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Sekitar perdjandjian per- 
“sahabatan Indonesia— 

Filipina 1. 
Perdjandjian « persahabatan jang 

akan ditanda tangani diantara Indo 
nesia dan Pilipina di Djakarta ada 

lah terutama terdorong karena ke 
hendak Pilipina untuk menarik Indo 

nesia kedalam lingkungan pertaha 
nan Amerika di Pasifik dan djuga 
dari Pilipina uhtuk mendapatkan 
perlakuan istimewa atas dasar ,,the 

most favoured nation” didalam Kana 
"ngan pelajaran. 

Masih ada kesempatan bagi Yamin 
UNTUK BELA BELEIDNJA 
SUL interpelatie mengenai pembebasan 950 ta- 

hanan kemarin diadjukan kepada sekretariat ' 
Parlemen oleh 5 anggauta, jaitu Z. Baharuddin 

(tidak berpartai), Arudji Kartawinata (PSII), Sutan 

Makmur (PRN), Sahetappy Engel (Demokrat) dan 

Siauw Giok Tjhan (tidak berpartai). Usul interpe- 

  

Mr. MOH. YAMIN. 
Ia akan bela beleidnja. 
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Sidang Parlemen 
Hari Selasa jl. parlemen telah ber 

sidang untuk membitjarakan rentja 
na undang2 tentang perubahan dan 
tambahan undang2 lalu-lintas djalan 
(Wegverkeersordonantie Stbl. 1933 

No. 86). 
Tentang perubahan2 jang diada 

kan pada undang2 tersebut telah di 
bitjarakan lebih dahulu dalam suatu 

panitia jang terdiri dari 3 anggota. 
Oleh panitia tersebut telah diberikan 
pendjelasan2 kepada sidang parlemen 
tentang peruhanana jang telah diada 
Kami jan 

Berbagai Anyirota Pete telah 
mengemukakan pendapat mereka me 

ngenai perubahan2 dan tambahan2 
jang diadakan pada rentjana un 
dang2 lalu-lintas itu. Sidang ditun 
da sampai pada waktu jang akan di 
tentukan dimana Pemerintah nanti 

akan memberikan djawabannja. 

Ant. 

latie itu iengkapnja sbb: 

Apakah sebahnja isi statement pe 
'merintah jang diutjapkan didepan 
tjorong radio tgl. 5 Djuni jl. dan di 
utjapkan dalam djawaban dan kete 

rangan pemerintah babak pertama 
tgl. 7 Djuni jl. dengan disertai seba 
gai lampiran suatu daftar nominatip 
dari pembebasan 950 tahanan politik, 
sesudah putusan itu didjalankan, dgn 
tiba2 ditjabut kembali oleh pemerin 
tah. - 

Pendjelasan: (1) keterangan peme 
rintah dilakukan dimuka pleno DPR 
seakan-akan hanja hendak mengemu 

kakan bahwa pembuatan daftar oleh| 
dari Menteri Kehakiman berlaku ti 

. dak sebagai didjandjikan, (2) penang 

kapan kembali mereka jang telah 
dibebaskan dari tahanan seakan- 

akan dapat dibenarkan karena Men 
teri Kehakiman tersebut telah me 

ngundurkan. diri dari pemerintah, 
(3) statement 5 Djuni 1951, state 

ment Menteri Pertahanan mengenai 
pergolakan dalam Angkatan Pe 

rang, keterangan Kedjaksaan Agung, 
penangkapan2 kembali jang didasar 
kan atas bermatjam reaksi jang ter 
tentu, mengakibatkan suatu rente 

tan kedjadian2 jang harus Pa 
kan lebih djauh. 4 

Yamin masih bisa. 
bela diri 

Mr. Moh. Yamin sebagai anggota 
parlemen masih dapat mengadakan 

pembelaan dimuka parlemen menge 
nai beleidnja dalam soal pembeba 

san S4 tahanan politik ketika ia 
  

Konperensi pers perdagangan: 
  

Beras, gaplek, 
minjak 

gula, tekstil, 
tanah 

Persiapan dalam masa patjeklik 

D masa patjeklik jad. pemerintah 
ENGAN maksud akan meringankan beban rakjat Jogjakarta di dim 

daerah telah berusaha membeli padi 

sebanjak R 10.— djuta. Pindjaman ini disediakan oleh Pemerintah Pu- 
sat sebagai pindjaman Kredit. Pembelian padi akan diserahkan kepada 
4 badan partikelir jang dipandang sudah pandai dalam urusan ini dgn 
tjara krediet. Badan? ini ialah BPKR (Badan Penjelenggara Makanan 

Rakjat) Nirwana, Tridarmo dan Suroredjo. Disamping itu djuga kepada 
perseorangan akan diberi kesempatan pindjam guna pembelian padi 

tersebut. Demikizn keterangan kantor perdagangan daerah Jogjakarta 

dalam konperensi pers dipressroom Jogjakarta. 

Dikatakan, bahwa pemerintah da 
lam hal ini  hanjalah merupakan 

perantaraan belaka. Pembelian padi 
tersebut akan mendapat bantuan ge- 
rakan tani, organisasi tani lain2-nja. 
'Pindjaman krediet 

rah harus dikembalikan dengan bu 
nga sebanjak 5X, sedang pengemba 
lan dari badan2 tersebut jang ter 
gabung dalam ' Lumbung Mataratn 
sebanjak 779. Perlu diketahui pindja 

man ini tidaklah memerlukan borg 
sama sekali. N 

Pemerintah djuga" akan menda 
tangkan beras dari luar negeri. Ini 
mengingat, bahwa persediaan dalam 
daerah sendiri masih kekurangan 
sungguh2. Berhubung dengan tena 
ga2 guna urusan ini masih diserah 
kan kepada The Big Five, maka Jo 
gjakarta akan berusaha dengan seku 
at tenaganja supaja ahli dari Jogja 
karta akan dapat turut sebagai pe 
ngurus dalam soal ini, demikian kan 
tor perdagangan menjatakan dalam 

konperensi pers kemarin. 
Mengingat bahwa penduduk Jogja 

karta tidak semua makan beras, .ma 
ka pemerintah daerah djuga menje 
diakan pembelian  gaplek sebanjak 

2500 ton, jang rata2 seharga R 400 
1 ton. Guna pembelian ini pemerin 
tah menjediakan uang sebanjak 1 
djuta Rupjjah. 

Seperti diketahui sampai kini oleh 
pemerintah telah diadakan pemba- 
gian gula pasir. Menurut keterang- 
an pemerintah pusat dimulai Djuli 
jad. ini pemerintah tidak lagi menge 
Juarkan pembagian, akan/ tetapi 
akan diadakan pendjualan gula se- 
tjara bebas. Dengan setjara begini 
maka NIFAS (perusahaan gula) 
akan dapat meninggikan harga gula 
ini paling sedikit R 0.40 sekilo. Ka- 
lau diperhitungkan, bahwa untuk 
daerah Jogjakarta sadja pemerintah 
membutuhkan untuk penduduk se- 

banjak 1000 ton gula, maka dapat 

  

dari pemerin - 

tah pusat ini oleh pemerintah dae 

dihitung, bahwa Jogjakarta akan 
»diperas” oleh pihak NIFAS dari 
laba pendjualan gula 1000.000 kali 
R 0.40. 
Berhubung dengan tindakan peme 

rintah sedemikian ini didapat kabar 
dari pelbagai daerah . di Indonesia 
adanja protes2 dari rakjat jang me 
mintakan  kebidjaksanaan pemerin 

tah, mengenai pendjualan gula ini, 
demikian kantor perdagangan. 

Dalam hal ini pemerintah pusat 
memberikan alasan, bahwa kenaikan 

gula itu utk rehabilisasi paberik2 gu- 
la jg kini rusak karena bumi hangus 
jig lampau. Dan penarikan” uang 
laba dari gula ini akan diperuntuk- 
kan pembangunan paberik2 itu. 

Pemerintah pusat djuga menjedia 
kan tekstil untuk . hadijah lebaran. 
Tapi sampai kini | kantor perdaga 
ngan Jogjakarta belum tahu tentang 

tjara pembagiannja. 
Didapat kabar lagi, bahwa peme 

rintah daerah Jogjakarta telah me 
nerima 1000 buah sepeda dari pusat 

untuk dibagikan kepada para lurah2 

dideSa-desa kalau ada sisanja akan 
diserahkan kepada pegawai2 desa2 
jang membutuhkan kendaraan sepe 

da. Demikian keterangan pihak kan 
tor perdagangan, daerah Jogjakarta 

dalam konperensi pers kemarin. 

BUKAN SEBAGAI ADJUDAN 
Berhubung dengan berita jang me 

njatakan bahwa Major Achmadi Ko 
mandan TP Brigade 17 dipanggil ke 
Djakarta dari Solo, lebih landjut 
djuru bitjara Kementerian Pertaha 
nan Major Bachtiar Lubis mendje 

laskan, bahwa pemindahan Major 
Achmadi ke Djakarta itu adalah soal 
mutasi biasa dan tidak ditempatkan 

sebagai Adjudan Kolonel Nasution 
Kepala Staf Angkatan Darat. Dite 
rangkan djuga, bahwa Kolonel Nasu 
tion dan Major Achmadi tidak akan 

berangkat keluar negeri, — Ant, 

  

  

-. lankan untuk pertama 

masih mendjadi Menteri Kehakiman, 

demikian keterangan beberapa ang 

gota parlemen jang ditanjakan pen 

dapatnja apakah parlemen akan 

minta kepada Mr. Yamin untuk mem 

berikan pendjelasan tentang soal 
tersebut diatas. Menurut ketera 
ngan2 Mr. Moh. Yamin ketika hen 

dak meletakkan  djabatannja seba 
gai Menteri "Kehakiman telah me 

njampaikan kepada kabinet suatu 

memorandum jang membentangkan 

beleidnja sebagai Menteri Kehaki 

man dalam soal pembebasan 950 

tahanan politik atas dasar2 juridis. 

Tidak terdapat keterangan apa isi 

memorandum tersebut jang akan 

dapat membawa kedjelasan tentang 

beleid Menteri Kehakiman dan. selu 

ruh kabinet disekitar pembebasan 

950 tahanan itu. Dalam menghadapi 

interpelasi dalam parlemen beberapa 

kalangan parlemen berpendapat bah 

wa pendjelasan mengenai soal terse 

but sukar akan dapat dielakkan. — 

Ant. 
  

Gondowasito kagum 
—. Ihd alat2 modern 

'USA 
A. S. Gondowasito dari Kemente- 

rian Pertanian di Djakarta, jang 
menghadiri perkemahan nasional jg 
ke-21 dari Perkumpulan 4-H kagum 
melihat penghidupan pertanian di 
Amerika Serikat. 

Gondowasito jang hidup selama 
dua minggu bersama2 seorang tani 
di Rockville, dinegara bagian Con- 
necticut menjatakan, ,,sungguh se- 
hang penghidupan kaum tani di Ame 
rika Serikat”.  Gondowasito mene- 
rangkan bahwa ia senang sekali dgn 
mesin perahan listrik jang ia dja- 

kalinja di 
Connecticut 'itu. Selandjutnja ia 
menjatakan bahwa ia ,,kagum meli- 

“hat alat-alat jang modern dan alat2 
jang menghemat kerdja dipedusun- 
an” dan ia memudji djawatan Pe- 

. meliharaan Tanah Amerika Serikat. 
Disamping pemimpin2 pertanian 

jang datang dari Indonesia dan Djer- 
man itu, kira2 ada 25 pemimpin 
pemuda pertanian jang lainnja jang 
datang dari negeri2 Eropah untuk 
menghadiri perkemahan di Washing 

ton itu. Usis. 

2000 Buruh B.V.M. mogok 
Kemarin seluruh buruh B.V.M. di 

Djakarta jang berdjumlah Ik. 2000 
orang mengadakan pemogokan seren 
tak. Sebab dari pada aksi ini ialah 
ditolaknja tuntutan mereka jang be 
rupa hadiah lebaran sebanjak 2 bu 

lan gadji dan gratificatie tahun '49. 

Aksi mogok ini menurut Panitia Ak 
si Pemogokan Buruh B.V.M. akan di 
djalankan sampai pihak direksi B. 

V.M. mengabulkan tuntutan tersebut 

diatas. 
'Pihak madjikan  menjandarkan 

penolakannja pada kesulitan keua 
ngan a.l. dengan menjatakan adanja 

hutang R 600.000 jang masih harus 
dibajar, sedang pihak buruh berpen 

dapat bahwa kekurangan uang itu 
ialah karena uang jang masuk sege 
ra digunakan untuk membeli tam 

bahan alat2 pengangkut seperti bus2 
dan barang2 untuk persediaan. 

Dapat dikabarkan bahwa sebagian 
ketjil dari buruh trem telah medahu 
lui aksi mogok ini. sedjak kemaren 
sore djam 5. — Ant. 

SIAPA DAPAT FIAT ? 
MOBIEL FLAT ,,1400” (Prioriteit B) 

Bb Tu 
DUA HADIAH TAMBAHAN RE- 

TOUR TIOKET PER G.LA. 
54596 54598 

SEPEDA MOTOR NORTON TWINS 

500 cc. 

49077 

MOBIEL FIAT ,,i400” (Prioiteit B) 
MESIN TIK ROYAL ,GRAY 

: MAGIC” 

28029 03 9 

  

RADIO PHILIPS BX 3986 A 

15256 28088 37585 68741 77805 

(Landjutannja lihat ruangan adver- 
tensi), 

Atas pertanjaan apakah dialam 

perdjandjian itu diantara Indonesia 
dan Pilipina itu ada termuat ,,the 

most favour nation” buat Pilipina di 
dalam lapangan pelajaran seperti 
digambarkan dalam berita tersebut, 

Kementerian Luar Negeri .menerang 
kan bahwa perdjandjian persahaba 
tan itu seperti jang telah ditanda 

tangani antara. Indonesia dan nege- 
ri-negeri lain. Demikian antara lain 

keterangan Kementerian Luar Nege 
Yi. — Ant. Pe 

  

Menteri Tedjasukma- 
na di Djawa Timur 
Selasa malam jl. sekira pukul 

19.00 Menteri Perburuhan, Iskandar 

Tedjasukmana telah tiba di Suraba 
ja dari kundjungannja ke Tjirebon, 

Semarang dan Tje»u. Malam itu dju- 
ga Menteri Perburuhan didjamu dlm 
sebuah pertemuan ramah tamah dgn 
keluarga Kementerian Perburuhan 

jang terdiri dari Djawatan Penempa 

tan Tenaga, Pengawasan Keselama 
tan Kerdja, Pengawasan Perburuhan 
dan Kantor - Penjuluh Perburuhan 
provincie Djawa' Timur jang berke 
Gudukan di Surabaja. Kemarin pagi 
Menteri Iskandar mengadakan pem 
bitjaraan dengan Gubernur Djawa 

Timur, Samadikun, Kol. Bambang 
Sugeng, Wali Kota Dularnowo, dan 

Res. Pamudji. Setelah itu ia menga 

dakan kundjungan ke perusahaan? 
al. pabrik rokok dan penataran ang 

katan laut. Semalam diadakan perte 
muan dengan wakil2 organisasi bu 
ruh, partai2 politik dan undangan 
lainnja. Hari ini Tedjasukmana akan 
meneruskan perdjalanannja ke Mo 

djokerto dan hari Djum'at rombo 
agan ditunggu . kedatangannja di 

Kertosono, dan Madiun. — RS. 

Embargo 

      

   

UMUM 

Perdana, Menteri Sukiman 
Malidjawin anggota2 

parlemen. 
Selasa malam P.M. Sukiman te- 

lah mendjamu anggota2. parlemen 
bertempat kediamannja di Merdeka 
Selatan. Pertemuan tersebut dimak 
sudkan untuk merapatkan hubungan 
antara Parlemen dan Pemerintah. 

Dalam pertemuan itu selain ang- 
gota2 parlemen hadir djuga segenap 
Menteri dan pembesar2 angkatan pe 
rang bersamgd njonja. Perdjamuan 
jang dilakukan ditaman dibelakang 
rumah P.Mj/ itu.berdjalan 

kl. 8 djam dalam suasana gembira. 
Antara. 

Hari Koperasi Indonesia 
Hari 12 Juli 51 akan diperingati se- 

bagai ,,Hari Koperasi Indonesia” utk 
pertama kali akan diadakan diselu 

ruh Indonesia. Demikian berita jang 

diperoleh dari badan koordinasi ko 
perasi Djawa Barat. Menurut kete 
rangan badan koordinasi koperasi itu, 
hari tanggal 12 Juli itu adalah hari 
kebangkitan dan pembangunan ge 
rakan koperasi rakjat Indonesia 

dalam djiwa dan bentuk baru sesuai 
dengan asas2 ekonomi jang terdapat 

dalam artikel 33 UUD R.I. jaitu 

berdasarkan gotong rojong dan keke 
luargaan” sesudah meninggalkan 
dasar2, jang dulu ditanamkan di In 
donesia oleh Prof. Boeke dan Rock- 
dale. 

Diterangkan selandjutnja, putusan 
tersebut telah diambil oleh kongres 
koperasi rakjat seluruh Indonesia di 

"rasikmalaja 12 Juli '47, oleh karena 
kebetulan tiap2 usaha gerakan kope 

rasi djatuh pada tgl. 12 Juli sadja. — 
Ant. 

BT! minta djadi ang BPP. 
Dewan Pimpinan Pusat Barisan 

Tani Indonesia memberitakan, bah 

wa berdasarkan putusan sidang 
Dewan Harian DPP - BTI tanggal 
18-6-1951, BTI mengadjukan per 
mintaan kepada Sekretariat Badan 

Permusjawaratan Partai2, untuk di 
terima mendjadi anggota Juar-biasa 
dari Badan tersebut. 

Dengan demikian maka 300.000 
petani anggota2 BTI jang diorgani 

sasi di Tjabang2 Kabupaten diselu 
ruh daerah Djawa — Madura, Suma 
tera, Kalimantan dan Sulawesi, ber 
diri dibelakang BPP untuk melaksa 
nakan programnja. 

Karet: 
  

ladonasih harus dapat kompensasi 
agar produksi. djangan tertumpuk 
D ENGAN adanja maksud Pemerintah untuk memasukkan karet dim 

daftar bahan strategis sebagai akibat dari resolusi embargo terha- 
dap RRT berbagai kaiangan Parlemen meskipun tidak begitu merasa 
heran menjatakan kechawatirannja apakah tindakan Pemerintah itu me- 
rugikan. 

Mr. Tambunan anggauta. terkemu- 
ka dari seksi L. N. Parlemen mene- 
rangkan karena pentingnja soal ini 
maka dikandung maksud untuk se- 
gera membitjarakannja antara seksi 
Luar Negeri DPR dengan Kemente- 
rian Luar Negeri dan Kementerian 
Perekonomian. ya! 

Menurut Tambunan selekasnja ha- 
rus diadakan perundingan dengan 
djalan diplomatik atau peran... 
antara Pemerintah Indonesia dengan 
Pemerintah Amerika maupun dengan 
Pemerintah negara2 lain jang me- 
njokong embargo untuk mendapat- 
kan kompensasi (penggantian) jang 
'lajak bagi Pemerintah Indonesia ka- 
rena kerugian2 jang dideritanja se- 
bagai akibat dari , embargo karet 
dan lain2nja. 

Wudjud kompensasi itu sekurang2 
nja ialah mendapatkan harga ba- 

“han2 itu jang sepadan dengan harga 
jang telah kita peroleh selama ini. 
Pun Indonesia harus mendapatkan 
fa Dekan 

t 

kompensasi dalam djumlah tonnage 
jang dapat mendjamin tidak tertum- 
puknja produksi karet kita. 

Dalam hubungan ini Mr. Tambu- 
nan berpendapat djuga bahwa keru- 
gian2 jang diderita karena turunnja 
harga karet sedjak disetudjuinja 
embargo sampai saat penentuan ma- 
suknja karet dalam daftar embargo 
seharusnja didapatkan ' kompensasi 
pula. Ant. 

Chambre de de “Commerce 
Belgigue — Indonesienne 
Pada tanggal 15 Djuni j.bl. di 

Brussel, Belgia, telah didirikan cham 
bre de commerce Belgigue — Indo- 
nesienne atau gemengde Kamer van 
koop-hadel jang diketahui oleh Mr. 
van Uffelen. 

Tudjuan badan ini jalah memper- 
erat perhubungan dilapangan ekono- 
mi dan perdagangan dan mengada- 
kan perhubungan langsung antara 
Belgia dan Indonesia. 

aa Sa nh aa 

P. M. SUKIMAN DAN ANGGOTA2 PARLEMEN 

selama - 

ANN PAN aa Ta ST GO a PET 2 Si BNN 2 GA BA 
Bit 

  
Ko MU EU 

| WWRAP SEBUTKAN Ro, LANG 

  

LANGGANAN 3 
Dalam dan Luar Kota 

Sebulan R 9 
Etjeran f k oa 

ADPERTENSI $ 

20 milimeter, 1 kolora RB 0.79 

  

Ketua Parlemen Mr. Sartono berdjabat tangan dengan Perdana Menteri 
Sukiman. Apakah akikat dari djabatan tangan ini? ....... 

Antara. 
  

ANTI —INGGERIS DI TURKI 
Karena sikap ragu2 Inggeris dim soal penerimaan 

Turki dalam 
ON Turki ,,Cumhuriyet” menjatakan, 

Pakt Atlantik 
bahwa suatu kampanje 

anti-Inggeris dengan setjara luas pada waktu ini sedang didjalan- 
kan di Turki ditengah? perasaan 
sikap Inggeris jang menentang ikut sertanja Turki dim Pakt 
Dikatakannja oleh harian tersebut, 
buktikan akan perlunja diadakan 
ngan? antara Inggeris dan Turki. 

Kalangan2 jang dapat dipertjaja 
di Ankara menerangkan, bahwa Ing 
geris menentang ikut sertanja Turki 
dalam Pakt Atlantik agar dapat 
mempertahankan serta memperkuat 
»keuntungannja jang sudah, gon- 
tjang” itu di Timur Tengah dengan 
djalan membentuk sebuah komando 
Inggeris didaerah tersebut. 

Harian ,,Cumhuriyet” menambah- 
kan, bahwa ,,rakjat Turki tidak su- 
ka melihat 2 djuta anggota angka- 
tan perangnja itu tunduk kepada pe 
rintah seorang djenderal Inggeris jg 
hanja mempunjai 115 divisi tentara 
dibawah komandonja.” 

Sebuah ,,pion” terhadap 
Sovjet Rusia ? 

Beberapa penindjau tertentu di- 
ibukota Turki sementara itu menja- 
takan pendapatnja, bahwa Inggeris 
mungkin bermaksud menggunakan 
Turki. sebagai suatu ,,pion” untuk 
suatu - persetudjuan-sematjam ,,Mun 
chen” jang katanja kini sedang di- 
persiapkan dengan Sovjet Rusia. 

Menurut penindjau?2 itu per- 

tengkaran sekarang ini jang tim- 

bul oleh sebab adanja sikap ragu? 

dari, London untuk menjetudjui 

masuknja Turki dalam Pakt Atlan 

tik, meliputi masalah seluruhnja 

dari politik Inggeris di Timur Te- 

ngah pada satu pihak, serta masa 

lah lainnja jang dinamakan poli- 

tik mengalah Inggeris terhadap 

Sovjet Rusia dilain pihak jang ki 

ni mengenai hubungan seluruhnja 

antara Inggeris dan Turki. 

Akan tetapi dikemukakan oleh 

para penindjau itu bahwa kampanje 

jang kini sedang didjalankan ' oleh 

komentator2 dan surat2 kabar jang 

dekat dengan pemerintah Turki itu 
hanjalah ditudjukan terhadap kera- 
djaan Inggeris, dan tidak terhadap 
Perantjis dan Amerika Serikat. Di- 
tambahkannja, bahwa berlainan de- 
ngan apa jang telah dikabarkan di- 
luar negeri, kampanje anti-Inggeris 
itu harus djangan dipandang seba- 
gai suatu gerakan netral dari Tur- 
ki. — Ant-AFP. 

tidak senang jang disebabkan oleh 
Atlantik. 

bahwa kedjadian?2 achir?2 ini mera- 
penindjauan kembali terhadap hubu 

  

Koran Jogja hadapi 
—a kesulitan kertas -— 

Kawat jang diterima oleh 
S.P.S. di Djakarta menjatakan, 

bahwa harian Nasional kini 
menghadapi kekurangan ker 
tas. 

Lain berita menjatakan, 
bahwa koran2 Semarang meno 
lak kiriman kertas baru2 'ini 

karena kertasnja djelek dan 
mirip pada kertas merang. 

Demikian Antara Djakarta. 

t 

Di Semarang ba- 
njak. kertas 

BERHUBUNG - dengan ada 
berita sk. ,,Tanah Air” menda 

pat kesukaran2 dalam soal 
kertas, sehingga kemungkinan 
akan tutup,,maka kementerian 
penerangan Djakarta mengu 

mumkan menurut tjatatan tgl. 
7 Djuni ini Semarang telah 

mendapat kertas sebanjak 100 
ton. Pengangkutan ini didja 
lankan dengan kapal ,,East 

Way”. 
Pengiriman itu sebesar dub 

bel formaat dari firma Ree- 
kum. Maka dari itu kempen 

menganggap tidak perlu ada 
kewatiran dalam kesukaran 

kertas di Semarang. — (JB).       

  

— SEORANG blijver kementerian 
penerangan di Jogjakarta jang sudah 
landjut usianja, bersedia dipindahkan 

ke Wonosari (Gunung Kidul) asal 
diberi mobil dinas (gaduhan) dalam ' 

mendjalankan dinasnja itu. Kalau 
tidak dikabulkan ia akan minta pen 

Sion sadja. : 

    

Masaalah minjak Iran. 
  

PERUNDINGAN DI TEHERAN GAGAL 
Inggeris akan serbu Abadan ? 

ERUNDINGAN ANTARA DELEGASI IRAN DAN  DELEGASI 
“A.LO.C. DI TEHERAN PADA MALAM RABU JL. TELAH GAGAL 

SAMA SEKALI. PIHAK IRAN MENGEMUKAKAN, BAHWA PEME- 
RINTAH: IRAN TEGUH UTK MENTAATI BUNJI PASAL UNDANG2 
NASIONALISASI MINJAK. MAKLUMAT TSB DINJATAKAN SETE- 
LAH KETUA DELEGASI IRAN ALI SHAYEGAN MEMBATJAKAN 
NASKAH USUL? BALASAN AIOC KEPADA P. M. MOSSADEGH ME- 
LALUI TELPON. 

Kemudian Jackson ketua delegasi 
AJIOC memutuskan perundingan dan 

segera pergi keluar. Kepada warta 
wan dikatakannja ,,perundingan ga 
gal”. Iran menghendaki kami mene 

rima undang2 nasionalisasi minjak 
menurut bunji naskahnja. Kami ti 
dak bisa memenuhinja. Demikian 

Jackson. 
Dr. Ali Shayegan ketua delegasi 

Iran menerangkan kepada pers bah 

wa pembitjaraan telah terputus ka 

rena pihak Inggeris tidak mau me 

njetudjui prinsip pembajaran 1546 

dari keuntungan AIOC kepada. Iran 
sebagaimana jang dituntut pihak 
Iran. 

Pasukan Inggeris disiapkan. 

Sementara itu kalangan Inggeris 
jang lajak dipertjaja mengemukakan 
di London mungkin sekali pemerin 
tah Inggeris akan mempertimbang 
kan pengiriman pasukan2 Inggeris 

kekota minjak Iran — jaitu di Aba 

dan — bila timbul kerusuhan2 disa 

na waktu timbang terima bangunan2 
minjak dan djika polisi Iran tidak 

mampu mengatasinja, 

Sementara itu brigade pasukan 
  

Lemsaga Kebudasaan Indonesia 

,Kon Batavisasch Genootschap 

wanKunsken «n Watenwhappen'   

pajung ke-XVI sudah disiapkan di 
pulau Cyprus. Kalangan tadi me- 
ngemukakan, sekarang ada 3 ke- 
mungkinan jang akan ditempuh : 
le. Seruan terachir kepada Iran 

berupa permintaan dgn sangat 
supaja tunda pengoperan ba- 
ngunan? minjak, 
Minta kepada pemerintah Ame 
rika Serikat mengambil tin- 
dakan sematjam itu pula gu- 
na kepentingan keseimbangan 
politik dan ekonomi interna- 
sional, 

Menerima keadaan sekarang 
— hal mana berarti dengan 
segera mengungsikan orang? 
dan harta-benda Inggeris da- 
ri Iran jang dilakukan diba- 
wah perlindungan pasukan? 
Inggeris. 

Memorandum AIOC. 
Selandjutnja AFP mengabarkan 

bahwa dalam  memorandum AIOC 
jang ditolak Iran tadi dimuat per 
njataan2 a.l. sebagai maskape, AIOC 

setjara categoris menolak permin 
taan Iran supaja  membajar. 154 
dari keuntungan maskape tadi kepa 
da Iran terhitung mulai 20 Maret 

2e. 

3e. 

  

dan supaja sisanja jaitu jang 2546 
lagi dipakai sebagai dana, dari mana 

akan diambil sebagian bila pada su 
atu ketika AIOC memadjukan tun 
tutan2. Selandjutnja AIOC mengemu 
kakan sebagai dasar perundingan 

— GENTING — 

120 Serdadu dari pasukan 

artilleri telah tiba di Nigosia 

dengan menumpang kapal pe 
ngangkut ,,Devonshire” untuk 

menggabungkan diri dengan 

brigade pajung Inggeris jang 
untuk sementara waktu ditem 
patkan di Cyprus, suatu kedu 

dukan jang strategis bagi Ing 

geris di Timur Tengah. ' 
Dengan kedatangannja rom 

bongan pasukan artilleri itu, 
brigade tersebut mempunjai ke 

kuatan 3.500 orang. Ant.-Afp.       

bahwa hak miliknja di Iran akan 

dioper oleh maskape minjak nasional 
Iran jang kemudian akan menjerah 
kannja kepada suatu maskape baru 
jang akan dibentuk oleh AIOC. 
Maskape jang akan didirikan ini 
akan mempunjai sedjumlah direktur 
bangsa Iran dan akan bekerdja atas 
nama maskape minjak nasional Iran. 
Pembagian minjak akan diserah 

kan kepada suatu firma Iran dgn 
sjarat2 jang lumajan djika dihubung 
kan dengan pengoperan activa jang 

ada. Demikian dikabarkan oleh Ant, 
AFP dari Teheran kemarin. 

Akan - disita. 
Mengenai persengketaan minjak 

di Iran lebih landjut dikabarkan 
perdana menteri Mohammed Mos- 
sadegh memperingatkan, bahwa ia 
mensita semua bangunan? AiO0 
di Iran Selatan, bila tuntutan pe- 
merintah Iran pembajaran 1575 
dari pendjualan minjak AIOC se- 

djak tg. 20 Maret jang lalu tak 
dipenuhi. 

. Mossadegh memberikan ultima- 
tum itu hanja beberapa djam se- 
belum pertemuan antara wk AIOC 
dan pemerintah Iran dimulai lagi 
hari Selasa ini di Teheran. 

Inggeris akan desak 
Mesir. 2 

Mengenai keterangan Morrison di 
madjelis rendah Inggris lebih landjut 

dikabarkan, bahwa Inggris akan 
mendesak Mesir  supaja membuka 
kembali Saluran Seuz, agar kapal2' 
minjak Inggris di Iran dapat mela 

luinja untuk ditempatkan di pabrik2 
saringan minjak di Haifa (Israel). 

Varasteh berhenti, 
Menteri keuangan, Ali Varasteh, 

telah mengundurkan diri sebagai 
kepala delegasi pemerintah Iran 
dalam rundingan minjak dengan 
wakil2 AIOC, karena kesehatan- 
nja terganggu, demikian dengan 
resmi diumumkan hari Selasa. 

Menurut kalangan Iran jang 
mengetahui ia tak puas dengan 
kekuasaan terbatas jang diberi- 
kan kepadanja "sebagai kepala des 
legasi Iran dalam  perunffngan. 
Dan Said Ali Shayegan, arggo'a 
komisi minjak Iran akan meng- 
gantikan Varasteh sebagai kepala 
delegasi dalam pertemuan antara 
wakil Iran dan AIOC Selasa mas 

lam ini, Reuter, 

    

      

   

    

     

  

   

     



    
    

     

  

    

  

   

  

    
     

An 

orang       1 pulting dari 

1jan Ketua | 
   

  

   yi Sau Kia 

39 Orang tahanan 
dibebaskan... 

Berdasarkan Man Pa 
entara Territorium IV Div. D 

@ tgl: 10 umi "SY Nov 25fEP 
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i s2: 
- Pada. tanggal: 19 Juni 1951 djam | 
“pagi bertempat. di. Staf Perwira. £. 

Distrik Meiter — Kabupaten Klaten,.| 
h diadakan upatjara — pembeba | 

san tahanan jang bersangkut perka 4 
ra — panggerajakan sebanjak 30 | ' 

ang. 1 $ Ae 8 -. 
Mengingat akan Kesanggupan an) 

2 untuk membantu Pemerintah, | 
ngingat— djuga tidak adanja da | 
2 jangSkuat untuk —-Jebih.lama | 

Menahan lagi dan selandjutnja me | 
adjukan kepala hakim, .maka.f 
eka diberi kebebasan untuk dapat | 
bakti kepada — masjarakat dan | - 

gara, dengan tjatatan mereka ma 
1 dalam pengawasan fihak pamong 
adja maupun “polisi, untuk bekal: 
ang tiap2. mereka mendapat 
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TN 

wa teknik untuk beladjar: ar- 
“Ehitectuur, pertambangan atau 
“bangunan selama 
1 tahun pada Norwegian Insti 

. 'heim (Norway). 

“Perguruan Tinggi 

aa | dung: 
Djakarta, Tjikini 82 Djakarta: 

.dapat memberi 

         

  

   
    

singgah di Djakarta. 
1 PR. Amerika dalam 

zereka menyadakan perte. 

tono, (duduk ditengah) dan 
DPR-RI — (Antara      

      

     

Buat seorang pela- 

djar teknik  Indo-. 

National Union of Norwe- 
gian “Student dan National 
Comnuittee. W.U.S. di Nerway 
dgn perantaraan Komite Na- 
sional World University Ser- 
vice di Indonesia dan P.P.M. 
menjediakan beasiswa (seho- 
Jarchip) bagi seorang mahasis 

sedikit?nja. 

tute of Technology di Trond- ' 

Tentang beasiswa tersebut, 
Komite: Nasional 
Diponegoro “71, Djakarta: Ke- 
menterian P.P.K.,) President 

R.I. De- 
caan Fakultet Teknik di Ban - 

Gerakan ' Mahasiswa - 

PPM. Dj. Tjilosari 4 Djakar 
ta dan Subkomisi W.U.S. di 
Bandung, Dj. Ganeca 15 akan 

keterangan2 - 
“Iebih landjut. — Ant. 

| duga soal lowongan Menteri Kehaki: erinte 
man dan Agraria akan dibitjarakan. rut Manoppo 

antara fraksi Demokrat dengan 'ka 
# binet dan Presiden nanti, Mr. Teng 

I-kabinet. Sebagian anggota- enjang 
F gap Pellaupessy sekarang ini Su 

4" Pengitamlini Koida dl 

W.U.S.-Dj. 4 

T— KEDAULATAN RAKJAT 

    

« 

' Menteri Penerangan Mononutu: 
“ Makimungkin timbul krisis Kabinet 

t - 1 £ ag , . & 2 aa 
1 1 $ BER Kn an Ma Da , # Mah £ 2... Fraksi demokrat petjah 

ENTANG pertemuan antara Presiden dan Wk. Presiden dengan 
P.M. Sukiman dan wk: P. MM. Sawirjo hari Selasa jl. Tebih landjut 

dapat dikabarkan, bahwa baik para menteri jang bersangkutan, maupun 
Presiden 'atau wk. Presiden menolak memberikan keterangan. 

| Dalam pada itu Menteri Penera volwaardig, jaitu berdasarkan tang- 

  

ngan Mononutu atas pertanjaan me gung djawab jang dipikul oleh Men . 
| nerangkan dengan optimistis, bahwa teri tersebut terhadap parlemen, Sela 
| tidaklah ada alasan untuk mengata in. itu djuga karena soal ini telah 
| kan, bahwa dalam kabinet terdjadi dikemukakan baik oleh Presiden 

eran jang memungkinkan kri maupun oleh kedua formateur pada 
Se PAN KRS NT PAR Ga DAUN waktu pembeniukan kabinet jang 

| Semalam kabinet bersidang dan di telah didjelaskan dalam Keterangan 
pemerintah dalam parlemen, Menu 

pertentangan paham 
Fraksi Demokrat jang menurut ren ini mungkin akan menimbulkan per 

  

| fjana Selasa jl, akan mengadakan petjahan dikalangan fraksi" Demo 
pertemuan untuk  membitjarakan krat. Anggota fraksi jang menjetu 
soal kedudukan  Menterinja dalam djui menteri Pellaupessy dalam kedu 
kahinet telah ditunda. Menurut kabar dukannja sekarang ini akan menarik 

| penundaan pertemuan ith untuk me diri dari fraksi, apabila pendapat ini 
nunggu kedatangan anggota fraksi tidak bisa dipertahankan dlm fraksi: 
Demokrat Mr. Teng Tjing Long jang Ant. | 
kini masih ada di Makassar. PM. Su 5 
kiman kabarnja telah minta supaja 
Mr. Teng Tjing Long dipanggil dgn 
segera sehingga" dalam perundingan 

Tjing. Long jang pada waktu pem 
bentukan kabinet mendjadi delegasi 
fraksinja jang menghadap Presiden 
dapat djuga hadir. : 
Anggota fraksi Demokrat Anton - 

Namoppo menerangkan kepada pers, 
bahwa melihat perkembangan seka ' 
rang ini dalam fraksinja tidak terda 
'pat persesuaian pendapat mengenai « 
kedudukan Menteri Pellanpessy dim 

ALAM rapat umuri Larah Gar 
SA jl. 

pangkat, Bangsa dan Agama dan 

Rosolusi ini diputuskan -atas per- 
timbangan bahwa a. sikap madjikan 
GIA angkuh dan menolak untuk 
membitjarakan tuntutan umum, b. 
madjikan GIA tidak” mengindahkan 
undangan kementerian ' Perburuhan 
untuk berunding, c. madjikan tidak 
mengindahkan keputusan Kemente- 
rian Perburuhan bagian No. P4/ 

dah 
  

| tangkap 
Dari kalangan biasa mengetahui, 

"bisa mentjukupi 

« 

' tan umum mengenai hadiah Lebaran 
Djuni 1951 djam 10.00 pagi, supaja hadiah Lebaran dibajar SATU BU- 
LAN GADJI kotor untak seluruh buruh 

kemarin djam 7.00 sampai perundingan dimulai. 

didapat kabar, bahwa pada tg. 17/6 
jang baru.lalu pihak douane Makas 
sar. telah berhasil menangkap seo 

rang Tionghoa penjelundup tjandu 
di Pangkalan soekarno. Orang Tiong 
hoa tersebut datang dari Siam. Pe 

“njelundup  mentjoba 

tjandu jang beratnja 2 kg. 
“ tjara mengikatkannja pada 
ki, 

itu dgn 

betis ka 
tapi ketahuan dan tertangkap. Ia 

“sekarang” ada dalam tahanan untuk     - Kes: Indonesiarakan | 

    
   
    

     

   

    

   

      

  

   
    

  

    
   

    
    
    

      

   
    

   

   

   
   
       

     
      
    
    

  

       

   
      

     

     

      

    
   

   
    

     

   
   

    

      
   
     

    
      

   
   
      

       

     
   

    

  

“Ketua PSSI Maladi telah meneri 
ima pemberitahuan dari Kementerian 
Luar Negeri RI jang menjatakan | 

nerima undangan dari Pemerintah 
ghanistan untuk mengirimkan ke 

bel 1 “Indonesia dalam bulan 
gustus ke-Afghanistan guna turut ' 

Werarmaikan -perajaan kemerdekaan 
fghanistan. Bea aa PA Tu 

Bila Pemerintah akan memberikan « 
viitelien - untlik, perdjalanan ke 

Afghanistan itu, seperti soal devie- 
sen dan perlop pemain2, maka PSSI 

.. 

IU Pngalana 
S.K. (Sarekat Sekerdja Ke 

»- “Magelang dan Jogja 

“sok harinja, bertempat di lapa- 
“ngan Wirogunan diadakan pertandi . 

an Bulu Tapgkis, stand 2-9 utk 
gja. 3 i Pa 

  

$ Olah -Raga setjoret. | 
Corps” hari kedua dari lustrum CPM 
"telah berlangsung . dilapangan Vios, 
“Dijalan Djawa “antara kes. Angka 

in Udara melawan'kes. Polisi Nega 

tu. 

“si 

   dingan kedia antara kes2! Angkatan £ 

“Laut — Angkatan ' Darat “berkesuda' " 
han 1—0 untuk kemenangan Angka 

430 
Tek 

     at 

Keamahan di Klaten : 2 

2 Ofang grajak ber-. 
“ sembunji dalam gua |: 
De Anak penggembala -| 

: sberdjasa. «0. 6 

|. “SAPTU jl. ini seorang anak" 
penggembala tidak dgn dise-- 
ngadja- telah “sampai diatas": 
GUA beberapa km. diatas" ma“ 

air Kali Woro, kelurahan 
PBalerante, ketjamatan  Kema- « 
ang (Klaten). 1 n $ 

| “Dari dalam gua ia mende-” 
ngar #esuara orang, berbatuk." 
Niaka 'chewan2nja  ditinggal- 

|ken uhtuk. memberitahukan 
F2 hal iiu kepada' orang: tuanja. “ 

Ajahngja tidak begitu pertjaja,” 
tetapi djuga "mungkin “ dida- | 

| Jam gha tadi ada orang. ea 

| Sesullah Girundingkan dgn. 
“penduduk lain2, maka achirs - 
“nja mereka bersama memberi ' 
takanghal it kepada Pos ten-' 
Ta Tenten Jogjakarta. 

1 Ti bersama rakjat dua | 
Kelurdhan jg berbatasan dgn 
“gua tsb, sama mengepung itu | 
“gua dari siang hari" sampai " 

| esok paginja, dan setelah me 
teka jang bersembunji “ dida 
lamnj4 diberi komando tidak 
mau keluar, maka gua tadila | 
lu “dilempari beberapa puluh | 
butir batu dari “atas. Dikira, bal 

“bahwa “djika memang “ada | in 
' “oranghja tentu sudah mati ka” F 

Yenanja, 'setidak2nja mesti lu” hy 
ka2 bprat, maka, lalu dinjata- ' 
kan kedalamnja, dan 'ternjita 

“disitufada 2 orang grajah jg. 
| telah masuk "dalam daftg hi- 
| tam, gudah berluka pakihk sa 

tut difhtaranga telah Yening- 
jaka" 4 

21      
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“ke Afghanistan? 

    

1 menerima undangan itu,.demi Takangantini masih 
PENA Mma una man pihak onderner 

pertanian. 

.seluas 1 

| “kum, Sosial dan 
| menghadapi pendaftaran kurang tle- 

4 bih 1000 orang mahasiswa. Itu baru 
satu Faculteit. Dari mana ki x 

IL mengusahakan dosen2 baru, b: 

jang 

3 
pada para academici kita sadja, Me- 

| reka sendiri senantiasa melihat kem 

  

  

KAUM ONDERNEMERS 

INGGA kini perundingan? pihak 

| Rupa2nja pihak onderneming men 
djadi djengkel dan tidak sabar lagi, 

eorcahabatan Tingga dipandang perlu olehnja me 
pergpgk persahabatan KesaltalaKasat baru. 1 

| Pada minggu2- belakangan 
“ kirimkanlah masuk Gesa2 djurupene 

Ta ran 
lan» Menemui dan membitjarakan 

utk Magelang. 'petani2/ sendiri zonder memberitahu 
. kan dan 'zonder perantaraan organi- 
sasi2 tani jang ada. 

Djuru-penerangan perusahaan da- . lam pekerdjaannja dibantu oleh be- Japat-di Kalurahan Turus. 
'kas2 mandor onderneming- 

. Gidaerah jang di-inginkan.-. 
Hatsil siasat” baru , tampak sekarang. Di Kalurahan Tu Dgan oleh utusan onderneming pada 

rus, ketjamatan Polanhardjo “dekat Para petani, uang dan patjul akan — Pertandingan? sepakbola ,,Inter- Delanggu, djuru penerangan onder- Sibagikan. Tetapi para petani lebih neming jang ulung tsb dengan diban Yahulu minta pendapat 

gan perusahaan untuk langsung 

jang ada 

oleh bekas mandor onderneming 

menda patkan persetudjuan dgn 

patok diwadjibkan menana 
| aminja dgn tembakau. na 

“Tiap bulan, untuk pengganti atau gelikan, oleh anak2 jang nakal ban- embajaran tenaga 5 
- menanam/memelihara 
“diberi .pembajaran tetap R 50—. 
Adapun tembakaunja 
oleh ondernei 

mengerdjakan 
tembakau tsb. 

Datang man san 

ke 

alan sendiri-sendiri. 

Tjontoh lain : Tahun peladjaran 
ig akan datang ini Facuiteit Hu- 

Politik di Jogja 

   
  agai- 

| mana seal tempat dsb. dan tidak le- 
S dari perhjtungan2 jang setidak2 . 

nja mendekati pada verantwoording 
wetenschappelijk, sesuai dgn 

h satu sendi Universiteit ? ? ? 
ini tak bisa kita bebankan ke 

  

pada masjarakat: Universiteit2 
Universiteit2 kita, dan minta 

  

emikiran oleh kita bersama2 pula. 
Madjallah 

mendahului dengan suatu ,,gebaar” 
Jang tiada langsung dalam 
sajemb 
tidak djauh dari .bagaimana menju-' 
sun serta mengisi suatu Univer 
Nasional jang sebaik?nja, sesuai de- 
ngan kebu 

Gadjah Mada” sudah 

C su bentuk 
ara. Maksud sajembara itu 

luhan masjarakat dsb, 

Perhatian Djawatan Pertanian dam Organisasi? tani 

ini, di- 

ini, sudah 

kelak. dibeli 
ming dgn ketetapan har Jikannja. 

& » mena am e Tadpah 9. 8 d 2 

KS. PERdURUAI 

Masalah? 

| akan 

siteit” 

diperiksa lebih djauh. — Ant: 
Sa & 

  

      

MERANGKUL 
    

ondernemers dengan wakil? organi 4 sasi- tani selalu menemui “djalan buntu, pendirian pihak tani be- 
tetap, jatah menghendaki sisteem opkoop dgn pedo- 
ning memberikan rabuk dan memindjamkan alat? 

ga paling tinggi R I——- tiap kilo- 
Sebagai langkah pertama, « gramnja. 

masing2 petani disamping itu diberi 
R 80.— dan 1 bidji patjul dgn harga 
pindjam R 20—. 

. Demikianlah kalau  diperhitung- 
kan tiap petani akan menerima upah 
mengerdjakanjmemelihara tembakau 
selama umur tembakau 9 bulan kali 
R.50-— ada R 450.— tiap patoknja. 
Inilah persetudjuan jang telah di 

Lain peristiwa, hampir sadja ter- 
.djadi-djuga didesa Padan Kalurahan 
Kauman. Sesudah diadakan penera- 

0 wakil2nja 
jalah pemimpin2 BTI dan STIL. Ten 

di daerah itu baru2 ini telah berha. tu sadja' wakil2 tani .mengadjukan 
perdjandjian2 jang tegas dan jg pa 3 Ea San pa $ : 2 pa, Na aa : Ga pokoknja menguntungkan peta- ang berachir 7—1 untuk keme Para petani untuk menanami sawah RN ja. ur pe 

ngan kes. Polisi Negara. Pertan nja dgn tembakau. Garis besar per "1 Hal ini ditolak oleh onderneming, pan Kes. setudjuan 'ifu antaranja ditetapkan, Sehingga pembagian uang dan pa- ap petani jang mempunjai sawah UU! tidak dilangsungkan karena di- 
tolak. oleh para petani. 

Malah ada suatu peristiwa meng: 

truck di-,,kempeskan”......... 
Dan diantara jang sudah terlan: 

djur' menerima voorschoot dan pa- 
jul ada djuga jang ingimmmengemba 

  

N TINGGI: 
i j - i 

Hi Ska Mi " . jang perlu dipetjahkan 
|. Soal guru, soal buku ..... dan soal bahasa 
1 : Na £ (Oleh: Urip Tjitrosuwarno). 

KA SKIN HARI, makin “bertambah 
72 Perguruan? Tinggi kita. Dan hal? itu minta diselesaikan. Diantara- nja: perla adanja Undang?Y Perguragn 

“satu systeem peladjaran, soul? guru besar, kepentingan? mahasiswa, dan 
en terpenting untuk mengatar agar Perguruan? Tinggi ita tidak ber- 

'masalah2 jang harus dihadapi oleh 

'Kinggi jang akan menentukan 

Kita muatkan tulisan Sar. 
Urip Tjitrosuwarno (Faculteit 

' Hukum, Sosial dan" Politik) 
dari panitya perajaan 2 tahun 

' Gadjah Mada. Persoalan jang 
dikemukakannja baik diperha - 
tikan, : , 

: Red. 

Melihat itu orang akan mengata- 
ikan, bahwa para mahasiswa sudah 
(nrerasakan “kebutuhan kepentingan 
nja jang bisa lebih memberikan ,/stu 
diebevrediging” serta ,,studievrede”. 

0. Tenaga dosen Bogor dan 
. Bandung. 

Faculteit Techniek dam Faculteit 
Ilmu Pasti dan Alam di Bandung ha 
nja mempunjai 2 orang tenaga bang: 
sa Indonesia, diantaranja Ir. Roose- 
no. Selebihnja: bangsa. asing. Di 
Bogor: untuk Faculteit Pertanian 
serta Waculteit Kedokteran Hewan, 
kita sama Sekali tak mempunjai te- 

ep Hiragan 

  

   

selundupkan- 

“pemberian hadiah Lebaran. 

njesalannja, 

    

S1I/IV tariggal 28 April 1951, d. ma- 
Gjikan tidak mengindahkan surat K.: 

'A.B.P. tgl 15 Djuni 1951 No. 13/Del 
KABP/G., e. madjikan menolak men 
ah2 'kedatangan delegasi K.A.B.P. 
pada tanggal 18 Djuni 1951. 
Berhubung dengan resolusi ini jg 

diadjukan oleh Kesatuan Aksi Bu- 
ruh Penerbangan dibawah pimpinan 
Sarekat Buruh Angkatan Udara 
(Serband) pihak Direksi GIA mene- 
rangkan a.l. bahwa beberapa hari jl 
antara Sarekat Buruh. Penerbangan 
jang dikatakan beranggauta 2000 
orang dan pihak Maskapai telah ter- 
tjapai persetudjuan bulat mengenai 

Alasan2 jang dikemukakan dalam 
resolusi KABP itu menurut Direksi 
GIA ada lah satu demi-satu pasal : 

y tidak benar. Terhadap soal ini dike- 
mukakan sbb.: $ 

a. Pihak GIA senantiasa memberi 

djawaban.. terhadap tuntutam 
KABP jang dimadjukan akan 
tetapi GIA menekan tidaklah 
pada tempatnja untuk memulai 
perundingan tenfang tuntutan? 
itu, sebelumnja diterima garis2 
petundjuk dari Pemerintah (hal- 
mana diketahui pula oleh KABP). 
Oleh Direksi GIA tidak pernah 
diterima undangan dari pihak Ke- 
'menterian — Perburuhan “untuk 
membitjarakan soal ini. 

Tentang keputusan Kementerian 
Perburuhan No. P4/51/IV ttgl. 28 
April 1951 telah diperoleh ' per- 
setudjuan jang memuaskan “dan 
tidak “ada sangkut pautnja dgn : 

“ tuntutan2 jang dimaksud. 
d. Surat KABP “ttg. 15 Djuni telah 

dibalas pada tanggal 18 Djuni. 
Djurubitjara dari delegasi KABP 
jang datang dikantor Direksi de- 
ngan tidak memberi tahukan Ie- 
bih dahulu, telah diterima dengan 
segera oleh pihak Direksi. 

b. 

e. 

Berhubung dengan masih berlaku- 
nja larangan mogok pada perusaha- 
an2 vitaal dan mengingat bahwa ha- 
“diah Lebaran kepada pegawai bang- 
sa Indonesia telah diurus dengan 
baik oleh Serikat Buruh Penerbang- 
an, pihak Direksi menjatakan pe- 

bahwa KABP masih 
djuga mendjalankan aksinja, apa- 
lagi'djika diingat "bahwa pekerdjaan 
GIA termasuk kepentingan usaha 
Negara. Dalam mana menurut Di- 
reksi GIA terhitung 2000 anggauta 
jang terdiri dari 905 bangsa Indo- 
nesia. Patut diterangkan bahwa 
dalam GIA ada dua Sarekat Buruh 
jalah Sarikat Buruh Penerbangan 
(SEP) jang sebagai telah diterang- 
kan diatas telah mentjapai persetu- 
djuan dengan Dir. GIA, dan Sarekat 

  

Krisis Air Rawa Pening 
Menurut tjatatan selama bulan 

Maret sampai Mei jl. didaerah Ra- 
wa Pening, Ambarawa (Semarang) 
telah turun hudjan 68 kali dengan 
mentjapai ukuran 366 cm, djumlah " 
mana djauh lebih kurang dibanding 
taum "ji. selama “bulang “tsb jaitu 

1.613 em. 

«Oleh Karena waduk ' alam Rawa 
Pening hanja menjimpan air hudjan 
sadja. maka dengan kurangnja uku- 

ran tsb menjebabkan kurangnja pu 
Ja air diiRawa Pening. 

Menurut opname jg dilakukan da- 
lam minggu ke-III bulan ini tinggi 
air hanja ada 462,93 meter dari per 
mMukaan laut iang mestinja  mini- 
mum harus ada 463,17 meter baru 

kebutuhan seperti 
biasa. 

Seperti diketahui berhubung kri- 
sis air itu maka seluruh Djawa Te- 
ngah merasakan akibatnja dengan 
kurangaja aliran'stroorn listrik jang 
diberikan oleh pihak Aniem. £ 
- Patut dikabarkan kebutuhan  'A- 
niem jg biasanja tiap2 detik 7,3 M3 
kemudian merosot mendjadi 6,5 M3 
dan belakangan turun lagi mendjadi 
4 M3 tiap detiknja. — Ant. : 

Buru GIA mogok 
Semua penerbangan Garuda dihentikan 

uda Indonesian Airways hari SELA- 
jang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Buruh Penerba- 

ngan dan telah diambil resolusi jang maksudnja, menuntut supaja tuntu 
dipenuhi selambat?nja tanggal 20 

dengan tidak membeda?kan 
mengadakan aksi, (mogok) mulai 

Buruh Angkatan Udara  (Serband) 
jang telah memadjukan resolusi. 

Lebih landjut Direksi G.LA. ke- 
marin siang mengumumkan bahwa 
mulai kemarin petang untuk se- 
mentara waktu semua penerbangan? 
Garuda - dihentikan berhubung dgn 
adanja pemogokan pada perusahaan 
tsb. Fihak direksi G.LA. telah merni- 
beritahukan hal ini kepada Kemen- 
terian. Perhubungan, Kementerian 
Perburuhan dan fihak Polisi. Oleh 
ketiga instansi itu telah diadakan 
penindjauan ke Kemajoran, tapi di- 
terangkan, bahwa sekarang ini ma- 
sih belum dapat diambil tindakan 
tegas thd para pemogok.  Sebagai- 
mana diketahui G.LA. termasuk per 
usahaan vitaal dimana berlaku la- 
rangan mogok. Dalam pada itu Ke- 
menterian Perburuhan telah memu- 
tuskan untuk memerintahkan ke- 

pada kaum buruh jang mogok guna 
mepgadakan perundingan. Pada pe- 
rundingan tsb. akan diundang direk- 
si G.LA., Pengawas Keselamatan 
Negara dari Polisi dan S.B. dari 
Penerbangan. Ant. : 

      

- 

dan ditembak 
Kemarin pagi antara djam 5.30 

Seorang komandan polisi bernama 
S. kira2 berumur 60 tahun, sewaktu 
pulang dari dinas dan berkenda 
raan sepeda, tiba2 didjalan Nam 

“buran telah ditubruk oleh 3 orang 
jang berpakaian preman, sa 

Satu diantaranja mentjekek “leher 
nja, satunja mengatjungkan pistol- 
nja sedang jang lain merebut revol 
ver jang dibawa komandan polisi ter 

sebut. Setelah menembak kepada po 
lisi itu 2 kali, mereka terus. melari 
ikan diri, sedangkan sepeda polisi itu 

ditinggalkan. ' 
Polisi tersebut. “ setelah berteriak 

Jalu ditolong oleh penduduk kampung 

dan terus dibawa - kerumah sakit 
Bethesda dengan mendapatkan luka2 
dibetis sebelah kanan serta rusuk 
kiri. , h 

Lebih landjut menurut keterangan 

alasan2 pembegalan tersebut belum 
diketahui. $ 

Santiwara pemilihan 
umum) : 

Selasa malam jang lalu, di kapa 
newon Pengasih, (Kulon Progo) te 

lah dilangsungkan pertundjukan san 
diwara umum oleh Djapendi jang be 
risikan disekitar pemilihan umum 
jang akan datang. Pertundjukan 
sandiwara itu. mendapat perhatian 
jang besar sekali dari penduduk. 

Seperti diketahui, pertundjukan2 
sandiwara itu akan diadakan di tiap2 

pelosok, agar dengan demikian pen 

duduk. dapat lebih menginsjafi mak 
sud2 pemilihan umum jang akan da 
tang. 

Mangaan dan Teras se- 
"dang diselidiki 
Dari pihak Djawatan Kemakmu- 

ran daerah Istimewa Jogjakarta di- 
dapat keterangan, bahwa oleh dja- 
watan itu. sekarang sedang diada- 
kan penjelidikKan terhadap tanah 
putih (teras) dan mangaan didae- 
rah Kulon Progo jang selandjutnja 
akan dilaporkan lebih landjut kepa- 
da Pemerintah Pusat. 

Lemah Putih itu diwaktu djaman 
Hindia Belanda banjak dibeli oleh 
paberik2 minjak tanah untuk digu- 
nakan bahan penjaringan minjak 
tanah di paberiknja dan  kemung- 
kinan besar akan dipertimbangkan 
lebih landjut untuk menghidupkan 
perusahaan tanah putih itu. 

  

' Seorang wanita dipilih 
djadi pamong desa 
Keputusan tunggu sidang DPD 

ARI kalangan anggauta DPRDS kabupaten Magelang mendapat ka- 
bar, bahwa belum lama berselang didesa Windusari, ketjamatan 

Dukun, distrik Muntilan, kabupaten Magelang, rakjatnja telah memilih 

seorang wanita bernama Nji Ronodimedjo penduduk didesa 
kedudukan memegang djabatan pamong desa, 

pedukuhannja. 3 

Keputusan itu diambil karena sua 

minja sebagai pendjabat kamituwa 

pada tgl. 8 malam 9 April 1951 telah 
ditembak oleh grajak sebab membela 

rakjat dan mempertahankan keama 
nan dalam desanja. Dalam menjam 

paikan keputusan kepada Dewan Pe 
merintahan Daerah kabupaten Mage 
lang disertai pula beberapa alasan, 
bahwa kini tidak sedikit kaum wani 
ta jang memegang djabatan peker 
djaan Inspektur Polisi, Walikota dll. 
maka keputusan rakjat didesa Win 
dusari tersebut minta pengesahannja 

DPD dan kepala pemerintahan dae- 

rah kabupaten. 
Menurut keterangan jang kita da 

pat, permintaan tersebut disetudjui 

nja oleh DPD, hanja ketetapan me 
nunggu keputusan sidang pleno DP 
RDS dan pertimbangan dari pihak 
atasan. Dapat kita kabarkan bahwa 
Nji. Ronodimedjo ' tersebut adalah 
tamatan sekolah rakjat dan dalam 

.desanja oleh rakjat dipandang tjakap 
untuk mendjabat kamituwa. 

itu untuk 

sebagai kamituwa di- 

Menurut  sedjarah pemerintahan 
daerah Kedu, baru pertama kali ini 

seorang wanita dipilih mendjadi pa 

mong desa. 

Buruh sakali Magelang 
menuntut hadiah Le- 

baran 
Kemaren di Magelang telah diada 

kan rapat “anggauta dari Sarekat 
Buruh Rokok — Tembakau tjb. Ma 

gelang, dengan mengambil keputu 
san: Supaja dari pihak madjikan 
perusahaan Rokok-Srutu jang bera 
da di kabupaten Magelang, kepada 
buruhnja diberikan hadiah lebaran, 

dengan ketentuan: 

1. Untuk buruh jang sudah bekerdja 
2 tahun keatas R 75.— 

3. Bekerdja kurang dari satu tahun, 
tetapi sudah lebih dari enam bu 

lan R. 25,— dan 
4. Bagi mereka-buruh jang sudah 

bekerdja kurang dari enam bulan 
R 15,— 

  
Pa PN PENA ui   

naga bangsa sendiri. Sedjumlah ke- mahasiswanja lebih djauh, kepada 
tjil tenaga insinjur pertanian bang- 
sa Indonesia sudah dibagi 
menempati pos2 penting. Sebagian 
masuk Faculteit Pertanian di Jogja 
dan ada jang diserahi pimpinan Ke- 
bun Raya di Bogor. 

Tetapi mengapa Faculteit2 masih 
harus berdiri? Pertanjaan itu dikem 
balikan dengan satu pertanjaan 
pula, kemana lalu mahasiswa2-nja 
haruspergi? Hari depan dalam dja- 
rak singkat kita membutuhkan te- 
naga2 mereka. Dan kenjataannja: 
Jogja sekarang belum bisa menam- 
pung mereka. 

Tenaga mereka masih bisa 
2. dipakai. $ : 

Dosen2 bangsa asing itu'dasarnja 
bercontract. Djika contractnja habis, 
bisa diadakan contract baru dengan 
mereka. Dan agaknja mereka - pun 
menjediakan tenaganja pula. Bahkan 
diantara jang sudah pulang ketanah 
airnja, ada jang masih tetap menun 
djukkan minatnja. k 
“Untuk Faculteit2 jang  dasarnja 

exact, pemakaian mereka tak me- 
ngandung halangan. Dan ' uitgang- 

:spunt kita sendiri: dari mereka kita 
hanja mengambil ilmunja, punt. 

: Kita perlu reel. Bandung — 
“Bogor “akan, kehilangan 

| pasar. 
Kenjataan2 jang ada, lebih2 djika 

kita merasakan sendiri, kita sudah 
harus pergi? Hari depan dalam dja- 
nal: Soal2 jang reecl minta oplossing 
jang reecl, desnoods: dengan menem 
:puh djalan ,,terlarang”, sekadar se- diri kita sendiri, Buku? ilmu penge- 
bagai djalan. 

Benar, Jogja telah memberikan ku- 
lah2nja dalam bahasa Indonesia, Ta- 
pi dalam menempuh perkembangan 

para mahasiswa ditundjukkan bu- 
untuk ku2 tebal jang sebagaian besar tertu- peralihan itu. Keuntungan 

lis dalam bahasa Belanda. Ini bukan 
salah para guru2 besar,” Tetapi ke- 
adaan meminta demikian. Mungkin 
untuk tahun ini masih bisa mahasis 
wanja menembus buku2 itu, meski- 
pun dengan susah pajah. Tapi pada 
hari2 jang akan datang, adik2 kita 
agaknja tak mampu lagi  memper- 
gunakan bahasa Belanda. Bahasa 
Belanda akan merupakan  handicap. 

Dan tak mungkin mahasiswa hanja 

tumbuh dari bahan kuliah sadja! 
Ejita-tjita - penterdjemahan, 

Tjita-tjita itu boleh dikatakan 'sa 
ma sekali belum diwudjudkan. Se- 
betulnja ahli2 jang djumlahnja tiada 
banjak, sudah ,,overbelast” dgn pe- 
kerdjaan2..  Djadi untuk sementara, 
kita tak dapat mengharapkan ter- 

djemahan2 buku jang dibutuhkan 
dan beratus-ratus ragamnja itu. 

Menerapuh djalan jang ter- 
larang, 

Apakah murid2/peladjaran2 kita 

  

harus memberikan 

Umpamanja tiap muka terdjemahan: 

Passieve beheersing sadja sudah 
tjukup banjak artinja untuk masa 

lebih dja 
uh jang kita peroleh dari ,,akal” ini: 
kita masih bisa melepaskan mereka 
lari kepada buku2 jang sementara 
belum diterdjemahkan, jang tetap 
merupakan Kekajaan bagi kita. 

Sambil menunggu sampai buku2 
tjukup diterdjemahkan, kalau dipan 
dang sudah saatnja, bahasa Belanda 
bisa dihapuskan setjara  berangsur- 
angsur. Djadi, ini merupakan penjele 
saian dari bawah dan dari atas. 

- Tjara menterdjemahkan. 
Mengingat kurangnja tenaga,” ma 

ka jang seringan-ringannja. adalah 
Systeem gotong: Umpamanja, 
buku jz 1 Lebainja, ba 
gilah cd 5 5 Snghasiswa. 
Masing? tacndanct 20 halaman. Ten 
tukan bahwa “dalam tempoh 40 hari 
sudah harus selesai. Djadi berarti sa 
tu hari satu halaman. 

Dengan memberikan Pemerintah 
tegenprestatie. 

LYOYENS. 

   

    

  

5 djangan hanja 

R. 8,—- pengeluaran ini tak seberapa, 
dibanding dengan kepentingan? le-' 
bih djauh. Disamping itu, tjara go- 
tong-rojong ini jang seharusnja di 
bawah pengawasan serta pimpinan 

gurubesar jang bersangkutan, mem 
beri manfaat: 

1. Buku jang diterdjemahkan tetap 
dalam hubungan kepentingan ma- 
hasiswanja sendiri. 

Memperitaja perpustakaan Nasio- 
nal kita dalam djarak tempo jang. 
kita harapkan. 
Tegenprestatie bisa djadi sumber 
penghasilan bagi para mahasiswa. 
Terpetjahlah masalah buku bagi 

Perguruan Tinggi. 

mesti beladjar kembali bahasa  Be- 
landa? Sebaliknja, apa reaksi masja 
rakat nanti terhadap idee itu? 'Ta- 
pi, sekali lagi, zakelijkheid dan penje 
daran keadaan jang reeel memaksa 

kita menempuh djalan jang ,,terla- 
rang”. Sifatnja sementara, dalam ta 
hun-tahun peralihan ini sadja. Dje- 

lasnja: Seperti halnja kita beladjar 
bahasa Inggeris, di S.M. dan S.MLA. 
diadjarkan bahasa Belanda kembali. 2. 

Sitatnja ini hanjalah akan menolong 

tahuan “untuk perguruan? tinggi 3. 
praktisch tak'bisa disulap djadi ba- 
hasa Indonesia, dalam tiga — emput 4. 

NW tahun sadja, 

    

Sambutan kalangan poil- 
tik ttg pidato Sri Paku 

Alam 
Berhubung dengan pidato radionja 

Wk. Kepala Daerah Sri Paku Alam 
Selasa malam jang lalu tentang do- 
rongan kepada penduduk tentang 
maksud2 pemilihan umum jang akan 
datang, ' kalangan politik di Jogja- 
karta manjatakan, bahwa hasil2 pe- 
“milihan umum jang akan datang 

diletakkan kepada 
angka2 persentage hasilnja  sadja, 
tetapi kepada routine dan pengala- 
man2 jang akan dilakukan itu. 

Bahwa kita akan hanja mentjapai 
5096 dari hasil pemilhan umum 
jang akan datang, kita tidak perlu 
pessimistis. 
Demikian kalangan 'itu. Kita ha- 

rus djuga. melihat hasil2 pemilihan 
umum di luar negeri jang lebih ma- 
Gju dari pada kita, tetapi umumnja 
hasii2 pemilihan umum disana pun 
tidak djauh dari pada 50x. 

Dan dengan djalan pemilihan 
umum itu adalah satu2nja djalan 
untuk menudju demokrasi seperti jg 
kita tjita2-kan itu, walaupun demo- 
krasi jang sedang dimaksud baru 
sampai demokrasi trias politica. 

Demikian kalangan itu. 

   

    

    

  

    

    

  

. ” & . 1 Disamping Corps Invaliden. 
Menjusul Pers. 
Isteri Invaliden, 

Malam Rebo jl. diasrama ' Corps 
Invaliden Jogjakarta telah dilang- 
sungkan malam peringatan 'berdiri- 
nja CIJ 3 tahun serta untuk: mem- 
peringati perindahan asrama terse- 

“but, jang tadinja di-Gondomanin 15, 
Bintaran 13 dan Bintaran 4. , 

Asrama tersebut hingga kini mem 
punjai keluarga invaliden sebanjak 
193 orang. Diantaranja keluarga ter- 
sebut ada jang duduk dibangku seko- 
lah tingkatan SMA 5 orang. 

Seperti diketahui atas usaha CIJ 
tersebut kini diasrama itu telah di- 
dirikan balai pendidikan diantaranja 
»Kesharti” (Kesehatan Harta Ter- 
tinggi) jg pendidikannja bebas dari 
keluarga diluar asrama. 

Selandjutnja dapat dikabarkan 

bahwa malam itu djuga diumumkan 
berdirinja organisasi “baru  jaitu: 
»Persiiva” (Persatuan Isteri Invali- 
den) di Jogjakarta, dengan pengurus 
nja sementara terdiri dari Nj. Hara 
hap sebagai ketua serta Susilowati 
secretarissenja. 5 

Pada peringatan tsb. diachiri penje 
rahan idjazah mengetik. dan mendja- 
hit jang diusahakan . oleh Asrama 
tersebut sebanjak 45 orang. 

Buruh Batik jg dihentikan 
Diruangan pertemuan Kantor Pem 

bantu Penjuluh Perburuhan Jogjakar 
ta telah terdapat persetudjuan bersa 
ma antara S.B. Batik Jogjakarta 
dan Pengusaha Batik Siswojuwono 
Jogjakarta dan disaksikan oleh Kan 
tor Pembantu Penjuluh Perburuhan 
Jogjakarta. 
Kepada buruh jang diberhentikan 

untuk sementara waktu, 27-IV-1951 
5-V-1951, diberikan kerugian 

R 4,— (empat rupiah) sehari tiap2 
buruh. 

NUZULUL OUR'AN P.I.I. 
Rapat Nuzulul @ur'an P.I.I. akan 

diselengarakan pada hari Djum'at 
malam tgl. 22/23/6-'51 bertempat di 
Gedung Negara dan dimulai pada 
djam 21. 

Akan dikemukakan 'antara “lain 
tentang arti Nuzulul Gur'an oleh 
Kjai Musadad, perlombaan memba- 
tja baik Al-@Gur'an dan “sambutan 
dari S. P. Pakualam. 

Kongres Mahasiswa 
Theologia 

Didapat kabar, bahwa para maha 
Siswa dan peladjar Theologie seluruh 
Indonesia akan berkongres di Jogja 
karta pada tgl. 15 — 19 Agustus'51. 
Diantara para  praeadviseur terda 
pat: Ds. Soesilo, Dr. J. Verkuyl, Ds. 
Rumambi, Drs. Sudarmo dan Dr. Mr. 
D.C. Mulder, Atjara terpenting: Or 
ganisasi peladjar2 Theologia dan 
kedudukan peladjar2 Theologia dlm 
Indonesia merdeka. i 
Sebagaimana diketahui untuk me 

ngadakan kongres serupa itu sudah 
sedjak zaman Hindia Belanda selalu 
diusahakan, tetapi selalu gagal. 

KAMBING ADJAIB 
Tanggal 19 Djuni jl, kambing sdr, 

Hardiwardojo, desa Gletak, kapane won Pengasih (Kulon Progo) telah 
melahirkan 2 ekor anak, djantan dan 
betina, jang kedua-duanja mempu 
njai bentuk jang adjaib. Ne 
Kambing betina itu mempunjai ke pala seperti buta tjakil sedangkan 

matanja hanja' sebuah ditengah-te 
ngah, dan kambing jang djantan 
tidak mempunjai kepala, 
"5 Menit setelah lahir, anak2 kam 
bing itu meninggal dunia. : 

“@.. APOTHEEK 
yua 

Buka pada tanggal 22 Juni" "51, 
@ur'an apotheek 
09.00—12.00. 

hari turunnja Al 
J. V. Gorkom djam 

  

INDRA : ',The Reformeand The Redhead” June Allysonys. Dick Po- well — segala umur. | 
LUXOR: Film R.R.T. Pahlawan Bu 
kit Cu Liang — 13 tahun. 
SOBO HARSONO : ,,/The Crusades” 
Loretta Young, Henry Willcoxon -— 17 tahun. 
SENI SONO: ,,/The Crusades" Lo- 
reta Young, Henry Willcoxon. 
17 tahun. 
REX: ,Casanova in Burlesgue” Joe 
E Brown, June Havoc, Dale Evans. 
— 19 tahun, 5 

1



   

        

  

Pn AR akar 0 
embesar di Hongkong memerin- 

tahkan pensitaan terhada Lv 
perahu djong Tionghoa beserta mua 
tannja karena tjoba mengeluarkan 

  

arang jang terlarang dari. Hong- 
kong. Inilah ada buat jang pertama 
kali dilakukan djuga pen t 
hadap alat gangkutnja- Tadin| 
hanja barangnja sadja jang disita. 
“Sebuah perahu diong. telah ditang 

khp dalam perlajaran ke Macao dgn 
membawa karet jang berharga "Ik. 
16.000 dollar Hongkong, sementara 
jg lainnja ditangkap dekat pengai- 

  

ran Tiongkok dengan “muatan mi- 
njak seharga 30.000 dollar. — Ant.- 

Tak £ Reuter. 

”900 Penerbang sipil 
—... Amerika mogok 
“Lebih kurang 900 penerbang dari 

“Maskapai penerbangan sipil Ameri- 
.ka ,,United Air Lines” mulai mogok 
setelah tidak terdapat persetudjuan. 
“mengenai soal upah dan sjarat2 pe- 
kerdjaan.. 4 3 
Pemogokan ini tidak meliputi pe- 

nerbang2 maskapai tersebut jg be- 
kerdja pada: ,,djembatan udara Pasi 
fik”. Menurut djurubitjara- Federasi 
“Buruh Amerika (AFL) pengiriman 
bahan? perlengkapan ke Korea ti- 
dak akan terkena dalam pemogo- 
kan2 ini. £'Ant-AFP. j 5 

“9 g 2 

— Mr Mi kembali di 
Washington 

“Kedutaan, Indonesia di Washing- 
ton mengumumkan bahwa Duta Be 
sar Indonesia Mr. Ali Sastroamidjo- 
jo telah kembali di Washington sete 
lah ia mengundjungi Indonesia sela 
ma 4 mihggu. Mr. Ali Sastroami- 
Gjojo telah mulai bekerdja lagi pada 
hari Senin kemarin. 

Selama di Indonesia Mr. Ali Sas- 
troamidjojo telah berunding dengan 
Presiden Sukarno dan Perdana Men 
teri Sukiman. Setelah tiba di New 
York pada hari Minggu pagi Mr: Ali 
Sastroamidjojo meneruskan perdja- 

lanannja menudju ke Washington de 
ngan kendaraan mobil, demikian 
USIS. — Ant. 

  

  

$ « 4 . 

Pasukan Roban Siluman 
Pamplet dalam Mesdjid. 

'Beberapd hari jtl. didesa Pidodo- 
kulon Ketjamatan. Patebon Kendal 
pada waktu malam puasa telah ke 
datangan gerombolan bersendjata 
pistol, stengun, dil, berpakaian ane 
ka warna. Mereka serentak meram 
pok di 7 Yumah dan mengangkuti 
pula barang2 dalam Mesdjid milik 
nja 4 orang jang diungsikan kesitu. 

Kerugian kira2 R 2000,— Didalam 
Mesdjid gerombolan tersebut telah 
meninggalkan pamplet jang ditanda: 
tangani oleh ,,Pasukan Robarn Silu 
man” jang maksudnja katanja Aga 
ma Islam itu adalah alat pendjadjah. 
Sedjak adanja kedjadian itu, mung 
kin karena ketakutan didatangi la 
gi, maka kini banjak penduduk jg 
berada sama mengungsi kekota Ken 
Gal. Jang berwadjib sedang aktip un 

tuk membekuk pata pengganggu ke 
amanan tersebut: —  .. ea 

  

" Madrasah dan Gb: 
Diterima kabar, bahwa nanti pada 

tanggal 16 Djuli jang akan datang 
Madrasah Mambaul Ulum di Banju 
mas akan dibuka kembali atas inisia 
tip sdr. Mohammad Toha. 

Sampai Sekarang . telah tertjatat 
150 orang anak murid. Oleh fihak 
jang berkepentingan sedang diminta 
kan bantuan kepada D.P:D. Purwo 
kerto mengenai perlengkapannja. 
Madrasah tersebut waktu sebelum 

perang telah didirikan oleh Penghulu 
disana, R.H., Kalichoesen. 2 

     “» Utara. Di 
“Korea 

, 3 -dalar 1 

“nja menerangkan, bahwa persetudju 

Y bom didjatuhkan dilapangan Sunan 
“Kant danmijak untuk”) Pasukan2 PBB “mendesak 

PASUKAN? PBB TELAH MNEMADJUKAN GARIS PERTEMPU-: 
RAN HAMPIR 30 MIL DISEBELAH UTARA GARIS LINTANG 

38 DERADJAT DAN MERUSAK EMPAT PESAWAT JET MIG DA: 

Pora Penjerangan terhadap lembah jg 
lebarnja 4 mil di front tengah sebe 
Yah 'Fimur menjebabKan “ pasukan? 
PBB berada lebih dalam di Korea 

$ bagian lainnja dari front 
g terbentang 100 mil, pa- 

sukan tank PBB "telah terdjang' pa 
sukan2 Korea Utara jang diduga se 
dang menjusun kekuatan untiik me 
lakukan offensif baru. 

| Pada hari Selasa pesarvat2 pem 
“bom. B-29 telah  mendjatuhkan 
bom? 190 ten lebih atas lapang 

| terbang Sunan, jang letaknja 15 

mil di sebelah utara Pyongyang, 
suatu pertjobaan . untuk 

| “mentjegah lapang terbang ini di- 
gunakan oleh pesawat? MIG-15 js 
-.kini dipangkalkan di Manchuria. 
“Buat jang pertama kali sedjak be 

' berapa minggu, Korea Utara telah 
menggunakan meriam?nja anti pe 

| njerangan udara dengan hebat. 

Ng Pertempuran udara. 

Komunike angkatan udara jang di 
keluarkan memberitakan, bahwa 4 
pesawat MIG telah menderita keru- 
isakan dalam pertempuran udara an 
tara kira-kira 30 pesawat MIG' dan 

      

“27 pesawat Sabre. Untuk tiga hari 
berturut2 telah dilakukan perteripu 
ran diatas udara Korea Utara. Per- 
'tempuran udara jang belakangan ini 
'kedjadian di atas Sonchon jang le- 
'taknja' diantara Sinuiju dan Sinan- 
ju. Tatkala pesawat2 Amerika itu 
hendak ke jang dinamakan ,,Lembah 
MIG”, mereka telah diserang. oleh 

“pesawat2 MIG jang berhidung  me- 
ega 

Dalam pertempuran2: udara. tiga 
hari itu, 6 pesawat MIG telah dihan 
tjurkan dan 12 pula memperoleh ke 
rusakan, demikian diberitakan oleh 
komunike itu jang dikeluarkan un- 
tuk pertama kalinja. 

Antara pantai dan laut. 

Komunike angkatan laut jang di- 
keluarkan mengatakan, bahwa hari 
Senin telah dilakukan 
nembak antara meriam2 Korea Uta 
ra di pantai dengan kapal2 perang 
PBB jang melakukan blokade terha 
dap pelabuhan Wonsan. Saling tem 
bak ini berlangsung untuk 90 menit 
lamanja. 

Meriam2 Utara itu telah dapat di 
bungkamkan oleh meriam? angka- 

“tan laut jang dibantu oleh pesawat2 
angkatan laut. —— Ant-UP. 

Sudah 123 hari lamanja pe- ' 
Tabuan Wonsan dihantam 
Sembilanpulih menit lamanja ka- 

pal2 perang 4 negara menembaki 
pelabuhan Wonsan, pantai Timur 
Korea, sebelum penembakan? - dari 
pihak Utara berhenti. Sa 

Demikian menurut laporan “mar- 
kasbesar angkatan laut Amerika di 
Tokyo, jang diumumkan hari Selasa 

tembak-me-: 

p dua buah LAM PERTOMPURAN UDARA DEKAT PERBATASAN KORBA. 
  

(ini. 
Dalam'serangan jang ke-123 hari 

inja terhadap Wonsan ini, ikut serta 
“kapat meriam Thai .,,Bang Pa 
"Kong? (1009 ton), perusak Kanada 
»Sioux”, sebuah kapal patroli Korea 
“Selatan Gan -beberapa kapal perusak 
Amerika Serikat. Pihak Utara mem 
balas serangan? .meriam kapal tadi 
jang ditempatkan  disemenandjing? 
dengan tembakan? meriam pantai, 
.Kalma Gak dan Hodo Pando. — An 
tara-UP: N 

Canada lebih “keras 
r n Sa. 

dari pada PBB 
Canada menjatakan kepada PBB. 

bahwa tindakan2 membatasi eksport 

ke RRT dan Korea, jang dilakukan 
oleh pemerintah Canada adalah lebih 
keras daripada tindakan2 mengenai 
hal itu, jang  diandjurkan oleh Si 
dang Umum. : 
Pemerintah Canada selandjutnja 

katakan bahwa mengingat kenjataan 
tersebut, maka tidaklah perlu untuk 
menjesuaikan tindakan Canada dgn 
pokok dari embargo jang ditetap 
kan oleh Sidang Umum. — Ant. - 
AFP. Pa : 

  

Pasukan2 Perantjis me- 
njerang 

Diumumkan, bawa pasukan? Pe- 
rantjis dan Vietnam Bao Dai telah 
melakukan suatu serangan jang ku 
at terhadap pangkalan perbekalan 
pasukan? Ho Chi Minh di Thanshoi, 
15 mi sebelah barat-laut Phuly di 
Vietnam Utara. 
Menurut komunike Perantiis 3 

bataljon pasukan? Ho Chi Minh ka 
barnja menduduki pangkalan itu jg 
memberi perbekalan bagi pasukan? 
Ho Chi Minh 'disektor2 Phuly dan 
Phatdimn dibagian Selatan. delta su 
ngai Merah. — Ant-UP. 

  

Embargo Philipina 
Presiden @uirino telah menanda-ta 

ngani undang-undang jang melarang 
pengangkutan bahan2 strategis ke 
negeri2 komunis dan larangan atau 
perbatasan eksport barang2 jang di 

anggap penting buat program per 
kembangan ekonomi di Philipina. 
Undang2 tersebut melarang eks 

port alat sendjata, “kendaraan dan 
“perlengkapan perang lainnja dan pel 

bagai. hasil jang di-import oleh Phi 
lipina. 

Selandjutnja “dibentuk kantor pe 
ngawasan eksport jang bertugas 
mengontrol eksport hasil setempat, 
sebagai kopra dan bidjih besi jang 

dapat digunakan sebagai bahan pe 
rang. — Ant.- UP: 

  

PERSETUDJUAN PAKT ATLANTIK 
Pp ANGLIMA tertinggi pasukan? Pakt Atlantik, djenderal Dwight 

2 Eisenhower mengumumkan, bahwa wakil? dari 12 negara anggota 
Pakt Atlantik Utara telah menanda tangani sebuah persetudjuan di 
London mengenai siatus pasukan?nja. 

Djenderal! Eisenhower  selandjut- 

an itu ialah mengenai status pasu- 
'kan2 militer dari salah suatu anggo 
“ta organisasi Atlantik jang” dapat 
dikirimkan ke wilajah suatu negara 
anggota lainnja. Dengan menegas- 
kan akan pentingnja persetudjuan 
itu, Eisenhower. menambahkan, bah 
wa serdadu2 dan orang2 preman jz. 
mendjalankan tugas didaerah2 nega 
ra2 asing harus menghormati hu- 
kum2 jang berlaku dinegeri2 ini.“ 

Persetudjuan itu menentukan pu- 
la bahwa bahasa2. Inggeris dan Pe- 
rantjis dianggap sebagai  bahasa2 

resmi . dalam “Organisasi Atlantik 
Utara. — Ant-AFP. 

  

  

Jugoslawia dapat. sendjata2 USA 
4. dengan 

Kepala staf tentara Jugoslawia, 
kolonel-djenderal . Koca  Popovich, 
menerangkan, setelah mengadakan 
tanja-djawab dengan menteri luar 

negeri USA Acheson, bahwa Ameri 
ka Serikat sedang bersiap-siap untuk 
memberikan 'alat2 sendjata dengan 
pertjuma Kepada Jugoslawia. | 

Popovich . menerangkan kepada 
pers, bahwa maksud kundjungannja 
ke Amerika itu ialah untuk menda 
patkan bahan2 jang dibutuhkan ang 
katan perang ..Jugoslawia, diterang 

kannja bahwa hasil2 kundjungannja 
tadi ,,memuaskan'. ne AAN: TB 

Atas pertanjaan apakah ia telah 
membitjarakan kemungkinan terdja 
dinja serangan Sovjet terhadap Jugo    
slawia, dengan  Achson, Popovich 
mendjawab bahwa soal tadi telah di 
madjukan, akan tetapi terserah kep: 
da pemimpin2 militer Amer 
untuk didjawab. 

     kepa adah 

datang ini, Bgn ovich akan pulang 
kenegerinja. $ : “Ant.- Afp. 

  

     
     

ar & 

polisi. Frank Buss membela dirinja 
hanja dengan membuka - mulutnja 
selebar?nja. Ternjata bahwa dia ,,om 
pong” tiada giginja sebuahpun. 
“ NJONJA Magley di Los Ange- 
los telah datang ke Burgelijke 
Stand untuk minta ditjeraikan. Ka- 
rena suaminja menggantungkan gam 
mr? 4 bekas isterinja didinding ka- 
mar tidurnja. 

  

— pad: 
| tian, bahwa gandum untuk India bo 

| « PENGADILAN di Detroit Ameri 
“ka seketika tertawa terbahak? keti- 
| ka memeriksa Frank Buss jang di- 

| tuduh telah menggigit seorang agen 

pertjuma 
  

Kapal gandum utk India 
. boleh berlajar 

' Sebuah kapal Liberty jang mem 
bawa “barang makanan sebanjak 
9000 ton untuk India pada hari Rebo 
bertolak dari Philadelphia walaupun 
ada pemogokan terhadap kapal2, de 
mikian dengan resmi di Washington. 
Setelah dibikin pertemuan dengan 

National Maritime Union, pembesar 
E.C.A. memberitakan bahwa kapal 
itu dengan barang makanan "untuk 
India diperbolehkan berangkat. Seba 
gaimana diketahui, pemogokan jang 
dimaklumkan pada hari Sabtu jang 
lalu tidak ' memungkinkan kapal? 
(dalam pelabhuhan2 jang penting di 

Amerika Serikat berlajar. Hanja ka 
pal2 untuk Korea jang muat barang2 

b : |. vital diperbolehkan berangkat. Seka 
Dalam beberapa hari jang akan lipun pemimpin Union itu mengata 

kan, bahwa beberapa matjam pengi 
riman E.C:A. diperbolehkan, tetapi 

1 hari Selasa barulah ada kepas   

leh dikirim. — Ant. - Reuter: 

  

. 1 . 

Bintang2 bertaburan di 
langit biru 

Para -astronom — Amerika mengu 

mumkan bahwa mereka telah mene 

muukan 800 kumpulan dari Susunan 
bintang2: diantara" kumpulan2 bin 
tang tadi terdapat jang sedemikian 
djauhnja dari bumi, hingga sinar bin 
tang tadi baru kelihatan didunia ini, 
setelah 350.000.000 tahun sesudah di 
pantjarkannja. 

Ke - 800 kumpulan susunan bintang 
tadi dapat. dibandingkan dengan su 
Sunan bintang Melkweg, dimana ter 
dapat sebuah matahari dan seratus 
ribu djuta bintang2 lainnja. 
Kumpulan2 bintang baru tadi te 

lah terlihat dengan tjorong-bintang 
(teleskop). ,Schmidt” “pada bukit 
Palomar di California. Teleskop tadi 
penampangnja 48 Intji. 
Semendjak tahun 1949, National 

Geographic Society” dan ,.California 
Institute of Technology” berusaha 
mendapatkan. kumpulan2 susunan 
bintang tadi. Kedua perkumpulan 
mi mengumumkan, bahwa mereka 
sedang membuat peta tjakrawala, 
jang meliputi langit sedjauh bintang 
baru jang terdjauh tadi, jaitu jang 
letaknja 350.000.000 tahun-sinar 
(licht-jaren). 

Para pembuat peta tjakrawalta ta 
di berharap, bahwa pada tahun 1953 
mereka akan selesai dengan peker 
djaannja membuat peta jang teliti, 
jang menggambarkan kira2 10 djuta 
susunan bintang. — Ant. - UP. 

Wartawan AP . 
 Dimuka pengadilan 

Pemerintah Tjekoslowakia telah 
memberitahukan kepada kedutaan 
Amerika di Praha, bahwa korespon- 
den. Associated Press, William N. 
Oatis, sedikit hari lagi akan Gipang 
gil dimuka pengadilan. Demikian me 
nurut berita tiipun dari djurubitjara 
kedutaan Amerika di Praha jang di- 

  

. terima di Frankfurt. — Ant-UP, 

# 

“PASUKAN? BELANDA DI KORBA. 

RAKJAT 

Dimedan perang Korea Detachement Belanda menghadapi 1001 kesulitan? 

Salah satu diantaranja jalah mitsalnja bagaimana tjara menjeberangi 

sebuah sungai jang tiada djembatannja itu, seperti nampak pada. gam 
bar di atas. . 

Gambar jang bawah menggambarkan suasana, waktu para serdadu Belan 
da itu sedang beristirahat. ANP. 
  

PERTIKAIAN INGGERIS-MESIR 
|. Perlu diselesaikan, kata Fawzi Bey 

Utusan Mesir pada Perserikatan 
Bangsa - Bangsa, Fawzi Bey, dalam 
suatu pidato, bahwa -penjelesaian 
pertikaian antara Inggeris dan Me- 
sir adalah bantuan terbesar untuk 

mengadakan kekuatan di seluruh 
Timur Tengah. Pertikaian itu me- 
ngenai perobahan perdjandjian Ing- 
geris - Mesir dari tahun 1936 dan per 
djandjian tahun 1859 jang mengatur 
pemerintahan bersama di Sudan, 
.,bukan sadja tidak perlu, tetapi dju 
ga sangat merugikan”, kata Fawzi 

Bey. 5 5 

Selandjutnja Fawzi Bey mengata- 
kan, bahwa kekuatan ekonomi dan 
militer dari Timur Tengah perla di 
susun. Djika negeri? jang menjinta 
kemerdekaan tidak. sanggup menju- 
sun kekuatan itu, maka hal itu akan 
ada sangat menjedihkan,-oleh kare- 
na bal itu bukaplah ada hal:jang 
mustahil. Seluruh rakjat Timur Te- 

ngah bisa dan harus dipersendjatai, 
kata Fawzi Bey. — Ant.-UP. 

  

Italia dan Djerman Barat 
dipererat 

Italia dan Djerman Barat telah 
mentjapai persetudjuan untuk. mem 

pererat perhubungan ekonomi, sosial 

dan kebudajaannja. Inilah ada hasil 
kundjungan perdana menteri Djer 

man Barat, Konrad Adenauer, kepa 

sda Italia jang berlangsung tiga hari 
lamanja. 

Sebuah kominike resmi tentang 
rundingan Dr. Adenauer dengan per 
.Gana menteri Italia, Alcide de Gas 
peri, dan menteri luar negeri Count 
Carlo Sforza, mengatakan bahwa pe 
merintah2 Djerman Barat dan Italia 
mengakui perlunja ada perhubungan 

ekonomi, sosial dan kebudajaan jang 
erat antara dua negeri tersebut. 

Dr. Adenauer telah mengachiri 
kundjangan resminja mengadakan 

pembitjaraan. jang kedua  kalinja 

dengan De Gasperi. — Ant. - Reuter, 

Tjekoslowakia & Komu- 
nisme - 

Bahasa Rusia wadjib dipe 
ladjari disekolak2. “ 

Partai Komunis Tjekoslowakia 
mengeluarkan suatu dekrit guna me 
ngadakan ,,perbaikan2 ideologis” da 
lam buku2 sekolah rakjat, sedang 
kan semua murid harus pandai ber 
bahasa Rusia pada waktu mereka 
tammat sekolah rendah. k 

Perintah tadi berlaku untuk ilmu 
bumi, sedjarah, ilmu alam dan pendi 

dikan politik, ,gambar2 dibuku-buku 
sekolah, jang - memberikan gamba 
ran-gambaran indah tentang nega 
ra-negara kapitalis,  haru& diganti 
dengan peladjaran jang telitt'tentang 

Sovjet Uni”, kata dekrit tadi. — Ant. 
UP : 

  

Angkatan udara--RRT 
hendak digerakkan 

Para penindjau di Hongkong men 
duga bahwa RRT kini bersiap untuk 
madjukan angkatan udaranja dalam 

perang di Korea oleh karena kam 

panjenja untuk ,,membeli alat sen 
djata tak berat” telah diperhebat 
Kantor beritd RRT mengatakan bah 

wa sudah dapat dibeli sedjumlah 365 
buah pesawat dan tudjuan jang ter 

achir dari kampanje 6 bulan adalah 

beberapa ribu buah pesawat ter 
bang”. 

“Kantor berita itu mengakui bahwa 
pasukan2 Tionghoa di Korea ,,bera 

Ga dalam keadaan kurang enak oleh 

karena angkatan perang PBB tidak 
memperlihatkan tanda2 hendak ber 
Jalu dari Korea sekalipun menderita 

kerusakan besar”. Dikatakannja se 
landjutnja, bahwa pesawat2 terbang, 

tank2 dan meriam2 akan merobah 
kekalahan mendjadi kemenangan un 

tuk pasukan2 RRT, maka itu dian 
djurkan supaja sedapat mungkin 
memberikan sumbangan. 

Para penindjau itu menduga bah 

wa pesawat2 tersebut akan dibeli 
dari Rusia. — Ant.- UP. 

KREASI LAMA KA TURN 0 

EXPORT MEM 

HALAMAN 3. 

  

APAN 
K suau faktor? jang dapat mempengaruhi pelaksanaan. export Ike- 

: luar negeri tidak menghalanginja, maka dapat diramalkan dari. ang 
ka? tentang pemberian izin-export: bahwa “dalam tahun ini pendapat 
devisen dari export inisakan melebihi hasil jang telah tertjapai dalam 
tahun 1950. 

Ternjata dari angka2 jang kita te 
rima mengenai 'izin-export tahun 
"1951, bahwa nilainja senantiasa ber 
tambah. Djumlah nilai . izin-export 
jang telah dikeluarkan dalam tahun 
1951 hingga Mei (5 bulan) adalah 

  

kira2 80” dari djumlah jang tertja 
pai dalam seluruh tahun 1950. -Di- 
bandingkan dengan masa jang sama 
dalam tahun 1950, djumlah jang di 
keluarkan dalam tahun ini adalah 
lebih dari 215 X banjaknja. 

Prosenan - mengenai pengeluaran 
izin-export sebulan2nja dalam tahun 
1951, didasarkan pada angka? rata2 
sebulan ' dalam tahun 1950 — 100, 
memberi gambaran sebagai berikut: 

  

BEAN Le Bapa RUBA 217p 
Pebruari 150 
Maret ni ba pg Be 14070 
PG Ml abal LEG Bacan an GaMa Naa 163p 
Mei AR NG Me Ba npake 197p 
Tidak didapat keterangan apakah 

ANA ma dna 

4 Gerbong beras keluar rel 
Suatu ketjelakaan kereta api ke- 

marin pagi djam 05.50 telah terdjadi 
tidak djauh dari stasiun Mangga- 

rai Djakarta dimana 4 dari 10 ger- 
bong kreta api barang dari djurusan 
Tjipinang jang akan masuk stasiun 
Manggarai dan berisi penuh dengan 
beras kepunjaan Rijst Centraal Pa- 
sundan en omstreken) keluar rel 
dan terbalik sama sekali. 
Dalam veristiwa ini seorang. tu- 

kang rem mendapat luka2 berat di- 
bagian tangannja. 

Berhubung dengan  terdjadinja 
ketjelakaan ini maka semua 'per- 
djalanan kereta api penumpang dan 
barang ke dan dari Djakaria djadi 
terhalang dan terlambat beberapa 
waktu lamanja karena harus mem- 
pergunakan lin lainnja. Menurut ke- 
terangan kepala stasiun Manggarai 
ketjelakaan tsb. disebabkan ' terle- 
pasnja salah satu as dari roda ger- 
bong ke-4 kereta api barang tsb. 
hingga menjebabkan keluarnja .ger- 
bong dari rel jang sisusul dengan 3 
gerbong -berikutnja dan terbalik sa- 

Setan 

  

ana 

«ma sekali: Ant. 
  

Modal India di Malaya 
Sebesar 750 djuta 
rupee akan ditarik 
kembali. 

' Menurut ,,Press Trust of India”, 
modal India sebesar 750 djuta rupee 

jang ditanam di Malaya, dalam 5 
tahun jang akan datang ini akan di 
tarik kembali, apabila dilakukan 

amandemen terhadap undang2 pa 
djak penghasilan India (tahun 1922) 

guna mengetjualikan  padjak atas 

pengiriman uang hasil modal orang2 
India jang ada diluar negeri. 

Pala waktu ini, apabila modal ta 
di dikirimkan “ke India, dianggap 
sebagai penghasilan untuk tahun itu 
dan dikenakan padjak. Keadaan ini 
kurang menarik pengiriman uang 
setjara besar-besaran. 

Sementara itu pemerintah Malaya 
tidak .menghalang-halangi pengiri 
man modal ke India. — Ant. 

  

Kaum buruh Bombay 
akan punja Bank 

Dewan Penasehat Buruh Bombay, 
jang disokong oleh pemerintah itu, 
telah memutuskan untuk mendirikan 

bank2 bagi kaum buruh industri di 
Bombay. Bank2 buruh industri tadi 
akan disusun oleh Balai Koperasi 
negara bagian Bombay. — PTI. 

  

PERS SOVJET TENTANG PEMILIHAN 
2 DI PERANTINS 

. Imperialisme Amerika menderita kekalahan 
Pe Da pemilihan di Perantjis sampai “begitu djauh, oleh pers 

Sovjet. dipandang sebagai Kekalahan bagi imperialisme 
Serikat dan suatu kemenangan buat 
perdamaian dan demokrasi. 

Literary Gazette mengatakan bah- 
wa usaha Amerika untuk mengusir 
kaum komunis dari parlemen telah 

| gagal dan politik Amerika jang hen 
dak memperbudak telah menderita 
kekalahan. 

Harian . itu mengatakan bahwa 
partai De. Gaulle dalam. pemilihan 
kota-pradja telah memperoleh suara 
lebih sedikit dari pada pemilihan di 
tahun 1947. Partai ini mendapatkan 
111 Kursi karena adanja sistim pe- 
milihan jang tjurang, demikian ,,Li- 
terary Gazette”. — ,Ant-UP. 

»Walke” lumpuh 
Pimpinan angkatan laut Amerika 

Serikat mengumumkan bahwa pele 

dakan dikapal perusak ,,Walke” di 
dekat Korea pada 12 Djuni dapat di 
pastikan karena ,,Walke” melanggar 

sebuah randjau laut, 

Kemungkinan bahwa peledakan 
tersebut, jang meminta 26 orang 
korban, disebabkan karena kapal di 

torpedo -telah diselidiki, — (Ant. - 
AFP. 

  

      
  

“Salah seorang anggauta dari pe 
ngadilan tertinggi Amerika Serikat, 
hakim William Douglas, dalam inter 
viewnja jang diumumkan oleh ming 
yuan »U.8. News and World Report” 
mengatakan, bahwa tak akan ada 
perdamaian di Asia, selama belum 
diadakan perubahan2 tanah. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa pe 

rubahan2 tanah itu hendaknja diser 

  Kana menanam el   

tai dengan pembuatan bendungang 
hydro-elektris seperti projek Tennes 
see di Amerika Serikat dan dengan 
demikian akan merupakan langkah 
pertama kearah penjelesaian masa 
lah2 pokok di Asia. 4 

Douglas jang hendak mengadakan 
kundjungan ke Asia lagi dalam wak 

.tu jang taklama lagi menegaskan, 
bahwa negara2 Asia sedang meng 

5 DIADAKAN PERUBAHAN2 TANAH 
hadapi evolusi jang revolusioner se 

perti Perantjis dan Eropa dalam 
abad ke-18. 

DitambAhkannja, bahwa Rusia te 

lah mengambil keuntungan dari kea 

daan jang -demiktan itu, sedangkan 
tindakan2 Amerika salah dimengerti 

di Asia. Menurut pendapatnja, rak 
jat Asia lebih ' mempunjai alasan2 

untuk berselisih dengan Sovjet Uni 

DI ASIA 
daripada dengan negara2. Barat. 

Dikatakannja, bahwa imperialisme 
Rusia lebih djelek daripada “mperia 
lisme manapun djuga. Ia menjata 
kan kesangsiannja, bahwa djika tim 
bul perang dunia jang ke-8 Amerika 
Serikat dapat memperoleh pasukang 

dari Asia. Dinjatakannja, bahwa pro 
paganda radio Sovjet sangat giat 

dibagian dunia ini, — Ant. - AKP, 

Amerika 
kaum komunis jang menghendaki 

naiknja nilai ini berarti bertambah- 
nja pula djumlah barang jang diex- 
port, atau barang2 mana jang ber- 
tambab. 
Sebagaimana diketahui, angka? 

tentang export jang telah dilakukan 
sampai dengan bulan April, menu- 
rut angka2 sementara dari Kantor 
“Pusat Statistik berdjumlah R 327,3 
djuta, dan meliputi 542.277 ton ba- 
rang, djika tidak termasuk minjak 
tanah: 174.347 ton seharga R 291,4 
djuta: seluruh export dalam th, '50 

— 2.306.278 ton seharga R 2.203.— 
djuta. 

BE.I MESIN RAODJUT 
Dari Aspan Prawirodihardjo,-.kepa 

la Kantor Perindustrian dan. Keradji 
nan Malang didapat kabar, bahwa 
oleh Pemerintah pusat kini disedia- 
kan devisen untuk membeli alat2 me 
sin radjut (membikin kaos-badju- 
dalam atau jang. biasa disebut kaos 
kutang) untuk 10 orang bangsa In- 
donesia jang mempunjai minat be- 
sar mengusahakan itu. 

Direntjanakan,.tiap2 perusahaan 
jang menggunakan alat2 mesin ra- 
djut itu diberi izin untuk menghasil 
kan 120.000 losin badju kaos seta- 
hunnja. Pada permulaan diizinkan 
untuk memulai dengan sebagian da- 
ri kekuatan menghasilkan itu. 

Paling lambat dim 2 tahun, alat2 
perlengkapan itu harus: dapat men- 
tjapai angka kapasitet itu dan bila 
tidak, maka tjadangan “ (kapasitet 
dikurangi kekuatan “menghasilkan 
sebenarnja) kekuatan itu akan: dise 
rahkan kepada peminat lainnja, 

Melanggar aturan pasang 
harga 

Dari tuan Asikin, kepala Bagi Eko 
nomi Kepolisian Karesidenan dida- 
pat.kabar, bahwa sampai hari ini-8 
sampai 15 orang jang tidak mema- 
sang tanda harga pada barang-da- 
gangannja. . 

Sesudah diperiksa mereka akan:di 
adjukan kepada Pengadilan “Negeri. 
Seperti diketahui, bahwa Pengadilan 
Negeri Blitar belum lama. ini telah 
mendjatuhkan denda atau hukuman 
kurungan kepada 13 orang -.peda- 
gang (toko) jang dipersalahkan ti- 
dak memasang tanda harga pada 
barang2nja. 

Denda jang didjatuhkan ialah an- 
tara R 100.—.dan R 500.— atau.hu 
kuman kurung antara 1 hari dan '1 
bulan. 

Selandjutnja oleh Tuan Asikin di 
terangkan, bahwa barang2 jg mema 
kai tanda2 harga, itu ialah baik ba- 
rang jang dipamerkan (etaleren) 
maupun jang ada dalam toko untuk 
diperdagangkan. — Ant. 

rkirch Pembaya 

Suami/isteri pegawal 
Soal pengangguran .adalah soal jg 

sulit untuk dipetjahkan. Tetapi se 

sulit-sulit sesuatu, bila memang akan 
dipetjahkan, tentu timbul suatu dja 
lan “untuk memetjahkannja. Begitu 
pula soal pengangguran, jang baha 

janja ta” boleh dipandang ringan 
oleh jang berwadjib. 
Dengan . tidak . menjampingkan 

usaha2 dari jang berwadjib untuk 

memberantas pengangguran, menu 
rut hemat kami, alangkah baiknja 

bila Pemerintah mengadakan pera 
turan jang dalam  pokoknja agar 
suami istri jang kedua-duanja men 

djadi pegawai Negeri, salah satu 
harus meletakkan djabatannja seba 

gai peg. Negeri, sedang lowongan 
itu dapat diisi oleh ,PENANGGUNG 

DJAWAB KELUARGA” jang masih 
menganggur dan ' dapat mengerdja 
kan pekerdjaan itu. Ini dapat mengu 

rangi banjaknja pengangguran. 
Pula bila diingat bahwa waktu jg 

achir2 ini ada tanda2. bahwa Peme 
rintah “akan — adakan. pengurangan 
pegawai, maka dalam hal ini harus 
diadakan persiapan2 jang saksama 
dan  tindakan2 jang  bidjaksana, 

agar tidak menimbulkan akibat2 jg 
ta' diinginkan. 

Mudah-mudahan mendapat  perha 
tian dari jang berwadjib. 

SOEMADI — Jogja. 

  

    

  

  

    

  

aa alan ALAN Men LAU tadi della me eka GL BA LN en ab eaa e Ebi R10.—.I8. 
Di Kata Peak en Tor ea Ta an doa IU TA Van SK 
3. Tjatatan Kongres Perumahan Rakjat Sehat ............... 2 19— 
ta n Gerak Gema bartal POltk wes EA La An naa) 
Dip KAP ASAN AT KA INLE y baekat ah en sens ba un ba fak aga Dodo Reka Dn Us sannsen aya 60 nipu 
6 Bon te dan PAN YR P ATA BA Me SEA an PB 
Maa IA EN Aa AR 0 Aa Aa ba ar NANANG SAPU Kd pon KN bde aa 6 — 
Se Ala Wa NO LA maba Maa Kadin pan Sa Ya dai aa 3 mn Vena aa — 
97” Pehuniten KALA Men ATOM as BRA BN ana » 5.50 

1014 Hukum Dagang dan Perniapdatt MAAN AA AN » 5.50 
Ti aukun dare. Pengetahuan Gadang NA AA ala Dona 11 — 
TA BO, SIMJORPSIDA DAMTKL Hah sana Pa aad aan an an aa Oa 5 8— 
13. Islam sebagai IDIOLOGIE sx 3:50 
14. Falsafah Idiologie ISLAM ne D0 
15. Ringkasan Sedjarah “Islam jilid I, II A .... 12.50 
16. Pedoman HISBUL WATHAN » 6.50 

Buku batjaan buat anak-anak. 
TAN KAN KAK ba AN AA Gan ae ROE Lebah ». 1 — 
18. Gadjah Mada pp A— 
19. Si Pahit Lidah » A— 
R01 APU MIE YAN 2 Kao JAN Vegan ah DM au e ag SEA Her Ono 
25 “Perompah "SL ABU KASI Mu anna » 0.50 
22, Riwajat Gulliver Mak. ANA UR AN anta Su OaO 
23. Dua orang gadis bersaudara oo. 3 pia 
24. Tjeritera dua orang anak jatim piatu ........ w 1.25 
2 on MI ga OPEN TB ANE Win intan Men Maa bank an Kena aah sa Mn ya Oo 
26. Burung belibis bermahkota .d.ooocoooo. MN naa ji" RDO 

Dan banjak lagi jang beraneka warna. 

Dipersilahkan datang ke : 

Toko Buku ,,K. R.” Oo Oo u u ” 2 “ 

V TUGU 42, JOGJAKARTA. — "N 
1. Porto 10”, sedikitnja R 1.—, “   
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jang 

' Sebabnja, dari kawan 

ih Hasil sensrikan sedan 

jang bilang " bekas menteri 
an Mr. Yamin tjerobo bertin 

  

1g bilang dia telah dikorbankan, 
sendiri jang berhenti, pa 
pelepasan tahanan tempo    dahal soal 

| hari diurus oleh lima orang menteri. 
Berabe sih nggak mau bilang apa2. 
juma -Berabe tahu: karena kalau 

pergi ke- kementerian tempo hari 
ndik betja sadja, Yamin tidak susah 
benar, kalau harus melepaskan mobil 
dinasnja. Lain perkara, kalau betja 
nja tempo hari betja. dinas. 

Eh... apa kira2 ada ja mobil dinas? 

». Dalam seminggu ini Berabe gembi - 
ra dua kali, atas dasar, 'djauh dima 
ta, didalam hati tetap terbajang. 

lama Bung 
Johny Senduck, wartawan Indone 
sian Life dulu, ada datang surat dari 
Oslo. Dia sekarang kerdja di kedw 

ngen nasi gudeg ...:. 
Dari Teheran terima surat dari 

sdr. Sgedharto, attach€ kedutaan kita 
disan # Tempo hari masih djadi tja 

taan Indonesia disana. Katanja ka 

mat dan antar para Pa' Lurah dari' 37868 41761 53175 53842 
Karanganjar. lihat pertjetakan K.R. 

Pendeknja, kalau terima surat be 
gitu, senang betul. — Tapi ada su 
rat2 dari Paris jang Bung tidak ka 
sih lihat dirumah, kata Berabe jang 
satunja. 

“Djangan pertjaja, itu omongan. 
Nggak ada surat dari Paris — Bera 
be jang satunja tjuma iri hati sadja 
sih. Sudah dipesan djangan kasih ta 
hu, Sinai ngomong djuga.... E.... 
€. AA. salah ngomong ini. 

  

mengenai soal tahanan. Ada . 

barang ke VI 
Pesawat Pemotret ,,NETTAR” 6 x 6. 
|. 11620 25331 31969 - 48140 

. Mesin Djahit Tangan ,,SINGER” 
164813 GB1OT” 

Mesin Djahit Tangan 
SHUSGVARNA” 

    

i1ag79 35122 38915 42785 42867. 
45311 47110 55240 65526 74700 

Radio Philips BIN 197 U 5 
116581 22756 36782 39555 68501 

18849 | 83215 
Pesawat Pemotret ,,BOX TENG- 

Sh GOR” 6x9 
“27834 28517 33658 60571 - 64902 

75455 19099 

2 Sepeda Laki-Laki. 
22613 24218 25129 36814 43398 47037 
62765 69696 74193 75756 76018 83520 

 Arlodji Tangan Automatic 
19095 19350 23732 24115 28350 36204 
49421 49908 51081 53749 60461 62917 

: 63208 81671 

“Arlodji Tangan Wanita. 
12497 14331 15148 46530 santa 49731 
56328 56430 58904 60138 61177 65232 
TOT19 72890 77952 T93ET 79626 79S24 

Arlodji Tangan Biasa. 
12064 15087 17049 18926 18540 23375 
35206 26175 31174 38913 

55403 60733 
62361 64739 69602 70737 73496 

Textiel. 
11373 12830 14044 18019 : 22152 23180 
27645 30556 31241 35788 58483 40058 

  

Siaran RADIO 
Gelombang : 59,2 dan 122,4 m. 

KEMIS 21 DJUNI 1951. 
12.30 Hiburan Siang oleh O.R.J. 
17.00 Gending Kanak2 oleh Wiloso 

prodjo 
18.03 Adzan Maghrib ' 
18.15 Nj. Tjokro dimuka piano 
18.30 Peladjaran Njanji Pemuda 

19.15 Tindjauan Tanah Air 
19.40 Warna-warni oleh Pandu Pe 

nuntun aa y 
20.15 Dari Gurun Sahara 
21:30 Hidangan Malam oleh K.O. 

.- Tjahaja Muda 1 

Surakarta : f 
13.45 O.K. Mana Suka 
17.00 Barisan Seruling 
18.20 O.K. Murni 
20.30 Permainan Piano ' 
21.17 Rengeng2 diseling Genderan 

DJUM'AT 22 DJUNI 1951. 
Gelombang : 59,2 dan 122,4m. 

09.00 Hidangan Pagi oleh K.O. Tja 
.haja Timur - 1 

09.30 Lagu2 Bali - 
10.00 Goro-goro 
13.15 Ruangan Rumah Tangga 
13.45 Siang Riang oleh Musik Tiup 

Jogjakarta 
17.00-Taman Putera oleh S.R. Lati 

-han-Djalan Ungaran 
18.03 Adzan Maghrib 
18.30 Peladjaran SGA diiringi Musik 

' Kel. ORJ. , 

19.15 Tjeramah Ki Hadjar Dewan- 
2 xi 

19.40 Hidangan K.O. Penghibur Hati 
20.30 Sambutan Hari turunnja Al- 

 Guran | 
21.15 Obrolan Pak Besut 

Surakarta : Ie 
08.30 Njanjian Putri Bersama 
11.15 Merdu Meraju ! 

13.45 O.K. Mutiara £ 
18.30 Hidangan Kusuma Remadja 
21-17 Klasik Ringan 

  
0. KURNIA TUHAN 
pada hari Rebo PAING siang 
tg. 13-6-51/8-Romadhon-1370 H 
seorang baji Jatim - Piatu: 

FATIMAH ZAHRAH. 
Atas pertolongan dan sumba- 
ngan keluarga Moenadjad A. 
Rachman, Muntilan, dan pada 
"waktu meninggalnja ibu Baji: 

Nj. SASTROPRAJITNO 
Gibalaslah oleh Tuhan semes- 
tinja, Amien! - 

213-6   Godean, Dk. 
  

  

Bandjirilah | ! | 

e: MALEMAN 

| Tahun ini memang luar biasa ! ! 

jang serba menarik!!! 2   2196. 

«KE SOLO KESOLO» 

DIBUKA tanggal 23 Juni 1951. 

" Penuh dengan segala matjam tontonon, pertundjukan dan hiburan 

Kundjungilah expositie Djawatan2 dan tentu memuaskan. 

PANITIA MALEMAN SRIWEDARI. . 

« MARI KE SOLO » 

SRIWEDARI 

k 
'   

  

      
“GRATIS SAMPAI 

Mulai hari ini harap saja 

— Harian Pagi 

Se 

Alamat: coreoiredevoorseserasane 
- 

Ana 5 akn gtr resah 

»KEDAULATAN RAKJAT”. 

Sampai tg. 30 Juni ini, harap saja dikirim koran gratis 

HABIS BULAN 
4 

/ 

ditjatat mendjadi langganan 

, 
.nccoananganananan 

"en... sn... 

Tanda tangan, 

ya | 

11306 78356 80534 84015 

  

“46303 49047 53389 54287 55761 60651 PAN MLL MLM 
64154 64323 66lli 69092 69069 70887 $ LUXOR : 

Sendok Porok Perakbakar. 
11760 12958 14082 14355:17972 19916 
30634 31693 38980 43892 44156 44414 
45097 49338 52733 52176 54505 55767 
58908 63595 64109 66368 67195 67909 
69906 70438 71634 72492 73760 15386 

11883 : 
3 Meter Tropical Wool dan 

1 Kemedja Bestman. 

11579 14320 14902 14761 17668 18049 
18258 30527 42064 42891 54096 55369 
57846 517872 59027 59486 73889 75697 

S0620 83435 

(Akan disambung). 

  

Masih dikursus sudah 
dilamar 

Dari pihak jang berdekatan di 
Djember ,,Antara” mendapat ketera 

ngan, bahwa murid2 dari kursus 
kader Perkebunan jang diadakan se 
tengah tahun jang lalu, kini sudah 
banjak diantaranja jang dilamar oleh 
beberapa perkebunan (onderneming) 

untuk dipekerdjakan sebagai terrein 
ambtenaar bila sudah keluar dari 

kursusnja. Kursus itu sebenarnja ma - 
sih kurang setengah tahun. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
djumlah murid kursus tersebut dewa 
sa ini ada 70 orang pemuda dari se 
luruh Besuki keluaran sekolah mene 
ngah. Selama kursus mereka menda 
patkan uang saku sebesar R 19,— 
tiap bulannja. — Ant. 

  

    

»PAHLAWAN BUKIT LU LIANG” 

13 th. keatas. 
    

  

Malam ini penghabisan film R.R.T.    

    

Djam : 17 — 19 — 21. 
  

Mulai tg. 22 Djuni dengan matinee djam : 10.00 pagi. 

FILM INDONESIA : . 

"BUDI 
Rd. ENDANG, SUTRISNI dll. 

Melukiskan seorang pemuda karena menanam budi-utama, berhasil 

mendapatkan pasangan hidupnja jang beruntung. 

“13 th. keatas. 

221-6. 
Naas 

MINGGU 24 Djuni matinee djam : 10.00 pagi. Z 

  

Mulai malam ini dan berikutnja. Pjam : 5 — 4 — 9. 

Film jang terkenal. Oleh: CECIL B. De MILLE'S. 

THE CRUSADES 
Dengan : LORETTA YOUNG — HENRY WILCOXON. 

Tgl. 22 Juni 1951 — Matinee dj: 10.30 pagi. — 17 tahun keatas. 

217 -6: 

UTOMO" 
kaan mara 

KEMIS (tgl. 21) main djam 10 pagi. 

Djam : 17 — 19 & 21. Malam TIDAK main karena tidak ada listrik. 

Haa aa : 

“INDRA 
: DJUM'AT (tgl. 22) djam 10 pagi. 

June ALLYSON dan Dick POWELL dalam : 

P
E
L
A
T
N
A
S
 

P
P
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I
L
 

  

  SANA MANA ANN Mar. a 
  

  

| 
| 

| 

IP 
| Jogjakarta. 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

1 

Perusahaan 
Kaju 

  

Ngabean Telp. 80. 

# Menjediakan kaju gelon- 
dongan/geradjian dari ber- 
matjam2 ukuran. # 

# Menerima pesanan alat2 ke- 
perluan : 
asrama, 
Kantor2. 

HARGA PANTAS — 
KONDISI BAGUS — 

161-6 

rumah tangga, 
Sekolahan dan 

wa 
Bagi tiap wanita mudah sekali mentjiptakan 
suasana jang meliputi suluruh tubuhnja dalam 
lamunan gelombang pertjintaan. Kuntjinja ialah 
dengan memakai sabun Colibrita jang mengan- 
dung tjampuran -wangi?an jang terpilih dan 
meliputi diri nona dalam suasana jang menga- 
bulkan tiap? angan2 

K3 
   

    

SABUN WANGI 

    

(SILAHKAN — | 

"THE REFORMER AND THE REDHEAD" 
(dengan teks bahasa Indonesia) 

Ajah, Ibu dengan anak-anaknja perlu sekali mengundjungi film 

tsb. jang hanja bersifat film hiburan belaka. 

Selandjutnja semalam 3 kali main: djam 5.— 7.15 & 9.15. 

ae DD JUAL 
  

  

1 ms: Remington lange wagen 
letter “ketjil. : 

1 ms. 'Remingion Rand stan- 

    

dart. 
Gandekan Lor 7 (sebl. Hotel SEGALA UMUR. 

X.220 - 6. Kota Dk). 218 - 6 Aa PE MS Aa aa Ae Ula ola Be sea 
  
  

| S.M.LA. SUASTA siang 
Menerima murid untuk klas : 

IL KTI bea s B0 
PENDAFTARAN di : 
Djl. Balapan 41, Jogja. 

Djam : 15 — 18. 

PENGUMUMAN. 
Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman, segala urus- 

an balik nama hak Barat (Bigendom, Opstal dsb.) untuk daerah2 

Sao dan Jogja sedjak tanggal 1 April 1951 8 dan untuk daerah 

Kedu sedjak tgl. 1 Mei 1951, diurus dan dikerdjakan oleh kami, 

selaku Pegawai Penjalin Nama. 

        

  

Berhuhung dengan itu untuk melantjarkan segala urusan, 

jang berkepentingan diharuskan berhubungan, langsung dengan 

kami, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jogja 

(Djalan Lodjiketjil Kulon 4, telp. 164). 

Jogjakarta, 20 Djuni 1951. 

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster). 
                

  

   SAN 
Telp. 853 

Juvowecaran 18 
DOG PARAKTA 

3 Sanggup Menerima 

Pakerdjaan Jang 

berkwaliteit Tinggi 

Radjin Sampurna 

T Ka 

Dapat Dibangg a- 

kan Untuk Dipakat 
Diluar Htaupun di 

Dalam Neseri. 

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

Raja "Idul Fitri. 

Kepada saudara2, terutama dari keluarga ,,Kedaulatan Rakjat”, 

jang telah menjumbangkan tenaga, harta benda, karangan bunga 

dan turut berduka tjita pada waktu meninggalnja anak kami jang 

tertjinta: 

   

  

R. FLORENTINUS DJAJADI 
pada hari Sabtu tgl. 16/6-51, djam 8- pagi, kami berdua menjam- 

paikan beribu-ribu terima kasih. 

Jang berduka tjita: 

Keluarga A. DJOEWARNO. 

    
  

     
CSW. 506 — 165 —B: 

     

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

laag diperbanjak. N 

, 
1 kolom 2 kolom 

PEP AP 

    

LAPAN ALAM 

    

PELAN APAN 

  

PENGUMUMAN PERUMAHAN 
Balai Harta Peninggalan Hofakarta. 

| Dengan surat putusan tgl. 20 Juni 1951 No. 49/626/P.R. Balai Harta 
Peninggalan Jogjakarta memutuskan bahwa : sebelum semua uang 
sewan jang telah diterima oleh Bureau Urusan Rumah dan Tanah 
»PEMBANGUNAN” di Djalan Saidan 8 Jogjakarta disetorkan ke- 
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” ter 
sebut tidak perlu lagi tjampur urusan dalam hal ini. 

“ G z 

| Kepada penjewa2 rumah2 tersebut, mulai keluarnja pengumuman 
|. mi diharap memenuhi kewadjiban untuk membajar sewanja di Balai 

Harta Peninggalan Jogjakarta, 

nja masih akan dipufgut. 

199 -6. 
mam 

£ 

1951 ditjabut. 

mulai berlaku lagi. 
3 

  

Pembajaran sewan tidak di Balai Harta Peninggalan 
tidak akan diakui, dan dianggap belum membajar, jang selandjut- 

Setjodiningratan 13. 

Jogjakarta, 

Penagihan dari Bureau ,,PEMBANGUNAN” -tidak perlu dihiraukan. 

Jogjakarta, 20 Juni 1951. 

BALAI HARTA PENINGGALAN 

— JOGJAKARTA. 

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- 

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

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

Harap umum mendjadi maklum adanja. 

Jogjakarta, 19 Juni 1951. 

Hormat kami, 

KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA. 
Kepala, 

(Ir. R. Soedoro Mangoenkoesoemo). 

      

1 Maaf lahir batin. $ $ MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA 
E SASTRASUPRAPTO : 8 Pada para jangganan. 
F M. SASIRASUPRAP Ta . » 
£ SR »Perusahaan Batik SRI 

Pe mn Sa - Jogja. Lawean 163 ag Solo. $ 
: Na Ta na an TU oki R20 

Memasang lebih besar dari tjontoh diatas, 
tiap2 mm. kolom. 

Penjerahan teks advertensi ditunggu paling lambat tgl. 1 Djuli 1951. 
Diluar Jogja, teks dapat djuga disampaikan pada agen atau kantor tjabang kami. 

kelebihannja akan diperhitungkan dengan harga R 0,70 

Tata Usaha Dg DA       
  

nan aan 

    

    

    

    
  

     
Saja mengira 
jang Fatimah 
tahu bagai- 
mana akan 
menjembuh- 
kannja. 

   

  

(na sungguh menjesal. Narti. 
Tetapi pagi ini saja benar 
tak ada nafsu. Entah apa 
sebabnja. 

babnja Halim... 
Narti berusaha mati-matian, 

| akan tetapi saja tetap tidak 
mempunjai nafsu makan. 

    

ag tidak tahu betul apa se- 

          

   

      
   

   

    
       

  

  

   TAN ee 
Pal TK | 
      

  

  
  

  

aa benar Narti .. -... Hanja Palm- 
boomlah jang dapat menolong dalam hal ini. 
  

    

  

Lezat nikmat 3 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- ' 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan memx 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. . .......   ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

    
|. 'ma dan umur dalam satu 

| tanggung dipegang teguh. 

AHLI NUDJUM H.B. AZAD Kotakpos No.: 122 BANDUNG 
Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, pertjintaan, 

perdjodoan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan na- 
'enveloppe. dengan poswesel R. 10,—. 

Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti. Rahasia 
68-6, 

     
HASIL DARI DJAWA NAN IND 

                        
Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/INI/A/102. 

    Ke an ae ON Gb. aa Gas Gea aib     
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