadjihnja belum tjukup, akan 

-mempereratkan hubungan antara Merusa berat lagi membajar angsu 

rakjat Indonesia dan Pakistan. — 74n. 
Ant. « . Kiswandjono — Bantul. 

  

Tryave Lie 

2 I k d : fi ..”. 
Moga? lekas ada ,,cease fire 

EKDJEN PBB Trygve Lie dalam : 
pidatonja dimuka para delegasi 

konperensi UNESCO di Paris antara 
lain mengharapkan lekas tertjapai- 
nja cease fire.di Korea setelah ,,ke- 
menangan besar” terfjapai. 

Kata Lie: ,,berkat keberanian serta 

kesediaan untuk berkorban diri jang 
Giperlihaikan oleh pasukan? PBB jg 

  

DJAM MALAM 
Didaerah batas 
Hongkong-RRT. 

Polisi di Hongkong mengumumkan 
berlakunja djam malam bagi selu- 
ruh daerah didekat perbatasan Hong 

kini bertempur di Korea maka per- kong-RRT., kata kalangan jang la- 

kembangan usaha menjusun kea- jak dipertjaja. Peraturan tadi ber- 
manan kotektif terhadap orang di- laku mulai malam hari sampai pagi 
manapun djuga telah madju dengan didaerah antara tapalbatas dan 
pesatnja. tempat2 jang letaknja 7 km dari 

Mereka bertempur dan tewas di sana. Sementara itu polisi Hong- 
Korea dibawah bendera kebangsaan kong telah menangkap 140 orang 

masing? serta Gibawah lambaian karena ,,keterangannja kurang 
pandji2 PBB adlah bertempur wun- lengkap”. Ant. AFP. 

tuk mentjegah j etjahnja perang du 

POLISI RAHASIA nia ketiga”. 

Achirnja dikatakan bahwa bagi 
Didikan RRT. 

Pembesar2 Tionghoa di Kanton 

  
  

mereka jang tjinta damai maka hari 
tanggal 25 Juni jakni hari untuk 
pertama kalinja organisasi PBB ber- 

tindak melaryyan agresi dengan mem 
pergunakan kekuatan kolektif harus- 
jah untuk memperingati dan meng- 
hormati mereka jang telah djatuh 
untuk kepentingan tjita2 itu. — Ant. 

Rt. 

buat dididik mendjadi polisi rahasia, 
Tionghoa di Hongkong. 

Dalam berita itu dikatakan, bah- 
wa pembesar2 tersebut telah mem- 
bentuk sebuah sekolah latihan di 
Kwangtung. Utara dibawah penga- 
 wasan penasehat2 Rusia. Ant. Rtr.   

telah mengambil 2000 orang lebih ' 

sehingga perdagangan tidaklah sehangat dimasa lalu. 

Perlu dikabarkan, bahwa kini har- 

ga slabs sekilo R.1.40, smoked sheet 
R. 5,25 dan uhsmoked sheet R. 4.50, 
sedang dua atau tiga bulan jang lalu 
harga2 slabs R. 2.80, smoked sheet 
Ik. R. 8,50 dan unsmoked sheet R. 
7,50 

Sementara itu dapat pula dikabar 
kan, bahwa harga barang2 import 

turun 30 sampai 40, terketjuali ba- 
rang2 mesin. 

4 

Bekas Menteri Keuangan 
Djerman-Hitler ke 

Amerika Sit. 

Dr. Hjalmar Schacht, bekas men- 
teri keuangan Djerman ketika za- 
man Hitler, telah sampai di Me- 
rano, Italia Utara, dalam  perdja- 
lanannja ke Amerika Selatan. 

Dr. Schacht akan bertolak dengan 
kapal dari sebuah pelabuhan Italia, 
dan negeri jang ditudjunja mung- 
kin sekali ialah Argentina. AFP. 

Komunis djalankan plan 
baru 

Dalam tahun ini di 
Asia Tenggara 

Edwin Staunton Duta Besar Ame- 
rika Serikat di Bangkok menerang- 
kan bahwa kaum Komunis ,,pada 

suatu ketika dalam tahun ini” mung- 
kin akan melakukan tindakan2 me- 
reka jang berikutnja di Asia Teng- 
gara. 
Menurut pendapat Staunton tin- 

dakan dimaksudkannja tadi mung- 
kin akan bersifat tindakan2 ,,untuk 
membelokkan perhatian” sadja ber- 
hubung dengan kekalahan2 jang te- 
lah diderita oleh pihak Tionghoa di 
Korea. 

Seterusnja Staunton menerang- 
kan bahwa kaum Komunis telah me- 
njusun organisasi jang ,,intensif dan 
effisien” di Muang Thai. Demikian 
keterangan Staunton setibanja di 
New York dari Bangkok untuk ber- 
istirahat selama tiga bulan di Ame- 
rika Serikat. — Ant. UP. 

  

Menentang panggilan 
... 2 

) militer 3 
Di Djerman Barat beberapa pemu 

da kominis mendapat luka2 ketika 
terdjadi 'perkelaian dengan pulisi 
kemarin dulu didekat markas besar 
komisaris tinggi sekutu di Bon. 

Anggauta kominis berkumpul un 
tuk mengadakan demonstratie raksa 
sa guna menentang adanja panggi 

lan militer kembali di Djerman Ba 
rat. Beberapa pemuda ditangkap te 

SEKITAR 
8 Nasional II di Djakarta nanti a 

Tanggal permulaan PON II sam- 
pai kini belum dapat diketahui, tapi 

2 : : " antjer2nja achir bulan September 

ni Kuna ea pe melar SI. Dalam laporannja kepada 

je nalan 51 01 Kan 3S PORI Pusat ketua panitia besar 

Ca PON II Dr. A. Halim menjatakan, 
bahwa kotapradja Djakarta Raya te 
lah memberikan ketentuan untuk me 

ati njediakan sebagian dari lapangan 

penjelidikan Merdeka jang telah dipergunakan 

Dokter2 dan pekerdja2 kemarin gieh BBWS (Dulu lapangan Ikada) 
memeriksa tengkorak kereta api jang guna dipergunakan pekan ini. 
mengalami ketjelakaan dimana lebih Beaja Merdeka. 

kurang 50 penumpang binasa. Kere Suatu rentjana pembuatan lapang 
ta api tersebut jang berdjalan anta an PON dilapangan Merdeka ditak- 
ra Lahore — Kaonshi (?) daerah sir akan memerlukan biaja kurang 
Karachi bertubrukan dengan kereta jebih R. 1.500,600,— serta kapasitet 

api jang mengangkut gandum. Dika untuk penonton kurang lebih 40.000 
takan oleh pegawai2 bahwa ketjela orang. Untuk pembuatannja telah di 

kaan tersebut adalah jang paling he adakan suatu jajasan, sedangkan la- 
bat di Pakistan dan korban jang lu pangan tersebut harus dapat selesai 

ka2 sangat besarnja. — VOA. dalam waktu tiga bulan. 
Rombongan2 jang akan turut da- 

lam pekan olah raga ini akan me- 

wakili propinsi2 dan untuk .— de- 
ngan mengingat keadaan2 praktis — 

panitya besar membagi Indonesia da- 
lam 13 wilajah, jakni : 

  

Kereta api maut dalam 

  

Nonton dokumen2 politik 
di Pyongyang 

Suatu pertundjukan dokumen2 po- 
itik telah dibuka di Pyongyang, di-. Sumatera Utara, Sumatera Te- 
mana terlukis komplotan ,,kaum im- ngah, Sumatera Selatan, Djawa Ti- 
perialis Inggeris dan Amerika” ter- Mur, Djawa Tengah (termasuk dae- 
hadap Korea, Tiongkok dan perda- rah Surakarta dan Jogjakarta), Dja- 

maian dunia, demikian dikabarkan wa Barat, Sunda Ketjil, Maluku, Kali 
oleh kantor berita  Sovjet ,,Tass” mantan Barat, Kalimantan Timur 

18 Wilajah. 

  dari Pyongyang. 
Dikatakan, bahwa  pertundjukan — Kalangan dagang di Djepang ka 

dan Selatan, Sulawesi Utara, Sula- 
wesi Selatan dan Kotapradja Djakar 

OLAH RAGA: 
  

PON II 
EPERTI pernah dikabarkan upatjara pembukaan Pekan Olah Raga 

kan didahului dengan pengangkutan 

“ bendera PORI dari Jogjakarta ke Djakarta oleh rombongan gerak djalan 
setjara estafet melalui djalan?2 Jogjakarta — Magelang — Semarang — 

Pekalongan — Tjirebon — Bandung — Sukabumi — Bogor — Djakarta. 

njiapkan dan mengirim rombongan 

dari daerahnja ke Djakarta. 
Jang bcleh ikut. 

Menurut peraturan2 jang ditetap- 
kan oleh panitya besar, maka mere- 

ka jang bolen ikut dalam perlomba 
an PON ke-II ini ragreka jang mem- 
punjai kewarganegaraan Indonesia, 
dan tgl. 1 Agustus 1951 tertjatat se- 
bagai penduduk sesuatu tempat di- 
wilajah itu. Selain dari ini seorang 
pengikut haruslah seorang amateur 
menurut peraturan Komite Olympia- 
de Internasional. Pernbatasan menge 
nai umur tidak diadakan, sedangkan 
mengenai prestasi pun tidak ditetap 
kan sjarat2 minimum. (Suara Mer- 

deka). 

Hocky ,Sriti” hidup 
kembali 

Didapat kabar, bahwa perkumpu 
lan hocky ,,Sriti” di Jogjakarta jang 
telah lama tak ada suaranja, baruz 
ini telah dihidupkan kembali dengan 
susunan pengurus baru: 

Ketua B.P.H. Purubojo, Wk. Ketua 

B.P.H. Surjowidjojo, penulis B.R.M. 
Sunjjoto dan R.M. Sudiro. Penasehat 

Pak Pardi dari Pendidikan Djasmani 
Jogjakarta. 

Menurut keterangan perkumpulan 
tersebut sedjak dibangun kembali 
mendapat perhatian ' besar sekali. 
Para Mahasiswa dan Perwira kabar 
nja akan turut mengambil bagian 

wealth.  mengkoordinasikan usaha2 
Dr. Sneh. 

Israel didjadikan djadjahan 
Amerika. : 

' Dalam sebuah karangannja jang 
di muat dalam harian ,,Kall Haam”. 
Myer Wilner (seorang anggota ko- 
munis dalam parlemen Israel) menu- 
lis: 
“Tak lama pula pemerintah Israel 
akan menutup perdjandjian persaha 
batan, perdagangan dan perlajaran 
dengan Amerika Serikat. Setelah 
menerima bantuan Amerika menu- 
Yui program fasal empat dari presi- 
den Truman, tindakan itu berarti su 
atu tindakan baru kearah membuat 
Israel mendjadi djadjahan Amerika 

Serikat dan mendjadi pangkalan mi 
— Jiter Amerika”. 

Selandjutnja Wilner mengatakan, 
bahwa dibawah perdjandjian itu, se 
mua pelabuhan, lapang terbang dan 
alat2 pengangkutan Israel telah di- 

serahkan kepada Amerika Serikat. 
2. At, Yasapa 3 : Tn rn 

     & 

£ Rita Hayworth selama diam diru- 
L Gen , Uya . $ 
mahnja didekat danau Tahoe minta 

didjaga oleh orang bersendjata. Alas 
annja, selama dia minta tjerai dari 

Prince Ali Khan berasa takut ditju- 
lik atau dirampok. 

      

   

.« 

  

nk? dalam bilan Mei telah mering 

: April. Djumlah uang tabungan bank 

Nasional sampai diachir bulan Mei 
ada 231”, djika dibanding dengan . Geng: 
djumlah jang tertjatat untuk setu- 
ruh tahun 1950. 

  

“rumah mereka itu, 

jumtahihja uang tabungan dafam 

at 20”, dibanding dengan bulan 

pertahanan mereka diseluruh kera 

djaan Inggeris. 
Ditambahkannja, bahwa Austra 

lia mempunjai rentjana pertahanan 
3 tahun, jang akan memungkinkan- 
nja mendapatkan 187.000 orang bila 
mana diadakan, pada achir 1953. 

. MeBride, jang selain menteri per 
tahanan merangkap djuga djabatan 
menteri angkatan laut dan udara 
menerangkan, bahwa ke-2 portefo 
lio jang terachir itu akan diberikan 
kepada lain menteri. 

  

Pentolan jahudi ditangkap 
, Di Baghdad. 
“Salim Murad Khabaza, Sekretaris 

Dewan Masjarakat Jahudi, telah di- 
tangkap oleh polisi di Baghdad ber- 
sama beberapa orang Jahudi pula 
jang hampir semuanja telah me- 
nolak kebangsaan Irak. : 

Mereka djustru sedang menung- 
gukan kesempatan untuk berangkat 
ke Israel. Polisi mengatakan telah 
menemukan sedjumlah besar sen- 
djata api, sebagai granat tangan, 
bom waktu, bedil dan revoiver dim 

demikianpun 
dalam rumah Salim Murad Kha- 
baza. — Ant. Reuter. 

Whnmanma——manaaan 

AZZAM PASHA. 
Israel & negara2 Arab 

' Sekretaris djenderia Lembaga Arab, 
Azzam Pasha, menerangkan dalam: 
konperensi pers di Ankara, bahwa 

— Ant.-AFP-P 

tidak mungkin ada persetudjuan an 
tara Israel dan negara2 Arab, ketju 
ali apabila Israel menundjukkan si 
kap menghormati putusan? Perseri 
katan Bangsa2. 

          

takan bahwa 10.000 ban mobil akan ini mendapat perhatian jang luar ta Raya. Ditiap2 wilajah itu akan di djuga. Diharapkan oleh pengurus su 

dikirim ke Birma pada achir bulan biasa dari penduduk Pyongyang. bentuk suatu panitia PON sedaerah paja Hocky Sriti dapat turut berge 
23 Ant. Tass. jang berkewadjiban menjusun, me- rak dalam PON II. 

ai 2 AA NAAM SANA Una ia BN MA PENIS MRT 2. Ka : Madan Manar et eta ata 
? 

SU AR A PERS: soal ini. Diantaranja ialah: adalah soal kedua, jang harus pula 
Ban Tentang soal pernbebasan tawa- diperiksa sampai keakar2nja, bila 

: Yamin & pembebasan tawanan 
ENGENAI proces penghentian menteri Yamin baru? ini sedikit ba- 
njak menjulitkan kedudukan Kabinet kedalam, atau mengurangi ke 

pertjajaan rakjat terhadapnja. Ini dapat diketahui adanja suara? dari 
ers, jang banjak menjimpang persoon Yamin jg dihubungkan dengan 

keruwetan dalam Kabinet. 

Jang mendjadi persoalan. “dalam merintah itu tidak ada lagi gunanja. 
hal ini, ialah siapakah sesungguhnja 
jang membikif daftar nama? tawa- 
nan itu. Kalau juridis njatanja ialah 
menteri kehakiman sendiri jang ber 
tanggung djawab, tapi apakah sung 
guh2 betul dia sendiri jg mengum- 
pulkan nama2 itu. Inilah jang men- 
djadi pertanjaan umum. Memang 
seluruh kabinet telah pertjaja sadja 
apa jang ditindakkan “oleh Yamin. 
Tapi, akibatnja ruwet dalam kabi- 
het, sampai Yamin sendiri minta 
berhenti. 

HARIAN UMUM Surabaja menja 
takan pendapatnja sbb.: 
Mengenai peristiwa. penangkapan 

kembali ini timbul pertanjaan, ber- 
dasarkan atas kesalahan apa orang2 
itu ditangkap lagi, kalau mereka su 
dah dibebaskan dari tuduhannja jg 
lalu, menurut putusan pemerintah 
jang mendjadi gara2 itu. 

“Djurubitjara komando militer Dja 
karta menerangkan, bahwa penang 
kapan kembali atas dirinja Chaerul 
Saleh itu adalah berdasarkan pada 
pasal 19 dari SOB, 

“Dengan adanja troef dari peratu- 
ran SOB ini sebetulnja putusan pe- 

  

han memang dibitjarakan oleh ka- 
binet dan dalam principe disetudjui. 
Siapa2 jang akan dibebaskan akan 
dirundingkan kemudian. Tetapi, be- 
gitu zegsman kita, dengan seko- 
njong2 setengah djam sebelum Pe- 
merintah memberikan djawabannja 
babak pertama pada parlemen, Ya- 
min wmenjodorkan daftar nama 
orang2 jang akan dibebaskan dgn 
keterangan, bahwa mengenai hal ini 
Djaksa Agung telah diadjak berun- 
ding. Keterangan jang belakangan 
ternjata tidak benar. Djaksa Agung 
bukannja diadjak berunding oleh 

SIN MIN Semarang setelah me- Yamin, tetapi hanja diperintahkan 
ngupas proses pemberhentian Yamin untuk mendjalankan keputusan itu. 

dengan akibatnja menjerukan shb: Apa keuntungan Yamin dgn men- 

Diluar dari segala keruwetan jang djalankan muslihat ini? Ia akan 
masih mesti dihadapi dan diatasi, mendapat backing jang kuat, kare- 
njatalah betapa hebat akibatnja se- 
suatu perbuatan jang tidak didasar 
kan atas kedjudjuran. Terutama dji 
ka jang melakukan perbuatan itu 
ada seorang anggauta pemerintah, 
keadaan nistjaja sangat merugikan 
prestige dan kepertjajaan negara, 
hal mana kita dapat menampak pa- 
da kedjadian sekarang ini. 

Hanja sadja pentjabutan putusan 
ini rupanja dianggap terlalu banjak 
menurunkan prestige. Menjedihkan ! 

baskan itu terdapat banjak sekali 
kawan2nja. 

Begitulah keterangan tidak resmi 
jang kita dapat disekitar sogl pem- 
bebasan 950 tawanan itu. 

Djadi kesimpulan kita tentang pe 
ristiwa pembebasan tahanan jang 
menggemparkan itu jalah: Disatu 
pihak Yamin mengadakan tipumus- 
lihat untuk kepentingan sendiri, di- 
lain pihak Sukiman dll terlalu mena 
ruh kepertjajaan padanja. 

INDONESIA RAYA Djakarta me 
ngupas tentang “soal ,,te goeder 
trouw” dalam intern kabinet, jang 
mungkin menjebabkan adanja krisis 
jang lalu. Antara lain dikatakan: 

Sampai dimana kesalahan Yamin 

Dari sini kembali terbukti, bahwa 
selainnja kepandaian dan ketjerda- 
san otak, djuga sangat perlu diper- 
hatikan bagian batin dari orang2 jg 
hendak dipilih untuk menduduki dja 
batan2 tinggi, terutama karena pu- 
tusan2 mereka dapat menjangkut- 
pautkan kepentingan serta nasibnja 
rakjat dan pemerintahan negeri. 

TANAH AIR Semarang banjak 
mengemukakan pertanjaan terhadap 

na di antara orang2 jang akan dibe 

Negara ini memang mau  membu- 

sungkan dada dan memakai praedi- 

caat ,,negara hukum”. 

Berita2 jang botjor keluar menja 

takan, bahwa keempat Menteri lain 

nja setjara ,,te goedertrouw”  (per- 

tjaja mempertjajai) telah meletak- 

kan tanda-tangannja atas Peraturan 

Pemerintah jang menurut Djurubi- 

tjara KMKB tidak bernomor itu. 
Mereka jang disebut pemimpin? Ne 
gara dgn ini ingin membersihkan di 
ri, mentjutji tangannja jang sudah 
berlumuran. 

Apakah kita dapat menjerahkan 
pimpinan Negara pada orang2 jang 
bertindak ,,te goedertrouw”  sadja, 
lebih2 dalam soal2 penting seperti 
ini. Apalagi kelak dengan masalah2 
jang berhubungan dengan dunia in- 
ternasional dimasa datang ? 

Kalau betul Yamin telah mentjoba 
menipu teman2 sedjawatnja dalam 
Kabinet, maka tariklah pula sendiri 
kesimpulan, bagaimana tjorak, wa- 
tak, pribadi masing2 menteri jang 
setjara collegiaal menanda tangani 
suatu keputusan dengan tidak meme 
riksa lebih landjut akibat?nja. Me- 
reka telah masuk perangkap Yamin 
atau memang dalam suatu saat jg 
alpa melupakan pengetahuan  Hu- 

kum Negara dan Undang2 Hukum 
Pidananja. 

: Kita bertanja apakah Dewan Per 
wakilan Rakjat masih akan membe 
rikan kepertjajaannja, 

Dinginnja perdagangan dalam ne- 

geri pada waktu ini sangat terasa 
oleh para pedagang asing ataupun In 
Gonesia, dan menurut keterangan pe 
dagang2 Tionghoa, perdagangan se- 
karang bila dibanding dengan tiga 
bulan jang lalu, telah merosot hing- 
ga 5075. 

Karena merosotnja perdagangan 
ini, tampaknja pedagang2 Tionghoa 
jang banjak mengadakan hubungan 
“import dari Singapura dan Hong- 

kong tidak begitu suka mempergu- 
nakan devisen untuk import, sungguh 
pun harga Straitsdollar dan Hong- 
kong dollar menurut devisen masing2 
R. 8.75 dan R. 1.98. Perlu diketahui, 
bahwa harga Straitsdollar menurut 
inducement R. 6.20. Sebabnja peda- 
gang2 tidak ingin menggunakan de- 
visen untuk import dari Singapura 
dan Hongkong, berhubung diwaktu 
ini dollar untuk perdagangan induce- 
ment telah didjualkan orang lebih 
murah hingga djauh dibawah harga 

Straitsdollar menurut devisen biasa, 
karena ketiadaan uang. 

Sebagai tjontoh dapat dikemuka- 
kan, bahwa baru2 ini seorang Tiong 
hoa di Medan telah mengirimkan kem 

bali izin devisen untuk import obat2 
an dari Hongkong. , 

Sungguhpun keinginan untuk 
mengimport barang2 dari luar nege- 

ri karena dinginnja pasaran dalam 
negeri, tidak besar, akan tetapi ka- 
langan2 dagang dikota ini berpenda- 
pat, bahwa harga barang tidak akan 
dapat naik lagi, sebab tenaga pem- 

beli karena turunnja harga karet ti- 
dak akan sekuat dimasa lampau. 
Melihat pesanan jang dilakukan oleh 
para pedagang dibulan Djanuari jg 
lalu, barang2 import mana akan tiba 

pada achir tahun ini di Indonesia, ma 
ka Indonesia untuk setahun jg akan 

datang, tidak akan kekurangan ba- 
rang2 import. 

Lebih djauh perlu dikabarkan, bah 
wa tenaga pembeli dari rakjat ber- 
kurang, berhubung selain harga ka 
ret rakjat turun, djuga harga ma- 
kanan sehari-hari tidak ada menun: 
djukkan tendens menurun, dan kini 
masih tinggal tetap djuga. — Ant. 

  

Harga2 resmi barang di 

  

Jogja 
Beras giling: 

Beras giling No. 1 P. It 
Beras giling No. 2 » 140 
Beras giling No. 3 » 1,40 
Beras tuton No. 1 3» 1,40 
Beras tuton No. 2 an 

Beras merah » Jihan 

Djenis ubi dan katjang: 

Kentang R. 2,40 
Gaplek ” Ka 

Tapioca ST an20 
Katjang hidjau at Ne 
Katjang tanah kupas ne 220 

Katjang merah po 
Kedele putih » 3— 

Kedele hitam 5: » 220 
Djagung pipilan putih  — 

Djagung pipilan kuning 35 

Dienis bidji: 

Bidji djarak R. -— 
Bidji kapas TI 

Kemiri kupas 320 
Bidji kopi W.I.B. "1 — 

Bidji kopi Rakjat Pang 
Bidji kopi pinang aa "— 

Rempah - rempah: 

Lombok merah basah MR: “150 
Lombok merah kering 5 — 

Lada putih » 70— 
Lada hitam 2 Bp Aa 
Tjengkeh zanzibar ». 15,— 
Asam kupas » 1,20 

Widjen putih » 3— 
Widjen hitam 1,60 

Kopra 7 SR 

Brambang » 3— 
Bawang Ik b0 
Ketumbar » 10,— 

Telur dan ternak: 

Telur ajam / buti R. 0,35 
Telur itik » 045 
Daging sapi PA 
Daging kerbau » 6— 
Daging kambing  — 
Daging ajam 2 6— 
Daging babi no 
Barang perhiasan: 

Emas 22 karat R. 32,50 
Perak. —.— 

Lain - lain: 

Gula pasir / Kg. R. 3,10 
Gula kelapa » 1,50 
Gula aren SG 
Teh B.O.P. BA 
Teh Rakjat Aa, — 
Panili an — 
Tembakau Rakjat » 10”— 
Tembakau Firginia » 90,— 
Klembak » 86.25 
Manis djangan » 8— 
Kelapa an. 040 
Minjak kelapa ng 
Minjak tanah »..060 
Gambir kembang Tapa 
Gambir pesagi » M4,— 

Karet di Djakarta 
Harga karet untuk fob. Djuli ter 

tjatat kemarin djam 17.00 dipasar 
Djakarta sbb: 
Sheet NO Kon R.17,95 pemb. 

1 Ke hana is 
te AN PN ANA st P 

Sheet No. 1 e.k. ready 
tg. Priok ,, 7,50 djadi 

COBA On la aa yaa » 8,80 pemb. 
Pasarnja tetap. — Ant. 

Emas di Djakarta 
Harga emas tertjatat kemarin dj. 

17.00 di pasar Djakarta sbb: 
BATAS Norak Mi klak “ BR. 832 

a Ka ea bath »' 340 
Fs NA MB 1 80,70 
h no Ata Kn On Ant, 
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