
  

   

    

   

  

   
    

   

  

    
  

  

     
    

    

    
    

  

    

     

    
     
     
    
     

   

   

  

   

      

   
   
   

      

   

    

   
   
   

   
Perhubungan. 

   dan kemudian 

etakkan djabatan itu, kare 
Nan League masuk 

2 Waktu itu. Di- 
Moda diangkat 
India di Iran. 

3 Bi Lucknow di Uttar 
ited Provinces) ditahun 

ai anak almarhum Sir 
in, seorang ahli hukum 

| dan bekas Kepala 2 

   

   
   

bata ia membu- 
aktek di Lucknow ditahun 1922. 

cknow terus-menerus sampai 20 
» tahun lamanja. Ditahun 1930, 1939 
“3dan 1946 ia-telah dipilih mendjadi 

: ( ta Pan Pembuat Undang2 
ces. Ia PIA 

4 Ant. 
hn 

Menteri V Wahid Hasiim: 

  

  

Menteri 

Diterbitkan oleh Badan 

   Mononutu : Mn 

Kita gan sebaik2nja kebempalaw 
. jg. dibuka oleh Malik 

K Si Denata A. Aan pada 'konperensi persnja Kemis 
, pada achir. bulan siang mendjawab pertanjaan? jang diadjukan setjara tertulis mengenai 

$ sikap Indonesia terhadap usul perdam: 
tuk Pemerin siden dan Wakil Presiden kepada P.M. Pakistan dan P.M. India menge- 

ulan Septem nai Indonesia dalam nasionalisasi minjak Iran dan apakah Pemerintah 
elah diserahi Jndonesia dalam tempo pendek akan menasionalistk- 

Indonesia dan sebagainja. 
n tersebut un- . 

Tentang usul perdamaian & Malik 
dikatakan Menteri  Mononutu tiap? 
usaha untuk menjelesaikan pertikai- 
andi Korea dengan djalan damai 
perlu mendapat perhatian tiap? ne- 
gara jang berkepentingan dalam ber 
achirnja peperangan di Korea. Da- 
lam mendjalankan politik mediasi, 
Indonesia kerdja sama dengan 12 ne- 
gara Asia dan Arab dan menarik la- 
“2 Na kedalam Nana berpikir 

“Instruksi em sen ini telah 
dikirimkan kepada wakil Indonesia 
dr PBB. 

Mengenai pengiriman kawat? ke- 

djadi anggota Dewan : Kota,pada P.M. Liaguat Ali Khan dan 
Nebru didjawab oleh Mononutu, bhw 
Indonesia akan menondjolkan diri 
bila turut tjampur dalam urusan-ne- 
geri India dan Pakistan. 

Ken an, itu Sdalah sahabat 

ta rasa penjengaian adil dan terhor- 

« — 
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seluruh Indonesia di Malang.. Atas 

dapat memperoleh pengakuan dari 

Berhubung dengan adanja elemen 
nasional didalam - kalangan Geredja 
Pantekosta itu maka seharusnja ia 
Ngaoungkan Bat Wahid Hasjim. 

  

S reka itu akan dilakukan oleh 2 ma- 
—tjam maskapai . pelajaran. anang 
perkapalan nasional dan ke 

: | kapalan asing, jaitu jang dulu biase 
AN Pane “ Hadji jalak 

015 AKonpsi 3, “oleh karena perkapala: 
—. nasional masih belum dapat me- 

: Pebaakui seluruhnja djemaah2 ha- 
'itu, tapi baru sebagian sadja. 

- genai berita tentang diundur- 
'Kannja keberangkatan kapal? hhadji, 

2 —.... Wahid Hasjim menerangkan bahwa 
5 Dea satu diantaranja 2 kapal itu ' jang 

Et - : sudah lunas dibelinja di Amerika 
— tidak dapat sampai ke Indonesia 
pada waktunja, karena mula2 dita- 

na “han oleh instansi2 pemerintah disa- 
na, tapi kemudian setelah diminta 

Pat dari: Djakarta lalu dilepaskan. Wa-. 
| Iaupun begitu tetap terlambat da- 
'tangnja, sehingga hari berangkat- 
ja Ta tadinja ditetapkan 4 Djuli 

BEN ig — jad. dari Semarang telah diundur- 
BE AG ikan. Dan Djemaah jang mestinja 

(akan diangkut dengan kapal kepu- 
injaan maskapai Indonesia tsb. se- 

« Karang akan dibawa oleh kapal mas- 
2 i.asing. Atas pertanjaan ten- 

berita2 bahwa seolah2 ida 
dari pihak2 tertentu utk 

i berangkatnja dan ber- 
Djakarta Lloyd, Wahid: 
menerangkan, bahwa me- 

'ada Gr iag Pn: Meat 

  

   

    

   
   
   
    

   

    

  

    
   

ee: ls digedung Perguruan 
Ilmu Kepolisian di Djakarta 

5 limulai konperensi dinas .ke- 
pal 2 propinsi seluruh Indonesia. 
Konperensi tersebut diketuai oleh 

ai pala djawatan kepolisian negara 
5. Matte, Ant. 3. 

  

  

  

A 

pak & ibanuh 
oh dikabarkan bah- 

'handelar di Tasik- 
H. Djunaedi direktur 
n di Djakarta, baru2 

pergi dari Tasikmalaja ke ' 
ang diri dengan me- 

f Di Lewu ngtiis telah gelap dan 
disana ia telah ditjegat oleh bebera- 

- pa or berpakaian tentara. 
. ibunuh majatnja 

. dikubur, Mbanbolah lantas melari- 
diri es Ea mengendarai jeep 

Jkit dan- uang sebanjak 
60. Oa - bersama pakaian, 

: Majat Ukit dapat diketemukan 
oleh “penduduk tempat itu, 

| at ternjata, bahwa 
Ni kas sembelih. 

: kut 2 Tasik- 

4 

jan al 2 | 5 
tang waktunja, Wahid Hasjim mene- 
'yangkan, bahwa pengangkutan me- | 

poet 

Ada elemen nasional dikala- 
..ngan Geredja Pantekosta 

T ABF Rang jl. Menteri Wahid Hasjim telah tiba kembali di Dja- maksud dalam tempo pendek mena- 
“karta darj perdjalanannja menghadiri resepsi Geredja2 Pantekosta 

pertanjaan Wahid Hasjim menerang- 

    

     

884. 000 Dollar ECA 
untuk Indonesia 

- Bagi Indonesia telah: disjahkan 
oleh ECA sedjumlah  $. 884.000— 
untuk membeli barang2 dibawah 
kolom rentjana saling membantu 
pertahanan. 
Demikian-diumumkan oleh ECA 

antara lain menurut UP dari Wa 
shington. Ant. 

1 

“Sona Rakjat” diboi- 
“kot PNI? 

Sedjak sn atanga hari jang lalu 
ada pemilik antara harian ,,Suara 
Rakjat” dan ketua PNI Tjabang 
Ngandjuk. Menurut ,,Suara  Rak- 
jat”.  Sutojo  Mertodimuljo 
Tjabang PNI Ngandjuk - telah me- 
ngandjurkan kepada sesama anggo- 
ta PNI untuk memberhentikan lang- 
ganan kepada ,,Suara Rakjat” dan 
pindah berlangganan kepada harian2 
sHarian Umum” dan ,,Trompet Ma- 
sjarakat”, berhubung ,,Suara Rak- 
jat” sering memuat Nana an jang 
merugikan PNL 

Sementara itu di Kediri dilang- 
sungkan rapat PNI Djawa Timur 
jang dikundjungi djuga oleh "utusan 
Dewan Partai. Menurut Sumber 
jang dapat dipertjaja dalam rapat 
tertutup telah diputuskan untuk me- 

njetudjui andjuran Sutojo Mertodi- 
muljo jang mengadjak untuk mem- 

ar ANA Rakjat”. Ant. 

  

  

ketua. 

alan J. Malik, tentang kawat Pre- 

industri minjak di 

mat dalarn masalah Kashmir dengan 
tidak langsung menguntungkan In- 
donesia dalam arti mengekalkan per 
damaian diantara sahabat. 

Mengenai pertanjaan tentang na- 
sionalisasi minjak di Iran dikatakan 
oleh Mononutu bahwa 'ajuga dalam 
soal ini kita menghadapi masalah 
dua, negara jang. keduanja mem- 
punjai perhubungan persahabatan 

dengan Indonesia. 

- 

1 

Kita harap akan tertjapai satu pe- 
A Vnjelesaian jang akan mentjiptakan 

perimbangan baik diantara hukum 

dan keadilan sehingga tuntutan2 jg. 
berlawanan dapat diselesaikan dida- 
lam semangat Iran. 

Tentang perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang didjawab oleh Men- 

teri bahwa Indonesia bukan anggau- 
ta komisi-Timur Djauh dan djuga 
Indonesia tidak pernah dengan res- 
mi diberitahukan: Neng Amerika 

i Ba AED benagan Lg jang pen- an Na Onani mereka. Ki- perdamaian dengan Nioselie tapi ke- 
pada kita telah disampaikan suatu 
rentjana usul perdjandjian damai itu 
untuk dipeladjari dan dikomentari. 

Indonesia tidak menerima undang- 

an resmi untuk turut serta dalam 
perundingan perdjandjian perdamai- 
an dengan Djepang. 2 

Tentang untuk menasionalisir in- 
dustri minjak di Indonesia didjawab 
oleh Mononutu bahwa Pemerintah 
Indonesia hendak menjatakan dgn. 
tegas bahwa ia tidak mempunjai 

sionalisir tambang2 minjak dan in- 
dustri minjak atau sesuatu perusa- 

kan, bahwa didalam kalangan Geredja Pantekosta terdapat elemen na- haan asing. —Ant. 
sional, hingga diwaktu pendjadjahan dulu Geredja Pantekosta tidak 

Belanda buat Koi hanya 
  

. Werdojo ketua Panitia 
penindjau pemogokan 
Seksi Perburuhan Parlemen “telah 

-. nembentuk suatu Panitya Penindjau 
Pemogokan jang bertugas menjeli- 
Aiki soal? pemogokan dan dasar? 
“mtatan? jang Pententan oleh pe- 

: aogokan. 

Sasanannja Kw erdojo 
sebagai - ketua,“ Mr. Tjung Ting 
Wang (minoriteit),- Djokosudjono 

» 'Sobsih dan, Mustapha (Partai Bu- 
“sah)o Ant. 5. 

3 

kuat sikap persahabatan 

(Soksi)- 

HARIAN UMUM 
Kedaulatan Maka" (Anggauta S.P.S.) Penerbit “ai 

MUSSADEGH 

Kongres Amerika Serikat 
terima baik resolusi per- 

sahabatan 
Madjelis Rendah Amerika Serikat 

menerima baik resolusi jg memper- 
Amerika 

Serikat terhadap semua rakjat nege- 
ri2 lain, termasuk Sovjet Uni. 

Keputusan diambil dengan perban- 
dingan suara 349 lawan 6. 

Resolusi tersebut telah disetudjui 
oleh Senat dan dengan demikian ting 

. gal menunggu tanda tangan presiden 
Truman. 

“Isi resolusi tersebut antara lain 
djuga minta kepada pemerintah Ame 
rika Serika supaja mendesak kepada 
pemerintah Sovjet agar memberitahu 
kan isi resolusi tersebut kepada rak- 
jat Sovjet. — Sa AFP. 

  

— Menteri Sujono pakai — 
tanda kedinasan. 

Jang masih akan 
diusulkan. : 

DALAM penindjauannja di- 
daerah Surakarta, Menteri Per 
ekonomian Sujono dengan ber 
kendaraan mobil AB 9 masuk 
keluar kampung Pusat Keradji 
nan Rakjat. Tampak Menteri 
memakai epaulet pada: badju 
seragamnja dengan. 4 streep 
mas jang membudjur pandjang 
nja epaulet itu.Pitji jang dipa- 
kai Menteri Sujono-dihiasi lam 
bang garuda dari mas. Menu- 
ru Keterangan, epaulet ini di- 
pakainja Me ang usul jg 
akan dimadjukan subaja Men- 
teri2- dalam-perdjalanan dinas 
menggunakan tanda" Tan 
serupa itu. — Ant     
  

Godam parlemen : 
  

Dengan suara 69 pro, 25 cOntra 
ENTJANA undang-undang pindjaman kepada Eximbank sebesar 

152.245.500 dollar diterima baik oleh parlemen dalam sidang pleno 
terbuka kemarin malam dengan suara 69 lawan 25. Jang menjatakan 
tidak setudju ialah fraksi? PKI, Murba, PSI, BTI dan golongan buruh, se- 
dang PSN meninggalkan ruangan. 

Pemungutan suara dilakukan se- 
sudah Menteri Jusuf Wibisono mem 
berikan djawaban atas pertanjaan2 
para anggauta dalam sidang kema- 
rin dulu setelah diadakan pembitja- 

sraan babak kedua serta stemmotive 
ring dari Partai Murba. Djawaban 
Menteri itu sedjam lebih sedikit. Si 
dang dipimpin Mr. Sartono dan diha 
diri 110 anggauta. 

Bunji undang? itu ialah, bahwa 
perdjandjian jang dibuat oleh pe- 
merintah Indonesia dengan Ex- 
port-Import. Bank of Washington 
tertanggal 12 Djanuari 1951 di- 
sjahkan. 

Djaw aban enak Ke- 
uangan. 

Sebagai djawaban kepada anggau 
ta Sundjoto, Menteri terangkan bah 
wa izin devisen untuk pembelian ba 
rang2 itu ada 35 djuta dollar, tetapi 
baru dipergunakan 18 djuta, dan se- 
babnja. belum semua dipergunakan 
karena pemerintah masih memerlu- 
kan pembitjaraan2 dengan pihak 
paberik2 jang mendjual barang? tsb. 
Alat2 pemerintah tidak tjukup .un- 
tuk mengurus pembelian dan pema- 
sukan barang2 tsb, oleh karena itu 
dipakai djuga saluran2 partikulir di 
samping pemakaian alat2 pemerin- 

sendiri. ta 
Nat anggauta Alwi Isha dite 

rangkan, bahwa barang dan pembe 
lian barang itu masih diperlukan ter 
rusnja, terutama kalau mengingat, 
“bahwa sebenarnja djumlah 100 NT 

  

dollar itu masih kurang untuk ke- 
perluan pembangunan di Indonesia. 
Menteri mengingatkan, bahwa dulu 
diminta pindjaman 500 djuta dollar, 
tapi oleh Exim Bank tjuma diidjin- 
kan 100 djuta, meskipun 500 djuta 
dollar itu sebetulnja masih kurang 
djuga. 

Terhadap anggauta Pardede Men- 
teri menjatakan, bahwa memang 
pandangan Pemerintah dengan pan- 

  

16 Negara akan in tentukan sikap thd 
cease fire diKorea 

Lie bertemu dengan 

Entezam. 
Sekretaris djenderal PBB, Tryg- 

ve Lie, telah mengadakan pertemu- 
annja untuk membitjarakan 

| kan selandjutnja di. Korea. 

itu masih “ mengaso di rumahnja. 
Entezam telah beberapa kali 

barnja     sehatannja, 
        

    

   

- 

tinda- 

“ Sementara itu belum ada tanda2 
| adanja pertemuan antara Entezam 
| dan Malik. Kabarnja wakil Sovjet 

“beru- 
| saha untuk mengadakan. konperen- 

'I-si dengan Malik kemarin, tetapi-ka- 
: Malik agak terganggu ke-' 

Pertemuan 16 negeri. 

Dari Washington Afp. kabarkan, 
menurut kalangan ' jang lajak  di- 
pertjaja pertemuan dari wakil 16 ne- 
geri jang mempunjai pasukan2 di 
Korea jang kini diadakan di Was- 
hington boleh djadi akan menen- 
tukan sikap Serikat terhadap, usul 
perdamaian jang telah dikemuka- 
kan oleh wakil Sovjet Uni, Jakob 
Malik, hari Saptu jang lalu. 

Konperensi itu diketuai oleh pem- 
bantu. menteri luar negeri urusan 

Timur Djauh dari Amerika, 
“Rusk. 3 

Sebelum .konperensi tsb. kemen- 
terian luar negeri Amerika meng- 
harapkan diterimanja laporan per- 
tama mengenai kundjungan duta 
besar Amerika di Moskow, Alan 
Kirk, :pada wakil menteri luar ne- 
geri Sovjet Andry Gromyko Rebo 
pagi. 1 : 

Sebagai diketahui. kementerian 
luar negeri Amerika telah memberi 
instruksi kepada Kirk supaja men- 
dapatkan keterangan lebih landjut 
mengenai usul Malik tentang gen- 
tjatan sendjata di Korea. 

Selain itu kementerian luar negeri 
Amerika telah memberi instruksi 
pula kepada wakil Amerika di PBB, 
Ernest Gross, supaja “ mengadakan 

hubungan dengan delegasi Sovjet 

Dean 

  

budajaan dok 
“eh Cencotschap 

  
A7 

Atang,: hanpan” 

“IRAN KIRIM PASUKAN! 

  

  1 milimeter, 1 kolom 

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan - BR. 9— 
Etjeran . R. 0,50 

s 

ADPERTENSI : 

R. 0,70 

  

KRISIS Di IRAN: 
  

KE ABADAN 
  

Pimpinan tambang minjak akan 
diserahkan seorang IHalia 

  

Konperensi rahasia Attlee com 
Churchill 
  

'AGRESSI INGGERIS AKAN DILAWAN 
WALAUPUN kalangan diplomat menundjukkan 

kegiatannja di Teheran, antara lain andjuran2 
dari Grady wakil Amerika Serikat untuk Iran, te- 
tapi perkembangan2 jg. dapat djadi alasan untuk 
menjatakan keadaan disana sudah memberi ha- 
rapan baik, belum tampak tanda2nja. 
Sementara itu keadaan jang agak 

mentjemaskan ternjata dari kesang- 
gupan Iran untuk menentang tiap2 
pertjobaan Inggeris, djika dalam hal 
ini dipergunakan kekerasan sendjata. 

Perita jang kita tangkap dari All 
India Radio semalam  menjatakan, 
bahwa pemerintah Iran akan mem- 
pergunakan tenaga seorang bangsa 
Italia untuk memimpin pertambang 
an minjak di Iran, djika ahli2 Ing- 
geris menjatakan tidak suka beker 
dja berhubung dinasionalisasinia sum 
ber minjak disana. 

Pasukan2 Inggeris 
akan didaratkan da 

“lam waktu 24 hing- 
|. ga 36 djam? 

Harian Inggeris ,,Daily Express” 
jang biasanja mengetahui dalam be- 
rita istimewanja menjatakan, bahwa 
pasukan? . Inggeris sangat mungkin 
akan didaratkan di Iran dalam wak- 
tu 24 hingga 36 djam ini untuk me- 
lindungi djiwa? Inggeris. 

Harian tersebut setjara categoris 
menjatakan, bahwa orang2 Inggeris 
akan rseninggalkan Iran,-bahwa pu 
tusan untuk perintah pengungsian 
telah diambil cieh kabinet Inggeris 
dan bahwa pengungsian mungkin 
akan dimulai pada achir minggu ini. 

RUU pindjaman eximbank disetudjui 
dangan PKI berlainan, dan perbeda 
'“an-mengenai soal? perinsipieel me- 
mang tidak dapat diperdebatkan. Ia 
tegaskan, bahwa . Rusia sendiripun 
memindjam .11 milliard dollar dari 
Amerika dan 3 milliard dari Cana- 
da. Pun ia terangkan, bahwa Indone 

“sia tidak semata memindjam kepada 
Amerika untuk kepentingan pemba 
ngunannja, tapi djuga membeli Io- 
komotip2 dari Djerman, karena le- 
bih murah. s 

Menurut Menteri, keberatan2 par- 
leman tentang soal kontrole , Exim- 
bank itu sudah diperdjuangkan oleh 
duta besar.dan menghasilkan keri- 
nganan2 dalam persetudjuan, antara 
lain terdjadinja kemungkinan mem 
beli barang2 diluar Amerika, pembe 
lian barang melalui saluran pemerin 
tah dan tidak perlunja laporan2 me 
ngenai sektor2 perekonomian Indo- 
nesia jang vital. Seterusnja Menteri 
menerangkan, bahwa djika persetu- 
djuan ini gagal, sukar untuk menda 
patkan pindjaman lain, dan lepas 
dari keberatan ini, maka sesuatu 
amendemen akan meminta waktu jg 
lama, sedang keadaan dunia pada 
waktu kini tidak mengizinkan pe- 
nundaan pelaksanaan usaha2 pemba 
ngunan. Ia terangkan, bahwa per- 
setudjuan itu merupakan suatu stan 
dard kontrak, sebab kontrak2 .pindja 
man Amerika kepada negeri2 lain 
pun sifatnja demikian. 

Mendjawab anggauta Moeis jang 
memadjukan banjak2 pertanjaan, 
Menteri menerangkan, bahwa peme 
rintah tidak begitu sadja mengam- 
bil oper persetudjuan pindjaman itu 
dari pemerintah jl., tetapi telah me- 
nindjau sedalam2nja. Contra-sign 
P.M. tidak perlu, karena persetu- 
djuan itu hanja merupakan pelaksa 
naan dari undang2 No. 8 jang djuga 

(Bersambung halaman 4). 

  

   

  

'.demonstrasi2 

Selandjutnja dikatakan oleh harian 
tersebut, bahwa pasukan2 Inggeris 
jang didaratkan itu tidak akan me- 
njerang, telah bila perlu mereka akan 
menudju kedaerah pedalaman untuk 
melindungi perdjalanan orang2 Ing- 
geris dari stasiun2 minjak jang ter- 
pentjil. ,,Daily Express” menambah- 
kan, bahwa factor waktu untuk su- 
atu tindakan demikian itu akan ter- 
gantung pada keadaan2 di Iran dan 

E ”embesar2 Iran. si" 

  

Balabantuan Iran 

menudju Abadan 
Dengan resmi diumumkan di Tehe- 

ran, bahwa pasukan2 Iran kini de- 
ngan tjepat sedang dikirimkan ke 
Abadan sebagai akibat dari putusan 
Inggeris untuk mengirimkan kapal 
pendjeladjah ,,Mauritius” kedaerah 
minjak itu, demikian U.P. dari Te-, 

heran. 
Pasukan2. balabantuan itu  dida- 

tangkan dari suatu tempat 250 mil 
sebelah timur-laut Abadan dan akan 
memperkuat tangsi militer Iran jang 
sudah kuat itu didaerah tersebut. 

Iran akan tentang 
agressi 

Sementara itu kalangan2 pemerin- 
tah Iran menjatakan, bahwa Iran ti- 
dak akan menganggap dirinja ber- 
tanggung djawab apabila penjaring- 
an-penjaringan minjak di Abadan di- 
tutup disebabkan oleh keributan me- 
ngenai penanda tanganan kwitansi2 
minjak dari Maskapai minjak Iran 

jang baru itu. 
Kalangan2 itu menjatakan pula 

bahwa Iran akan menentang agressi. 

“Mengenai undang2 anti-sabotage jg. 
menurut pendapat Inggeris katanja 
dapat digunakan terhadap pegawai2 
bangsa Inggeris apabila terdjadi ke- 
tjilakaan2 didaerah2 minjak, ditegas- 
kan oleh kalangan2 itu bahwa un- 
dang2 itu hanja ditudjukan terhadap 
kaum saboteur. 

TAHUN 

'pajung Inggeris jang berada 

   
       

     

# 

VI — NOMOR 426 

  

   
Hussein Makki mes 

ngantjam 
Ketua komisi nasionali 

Abadan, Hussein Makki, 

menolak usul dari kepala p 

Abadan supaja mempermudah - 

tuk2 jang harus diisi oleh p: 

kapal2 minjak untuk diperbok 

meninggalkan pelabuhan. s 

Makki menegaskan, bahwa TA ak 

ada sesuatu dapat dirobah, dan meng 

antjam bahwa apabila. kapal2 

itu akan mentjoba mening 

labuhan dengan tjara jang tic 

nurut aturan, maka ia akan me 

gunakan kekerasan. 

. Kapal Mauritius 

berlabuh dimuka 

Abadan 
Menteri luar negeri Ira 

Kazemi, pada Rebo sore ina 

dap Shah Iran untuk memberita! 

kah, bahwa kapal pendjelad 

geris ,,Mauritius” telah 

airan Shatt el Arab dan 

pal perang itu kini berlabul 

airan Irag, 200 meter dari pelabi 

Abadan. 
Dewan menteri Iran pada si ang 

hari ini akan bersidang untuk menji 

sun sebuah protes terhada 

kapal perang Inggeris itu, 

pelabuhan Abadan. 

Attlee berunding 
dn. Churchil! 

Berita UP terachir 
mewartakan, bahwa per 
ri Clement Attlee dan per 
servatif Winston Church e- 

mutuskan untuk mengad 1 

rensi darurat dan rah 

krisis Iran. 

Frank Soskise ke- 
tua delegasi 
geris 

Djaksa agung Inggeris Si 

Soskice hari Djum'at ini a 

di Den Haag, untuk meng 
legasi Inggeris di Mahkamah 1 

nasional, jg akan memeriksa penga- 

duan Inggeris terhadap Iran itu. 

Pengungsian orang2 
Inggeris diperintah- 
kan? 

Pemerintah Ingeris telah xi 

saikan rentjaga2nja untuk 

sikan warga? negara Inggei 

Iran, dan sementara itu 

apkan satuan? darat dan : 

lautnja untuk dengan tjej 

kedaerah2 minjak Iran apabi! 

besar2 Iran mengadakan 

tangan dalam: sesuatu 

mundur warga? Inggeris i 

Berita2-dari Cairo seme 
menjatakan, bahwa pasul 
geris jang berada didae 

Suez telah disiapkan untu 

dengan pesawat2 terbang 

di Irag 40 mil sebelah barat 

Brigade pasukan istimewa 
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Cyprus telah disiapkan pula, Se 

kan 2 buah kapal fregat ang 

laut Inggeris mengadakan pati 

Teluk Iran. Demikian menurut berita. 

United Press dari London. —Ant-UP 

    

Keturunan Anoman di India bikin Fog 
M ENURUT PTI, produksi bahan makanan. di India jang terantjam 

bahaja kelaparan itu, sangat menderita ,,hama monjet”, jang djumlah 

nja di India ada kira2 50.000.000 ekor itu. 

Pembesay2 India tak berdaja untuk 

mendjalanKan tindakan2 jang tegas, 
karena kaum Hindu ortodox me 
nganggap binatang2 tadi sebagai ke 
turunan Ahoman, dewa monjet. 

« Menurut taksiran tak resmi, keti 
ka tahun jang lalu djumlah kerugi 

jn bahan makanan dinegara2 bagi 
an Punjab dan Uttar Pradesh, 
karena hama monjet, ada seharga 

350.000.000 rupee. 

Pemerintah2 daerah menjediakan 
hadiah2 bagi mereka jang membu 
nuh monjet2 tadi, tetapi hasilnja sa 
ngat menjedihkan dan perlawanan 

dari rakjat terbukti besar, hal mana 

dibeberapa tempat dinjatakan dgn 

njet. 

Menurut taksiran tak resmi, sepa 
ro dari djumlah monjet2 di India 

tinggal dihutan2, sedangkan sisanja 
berkeliaran dengan bebas disawah- 
ladang dan dikota2 dan desa2. Se 
mentara itu, di-Benggala Barat djum 
lah kera jang telah dibunuh antara 

di PBB untuk mendapatkan pen- Maret 1950 dan 1951 ada 8.300.ekor. 

djelasan mengenai usul Malik “itu. 

Ant. Reuter Afp. 

Menurut pemerintah, meningkat 
nja djumlah monjet dikota2 sesudah 

anti-pembunuhan mo: 

achir Perang Dunia II ini, disebab 

kan oleh penebangan2 hutan jang di 
lakukan oleh pemerintah India Keti 

ka itu. Dengan penebangan hutan2 

tadi, maka monjet2 menjerhu desa2, 

kota2 dan sawah-ladang, 'dimand 

binatang2 tadi menghabiskan tana 

man. — Ant. - 

  

NOMOT MOBIL . Palang ' Merdh 
»Ster ma-belas” 8590 malam Kemis 

7 djang 23.30 berhenti tepat ditengah 

dijalan dimuka istana. Paku Alaman, 
dan berhadapan dengan djatan. Paku 
alaman. Lampu-lamyPunja dimatikan 

semua, sehingga bagi, kendaraan. da 
ri djalan Pakualam jang membelok 
kedjalan ke. istana. “akan. terbentur 
pada hidung mobil tersebut. 

—L Djapendi Jogja dengan susah na 
jah tidak berhasil setjara positip dim 
mengusahakan wartawan Jogja we 
mengikuti rombongan P.M. Sukiman 

jang ke. Nusakambangan hari Wu. 

Walaupun jang urus perdjalanan itu 

pemerintah daerah, istimewa, 

Jono PE 
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: 11 Masa terpaku datam tiap2 dada 

YA 2 

trd ajh 

54 gehraupun dari segi lahir. 

  

penduduk Jogja. chususnja dan 

banysa Indonesia UmuMmnga, dikala 

“ “matahari menghias “diri dipagi hari 
“pada dua tahun jang lalu... 

29. Djuni 1949 Ibukota Republile In 

— donesia — Jogjakarta “—. ditinggal 

"Lateh tentara pendudukan Belanda. wi 
Suktw pasukan asing jang memaksa. » 

dengan sudjung bajonet agar bangsa 

DUndonesia melepaskan tjitagnja untuk 

memiliki kemerdekaan tanah @rnja. 

Tetapi sjukur, bangsa Indonesia Jang . 

telah insjaf akan kemerdekaan tanah 

airnja Ru tjia2uja tidak bisa “ditja 

but, dengan udjung. bajonet, Betapa 5 

djua beratnja penderitaan: dihadapi 

dan - dipikul dengan ketabahan hati. 

hati. TERI KO Ma NU j 

Peda waktu kota Jogja mulai di" 

tinggalkan. tentara « Belanda, dunia | 

wmumuja menjambut dengan kegira 

ngan, Betapa tidak! Perginja tentara Sk 

Belanda “merupakan satu tanda ke Ha 

unggutan dan“ keuletaa diplomasi : 

jang didukung dan didorong oleh 

kesanggupan bertempur dari angka 

tan perang” Indonesia. Dalam hal 

ini tidak bisa dilupakan kesanggu , & 

pan rakjat memberikan. Up« sadja . 

jang dapat diberikan “untuk kepen 

tinygan Nusa dar Bangsanja. 

Pemingii2 memberi tjontoh dalam 

tiap2 usdha memang penting sekali 

artinja. Dalam hal wi sedjarals Indo 

nesia mentjatat “kesanggupan Sri 

Sultan Humengkubuwono IX untuk 

memberi tjontoh kepada rakjat, teru 

tama mengenai” sikapnja terhadap 

pihak Belanda. Dengan tjontoh itu, 

rakjat dapat mengetahui bahwa ke 

benaran tetap ada difihak Indonesia 

dan perdjotngan tidak akan terhen 

ti karena kota Jagja diduduki Belan . 

ada. : R3 Tea BN 

» Perintah2 rahasia" jang. dikeluay 

is kan 'oteh Sri Sultan, jang didjalan 

teukan dengan patuh oleh staf dan para 

ad peyawai2 didaerah Jogjakarta, “me 
ingakibatkan sukarnja Belanda me 

"teksanakan rentjananja. Kate 
1 Keddaan2 Jogjakarta pada waktu 

DL pendudukan, besar sekali artinja ba 
'agi perdjoangan2 “gerilja diluar dae 

rah. Mitsalnja, penjerbuan angkatan 

perang kita kedalam kota Jogja, 
memberi semangat kepada. angkatan 
perang kita jang terserak digunung2 

dan desa2 untuk melumpuhkan keku 

atan Belanda ditempat jang berdeka 

tan. Itu-ternjata, setelah pernah ko 
ta Jogja diserang dari - luar kota, 
susuk menjusul “penjerbuan. dilain? 

.. kota. " 
f . 

Dimuka tadi kita katakan bahwa 
hari ini akan tetap terpaku dalam berwadjib. 

tiap2- dada “putera Indonesia. Akan 

mendjadi kenangan “jang berharga. « “Menurut keterangan, 

    
    

  alat? sederhana, setelah Belanda 

    

Panitia untu 

y 

ngorbanan djiwanja, “ataupun bagi tu tak 

jang dengan lain tjara dalam mela diperoleh dengan 

akan mendjadi -kenangan sedih dan. diperoleh dengan uang-sogok 
menutup muka — meski barang se oleh mereka jang tidak 
bentar — bagi beberapa. gelintir mendapat mobil. 

manusia jang pada waktu Belanda Tindakan ini, menurut. keterangan djaan. 
. menduduki Jogja kehilangan akal pi selandjutnja, perlu diambil dengan 

kirannja jang sehat, sehingga terla maksud antara lain mentjegah teru pegawai/pekerdja supaja tidak mem 

sombong bahwa langnja lagi ketjurangan?2 seperti jg bedakan tentang agama, demikian 
sRepublik tidak akan bisa kembali”,-sudah2, dan berhubung dengan sa al. putusan Y 
bahkan “untuk lebih .menghebatkan ngat. banjaknja mereka jang semes 
kesombongannja “itu. “memberanikan tinja mendapatkan kendaraan2 dan. - 
diri bertaruh sanggup dipotong djari sudah lama memadjukan perminta 

an, hingga kini belum mendapatnja, 
- Kita terpaksa menaruh belas kasi sedang tidak. sedikit.orang2 jang ti 
han kepada orang2 jang demikian, dakj seharusnja mendapat mobil ka 
karena sampai giamatpun, tanggal rena tidak ada kepentingannja, ter rakjat jang ditanam oleh penduduk 

hir -kata-katanja 

nja, djika Republik kembali. 

29 Juni masih akan ditjetak dalam njata bisa dapat mobil. 
tiap2 kalender. Dan orang2 “demiki 2 
an akan" “mendjadi  pertjakapan, 

  

sehat. en tidak mempunja kepentingan, -akan- babkan . kekurangan alat penggi akan diikuti oleh Mr. Sjarif Hidajat 
SA , | ditarik kembali. — Ant. ding. : “dari Masjumi Surabaja. — Ant. 

Dalam pada kita memperingati ,Antara” mendapat keterangan, : 
hari ulang tahun kembalinja Jogja 
Ini, sangat sajang, masih djuga tam 
pak sisa2 kerusakan pada masa itu. 
Walaupun. itu bukan berarti pemba 
ngunan tidak  didjalankan. Hanja 
kurang dantjar, — 
Memang, orang atjapkali terlam 

pu mendasarkan. keadaan sesuatu Dalam rapat 

dengan luar gregeri. Pembangunan Buruh Pekerdjaan Umum tjabang 
terlambat, KOrupsi, dan lain2 "masih Sukohardjo (Surakarta) baru2 ini, 
banjak lagi, atjapkali dikatakan bah setelah menindjau dan menerima 

wa Inar negeripun  demiktin djuga. pandangan2 jang mengenai beberapa 
Padahal, dalam hal kelam batan. soal jang berhubungan dengan hak2 
kita tidak usah menjandarkan luar azasi Kaum buruh, maka rapat 

negeri. 2 5 memutuskan : a. Memprotes 
Alangkah besarnja hati kita kalau nja pelarangan mogok, b. Menuntut 

dalam memperingati ulang tahun segera ditjabutnja pelarangan mo 
nskembalinja Jogja. ditahun depan gok. Ea : 
segala sesuatu sudah baik “kembali, 
baik dipandang dari” sudut achlak 

.nuntut 
(Oleh: Korr. KR. Solo). 

. 

“-. Menolak systeem aannemerij. 

Dalam pada itu SBPU Sukohardjo 
«Tanpa memiliki. keinginan ,,kita telah menindjau adanja resolusi jang 

S1 #jakap- membangun”, . nistjaja peri“ telah diadjukan beberapa bulan jang 

3 ngatan hari ulang tahun akan senan talu mengenai keangkatan pegawai/ 
tiasa beralaskan kesedihan belaka.  pekerdjaan tijdelijk dan pembajaran 
Alangkah besarnja — hati rakjat, uang waledan gadji, ongkos djalan 

kalau tiap2 harivulang tahun ini ti tetap dan sebagainja, jang semua 
@“p2 orang  mengenangkan kembali itu hingga kini belum ada ketera 
betapa besarnja pengorbanan rakjat, ngan sesuatu dari jang berwadjib. 
berapa banjaknja-korban peradjurit2 Berkenaan dengar itu maka SBPU 
kita, berapa djuta  kerusakan2 aki menuntut kepada Pemerintah supaja 
bat pertempuran2. Tetapi kenangan pegawai/pekerdja tetapjtijdelijk jang 
demikian menghendaki imbangan ke Sudah menduduki formasi (untuk pe 
djudjuran dalam melakukan tiap pe gawai/pekerdja tetap) dan sudah be 
kerdjaan, . sehingga. semua orang Kerdja beberapa tahun lamanja (un 
tidak mengenal lagi “akan korupsi tuk. pegawai/pekerdja tijdelijk), sege 
misanja. ? ra. diberi surat . angkatan (besluit) 

Semoga hari ulang tahun ini tidak dan supaja semua uang waledan ga 
merupakan -angin lalu — tanpa arti Vii, uang pemulihan dan sebagainja 

cbagi Nusa dan Bangsa... “jang telah mengjadi haknja itu, da 
no pat dihajarkan. 

   
         

   

     
     

  

    
    
    
    
    
    
      
       

     

   
    
     

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        

   
     

Bukan pamer. Tapi demikianlah koran? Jogja jang 

k menielidiki mo 
dibentuk 

Segera akan diambil tindakan2 
NPARA" mendapat kabar, bahwa kini dikota Djakarta telah diben 
tuk sebuah panitia jang bertugas menjelidiki 

jang diperoleh dengan djalan. memberi sogokan pada anggota2 Panitia 

Pembagian Kendaraan Bermotor jg sedang berada "dalam. urusan pihak 

panitia ini 
Baik buat pemuda2 kita jang melak “terdiri dari wakil2 kedjaksaan, Poli 

kukan tugas -dengan menjediakan pe si dan ketentaraan, dan dalam wak aannem 
Jjama lagi akan memulai. dan mengharap keterangan jg djelas 

L t djalan memberi dan tegas (redelijk), 
kukan perdjoangan. Demikian pula pekerdjaannja, menjelidiki mobil2 jg- pekerdjaan 

atau anggauta-anggautanja 
semestinja 

Lebih djauhk. dikabarkan, bahwa sanja penggilingan 
orang, akan selalu mendjadi edjekan tidak mustehil kelak kendaraan2 jg dengan setjara 

sahabat- karibnja. Itu semua hanja diperoleh “dengan tjara2 tidak sjah, kini karena amat 

akibat kehilangan akal pikiran jang atau oleh“ mereka jang sebenarnja man tebu jang harus digiling, menje 

SB. P. Uk: Sukohardio me: 

anggauta Sarekat 

ada- . 

KEDAULATAN RAKJAT 

    

»Massa” pindah ke 
—... Djakarta 
Dikabarkan, bahwa mulai bulan 

Djuli jad. ini ada maksud memindah 
kan penerbitan harian ,,Massa” dari 
Surabaja ke Djakarta. Tudjuan dari 
pemindahan itu ialah untuk memper 
luas usaha. 

Berhubung dengan itu, untuk men 
| dapat kedudukan hukum jang lebih 
kuat, maka Badan Penerbit ,,Massa” 
jang berbentuk: firma'itu kini diro- 
bah mendjadi N.V. dan berkedudu- 
kan di Djakarta. Pimpinan Direksi 
akan dipegang oleh M.I, Sajuti (Me 
lik) dari mingguan ,,Pesat”. 

Surabaja tetap. sebagai Kantor 
Perwakilan Massa" buat seluruh 
Djawa Timur, demikian kabar jang 
kita terima dari pimpinan sk. ,,/Mas 

   

sa”, — Antara, : 

  

Minta SBPI-SOBSi-en- 
djadi eenheidsvak- 

centrale 

Konperensi SBPI (SB. Pertjetakan 

Indonesia) Seluruh Djawa Tengah 
jang diadakan di Magelang “selama 

dua hari, telah selesai “dengan me 

ngambil keputusan2 all. mendesak 
kepada putjuk pimpinan SBPI di 
Djakarta supaja mendesak kepada 

SOBSI untuk merobah bentuk fede 
ratief SOBSI itu mendjadi eenheiids- 

vakcentrale. 

Dapat dikabarkan konperensi ter 
sebut dihadiri oleh . tudjuh tjabang 

sedang SBPI. Pekalongan sedang 
SBPI Salatiga jg telah datang telah 
lebih dulu menjatakan persetudjuan- 
nja atas putusan2 jg akan diambil 
konperensi tersebut. — Ant. 

  

M 
Sutji dan kalau diti.k bahwa t 

barang2 perbekalan lain, itu berar 

R. 64.000.000. 

Oleh karena itu maka pembawaan 

angkat kaki dari Jogja. obatan, 5.kg perkakas 

  

tersebut banjaknja uang jang akan keluar ke Luar 

barang2 dan uang dibatas hanja se 
perti berikut: 30 kg beras, 10 kg 
katjang idjo, 3 kg gula pasir, 2 kg 

teh, tembakau dan kopi, 1 kg obat- 
dapur dan 

  

Ulama keluar ke bai Negeri 
R.64.000.000 utk Djemaah Hadji tahun ini 

EN URUT Djawatan Pabean Semarang dalam tahun ini dari seluruh 

Indonesia akan berangkat 10.000 orang djemaah Hadji ke Tanah 

iap2. tjalon hadji memakan . biaja 

R. 6.428,70, misalnja biaya kapal klas INI sebanjak R. 2.045,—, bea dilu 

ar negeri R. 1.540,80, biaja penghidupan di Hedja2 R. 1.926,— dan harga 

sedjumlah djemaah ti bahwa “untuk 
| Negeri  sedikitnja 

Pengangkatan? Kemente- 
rian P.P.K. 

Menurut daftar beslit Menteri P.P. 
“ 

makanan kering, 2 kg bumbu dapur, &. a.l. telah diangkat: 
x 

bil2 
kan, alat2 

R. 60.— 
Sebagaimana telah terdjadi pada 

tahun jl. djuga dalam tahun ini pi 
hak Pabean akan bertindak lebih te 
liti dengan djalan mensftia barang2 

' jang melebihi dari peraturan jang 
sudah ditetapkan itu. — Ant. 

Meriahkan Idul Fitri 
Konperensi Muhammadjjah Daerah 

Jogjakarta kemarin a.l. mengambil 
keputusan mengandjurkan kepada se 
luruh tjahang “dan “ranting, supaja 
Solat hari raja'pada tgl. 5/7-'51 j.a.d. 
digembira-riahkan dengan djalan a.l. 
memperhias tempat2 ibadah memper 
banjak silaturohmi dan memperhebat 
pengibaran Sang Dwi - warna. 

Djuga supaja disiapkan mulai se- 
1 : karang tentang pengumpulan beras 
Haa Menn aan YA Jakat fitrah jang memang sangat 

, HI bermanfaat bagi-fakir-miskin. 
# " Tak Ae NE IYA RT 

Tebu: Rakjat diolitny” 
pabrik 3 

Didapat kabar, bahwa kini tebu 

kendaraan2 bermotor 

  

  
adanja systeem 

fihak Djawatan 
SBPU menolak 

erij dari 

apa sebabnja 
dianemerkan, - karena 

sendiri toch 
dapat mengerdjakan djuga dan ba 

njak jang tidak mempunjai: peker 
  

Tentang hadiah lebaran kepada 

pat tersebut. 

    

mpin2 Masjumi akan 
. ke Besuki 

| Dari kalangan - Masjumi didapat 
-kabar, bahwa nanti pada pertenga- 

Pemi 

didaerah Gondanglegi (Malang) te 
. lah mulai masak untuk digiling. Bia 

itu dilakukan 
sederhana, tetapi 

banjaknja tana 

karta akan datang n 

itu 

  
bahwa atas usaha Perkati (Persa 

-tuan Kaum Tani Indonesia) setem 
pat dengan persetudjuan residen 
Malang Abubakar . telah diadakan 
persetudjuan dengan pihak pabrik 

“ Gondanglegi, untuk menggiling tana 
man tebu rakjat jang luasnja Ik. 
1000 ha. — Ant. 3 

kan perdjalanan 

parua, Piru, 
Tihat keadaan usaha P.M.I. 
pat2 tersebut. 

10 kg alat2 tidur dan 25 kg pakaian. 
Selandjutnja tiada di-izinkan dgn tung mulai tanggal 1 Des. 1950, dise 

membawa/memasukkan benda seper rahi untuk sementara memberi pela 
ti emas, bahan untuk dibuat uang djaran ',Rhythmische 

mas dan mas jang belum dikerdja pada Lembaga Akademi Pendidikan 
pembajaran sematjam Djasmani dari Fak. Kedokteran di 

“lain, ketjuali mas atau perak seba Bandung. 

gai.perhiasan badan jang ditaksir 

tidak lebih dari R. 50— dan uang Kemakmuran, terhitung mulat tang 

tunai atau berupa kartu lebih dari gal 1 April 1951 disamping djabatan 

— Menurut radio Ambon wakil ke- 
tua P.M.I. Pusat Dr..Bahder Djohan 
selama Lk. sepuluh hari sedang ada- 

penindjauan dise- 
kitar pulau2 Maluku Selatan a.l. Sa- 

Amahei dan Geser utk Abas 

ditem- Supomo menindjtu 

1. Nj. G.C.E. Barends-Haar, terhi 

gymnastiek” 

Di 
2. Ir. H.P,H. Gans, Pegawai Kem. 

nja jang tersebut diatas, diserahi 

untuk sementara memberi peladja 
ran ,Metallografie” pada Fak. Teh. 
nik di Bandung. 

3. Ir. C. Polling, Guru Sek. Mene 
ngah Atas di Semarang, terhitung 

mulai 1 Djuni 1951 disamping djaba 
tannja jang tersebut diatas, diserahi 
untuk sementara . memberi peladja 
ran Ilmu Phisicokimia pada Fak. Ke 
dokteran, Kedokteran gigi dan Phar 
maci di Jogjakarta. 

4. Ir. Lao Wan Kiong, Insinjur pa 

da Kem. Pekerdjaan Umum dan Te 
naga di Djakarta, terhitung mulai 

- tanggal 1 Maret . 1951, disamping 
djabatannja jang tersebut diatas, di 
serahi untuk sementara memberi pe 
ladjaran . ,,Staalconstructies” pada 
Fak. Teknik di Bandung. : 

95. Terhitung mulai 1 Mei 1951, 
Ang Hiang Liang, ps. Asisten dalamp 

Ilmu Pasti pada Fak. Teknik di Bani 
dung, untuk sementara diangkat Jun. 
tuk memangku djabatan ps. AsisteW 
kelas I dalam Ilmu. Pasii pada Fak. 
Teknik di Bandung. 

6. Terhitung mulai 1 April 1951 

han bulan Djuli jad. beberapa orang Lien Khe Loen,. Asisten pada. Fak. si Rembang. 
dari Dewan Pimpinan Masjumi Dja Kedokteran di Djakarta,suntuk semen 

indjan dae- tara diangkat memangku djabatan. 

rah Besuki. Konon js akan datang Dokter pada Bg. Penjakit Kebidanan. nja perampok2 itu diantaranja ,da- 
jalah:- Mr. Moh, Rum dan Mr. dan Gynarcologie dari Fak. Kedokte tang dari Salatiga, Solo, dan Sema- 

Sjafruddin jang nanti dari Surabaja ran di Djakarta. — Ant. 

“ 'Diwaktu dulu, produksi kopra menga 

8 ETA 

  

     

        

  

51 
& 8 

ni 
3 

R 600.000,- Utk pindjaman krediet 
pengusaha2 paberik minjak ”— 

ENURUT keterangan Djawatan Perdagangan Dalam Negeri di Jo- | 

“gjakarta, baru2 ini waktu Menteri Perekonomian Sujono Hadinoto 

mengadakan kundjungan dikota im, telah menjetudjui rentjana pindja 
man sebesar R 600.000,— jang akan digunakan. untuk membantu mem « 

bangun perusahaan? minjak bangsa Indonesia didaerah Adikarto, Kulon 
Progo dan Bantul Selatan. 

Maksud pemberian  pindjaman 

uang krediet itu didasarkan, karena 

daerah2 itu adalah daerah kopra jg 

menghasilkan minjak tidak sedikit. 

Pengiriman transmigrasi 
keluarga diundur lagi 
Didapat kabar, bahwa pengiriman 

transmigrasi keluarga jang pertama: 

untuk Sulawesi Selatan dan Teng": 

gara jang direntjanakan pada achir 
bulan ini, berhubung dengan sesua | 
tu hal diundur waktunja hingga sej: 
habis hari raya Idul Fitri. b 

Rombongan transmigrasi itu akan! 
F 

lir ke tangan bangsa asing, tetapi 

sedjak Jogjakarta - kembali tahun 

1949, oleh Pemerintah daerah akan 

dibangun kembali. 
Menurut rentjana jang akan diberi 

pindjaman krediet dari uang seba 

njak R 600.000,— itu jalah koperasi2 

ra'jat jang bermaksud. mendirikan 
perusahaan minjak itu. Tetapi kare 
na dalam praktijknja badan2 kope 

rasi itu belum sempurna, maka seba 

gai pelopor dalam usaha membangun 
itu, badan2 BPKR dan Perada (Ba 

dan Penjelenggara Kebutuhan Ra'jat 
dan Perekonomian Ra'jat Adikarto) 

akan diberi pindjaman djuga, walau 

pun badan2 itu berbentuk NV. 

Malahan dalam usaha untuk mem 

bangun perusahaan minjak itu, ke 

    
    

berangkat dari Surabaja dengan kai 
pal menudju Makassar jang selan, 
djutnja dengan kendaraan diterus 
kan ka daerah transmigrasi. 

PM! dan hari Lebaran 
Dari pihak Palang Merah Indone 

| x 
2 

» 

f 

sia tjabang Jogjakarta didapat kete '$ 

| 

  

rangan, bahwa . berhubung dengan 

adanja Hari Lebaran jang akan da 
tang, Palang Merah Indonesia ber 

kehendak akan memberikan sekedar 

    

dua badan. telah - mengeluarkan hiburan kepada anak2! jang sakit 

R 100.000.—. : 5 dirumah-rumah sakit. 1 
Demikian keterangan Djawatan 

Perdagangan Dalam Negeri lebih 

landjut. Dalam pada itu oleh Djawa 

tan tersebut akan didatangkan  dju 
ga mesin2 penggilingan kopra seder 
hana jang akan didjual kepada ba 
dan2 koperasi perusahaan2 minjak 
jang dimaksudkan tadi. 

Seperti diketahui, daerah Adikarto 
itu mempunjai 350.000 pohon  kela 

pa, daerah Kulon Progo 250.000 po 
hon dan daerah Bantul Selatan 
200.000. pohon “kelapa. 

Sekarang beberapa tempat didae 
rah itu telah dimulai dengan pem 

' 
2 
N 1 

       
    

S. P. Hamengku Buwono 
dan S.P. Paku Alam 

Bulan depan ke' Kulon Progo 
dan Adikarto. :     

Dari kalangan - Pemerintah Dae $ 

rah Istimewa Jogjakarta didapat kes 

terangan, bahwa  maksud2 kundju" 
ngan SP Hamengku Buwono dan SPG 

Paku Alam sedjak beberapa waktu 
jang lalu untuk mengadakan kundju $ 

ngan kepada penduduk didaerah ! 
Kulon Progo dan Adikarto, direntja 

(itu ,djuga. Kini rampok2 

bukaan pendjemuran kopra. 

  

Si 

Perampokan di Rembang 

ma kali. 

Perampokan pertama di kabupaten 
Rembang telah terdjadi pada tg. 24 
Djuni djam 24.30 dimana segerom- 
bolan, perampok terdiri dari 6 orang 
diantaranja 1 bersendjata pistol 'te- 
lah merampok dirumah seorang Ti- 

mah memukul kentongan, peram- 
pok2 itu melarikan diri dengan tia- 
da membawa hasil kemudian menu 
dju desa Pundjulhardjo Rembang 
Timur dirumah Hadji Umar dan Ha- 
@ji Muslih. 

Disana mereka 

wa, barang2 seharga R 4.415,—, te- Karta, CMJ telah 
polisi dan... Polisi Militer sapeggautanja. dan dap: 

ditangkap pada sa'at menjusun undang2 Perguruan - ine 5 

tersebut gi di Indonesia. | 

-tapi : 
rampok2 dapat 

ketjuali seorang jang dapat melolos 
kan diri, 

nakan akan 
depan. sesudah bulan 

sebelum waktu pemilihan umum ang ' 
gauta DPR daerah. S 

wah £ djungan kedua pembesar 
Kedjadian jang perta- untuk menjatakan 

to — Paku Alaman) jang sanggup 

daerahnja digabungkan 
satu kabupaten. 

akan dilakukan pada sa'at pemilihan 

onghoa di Lasem. Karena tuan ru- “Mum anggauta DPR daerah jang 

3 akan datang. 

karta didapat keterangan bahwa 'Im/ 
berhasil memba- Kongresnja PPMI “baru2 ini di 

berada dalam tahanan poli bahwa CMJ, besok pada bulan Okto/ 

diadakan dalam bulan $ 
Puasa tetapi 8    
maksud2 kun 

itu jalah 
terima kasihnja 

Seperti diketahui, 

    

   

  

kepada penduduk kedua daerah (Ea 
lon Progo — Kasultanan dan Adikar :e 

Sial 
2 S 

hanja dlm 

Pelaksanaan - penggabungan itu 

C.M.J. anggauta P.P.Mi. 
Dari Consentrasi Mahasiswa Jesja 

diakui mendjadi'! 
dapat ikut serta'h 

    

Rs 

Selandjutnja dapat diterangkang 

    

- yang. — Ant. 

   ber akan 
Kedjadian ini adalah pertama ka- di Bandung. | 

ti terdjadi di Rembang dan kabar- Dapat diberitakan - djuga bahwa 

CMJ akan mengirimkan 2 angga'4 
tanja ke Berlin untuk menghadli: 
kongres Pemuda Seluruh Dunia jar: 

mengadakan kongresnja: 7 
, 

2 

    

  

  

Waktu Prof. Mr. 

ke Bali, maka ti 

dak lupa singgah   

Pemilihan di Minahasa 75 "/ 
(Oleh pembantu ,,KR”). 

UWARNO - dari Kementerian Dalam Negeri Djakarta jang sedang 
9 berada di Jogjakarta setelah mengikuti . pemilihan. umum anggauta 

DPR. kabupaten Minahasa baru? ini, menerangkan kepada ,,Kedau- 
"Ilatan Ra'jat”, bahwa karena kegiatan partij? dan kurangnja penduduk 
jang buta huruf, pemilihan umum anggauta. DPR kabupaten Mina 
hasa telah berdjalan-dengan lantjar dan berhasil 1575, dari pada jang 
diharapkan, “walaupun - disana-sini m ada kekurangan sedikit. 

Undang2 jang dipergunakan da- da Undang2 no..7 tahun 1950, tetapi 
lam pemilihan umum itu jalah staats peraturan. pemilihan umum DPR 
blad 1948 no. 35 dari Negara Indo- Minahasa itu belum mungkin digu- 
-nesia Timur dulu dan pasal 142 dari nakan dilain2 daerah Indonesia, ka- 
Undang2 Dasar Sementara Republik rena keadaannja tentang kemadju- 
Indonesia jang kedua2nja ditetap- an2nja, terutama soal buta -huruf- 
kan mendjadi peraturan pemilihan nja, masih djauh dari kurang. 
Dewan Perwakilan Ra'jat daerah Pemilihan itu dilangsungkan dari 
Minahasa. : kantor2 Pemungutan Suara didesa2 

Lamanja perniihan 6. bulan, dunus terus y kekantor Pemilihan" Umum 
lai pada ian Djanuari dan pemi- Pusat, djadi tidak” melalui Katja- 
lihan tjalonnja dilakukan sedjak tgl. Matan2 atau Kemantren2 seperti jg. 
14 Djuni jang lalu jang kemudian akan diadakan di Jogja. 

Tn NS Djumlah penduduk jang 
Na berachir pada tgl. 22 Djuni jg. wati 

2 $ Djumlah penduduk  seluruhnja 
Djika didasarkan dengan  kema- 503.000 orang tetapi jang mendapat 

djuan penduduk daerah Minahasa, : : : : sjarat2 untuk mengikuti pemilihan 
peraturan itu lebih effectief dari pa- umum itu hanja 209.992 orang. Da- 

ri djumlah sebanjak itu telah dapat   

. 
- 

Kesan? dari seteleng seni lu 
Seperti biasanja maka Steleng G. 

P.I. jang ke V ini sifatnjapun tetap 
collective-djelasnja sedjumlah hasil2 

kerdja. dari 'beberapa pelukis diste- 
lengkan- bersama-sama didalam.satu ' 
waktu dan ruangan. Bagi sebahagian 
peminat “Seni-lukis Indonesia “me 
mang telah agak djemu'dengan tjara 
collestive jang tak berkeputusan ini 
“— terus-terusan - njantap gado2, se 
dang tjara lain ada pula'ialah tjara 
individual-exibition dimana dengan 
mendalam sekali kita dapat menik 
mati hasil2 kawan2 pelukis kita dgn 
satu persatu, 

Tetapi kenapa . usaha. kedjurusan 
ini belum .djuga “ 'tertjapai sedang 
kita tahu -benar. bagaimana radjin 

Kabudijasn 

  

kis 
dan giatnja seniman? - itu 'memper 
djuangkan tjita-tjitanja? — Ataukah 
memang ada  kedjanggalan dalam 
sstructure masjarakat kita? 

“Benar, banjak  kedjanggalan2 itu 
kita dapati dalam negara kita, ter 
masuk pula dalam hal seni-lukis. Se 
ni dan Seniman adalah mission dan 

mrahnja semua manusia normal do 
jan seni, lebih2 hasil2 kesenian jang 
indah2. Tetapi dapatkah kesenian 
kita hidup subur dengan, tiada ban 
tuan dari peminatnja? 3 

| Pada steleng2 jang lampau hida 
ngannja kebanjakan terdiri dari Ju 
kisan2 alam benda (still-life) dan po 
tret2. dengan. warna seram-sedjuk. 

missionaire bagi lingkungannja. Lu 

  

ditjalonkan 557 orang jang tiap tja- 

lonnja sedikitnja didukung oleh 100 
orang. | 

Kursi jang disediakan dalam DPR 
kabupaten 25 buah. 

Beaja jang . digunakan sebanjak 
R .65.000,—. 

Tetapi kali ini kita dihawa ke alam 
luas ke padang rumput dengan gem 
bala dan kambingnja, ke bawah2 pu 
hun hidjau rindang — ketepi2 parit ' 

dengan airnja jang hitam pekat dan 
mampir di warung “kopi ditepi su 

ngai "—— pendek Kata njaman terasa 
Galam pelukan nature's wonder. 

» 

Dalam hal technik pun mereka ba tjari pengaruhnja dikalangan pen- 
njak membuat experiment ini lebih duduk, terbukti dengan banjaknja 
djelas lagi kelantjaran dan kebeba engan banjaknja poster2, 
san djika mereka berhadapan dengan Selebaran dan kampanje2nja jang 
alam dan alam-benda tetapi tidak Wiadakan |hingga kepelosok2. Lain 
pada potret2 mereka. dari itu orang jang 98 dari selu- 

: ruhnja tidak buta-hutuf itu memu- 
Figure dan resemblance masih me Jahkan maksud2 pemilihan umum 

ngikat agaknja. Mudah-mudahan ki itu. 
ta akan mendapat hidangan lukisan2 
jang lebih tinggi lagi mutunja diha 
ri-hari jang akan datang nanti. 

Maksud kedatangan 
Suwarno. 

Kedatangannja di Jogja itu lang- 

Steleng dibuka untuk umum. dari rikan oleh2 
tgl. 25 Juni hingga 3 Juli 1951. 

dan bahan2 disekitar 
pemilihan. umum “disana jang meng- 
'harapkan akan 

BE ELAIR.). untuk KPPP di daerah Jogja. 

NI 

dirumah “ seorang 

pelukis disana, ig 

berisi penuh. dgn 

ukir-ukiran — jang 

beraneka — warng 

menurut djiwa se 

ni ketimuran. gb. 

spec KR. 

Pada tgl 17 Dju 

ni In Gubernur 

Sunda Ketji Mr. 

Susanto. Tirtopro- 

djo tlh. meletak- 

kan batu pertama 

untuk  Gapuran 

Pahlawan di Ba- 

lh. “gb: spec. K.R.   

akan diadakan pada bulan Oktober 
jang akan datang. 

7 Orang murid S.M.A./ 
J. U. B. 

Lulus udjian negeri 
Dari Jajasan Universiteit Burul 

didapat kabar, bahwa dari bagia' 
S.M.A.-nja 7 orang telah lulus dalaif' 
udjian negeri. Berdasarkan hasil ini, 
pihak J.U.B. ' memandang, bahwa 
waktu-beladjar jang sudah didjalan 
kan sekarang dapat diteruskan, jai: 

“tu dari pk. 5 sampai 9 petang. : 
Dalam pada itu kenaikan kelas b 

lum dapat. dilakukan, karena kabar 

nja mengenai keuangan selama 7 hl 
jang terachir belum ada laporan da 
dewan guru, sedang rapporten pun 
belum pula dikembalikan. 

Oleh karena itu, “seluruh. muritd - 
bagian S.M.A. akan dinaikkan kelas 
nja. Sesudah 3 bulan akan diadakan 
udjian untuk menentukan dengan 
difinitief, siapa2 jang benar2 naik ke 
las. , 

Mengenai subsidie. untuk bagiar" 
Faculteit Hukum jang sedang diren 
tjanakan, commissaris J. U. B. Dri 
Buntaran telah mengadakan konta! 
dertan kementerian P.P.&.K. 

Seperti diketahui, ketua penguru 
, JU.B. ialah Mr. Budiarto, dan peke 
“.djaan sehari-hari dilakukan oleh 
ngurus harian dibawah pimpinan w 
ketua Nj. Sardjono. 
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6 Wartawan tanja 
2 

mendapat djawaban tertulis. 

Dalam surat jang tindasannja di oleh pertanjaan: dpakah tidak per 
0 Kegiatan party. kirimkan kepada PWI Swabaja dan Tu di-ikuti bukti2 jang menjatakan 

Bahwa 'partai2 aktip untuk  men- Pusat, Panitya Pers, Parlemen dan kedjahatan2 jang mendjadi isi dari 
: Penerangan, dimadju pendakwaan tadi? Kementerian 

kan pertama-tama, bahwa. dalam. 
surat? Order harian Panglima beberapa ha nja menunggu djawaban jang ,,akan 

ri jl diserukan supaja segera menga memuaskan rasa keadilan”, — Ant, 
dakan tindakan tegas kepada mere 

ka jang mengerdjakan penggedoran, 
pembunuhan, pengatjauan dan peng 
hasutan. Kemudian ditanjakan apa 

kah penggeledahan jang dilakukan 

terhadap wartawan2 

dalam tindakan 

diatas, dan djika demikian halnja 

sung dari Minahasa untuk membe- maka mereka ini termasuk golongan memotong tanaman padinja 
sudah 
itu untuk didjadikan makanan he- 

didjadikan bahan “kesimpulan ini- benar, “demikian su wan. 
jang disusuli Gajamprit, Karanglo 

jang ' mengerdjakan penggedoran, 
pembunuhan dan sebagainja. Djika 

rat itu selandjutnja, 

  

EPERTI pernah kita kabarkan beberapa 'hari ji 
wartawan2 madjallah Demokrasi”, ,Zaman Baru? 

telah dilakukan penggeledahan? “atas perintah Panglima Divisi I. Enam 
wartawan dari madjallah2 tersebut Kini mengadjukan surat terhadap 
Panglima Divisi I jang memuat pertanjaan2 dan 

      
Pegagan 
Pentjak Mataram berlatik 
Tanggal 24 jang baru lalu Sutar 

djo ketua Pentjak Pashadja Mataram 
telah mengadakan latihan terhadap" 

5 anggauta-anggautanja di Kalurahan 8! 
maka dirumah2 Bangunkerto, Sleman. £ 
dan ,,kepublik” Pengikut latihan sebanjak 100 

orang. Seperti diketahui latihan itu $$ 

dimulai dengan disertai gamelan $! 
Djawa. € 5 

B3 Komandan Divisi | 

mengharapkan bisa 

Achirnja dinjatakan ' pihak pena 

  

  

sawah telah terserang oleh ' hama 
. .mentek”, sehingga 
itu termasuk menderita kerugian 5.000 kwintaal 

tegas” tersebut “padi. : 

SOBOHARSONO: ,,Tokyo Joe” Hum 
phrey Bogart.-—— 17 th. : 
SENISONO ,,Nusa Kambangan” N' 
Siti Salmah, Noviar, Ramli, Chv 
pan sel? th 4 
LUXOR: Leave He 
ne. Tierny, “Corn Wilde, Jes: 
Crain. 17. th. £ 
REX : ,Key Largo”, Humphrer 
gart, Edward 'G. (Robinson, L 
Bacall, —- 17 tahun. Ka 
INDRA ,Brith of the blues”. 

ialah Crosby, Mary Marlin, Brian ' 
dan Nlinggi, Segar 

200 H.A. sawah rusak 
Diketjamatan Kebonariim 200 HA'   

rakjat akan To Heaven. / 

Karena gelisahnja penduduk telah 

jang 
kemerah-merahan . warnanja 

Desa2 jang terserang 

 



    
    

  

    
again in r 

2. MM Idlewild dan katakan, ia selalu. 
 @jata delegasi Sovjet Uni, 

Neh didjemput oleh Andrew W. 
“ Cordier pembantu hariannja dan se- 
'gera berangkat ke rumahnja di Fo- 

. resthillis untuk mengaso sebentar, se 
“belum ia mengadakan pertemuannja 

engan anggota2 terkemuka PBB. 
Dikatakannja, pertama2 ia “akan 
nemui Nasrollah Entezam dan ke 

  

    

    

   

  

  

   

ngan delegasi2 PBB lainnja. 

Lie tak akan adakan kontak 
dengan RR : 

Lie ketakan, ia tak Sia ada- 
- Kan usaha sendiri untuk menga- 
dakan hubungan dengan pemerin- 
tah RRT dan menambahkan bah- 
wa itu adalah kewadjiban ketua 

  “3 
# 

  

   

  

terajun PG iamoeap jang 
130 meter tingginja. 

ARISAN PATROLI ss 
- NGAI Pittsburgh (Amerika), 

| | suatu rombongan penolong . 
«dan dua buah mobil jang kebe 
| tulam lewat, telah lekas2 menu 
“aj 'ketepi sungai Monongahela 

berhubung. “dengan teriakan . 
| Orang, bahwa salah seor 

telah terdjun kedalam air da 
ik ri djembatan jang tingginja 

an Tebi dari 30 meter itu. Sesam 
“mereka pada tepi air, me 

ta melihat Andy Prila, jang 
“dengan segala. ketenangan be: 
«renang ketepi. 

dn Kepada polisi ia menerang 

  
   

  

“BB lainnja. 
| Dalam pidatonja jang singkat 

| dimuka pers, Lie katakan ia telah 
mempernendek waktu istirahat- 
nja di Oslo. Ii njatakan tak tahu, 
apakah ia akan dapat berbuat ba- 
injak dengan sendirian, tapi ia hen 
dak membantu Entezam dan dele- 
gasi2 PBB lainnja. Ia merasa se- 

“bagai 'kewadjibannja untuk men- 
tj mendapatkan gentjatan sen- 

. djata di Korea dan selandjutnja 
mentjapai. perdamaian jang ter- 
“achir, kata Lie. Dan tiap kesem- 
patan jang ada untuk perdamaian 
harus digunakan. 

Lie katakan, ia tak harapkan 
- akan adanja sidang istimewa Si- 
dang Umum PBB, bila ia berke- 

4 g : sempatan untuk menemui Malik. 
“Tkakaknja untuk menghentikan . Malik kabarnja sakit dirumahnja. 

mobil mereka didjembatan. Se Si Meki kemaba Gampak “asi 
telah mobil berhenti, Andy me f an : 
ninggalkan katjamatanja dan Er ngal Yalu,:kataAchesan. 

5 £ “terdjun kedalam. air. 2 “Dari Washington Afp kabarkan, 
S5 menteri luar negeri Amerika Dean 

Asa uan Nanan “Pang TA : Acheson kepada para anggota pani- 
perbal terhadap dirinja karena “| & 1 4 ali 

It  »kelakuan jang tidak. pantas”, 2 aa #a Naa me 3 yen 

"-  bertanja: Apa jang tuan tjo BNN sa Sa PAN Pa Na ka ba? Bunuh diri Ka | bali pasukan2 Komunis hingga dise- 
- belah utara sungai Yalu akan meru- 

1 Dijawab Andy — sambil me pakan sjarat jang perlu bagi Ameri 
Le .meras badjunja — menentang | ka untuk adakan sentjatan sendja- 
Kg mata agen tersebut dan berka ta di Korea. 

ta: Tuan. kira saja ini apa? Acheson.memberikan statement jg 
Gila?? — (SM.). : I-demikian, ketika  membitjarakan 

SEN G ja OP | usul gentjatan sendjata di Korea da- 
ri delegasi Sovjet Jakob Malik de-” 
ngan panitia tsb. 
Acheson njatakan, bahwa penarik 

an mundur itu akan merupakan pha 
se pertama terhadap penarikan mun 
dur sedikit demisedikit dari semua 
pasukan2 asing di Korea, setelah gen 
tjatan sendjata diadakan. 

- Achesonitambahkan, . bila suatu 
penjelesaian mengenai sengketa di 
Korea dapat diadakan, harus mendja 
di perhatian bahwa perkosaan terha- “ 

    

   

            

   
   
     

    
   

   

   
    

     

    

    

   

   

   

  

   
    
   
   

  

    

  

    
      

   
   

        

   

        

   

   

      

    
    

    

   
   

  

   

  

   
   

    
     

      

       

  

   

      

   

  

   

    

   

  

“kan, bahwa dengan tiba2 ia te “| 

lah ingin berenang, ketika UR 3: 
"melihat air begitu menarik”. “Kk 

Oleh karena itu disuruhnja 

  

    

me 

    TT —— 

— Missi Nana ke 
— Pakistan 

Diwartakan batiwa sebuah missi 
perindustrian segera akan berang- 
kat dari Djepang menudju ke Pakis 
tan untuk memberikan bantuan da- 
lam pembangunan industri disana. 

Tugas missi. tsb. terutama “ialah 
menjelidiki “bantuan apa Djepang 
dapat memberikan.dalam hal penje 
lenggaraan kekuatan listrik oleh Pa 
kistan dan djuga tentang kemungki 

—nan2 pembentukan industri2 textiel, 
kimia, alat2 pengangkutan gan per- 
.Kapalan. « 

bada.itu.djuga diwartakan. 
Yaa n. pada: delegasi ter Nai dari 4 
.orang dan diketuai oleh Kenneth D. 
Morrow, pembantu istimewa :.seksi 
ekonomi dan pengetahuan dari i peme- 
rintahan pendudukan Djepang pa- 
da permulaan bulan depan akan me - 
ngadakan perdjalanan ke negara2 di 
Asia Tenggara untuk menjelidiki per Aclieson katakan, tak ada pikiran 
kembangan industri di- negara2 tsb. akan adanja intervensi Amerika . di 
Delegasi ini akan mengundjungi For Iran”. 
mosa, Pilipina, Hongkong, Indo-Chi Dinjatakannja, intervensi Amerika 

“na, Birma, Malaya, Singapura, setjara aktip dalam sengketa minjak 
Kalimantan (djadjahan Inggeris), di Iran tak akan diadakan dengan 
“ Ceylon, Pakistan dan India..— Ant.- atau dengan tiada kekuasaan. .Gari 

UP. 5 Biar a tad . Kongres. — Ant. , 
& g 5 # 

  Jangkah jang sangat berbahaja dan 
akan membahajakan perdamaian 
dunia. 
Amerika berharap mendapatkan 

beberapa. keterangan lebih landjut da - 
Jam beberapa djam ini mengenai usul. 
gentjatan sendjata di Korea seba 
telah diusulkan oleh Jakob Malik, I 
ta Acheson.. 

(USA tak akan adakan .inter- 
vensi di:Iran. 

Mengenai masaalah minjak di ian 

  

“ Perkara a perjobaan 'coup a eat 
1 

Pakistan 
Tak ada terdakwa jang mengaku. bersalah 

2 pai, Ha Ha Lage telah tiba di lapangan udara 

Jakob Ma dik, akan Pan Pan 5 

mudian akan adakan rundingan: 'de- 5 

- Sidang Umum PBB dan badan? Pr 

Gap penjelesaian itu akan merupakan : 

Gjukkan betapa 
“Korea sedang berlaku pada minggu 

2 Tekan Atilee- — 

   
   

    

     
   

“3tu), jang mengaku bersalah. 

  

Didapat Sebar Gi Karachi, bahwa 

tak seorangpun diantara terdakwa2 

jang diadjukan. kemuka pengadilan 

istimewa. di 'Rawalpindi, (berhubung 

dengar perkara pertjobaan m meroboh 

kan pemerintah “Liaguat     
. ngan Pemilik Kapal di New York, 

| Pemogokan di AS. 
selesai Hikng 3A 

Pada malam Rebo peratian Ma- 
sinis Kapal telah menandatangani | 
sebuah persetudjuan dengan Gabu- 

“hingga demikian 'berachirlah pemogo 

     

    

    

muh harapan usul gentjatan sen- 

  

  

  

Komunisme. di 
   

  

    
      

Djepang: Aa 
tetapi rakjat- Dje- 

n bahaja ini. 
kan hasil2 pemilihan 

setempat ' nN telah diadakan pada 
bulan April dalam mana kaum komu 
nis hanja mendapat 0.2 persen dari 
186.000 terapat2 pemilihan diseluruh 
Djepang. ' 

»Akan tetapi 

  

tidak ada sebuah 
“negara jang terhindar dari infiltrasi 
kaum komtnis”, demikian dia  se- 
landjutnja. —Ant- UP, 

ban 

Heisan Turkmenia 
Akan mengairi padang 

# 

! pasir 
Pekerdjaan persiapan untuk meng 

gali Terusan Turkmenia Asia te- 
ngah itu, kini sedang dilakukan se- 
tjara besar2an. j 
Terusan raksasa tadi akan mengai 

ri, daerah padang pasir dan pan- 
djangnja akan 1.100 km.iSetjara te 
liti kini sedang dilakukan penjelidi- 
kan2 oleh 2 disepandjang route 
terusan tadi: i2 geologi, ahli2 pe 
dologi, Aan pap Sean aan dan 
lain2nja. Djumlah ekspedisi Uralo- 
Kaspia sadja ada 14 rombongan, jg 

“Kini sedang bekerdja didaerah jang 
akan diairi tadi. — Ant-Tass. 

      

  

Pembesar2 sesiuilakan 
Amerika di Djepang 

Memperkosa hak2 
perseorangan 

Harian »Komsomolskaya Prarda” 
mengabarkan bahwa, Persatuan Ma 
-hasiswa Sedunia (International Uni 
on of Students) katakan bahwa pem 
besar2 pendudukan Amerika di Dje 

pang dan pemerintah Djepang telah 
menjalahi undang2 ddsar. waktu me 

“reka menangkap 16 mahasiswa Dje. 

pang, jang giat ' dalam. memperta 
hankan perdamaian, baru2 ini. 

— Dikatakan selandjutnja bahwa tin 
.dakan itu. memperkosa hak2 perseo 
rangan mahasiswa Djepang dan selu 
ruh rakjat Djepang. — Ant. - Tass. 

'Korban A.S. di Korea 
Pada hari Rebo kementerian perta 

hanan A.S. mengumumkan djumlah 
korban A.S. dalam - perang Korea 
.sekarang ialah 76.749 serdadu, jang 
berarti penambahan 3.145 korban 
dalam 1 minggu. Angka ini menun 

serunja. perang di 

jang, TP AWA ni: — Ant. - UP. 

Perdialanan delegasi Tibet 

  

23 ay” Onghoa telah membujarkan 
“Telah sampai di Hongkong delei. 
LN “Tibet, jang telah mengundjungi 
Peking, dengan diantar oleh mente- 
ri. pertahanan.RRT,. Chang Ching 
Wu. 

Delegasi jang terdiri dari 17 orang” 
“ini akan tinggal beberapa hari di 
“Hongkong sebelum meneruskan per 
djalanannja ke Tibet. — Ant-AFP. 

PM Afghanistan 
Didapat -ketergngan, bahwa 

“PM Inggris Attlee hari Selasa 
ini telah membitjarakan masa 
lah Iran dengan PM Afghanis 

“tan, Shah Mahmud Ghazi, jang 

“kini sedang  berkundjung ke 
“London itu. 

“Menurut kalangan jg mem 

- perhatikan, kemungkinan ada 

“bahwa. Attlee berusaha men 
“dapatkan perantaraan Afgha 

“ nistan, guna  menjelesaikan 
' krisis minjak itu. 

“Dalam pada itu mahkamah tadi 

3 h menolak: keberatan jang dia 

|S gjukan oleh pembela, jang mengata 

: kan bahwa dewan konstitusionil Pa 

'kistan telah melampaui ,kekuasaan 

' konstitusionil mereka,. karena “ketika. 

bulan April dewan, tadi telah menje 

an tudjui undang2 pembentukan mahka . 

“mah istimewa untuk mengadili "per 

1 (kara ,,komplotan Rawalpindi”. 

         

     

   
     

   

  

   

  

kan jan melumpuhkan semua Dn 
jaran a kedua pantai . AS. selam 
minggu jang lalu. 

| Djuga Persatuan Telegrafis Radio 
dan Persatuan  Pekerdja |Maritim | 
telah menandatangani sebuah perse- 
tudjuan, menurut mana mereka men 
dapat kenaikan upah, adu. 
40 djam bekerdja ea Aa minggu. 

penetapan j 

# Dikabarkan “pula, bahwa 

“dalam. pertjakapan- tadi dibi 
“tjarakan pula soal kechawati 
ran Inggris mengenai perge 
seran2 jang sudah berbulan2 
lamanja didaerah perbatasan 

antara Pakistan dan Afghanis 

. tan..— Ant.     
  

  

     

         DELEGASI dari AIOC tiba kembali 

perundingan jang gagal di Teheran mengenai 

       

    

  

    

  

    

  

    
      

      
    
      

   

  

setelah mengalami 
minjak di 

London, 
nasionalisasi 

di 

Irang Mereka telah dipanggil kembali oleh direksinja. Tampak pada gam 

bar dari kiri ke kanan: N.A. Glass, E.H.S. Elkington, B.R. Jackson, pe 

mimpin delegasi dan Sir Thomas Gardiner salah seorang jang telah di 

tundjuk. mendjadi direktur AIOC tersebut (Gmb. ANP). « 

  

Perang 

3 Mari 12 

K orea : 

kali ganti 
Pertempuran sengit berebut bukit 

ESAWAT2 terbang PBB telah mendjatuhkan bom? roket dan na- 

palm diatas bukit jang penting disebelah Timur Kumhwa. Pasukan? 

PBB dan Tionghoa melakukan pertempuran? jang sengit berebut bukit 

ini jang dalam waktu 3 hari terachir 
rang dari 12 kali. 

Itulah ada pertempuran satu2?-nja 
pada hari Rebo sepandjang front 
Korea jang terbentang 100 mil, di- 
mana kedua belah pihak nampaknja 
menjiapkan garis pertahanan dan me 
ngadakan  pe'siapan untuk - mela- 
kukan penjerangan umum. 
“Pesawat2.FBB jang melakukan 
penjelidikan memberitakan bahwa pa 
sukan2 Utara telah, memindahkan 
perbekalannja kearah Utara diba- 
wah Kumsong jang menggantikan 
segi tiga besi” lama sebagai pusat 
perbekalan mereka. 

Diwaktu malam satuan patroli 
PBB jang kuat telah bergerak madju 
ke puntjak suatu. bukit disebelah 
Utara. Yanggu. Puntjak bukit ini 
dapat ditibakan, tetapi belakangan 
mereka dipaksa mengundurkan diri 
oleh tembakan2 mortir Utara jang 

hebat... 
Pesawat2 PBB jang melindungi ge 

rakan pasukan2 PBB ditanah telah 
merupakan hudjan api, jaitu me- 
njebar minjak jang kemudian dinja- 
lakan, terhadap pasukan2 Utara jg 
menerdjang disebelah Timur Kum- 
hwa, 100 2 maan garis Sa 

z 

| Tentara Tionghoa sang- 
up terus berkelahi. : 

Menurut siaran radio 'Peking, ten- 
tara Tionghoa di Korea ' mengetok 
kawat kepada Mao Tse Tung, dalam 
mana mereka berdjandji buat berke- 
lahi terus. Surat kawat ini dikirim 
berhubung akan dirajakarinja hari 
Tionghoa pada tanggal 1 Djuli jad. 

Dalam surat kawat itu  dikata- 
kan selandjutnja, bahwa tentara Ti- 

impian 

ika jang hendak. merampas 
Koreas'dan telah menaruh dasar buat 
kemenangan “terachir . ,,walaupun 
Pan suatu Mean Mangan ig 
lama dan sukar”. 

EX 

Sherman dhan Dera 

Korea. 

Laksamana Forrest Sherman, ke- 

pala angkatan laut Amerika Serikat, 
hari Rebo ini buat jang kedua ka- 
Jlinja mengundjungi front Korea. 

Atas pertanjaan, laksamana itu 
mengatakan, bahwa. tidak ada ren- 
tjana buat memperbesar - kekuatan 

angkatan laut Amerika di Timur 

Djauh. ,,Angkatan laut kita segera 

akan fjukup kuat untuk menghadapi 

“setiap kemungkinan”, demikian Sher 

man. 

Offensif baru Utara dalam 

2 minggu ini ? 

pasukan? Utara di 
Opsir2 

Perlawanan 
Korea hari Rebo menghebat. 

“PBB dimedan perang “meramalkan 

offensif baru pasukan? Utara dalam 

tempo dua minggu ini. 

RRT telah mendatangkan pasu- 

kan? dan alat sendjata kegaris per- 

tahanan -baru jang letaknja . dise- 

belah Utara ,,segi tiga besi” jang 

lama untuk 6 hari berturut-turut. 

Mereka dapat memukul kita  dise- 

.gala tempat setiap “waktu dan dgn 

sesuatu. kekttatan,” demikian dinjata 

kan oleh seorang opsir PBB -di front 

ini telah berganti tangan tidak ku- 

tengah Korea. Diduga pasukan 
Utara akan menggempur dalam 
minggu kedua dari bulan Djuli. 

Nampaknja Utara hendak melaku- 
kan penjerangan baru dari koridor 
Uyongbu kearah Seoul, ibu kota 
Korea Selatan. RRT menjusun pa- 
sukan penjelidik - jang kuat dimuka 
garis pertahanannja . itu dan ,,ber- 
sarang” disebelah Selatan Pyong- 

gang. 

Menurut komunike tentara ke-8 
jang dikeluarkan malam Kemis ini, 
pada hari Rebo pertempuran2 hanja 
kedjadian dalam sektor Timur laut 
Hwachon, dimana pasukan2 PBB 
menemui perlawanan jang hebat, de- 
mikian AFP. Disebelah Timur 

Kumhwa -kira2 sebataljon pasukan 
Utara telah melakukan penjerangan 
terhadap Kedudukan pasukan2 PBB, 
tetapi penjerangan ini dapat dipu- 
kul mundur, menurut komunike ter- 
sebut. Ant. UP, Afp. 

— HUKUMAN SEUMUR 
HIDUP 

Presiden @uirino telah me 

ngesahkan putusan komisi mi 
liter Pilipina jang mendjatuhi 
hukuman seumur hidup kepa 

da letnan djenderal Shigenori 
Kuroda, bekas komandan ten 

tara pendudukan Djepang di 
Pilipina dan. kepala pemerin 

tahan, militer. 

Kuroda telah diminta tang 
gung diawabnja atas pengani 

ajaan2 jang telah dilakukan 
oleh serdadu2 jang ada diba 

wah... pimpinannja. — “Ant. - 
UP 

  

3 

      

turun 
  

Peter Cheyney T 
Peter Cheyney, pengarang noval 

tentang kedjahatan jang terkenal 
itu, hari Selasa jl telah meninggal di 

London dalam usia 55 tahun, Buah 
karangannja ada 36. buku. — Ant. - 
Era 3 

Usirlah orang? Ame- 
rika 

DALAM sidang jang ramai mem 

bitjarakan ' penempatan markas be 
sar komando. Selatan pertahanan 
pakt Atlantik di Napels, pada hari 

Rebo, para senator komunis mentju 

tji maki pemerintah Italia. 
Pembantu sekretaris kementerian 

pertahanan Italia, Giovanni Bovetti, 
menegaskan bahwa putusan laksama 

ng A.S. Robert Carney sebagai ko 

mandan pertahanan Selatan pakt At 
lantik menempatkan markas besar 

nja di Napels adalah semata-mata 
dengan maksud  mendjamin keama 
nan jang sebesar-besarnja untuk 

Italia. : 
Senator komunis, Mario Palermo, 

berteriak kemudian ,,Kamu pembo 
hong”. Lalu kaum komunis menga 

dakan suatu demonstrasi, sambil ber 
seru: ,Suruhlah orang2 Amerika pu 
lang. Kita tidak menghendaki pe ' 
rang. Kita ingin damai. — Ant. - 
UP. 

  

Djerman Barat larang ke- 
giatan pemuda komunis 
Pemerintah Djerman Barat telah 

memutuskan, untuk melarang sega- 
la kegiatan pemuda Komunis di Djer- 
man Barat. 

Keputusan tadi diambil atas usul 

menteri dalam negeri, Dr. Robert 
Lehr, setelah terdjadi insiden? baru? 
ini,.dalam mana tersangkut pemuda? 
Komunis. Dr. Lehr mendasarkan tin- 
dakannja tadi atas pasal 9 dari un- 
dang? dasar, jang melarang .tindak 
an? subversif terhadap demokrasi. 

Markasbesar Pemuda Komunis le- 
taknja di Djerman Timur, — Ant. — 
AFP. 

Djalan k.a. Kwangsi-tapal- 
batas hampir selesai 

Menurut berita pers Tionghoa, pem 
besar2 RRT mempertjepat. pembuat- 
an djalan. kereta. api  Nanning 
(Kwangsi) keperbatasan  Indochina. 
Kabarnja bulan depan djalan tadi 
bisa dipakai. — Ant. Reuter. 

  

Pesawat jet baru 
Diwartakan bahwa Sebuah. pesa- 

wat jet Inggeris baru, Handley Pa- 
ge 88, telah mengadakan Penang 
an pertjobaan. 

Pesawat ini dilengkapi dengan 
mesin Rolls Royce. — Ant. AFP. 

“Gara2 harga 

Pa “di daerah Djambi 

  

karet merosot: 

70 pc. 
EBAGAI reaksi dari embargo, 

dalam bulan ini perdagangan me 

ngalami kemunduran hingga 707c, jg 
effectnja terasa sekali bagi rakjat 

Djambi. Tjatatan pasaran Djambi se 
belum dan sesudah embargo adalah 

sebagai berikut: 

Sesudah Sebelum 

embargo: embargo: 

Ribbed Smoked . 
Sheets No. 3 per 

100 kg. R. 350,— R. 1100,— 
Ribbed Smoked : 

Sheets No.4, 320:— ,,. 1000,— 

Ribbed Smoked 
Sheeta NO. 9 300 3 1000p 
Unsmoked 
Sheets ane LN Tana 
Slabs 80 — 200, — 
Scraps 4 39, —, 125, — 

Pasaran karet tersebut diatas ini, 
memberi peladjaran bagi rakjat 
Djambi, bahwa harga karet ada hu- 
bungannja dengan politik interna- 
sional. 

“Belum ada keseimbangan 
harga. 

Rakjat daerah Djambi belakangan 

hari ini tak mengusahakan getah 
slabs lagi, sebab harganja tak seim- 
bang lagi dengan tenaga menghasil- 
kannja, maka Remiling getah ,,Hok 
Tong” dan ,,/Ngie.Hua” akan keku- 
rangan bahan untuk penggilingan- 

nja, jang tentunja akan berpengaruh 
pada upah dan djam kerdja buruhnja 

dalam waktu jang singkat ini. 
Dalam pada itu harga bahan ma- 

kanan belum lagi turun dan pengen- 
dalian harga belum dapat diselengga- 
rakan setjara effectief, sebab stabili 

sasi konsumsi belum bisa. tertjapai. 
Bagaimana beleid Pemerintah dan 

D.P.R.-nja, agar kesukaran2 ini da- 
pat diatasi, agar ada keseimbangan 
harga bahan2 konsumsi dan. produk- 
si, dan buruh sadap getah bisa terus 
kerdja, belum diketahui. 

Petani? kembali kekandang- 
nja. 

Berhubung dengan merosotnja har 
ga getah, akibat dari embargo ba- 
han2 perang, petani2 jang berpindah 
dibulan Nopember tahun lalu kedae- 
rah Djambi, sekarang terpaksa 
kembali ketempat asalnja (Kuala 
Tungkal) untuk mengerdjakan peker 
Gjaan bertani. 12.000 Orang jg tem- 
po hari berdujun-dujun ke Djambi, 
sekarang berangsur-angsur kembali 
ke Kuala Tungkal. 

Bahan? emas dan luxe di 
obral. 

Para pedagang menerangkan pada 
Antara” tentang penderitaan rak- 

jat di Uluan Djambi, sebagai akibat 
.merosotnja harga karet. Barang2 
emas, kereta.angin Raleigh, djam2 ta 
ngan dan sebagainja didjual dengan 

harga 50x dari harga Pena — 
Ant. 

- 

— Tgl..27/6 dipangkalan Angkatan 
Laut Surabaja dilangsungkan upa- 
tjara penjerahan kedua kapal sub- 
chasers ,,ALU-ALU” dan ,/TENGI- 
RI”. Pertama2 dilakukan penjera- 
han dari tangan anak2 buah orang2 
Amerika kepada firma jang mendju 
al kapal2 tersebut kepada RL.I., jaitu 
Korody dari Korody Marine Corpo- 
ration. 

  

OLAH 
  

RAGA : 
  

SEKITAR WIMBLEDON 
Pertandingan2 hari kedua 

ENTANG pertandingan? tennis kedjuaraan Wimbledon jg telah dia- 
dalam UP mengabarkan dari London, bahwa kundjungan penonton sa- 

ngat besar, ditaksir Ik. 15.000. Banjak diantara penonton jang sudah ber- 
ada digelanggang 5 

Pertandingan2 hari kedua dimulai 
dengan permainan double laki2 jang 
antara lain berkesudahan sbb.: 

Jaegues Becker (Perantjis) /G. Mer 
cier (Swiss) mengalahkan Jost Spit- 
zer (Swiss) / Moh. Tala (Mesir). Ka- 

rena gangguan listrik, maka angka 
kemenangan pertandingan tsb., demi- 

kian pula beberapa pertandingan lain 
nja, tak dapat ditangkap. (Red). 

Lain2 kesudahan pertandingan si- 
ngle wanita ronde kedua ialah: 

Louis Brough (California) menda- 

patkan kemenangan jang mudah da 
ri Nj. Wwen Scott (Inggeris) dengan 
angka 6 — 1,6 —2. 

Doris Hart dari Florida djuga men 
dapatkan kemenangan jang gam- 

djam sebelum pertandingan dimulai. 

pang dari Jasguerie Marcellin (Peran 
tjis) 6 — 2, 6 —0. 

Miss Beverley Baker (Amerika) 
mengalahkan Laura Morgan (Ingge- 
ris) dengan 6 — 2, 6 — 0. 

Mis Shirley Fry (Amerika) me- 
hang dari Miss Susan Patridge (Ing 
geris) dengan angka 6 — 3, 6—1 
(ronde pertama). 

Nj. Margaret Dupont (Amerika) 
mengalahkan Nj. Joy Mottram (Ing- 
geris) dengan angka 6 — 3, 6 — 4. 

Miss Gem Hoa Hing (Inggeris) me 
ngalahkan Miss Biolt.White djuga 
dari Inggeris dengan 6 — 2, 6 — 2. 

Miss Iltha Gibon (Amerika) me- 
nang dengan angka 6 —0, 2 — 6, 

      
   
      

        

    

     

    

   

      

   
   
    
    

    

    

    

  

     

    

   

    
   

    
   

& Aang AFP. $ RA 

Te. yang mendjadi terdakwa2 terpen PN 

| ting ialah Djenderal , Akbar Khan, 
" kepala Pakistan dan Djenderal S 

Latif, kk an ag Paki T di & 
Balutjistan. Mereka bersama. bebera 

3G pa an. inja, diantaranja opsir? Usul ,Cease Pa 
bi angker rerang « Pakistan, telah. 

7 ditangke Ta" bising Maret, dgn 

" tuduhan | hwa mereka berkomplot 
“untuk mengadakan pemberontakan M 

  

“dan menimbulkan . angkatan peran 

lam negeri..— Ant. - ( huru-ha 

PENA 

  
negara oleh negarag lain. Jang njata 
apa. jang djadi utjapan-utjapannja. 

Baru2 ini Jacob Malik wakil Sovjet 
di PBB telah mengeluarkan seruan 

 nja keseluruh dunia, terutama kepa 
“da negara2 jang telah mei 'irimkan 
bala bantuannja ag p 
ran Korea, dan jang kini 

"dalam gerakannja akan Dalam 
“ seruannja telah diutjap an $ 

' mereka bersama berunding untuk 
menghentikan peperangan | Korea. 

“3 Utjapan mendjadi embitjaraan ig 
ramai, baik di Washington, di Lake 
Success, “di London, , dan orang 

“pada wak u mengjadi. Indonesia sendiri. 
e “tetap Rusia, tentu 

moment, action, j 

tukan arah 
ta kepada jari. Tapi reaksi tidak semua sama, 

gar id ditjeraikan. Menurut berita2 jang terdengar ma 

  

   

  

  

  

| dia. melakukan 
xg mungkin menen 

: jang diam ai dadakan ikemudian 

tu Aurel jk “Sea 
" Sa Pa Daan,"     Sovjet hanja' mengatakan, KITA 

MENUNGGU SADJA, Seakan-akan 
berkata WAIT AND SEE! 

Aksi Sovjet ini memang -seakan- 

     

  

   

  

(Memang Rusia 

karena lahan mereka jang anti benar pada 

Mak tepat pada 
waktunja! 

EMANG segala akesi 9 Rusia! aa mendjadi persoalan jang 
hebat didunia. imi. Tentunja karena Soviet itu didjadikan model 

siapapun akan, turut membitjarakan 

akan diaiubungi kabut rahasia, 
dan tidak seorangpun dapat ihera 
ba apa..jang ada dibalik kata dan 
sembojan mereka . Tidak boleh dan 
'tidak bisa orang biasa menerkanja 
dengan begitu sadja. 

Suara2 pers di Indonesia ini ba 
njak. membitjarakan itu, atau mala 

han tidak mau mengutarakan peman 

dangannja, karena — mungkin — 

kurang bahan- bahannja. 
SK. INDONESIA RAYA di Dja 

karta a.l. mengatakan: 
Usul Jacob Malik mulai ramai di 

persoalkan, karena usul Rusia ini 
menghidupkan kembali harapan 
orang, dapat menjelesaikan sengketa 
Korea dengan lekas dan mudah, arti 
nja setjara politis. 

Teristimewa bagi negara2 Eropa 
Barat dimana baru sadja selesai me 
lakukan pergumulan keras dalam 
lapangan pembangunan ekonomi utk 

mendapatkan kembali 28A jang telah 

hilang La perang dunia “ke II 

dan dalam waktu sekarang ini sudah 

mulai merasa terlibat dalam sesuatu 

peperangan, dengan sendirinja me 

nempatkan usul baru itu sebagai 

sesuatu persoalan jang penting dan 

berharga. 2 

“Pandangan baru mengenai front 

Korea ini, menggerakkan kembali 

pula dunia perdagangan jang sedjak 

enam bulan achir2 ini merosot tje 

pat, beurs kembali naik dan harga2 

barang keperluan hidup mulai turun. 

SK. JAVA POST dari Surabaia 

mengatakan: 

Dengan perantaraannja Jacob Ma 

lik, pihak Rusia telah menjatakan 

hendak berhentikan tembak menem 

“bak di Korea. 
Usul tersebut dimadjukan tepat 

pada saat perang Korea masuk dim 

hitungan tahun Kedua. 
Dan djustru karena tepatnja saat 

tersebut, maka kita bersangsi apa 

kah benar usul itu dimadjukan dgn 
zonder ada udang dibalik batu? 

Guna membikin supaja pandangan 
dunia terhadap dua raksasa tersebut, 

bisa berbeda satu sama lain, maka 
dengan sekonjong2 oleh Moskow pa 
da saat psychologis itu ditelorkan 
satu pidato jang  sifatnja seperti 
seorang jang tjinta damai, mau- 
mengalah dan bersedia buat membe 

ri pengorbanan! 
Effect dari tindakan demikian itu 

# 

# 

i . tik 

ka PR    Ja udah Gea NI bs 

terang akan membikin nama “Rusia 
lebih mendjadi harum dikalangan 
dunia komunis, jang dewasa ini me 
mang kebetulan sedang mabok dgn 
gerakan Perdamaian dari Stokholm, 
jang dikemudikan oleh Kremlin. 
Kemenangan psychologis ini tak 

bisa 'disangkal lagi akan membikin 
pihak Amerika c.s. berada dalam ke 

sukaran, oleh karena mengabaikan 
usul cease-fire dari Rusia itu akan 
membikin lebih dipertjajanja segala 

propaganda tentang imperialismenja 
Amerika. 

Sebaliknja, menerima . baik usul 
tersebut pun tidak nanti bisa mem 
bawa hasil jang diharapkan, oleh ka 
rena sudah bisa dipastikan, bahwa 
dalam pembitjaraan tentang cease- 
fire itu, terang pihak Rusia akan 
madjukan kondisi2 jang berat dan 

sukar buat diterimanja. 
Menilik, bahwa Amerika c.s. tidak 

mempunjai badan .propaganda jang 

effisien sebagai Rusia, dan pun me 
nilik, bahwa dinegeri2 demokratis 
tidak ada gerombolan pro Amerika 
jang mau bergerak  setjara besar- 
besaran seperti penganut Kremlin, 
maka.mudahlah bagi Rusia untuk bi 

kin sebagian besar dari penduduk 

dunia taro kepertjajaan, bahwa Sta 

linlah ada djago perdamaian jang 

perlu diperdewa-dewakan sebagai 

Tenno Heika dalam Hakku Itjiu-is 
menja! 

“5 

    

Disitulah semua sebaga peace-mo 
vement dari Jakob Malik dewasa ini! 

SK. HARIAN UMUM di Surabaia 
a.l. membikin pemandangannja sbb: 

Sementara itu malapetaka jang di 
derita oleh negara dan rakjat Korea 

seluruhnja memperingatkan kepada 
kita akan bahajanja pengaruh dari 
luar. Baik rakjat Korea Utara, mau 
pun Korea Selatan sesungguhnja sa 

ma2 tidak menghendaki pengaruh 

dari luar ini. Tetapi kekuasaan kedua 
raksasa itu menundjukkan kehendak 
nja. Karena disanalah kedua kekua 
tan raksasa itu bersua, dan bentro 

kan terdjadi, tatkala jang satu hen 
dak mendesak jang lain. 

Djuga Indonesia tidak mau dipe 

ngaruhi oleh raksasa2 itu, tetapi ke 
mauan inipun dapat di tundukkan 
oleh kekuasaan raksasa. Hanja kare 
na letaknja negara kita, sekarang 

ini tidak merupakan tempat perte 
muan kedua kekuatan itu. Tetapi 
sementara itu tidak boleh kita lupa 
kan, meskipun geografis negara kita 
ini terletak dalam daerah pengaruh 
Blok Barat dalam usahanja memper 

luas daerah pengaruhnja kaki octo 
pus dari blok'Timur sudah lama me- 
rajap2 kemari. Dan kedua pengaruh 
ini tidak dapat disingkirkan hanja 
dengan seruan2 dan pernjataan2 po 
litik bebas belaka. Sebaliknja kedja 

dian dan kekuatan itu dapat mem 
(Bersambung hal. 4). 

    

6 — 4 dari Miss Pad Wased (Ingge- 
ris). — Ant. 

Pertandingan2 kedjuara- 
an Round Robin 

Berita UP dari de Janeiro menga 
takan, bahwa hari Sabtu jad. di Bra- 
zilia akan dimulai dengan pertanding 
an2 kedjuaraan Round Robin dan 
akan diikuti 5 kesebelasan dari Eropa 
ialah Red Star (Belgrado), Juventus 

(Italia), Olympizue (Nice), Austral 
(Vienna), Lisbon Sigorting (Portu- 
gal) dan 3 kesebalsan dari Brazilia 
jaitu Palmeras, Vasco da Gama dah 
Suryvouay Acion. 

Pertandingan2 tsb. akan diadakan 
dibereapa kota di Brazilia. — Ant. 

Ramon Young dan Foo 
dalam finale 
Pertandingan?  kedjuaraan 
Pilipina. 

Sebagaimana dikabarkan menurut 
atjara, dalam pertandingan2 semifi- 
nale single untuk merebut kedjuara- 

an - Pilipina, Ramon - Young dari 
Hongkong akan bertemu dengan 
Martinez, sedang lain lain pemain 
Hongkong ialah W.F. Foo akan ber- 
hadapan dengan Bosone. 

Lebih djauh UP mengabarkan dari 
Manila, bahwa kedua pemain Hong- 
kong tsb. memperoleh kemenangan, 
mebikin. tournament single itu men- 
djadi ,,an all Hongkong finale” (fina 
le jang harus dimainkan olah kedua 
pemain Hongkong itu). 

Angka kemenangan Young da. 
Martinez ialah 15-8, 15-3, sedang Foo 

memperoleh kemenangan 15 — 5, 
SA Aro “Ie 1). Ari 

Tournament Tennis selu- 
ruh Indonesia 

Atas inisiatip: Sport Club Lawn 
Tennis Association di Surabaja pada 
tanggal 17 Agustus jang akan  da- 
tang, dengan maksud untuk ikut 
merajakan Hari Kemerdekaan, di Su 
rabaja akan diadakan pertandingan2 
tennis opertournament seluruh Indo 
nesia. 

Pasi Bondowoso berdiri 
Berhubung dengan mulai madju- 

nja atletik di daerah  Bondowosa, 
maka kini disamping Pori jang hanja e 
mengurus sepakbola, telah dapat dju 
ga didirikan tjabang PASI dibawah 
pimpinan Sudijono dari Pendidikan 
Djasmani sebagai ketua dan .Pinto, 
Seorang atlit pelari 100 meter ses 
bagai Penulisnja. Kedua orang ini 
dibantu oleh. lain2 penggemar atletik 
baik jang masih aktief, maupun jang 
sudah non-actief, 
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2 dai tjari soal? jang bikin djengkel. 
ja ken gnajang soal Lam 

   
       

  

B0 panda! tjari jang lain2s Kep 
Ba | gambar Sjahrir ketika akan berang 
Bet hat ke Mesir, dengan temp 

Ca 00. hingg ' kelihatannja berdjedjor. dgn 
2 5 tunangannja. A 
P3 Belakangan Berabe lihat gambar: 

3 KEU Pen Sujono. ketika 

  
    

    

    
      

   
   
    
   
    
     

   

  

   

    

    

   

  

   

  

   
     

     
   
   

   
    

    
     

    

    

    
    

      
    

    

     

    
   

    
   

    

   

   

   
rannja laa wartawan2. Jang di 
“muat bukan gambar jang paling be 

z lakang, melainkan jang dibelakang g 
- menteri tampak 'menjolok angka 
" (tanggal) 18 Djuni.- 

Bung Kriting bilang, itu kan me 
: ngedjek menteri, plannja menghada 
pi tjelaka tiga-belas. 

“Tapi mBah Nur belum pernah de- 
ngar, bhw ment. Sujono Menganggap 

sialnja angka 13 itu sial. Tapi dia ti 
dak pernah tg kamar No. 13. 

Indonesia djumlah bidan hanja ada 

orang. 
Eh, kampiun djuga Indonesia ini. 

' Kata mBah Nur. Meski bidan tidak 

banjak," toh «@jumlah peneaduknja 

banjak sekali. 
Bung Kriting bilang, tapi dengan 

“kurangnja bidan itu banjak kemati 

an baji. 
Nah, sekarang Berabe mensilah 

mBah Nur dan bung Kriting untuk 
pertimban gan : Bidan diperbanjak 
agar tidak banjak kematian baji, te 

1 Indonesia djadi penuh sesak: 
mBah Nur djawabnja ngelantur, 

sebab dia ingat punja kenalan seo 
rang bidan jang mengatakan, bahwa 

solusi Indonesia “dalam keadaan 
3g arang “ini berarti keluron, sebab 

bdan-bidannja (jang " dimaksud pe 
mimpin2-nja) kurang berani” Tentu 

sadja keluron, djawab mBah Nur, 

   

Aa antagonis S5 Panitia 47 Agustus 

| KORAN? : di | Djakarta seringg Tak 2 

el2 foto. 

tentang plan-Leba hei 

MEN URUT Han tel kesehatan, dr 

“1.400. Berebe hitung, kalau demikian 
tiap2 bidan diperlukan. “bug. 50.000 

      

diperlengkap 
Ketua Panitia Peringatan 17 Agus- 

tus Dalhar Maksum, mengrangkan, 

bahwa untuk melaksanakan yentja- 
na, maka 'kini telah dibentuk - bebe- 
rapa sub panitia ialah Kesenian, Ex 
posisi, Pener angan, Olah-raga, Sosi 
al hiburan, Per tundjukan rakjat, Pe- 

“njiaran, Kesehatan dan sub Usaha. 
Mengenai keamanan diterangkan te- 
lah mendjadi kompetensi dari fihak 
Pulisi, K.Mi.K. dan C.P.M. 

Sedang tenaga2 sub itu diambil- 

ikan dari Ik. 20 organisasi Gari se- 

gala matjam aliran. jang telah siap 
memberikan. hantuannja. 
Karena waktu perajaan itu sedja- 

lan dengan adanja pemilihan umum, 
maka tenaga2 dari Mantri P.P. dan 
R.K. jang djuga sangat dibutuhkan, 
telah mendapat perhatian istimewa 
dari Panitia. 

Kebebasan bergerak di 
Irag 

Menteri Dalam Negeri Irag kema 
rin dulu telah mengambil keputusan : 
untuk memberantas kebebasar ber 
gerak orang2 asing diwilajah Irag. 
Dengan adanja tindakan? tadi ma 

ka orang2 asing di Irag dilarang 
bertempat tinggal, berdjalan ataupun 
naik kendaraan dalam djarak 20 
Km. dari tangsi2, bangunan2 mili 
ter dan bangunan2 pengairan didae 
rah sebelah timur laut Basrah ketjua 
lh dalam kota Basrah sendiri. 

Peraturan tadi djuga berlaku buat 
bangunan2 minjak. Tetapi lalu lintas 
didjalan raja internasional jang me 

lalui daerah tersebut tadi tetap di 
perbolehkan dan pula tidak berlaku” 
.bagi kaum diplomat, ahli2 tehnik : 
jang bekerdja buat Pemerintah Irag, 

pegawai2 maskapai minjak dan ke 
Juarga2 pasukan2 asing jang ditem 
patkan di Irag. — Ant. 

as "Sada Pers 
(ni kanan hal. 8). 

pengaruhi dan ME Dah politik be 
bas kita, sehingga pada suatu waktu 
djika pertentangan antara barat dan 
timur ini mendjadi bentrokan, mung 
kin sekali kita terpaksa memilih Sa 
tu antara dua. 
keduanja. bentrokan dinegara kita?! 

Nauzubillahi min dholig'- 

' SUARA RAKJAT dari Djakarta 
dalam tadjuk rentjananja telah me- 
nguraikan : 

Pidato Malik ini  mengedjutkan 
Wallstreet, karena selama ini Wall- 
street berusaha untuk menggambar- 
kan kepada dunia seolah-olah mere- 
ka mendjadi ,,kampiun” perdamaian. 
Dengan pidato Malik itu Wallstreet 

sekarang dipaksa  menundjukkan 
warna” jang sesungguhnja. 

Seperti diketahui, sekalipun propa- 
ganda pers Amerika ditudjukan un- 
tuk membikin orang pertjaja, Sdo- 

lah2 Amerika tjinta damai, tetapi da 
iri berita2 pers itu orang mendapat ke 
njataan bahwa Amerika mengadakan 

  

Atau membiarkan 

Wakil Amerika salahikan” 
tindakan Maki 

   
Buni Iran adakan rundingan dgn. AIOC 

UFA “besar Amerika di Teheran, Henry Grady, katakan kepada para 
wartawan, bahwa bila Iran tak mau mengadakan rundingan jang ber 

sifat umum Iagi dengan AIOC, maka akan bidjaksana bila diadakan run- 
dingan mengenai soal2 jang praktis, seperti mengenai soal pengangkutan 

minjak dan keamanan pegawai asing dari Industri minjak tsb 

. Grady menganggap sikap tak ke. dari atoc. 

'nal kompromi dari delegasi Iran, Hus 
sein Maki, sebagai sikap jang salah, 
karena sikap jang demikian hanja 

akan membikin lebih buruk keadaan 
dan akan menghalang2i lantjarnja 
djalannja pabrik penjaringan minjak 

Iran. 

“Grady menjatakan, sikap Maki itu 
jang harus bertanggung djawab tim 

bulnja perasaan tak senang di pihak 
sahli2 tehnik Inggris, jang mempunjai 
kewadjiban jang sukar untuk dila- 

kukan. 

Selain itu, kata Grady, sedikit ke 

geris di Basrah. 

reka. 
' Selandjutnja' djurubitjara 

Pendaratan satuan tank Ing 

tas pertanjaan tentang penaarat 

an satuan tank enteng Ingggeris di 
Basrah, seorang djurubitjara kedu- 
taan Inggeris di Bagdad mengatakan 
kepada wartawan A.F.P. bahwa pen- 
daratan itu kedjadian dengan men- 
dapat persetudjuan pemerintah Irak. 
Maksud pendaratan satuan tank ini 
ialah untuk melindungi para ahli teh 
nik Inggeris di Abadan djika diambil 
keputusan untuk. mengungsikan me- 

tadi 

tetapi belum berhasil. 

RUU pindjaman exim- Siaran RADIO 
bank disetudjui 
(Sambungan halaman 1). 

sudah dicontrasign oleh PM. Rentja 
na persetudjuan adalah dibikin oleh 
duta besar di Washington dan Pre- 
siden Exim Bank, dan kalau perse- 
tudjuan itu ditolak oleh parlemen, 
terpaksa barang2 itu dibeli dengan 
deviezen sendiri dan dengan begitu 
akan semakin memburukkan kedudu 
kan deviezen kita, selain itu sukar 
untuk dapat pindjaman lagi. Peme- 
rintah keberatan menggunakan 100 
Gjuta itu untuk project lain, karena 
makan banjak tempo. Pemerintah 
sudah meraba2 mentjari pindjaman 
lain dengan sjarat2 jg lebih ringan 

Dasar2 jang 

dipakai oleh pemerintah dalam mem 
bikin al itu, ialah dasar pem- 
bangunan perekonomian negara dan 
rakjat Indonesia, sebab barang2 per 
hubungan (communicatie) itu lang- 

12.15 

13.15 

13.45 

17.00 

18.05 

18.30 

19.15 

19.40 

20.15 

20.45 

21.16 

21.30 

    Gel 59,2 dan 122,4 m. 

DJUMAT 29 DJUNI 1951. 
Siaran dari Mer Bekas 
Jogjakarta 

Ruangan. Rumah Tangga 

K.O. Bromo “dlm rajuan siang 

Peladjaran Lagu2 Djawa 

Adzan Maghrib Ker 

Sekitar Negeri Tetangga 
"Tjeramah Ki Hadjar “Dewan 
toro 

Hidangan Gene Musik Briga 
de ,,0” 

Njanjian2 Perantjis 

Seperempat djam lagu? Kron 
tjong : 

Obrolan Pak Besut 

Lagu2 Tionghoa modern 

SURAKARTA. 

sung mengenai kepentingan pereko- 
nomian. Untuk membikin project si- 
sa pindjaman jang 48 djuta, pemerin 
tah akan mengharapkan pertimba- 
ngan “parlemen, tetapi diminta supa 

13.45 
17.00 
18.15 
19.30 
21.17 

Hiburan Siang 
Seni Suara Djawa 

O.K. Manasuka 

Malam Gembira 
Klenengan Manasuka : 

sebab didunia ini belum ada. vroed or 5 
MAN, jang ada hanja vroedVROUW. Gerakan sosialis Inter- Na nasional baru 

TUSAN?2 “jang mewakili kira2 
10.600.000 kaum sosialis diselu- 

ruh dunia pada hari Selasa ini ber- 
konperensi di Frankfurt untuk 'me- 

njusun renijana dasar bagi gerakan 
-Ron- -komunis-internasional jg baru. 

Gerakan sosialis internasional jang 
bara ini akan didirikan pada kon- 
perensi sosialis sedunia jang akan 
dilangsungkan di Frankfurt antara 
tanggal 30 Djuni dan 3 Djuli jang 
akan datang. 

Konperensi tersebut akan dihadfiri 
oleh kira? 130 delegasi dari “kira2 
30 negeri Eropa dan Asia. 
Keputusan untuk membentuk ge- 

yrakan sosialis internasional jang ba- 
ru ini diambil dalam bulan Maret 

-dan Swedia mengenai .soal ini. Ant. jang lalu dalam konperensi ,,Comis- 
UP. 5 - co” di London. Ant. Reuter. 

REX ": MALAM INI. 17 Tahun. 1 

“KEY LARGO . “IN 

  

  

Skandinavia akan kirim 
pasukan2 ke Korea 

Kementerian luar negeri Norwe- 
gia dengan resmi membenarkan be- 
rita2 jang menjatakan, bahwa nege- 
ri2 Skandinavia kini sedang mem- 
pertimbangkan kemungkinan untuk 
mengirimkan pasukan2 .ke Korea. 

: Setelah diadakan - sidang kabinet, 
kementerian tersebut ' menjatakan, 
bahwa menteri luar negeri Norwe- 
gia akan mengadakan kontak dengan 
kawan2nja sedjawat “dari Denmark 

In m 
gn as HUMPEREY BOGART — LAUREN BACALL — 

EDWARD G. ROBINSON. 

Perang urat saraf . - £ serem -«. . menggetarkan! 

2 Djangan ketinggalan! 

MA AAA 

Pan ata 

  

  

    

  

  

    

    

persiapan perang setjara besar-besar 

an. 
Propaganda pers Amerika djuga ber 

'usaha menggambarkan pada dunia, 
'bahwa bom2 Amerika jang dihambur 
kan di Korea, hingga ribuan Rakjat 
Korea mendjadi korban, adalah un- 
PENA A M N " mempertahan- 
'kan perdamaian”. 
Karena Wallstreet praktis mengu- 

asai politik Amerika Serikat maka 
dapatlah diramalkan terlebih dahulu, 
bahwa Amerika Serikat akan tidak 
suka mengikuti djalan untuk menjele 
saikan perang Korea setjara damai 
seperti diusulkan oleh Jacob Malik. 
Mereka dengan segala matjam tipu 
muslihat akan berusaha buat meng- 
egosinja. “ 

Tetapi tiap orang jang memperha- 
tikan dengan teliti sikap Amerika 
selama perang Korea ini, tentu dapat 
melihat lebih tegas maksud PENpIika 
jang sesungguhnja.. 
Memang, perang Korea telah melu 

yak kedok , anak Wallstreet (Ame 
rika). 

lengahan dalam  menjelenggarakan 
perusahaan jang sangat membutuh- 
kan ketelitian-itu akan menimbulkan 
bentjana jang tak seorangpun meng 

harapkannja. Satu2nja 
jang mungkin. terhadap keadaan se- 

karang ini jalah supaja per dana men 
teri Mohammed Mossadegh membuat 

undang2 nasionalisasi minjak itu 
agak lunak untuk merobah undang2 
anti-sabot dan mengadakan lagi run- 
dingan2 dengan para pemimpin AIOC 

setempat. dalam suasana jang dju- 
djur dengan memperhatikan realiteit, 

kata Grady. 

: Shepherd tuduh Iran. 

Selandjutnja U.P. kabarkan, duta- 

besar Inggeris, di Iran, Shepherd, me 

nuduh Iran telah 'menghalangi2i ope- 

rasi2 AIOC dan berangkatnja bangsa 
Inggeris dari daerah minjak itu. 

' Dikatakannja, pegawai pabean 

Iran mulai "mengadakan kampanje 

menghambat” terhadap pemeriksa- 

an barang2 dari orang2 Inggeris dan 

bank2 Iran tak mau menukar check2 

penjelesaian - 

menegaskan, bahwa pendaratan itu 
Apa mengambil kedudukan un- 

tuk a si 
Tak ada perkembangan baru? 

Dikatakannja oleh Morrison, menu- 
rut keterangan? jang terbelakang pa- 
ra pembesar Iran terus mengadakan 
intervensi dengan bermatjam2 tjara 

dalam operasi2 AIOC dan bahwa. si- 
kap mereka tak berobah terhadap ta 

pal2 minjak Inggeris. 
Kata Morrison, 

kan membitjarakan kabar2 
rs, bahwa perdana menteri Mossa- 

degh telah mengandjurkan 
pegawai AIOC supaja mereka beker- 

dja pada Maskapai Minjak Nasional 

Iran. Morrison 
perdana menteri Iran itu rupa2-nja 

telah menjatakan pula, bahwa kehe- 
rangkatan para ahli minjak Inggris 
itu akan berarti suatu kerugian, tak 
hanja bagi Iran, tetapi djuga bagi 

Negeri2 ,,merdeka” 
menjetudjui pendapat jang demikian. 

— Ant. AFP. 

ja anggauta parlemen menundjuk- 
Ran initiatifnja. 

Mengenai perkapalan, Menteri me 
nerangkan, bahwa telah diadjukan 
project 18 djuta dollar tapi belum di 
setudjui oleh Exim Bank, menunggu 
diratificeernja persetudjuan jang 
sekarang. Selain itu diterangkan, 
bahwa pemerintah telah berusaha 
untuk membikin kapal2 di Djepang 
dan Europa. Specificatie pembagian 
barang2 akan disampaikan oleh Ke- 
menterian. jang bersangkutan. Men- 
teri mengakui, bahwa memang be- 
tul beberapa matjam barang lebih 
murah di Eropah, tetapi mobil dan 
truck lebih murah di Amerika. Dari 
100 djuta dollar itu ditaksir untuk 
ongkos pembelian Aan pemasukan 
10 prosen. 

Beaja para sauna Exim Bank 
belum ditentukan siapa jang akan 
memikulnja, tapi dapat diperdjuang 
kan supaja Exim Bank jang memi- 
kulnja sendiri. Achirnja ia terang- 

- kan, bahwa sampai 

militer terhadap Iran, 

Saidek 

dalam 
mad ijelis 

“kepada 

tambahkan, bahwa 

dan 'Acheson 

kini belumlah 

maa 
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Sudijono Djojoprajitno 
dalam 
bahwa Partai Murba & priori meno 
lak persetudjuan hutang itu karena 

berpendapat bahwa pindjaman ma 
lah memberatkan perekonomian rak ' 
jat dan menguntungkan, 
modal asing. Dalam. hubi 
memperingatkan adanja 1 

TT 

pemerintah memberikan laporan ke- 
pada Exim Bank. 

Stemmotivering Sudijono. 
(Murba) 

motiveringnja- menerangkan, 

htingan 
      

  

Taporan Pre 
siden Truman kepada “Kongres ten 

tang pengiriman sendjata untuk In 

donesia guna menindas pemogokan? 
buruh jang »mendapat 
komunis”, 

ilham. dari 

    

  

  

  

Djam : 5 —17 — & 
Pe na 

MULAI MALAM INI. 

HUMPHREY BOGART didalam: 

— TOKYO JOE. 
Seorang pahlawan penerbang Amerika — setelah Djepang diduduki | 
Amerika-—, kembali ke Tokyo untuk mentjari kekasih dan anaknja 
jang ditinggalkan. dahulu. Dengan mendjumpai 1001 rintangan dari 
fihak -pendjahat2, “achirnja berdjumpa pula did dengan anak dan ke- 
kasihnja. & : 

Perkelahian Ju jet hebat dan menarik. AN 
Saksikantlah!! 

Minggu: pagi matinee djam : 10. 30. 17 tahun keatas. 
289 - 6: . ea     Kwang 

BAH. INGGRIS 
Rombongan baru dimulai 

: 9 Juli. 
“ Buku gratis. Djuga membuka 

BOEKHOUDEN A 
Rombongan baru dimulai 

10 Juli. En 3 
Dictaat gratis. Djuga mem- 

    

  

  

    
  

        

     
    

          

  

      
  

PRAKTIK“ pi 
: Sementara ditutup 

Dari tg. 29/6 sjd 18/7-1951: 

  

. | laag diperbanjak. 

Nee ARUL” 4 
. Buku Peladjaran MENEKAN 
“GITAR. Harga R 3.50, ongkos | 
kirim R 0.50: Djual lagi rabat | 
bagus. : — 

   1 kolom 
    

  

—... Maaf lahir batin, 

5 SOEDARSONO 

Gunungketur PA 4/144 Jogja. 

R. 10,— 

  

Penerbit : : : 
3 Toko Buku »PAK ROE S3. 
Dji. Stadiun & Pasar He 

. Skmar 

    

   

2
0
m
m
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Memasang lebih besar dari 

. tiap2 mm. kolom. 

   ira dah rapi. Ter   

SELAMAT HARI RAJA "IDUL FITRI. 
dr. $. TJOKRO ATMODIO F3 3 2213 . Mulai hari ini, Harian KEDA LA a. — nj. Ungaran 5 Jogja. | SA Hasi bla » Uu TAN RAKJAT” menerima teks advertensi utjapan Selamat Hari 

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

4 
' Penjerahan teks advertensi ditunggu paling lambat tgl, 1. Djuh 1951. 
Diluar Jogja, teks dapat djuga Aa pada agen aa kantor Ta kami. 

    

G5 

» 

2 kolom ' 

Keluarga SOEWARNO 
MINAL 'AISIN WAL FAIZIN 

HARAP DIMAAFKAN LAHIR BATHIN 
1 SJAWAL 1882. 20

 
m.
m.
 

Sentul 16. — JOGJA -— 

B. 20y—, 
S , : : 

tjontoh diatas, . kelebihannja akan en aa dengan harga R 0,70   
4 Tata Usaha | 

1 ss - 6. 

Y
O
 

MULAI MALAM INI. 

DARRYL F. ZANUCK presents 

Za jie Jo Jieaven 
by Ben Ames Williams in TECHNICOLOR 

BENE TIERNEY - CORNEL WILDE - JEANNE CRAIN 
tau 2D A20: ceNTuRy.rox picrune 

  

Wanita apakah sengkau 
Dia ma. 

"4 - Minggu pagi MATINEE djam 10.00. 

  

dengan ta' berpedoman lain, dari pada kemauanmu sendiri. 
Romance. . 

SABAN HARI (ajuga “Minggu sore) djam: 17.00 — 19.00 dan 21.00 

17 tahun. 
  

  

3 : 2 buka kursus PERSIAPAN . “Tje- 5 
1. Peniti Again #tosaasa Negara. naa BA. Ahmad RR. 8— untuk UDJIAN bin. Aera Bacan on Tn a 

2. Sedjarah Islam jilid 1 — II oleh: A. Latif Usman R. 12,50 Pendaft. di", ,MITRA”-Binta-, Pendaft. sore Sa ,(EMERGO" 
3. Sedarah Culafa Urrasjidin Oleh: H- Mahmud Aziz R. 4,50 ran Wetan 1. 250 - 6. 1 Bintaran hn 2 : weni 6. 4. Kupasan Marxisme oleh: Dr.. Ahmad Djamaluddin. .R. 7,60 : Be Lam 
“5. BEKAL GURU. Beberapa petundjuk untuk guru se- 2 mennmn Pe Hmmm 3 

| 'kolah rakjat oleh: Mahjoeddin mna ha Es 2 Sa ? 
6. Peladjaran Bahasa” Indonesia Umum. - - Tan 3 i Untuk: F3 3 
5 Pee aen aan 2 Ra Sae TP Batuk gatel: Tenan 

SP an Pen an oleh: Mina S. Hamidjojo Rs 35 e Batuk pilek, 
2 8. Pedoman Gadis Remadja oleh: A. Azmy. Hamidy AR, 4,50 5 - Pen Serak, dll. 2 5 Be an. Wanita Islam oleh: M. Hasbi R.  4,—” : 3 

10. Fa a eologie ISLAM oleh: Hamka H3 222950 : o 11. ISLAM sebagai Ideologie oleh: M. Natsir Ka annat h Knata TRIPARS PRODUCTS 
| 12. Ilmu Djiwa anak2. oleh: Mahmud Junus RV 4— : Ie daa Kotak 197 Band 13. Tjatatan Lapuran Pn Perumahan otakpes an an, ? 

Rakjat Sehat Rd 3 | BR Pr 
| 14. Apa dan Siapa - ' # B. 10 | Intan menanam 
| 15. Tata Negara Indonesia I - R. pan - 2 # 

16. Pak Ho. “Bapak Republik Demokrasi Vietnam R.. 6,— ' : 2 : 
Th, Islam an Socialisme oleh: H.o.S. Tjokroaminoto R.“ 15,4 E 

(Dalam advertentie jang telah lalu R. 12/,—. salah) 2 : 18. Politik Negara dan Pemerintahan oleh: M. Dien Jatim R. 425 
“19. Lima Minggu sebelum Madiun: Affair R. Ae # :.3 
20. Se Hap IN GGERIS I 2 £ Untuk menjambut hari Raya ,,Ydul Fitri”, maka ,,LUMBUNG JOGJA- 

G3 2.11, — 2 ena 1 i si iar 
“21. DJALAN KEPADA KESEHATAN oleh: Dr. HW. MA Meneakan, beras untuk badan2/instansi2 dengan sjarat2 

$ ng Na Sa “Dihiasi oleh 30 gambar berwarna, sebagai berikut : 
sebagai petundjuk kedjalan kesehatan, denga £ LT i “@jelasan2nja jang lengkap, tebal 512 danang. Si | 1. Permintaan diadjukan dengan surat kepada Directie ,,Lum- 

istimewa, ukuran 15 x 23. “harga BR. BO | bung" Jogjakarta” Djetis 45. Y 

z£ Ongkos kirim TR sedikitnja R. Rr : | 2. Pembelian tidak terbatas selama persediaan mengidzinkan. 
La 3 | « 3 | 

Sa | PESAN DENGAN SEGERA Bina : | “8. Harga dan tjontoh dapat dilihat di Kantor Directie. | 

4. Pembajaran contant. 

“5 - Toko Buku vK. R. " KARTA”. | Directie see JOGJAKAR 
C3 $ $ Kana 42. Jonjakarta, 286 - 6. 

Let sam me. aah aa Baen 

    

    

          

  

Alangkah Tn 
uaga 

   

      

ANAN SEHAT Op 
DENGAN BL BLUE BAND”     

na-a-in 2 19 
86—6 ana Hj 

  

      
          
  

oi x0 MAMA CINEMA MANA 
Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/INI/A/102. Sih


