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Mami ai Geli ingin- 
“kan Ardiwinangun 

adi Gub. Djawa Barat. 
Dewan wilajah Masjumi Djawa 

  

   
   

Barat dalam pengumumannja ke- 
mar P3 ditandatangani oleh 
Djaja Rachmat sebagai ketua, me 
nginstruksikan kepada seluruh ang 
gota 'Masjumi dalam DPRS dan DPD 

. propinsi Djawa Barat supaja mulai 
€ ar in bersikap non-aktip selaku 
anggota DPRS dan DPD serta dari 

   

  

$ da djabatannja akibat keanggo 
“ taan'itu. 

Instruksi ini dinjatakan sebagai 
protes terhadap pemerintah pusat 
mengenai pengangkatan Gubernur 
Djawa Barat (lihat pag. II) jang 
menjimpang diluar pentjalonan DPR 
S. Seperti diketahui, DPRS Djawa 
Barat dengan 37 suara tg. 27 Mei 
jl. mentjalonkan Ardiwinangun dari 
Masjumi. Djumlah anggota Masjumi 
di DPRS 27 orang. Djuga GPII Dja 
wa Baratjkemarin pagi mengluarkan 
pendapa "OA, tentang pengangkatan 
Gubernu Akagan pernjataan tidak 
pertjajas. “ia Mp ertpkah pusat. 
Pendapat: TA @ikatakan tidak 

ditudjukan' 'persoon jang di 
angkat, tapi Serta terhadap tinda 
kan pemerintah pusat jang dianggap 

Dean putusan DPRS dan 
uv 22. GPII mempunjai 5 ang 
anta. « di (Aa 

FRONT KOREA 
-Hektan Gjurubitjara Markas be- 
sar tentara Amerika di Tokio me- 
nerangkan, bahwa RRT menarik ten 
taranja ke Mansjuria dengan setjara 
besar2an. Menurut perhitungan ka- 

agan tentara RRT jang sekarang 
berada di Korea ada. “berdjumlah 
kira2 259.000: orang berarti 1/3 djum- 
lah tentara RRT bulan April jg lalu. 
Sedang kekuatan tentara Korea 
Utara dewasa ini djuga kiro2 ber- 
Gjamlah 250 ribu Nang. PC. 

Di Korea tentara PBB dalam ge- 

— Ant. 

  

rakan kemadjuannja menemui per- 
lawanan2 sengit di daerah Kunsong, 
pangkalan persediaan komunis 
medan pertempuran sector tengah. 
Dilain2 tempat seluruh medan per- 
tempuran keadaan 
djang malam pesawat2 PBB menge- 
bom. iring2-an musuh jang berge- 
rak dimedan pertempuran dan me- 

di-- 

sepi. Sepan- 

ebom Dena ana, komunis. BBC. 

an ke Karachi 

an2 tsb. 
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HARIAN UMUM 

parlementer : 

Hubungan lebih erat Indonesia . 
Ing 

S 

ggeris 
Bands sakol persamaan bentuk demokrasi 
EHABIS membitjarakan rentjana undang? kedudukan keuangan 
anggota pariemen kemarin misi parlementer ke Inggeris dan Pakis- 

tan jang diketuai Mr. Sunarjo memberikan laporan chronologis kepada 
parlemen tentang tugasnja jang telah dilakukan. 

Kundjungan ke Inggeris dilapor- 
kan oleh sekretaris misi O. Rondo- 
nuwu sedjak berangkatnja dari Ke- 
majoran sampai pelaksanaan? tugas 
missi di London, sedang kundjung- 

dilaporkan oleh Pra- 
woto Mangkusasmito.. Laporan jang 
sifatnja lebih mendalam akan di- 
sampaikan sesudah pariemen reses. 

Atjara terpenting parlemen 
Inggeris. 

O. Rondonuwu a.l. menerangkan, 
pengalaman terpenting dari missi 
jalah kundjungannja pada parlemen 
Inggeris dan kundjungan pada P. M. 
Attlee jang djuga mengadakan dja- 
muan makan untuk missi dengan 
Gisertai pidato2 dari kedua pihak dan 
toast untuk ,,the King” dan untuk 
Presiden R.I. Diterangkannja, bahwa 
anggota diantaranja 135 dari partai 
Konservatief, 9 dari partai Labourer 
dan 2 dari partai Nasionalis Irlan- 
dia dan 1 ketua. Atjara2 jang pa- 
ling penting dari parlemen Inggeris 
jalah ,,guestion hours” jaitu atjara 
untuk  menjampaikan pertanjaan2 
kepada pemerintah dan perdebatkan 
djawaban pemerintah atas pertanja- 

@uestion hours itu diada- 
kan 3 kali seminggu, kalau ada masa 
sidang. 

Harapan kedua pihak. 

Selandjutnja ditjeritakan pula, 
bahwa dalam suatu pertemuan dgn 
parlemen Inggeris ketua missi Mr. 
Sunarjo berpidato jang pokoknja 
mengharapkan hubungan lebih erat 
antara Indonesia dan Inggeris ber- 
dasarkan persamaan bentuk2:  de- 
mokrasi jang tradisionil antara 
Inggeris dan Indonesia dan djuga 
pengharapan atas kemungkinan per 
hubungan ekonomis lebih baik di- 
hari kemudian antara kedua negeri 
tsb. 

Pertanjaan penting. 
Oleh Mr. Sabke dinjatakan pula 

kepada parlemen kedatangan missi 
  

Residen Milono : 

Diandii2 dari Pemerintah Pusat 
Laksana guntur jang zonder hudjan! 

(Oleh Wartawan K.R. di Semarang). 

py3anpun oieh Pemerintah Pusat jang diberikan kepada rakjat 
sudah banjak, tetapi bukti2nja masih selalu belum ada, sehingga 

Gjandji2 itu selalu merupakan guntur jang tiada membawa hudjan. 
Mudah2-anlah pepindjauan? jang selama 6 hari ini telah dilakukan oleh 
Saudara Menteri Perekonomian didaerah-dserah Djawa-Tengah, dimana 
Menteri dapat mengetahui dengan mata kepala sendiri perikehidapan 
rakjat Gidesa-desa jang sangat miskin, nantinja akan membawa hasil 
jang njata untuk perbaikan keadaan hidup mereka, jang selalu sengsara 
itu. Demikianlah kata Pak Milono residen Semarang selaku wakil Gu- 
bernur Djawa-Tengah ketika membuka malam tjeramah Menteri Pereko- 
nomian Sujono-Hadinoto mengenai ,,Perekonomian Indonesia” digedung 
G.BR.LS. Semarang pada malam tgl. 27 Djuni. 

Kata pengharapan jang diutjapkan 
oleh.residen Milono sebagai diatas di 
sambut dengan - tepuk-tangan riuh 
oleh para hadlirin jang memenuhi 

gedung G.R.L.S. 
Dalam kata jang diutjapkan ter 

dahulu Pak Milono menekankan ke 
terangannja, bahwa rakjat kita pada 
dewasa ini, terutama  didesa-desa, 
sedang menderita kemiskinan mo- 
reel. Kemiskinan moreel demikian 
ini sangat menghambat madjunja 
kehidupan, negara kita jang masih 
muda ini. Rakjat kita masih selalu 
menderita, sungguh menjedihkan 
apabila ditindjau dengan keadaan 
negara kita jang penuh dengan ke 
kajaan alam, berlimpah-limpah dgn 
rangkaian2 zamrut disekitar garis 
chatulistiwa ini. 

Rakjat kita dipelosok-pelosok, di 
desa2 jang djauh dari kota, walau 
pun menderita, pada umumnja suka 

tenteram hatinja, suka nrimo, tidak 
banjak mengomel dan tidak suka 
menuntut-nuntut seperti kita jang 
hidup didalam kota. Padahal keada 
an mereka ini masih banjak terbela 

kang segala-galanja daripada kea 
daan2 di kota2, sungguh kami sesal 
kan jang Pemuda2 kita sehabisnja 
menuntut berbagai peladjaran, tidak 
suka kembali kedesa untuk membim 
bing-desa dan mentjurahkan pengeta 
huan2nja, sehingga selama ini desa2 
tetap terbelakang. 

Kekuatan dan kehidupan negara 
harus dimulai dan dibangun dari de 
sa, darimana jang terpenting adalah 
dapat dibangunkan matjam2 perusa 
haan, industrie, mengatur produksi 
dan lain-lainnja, jang selandjutnja da, 
pat memperkuat kedudukan economi 
negara: - 

  

    

  

Hap Baktitan 
ke sakambangan 

Kemarin pagi dengan pesawat ter 
ah tiba di Jogjakarta dari 

Nusakambangan, rombongan Perda 
na Menteri Sukiman. Perdjalanan se 
landjutnja emarin pagi itu dilan 
djutkan dari Jogjakarta dengan kere 
ta api ke Purwokerto dan hari ini 
meneruskan perdjalanannja ke Nusa 

kambangan untuk menindjau keada 
an para tawanan dipulau itu. 
Rombongan Perdana Menteri itu 

terdiri dari Menteri Penerangan Mo 
yjaksa Agung Mr. Suprapto 

dan lain-lainnja lagi sedangkan dari 
Jogjakarta ikut serta beberapa ang 
gauta Dewan Pemerintah Dacrah, 
pihak pamong pr radja, militer dan po 
Tisi, 8 

   

    

  

Mukarto kembali ke 
Amerika 

Menurut rentjana hari ini wakil 
ketua delegasi Indonesia di 
Mukarto bertolak dari Jogja ke Dja- 

karta untuk melandjutkan perdja- 
lanannja ke Amerika. 

Malam kemarin Mukarto menga- 

dakan pertemuan dengan orang2 
terkemuka dari kalangan P.N.I. 

Seperti diketahui kedatangannja 
Mukarto di Indonesia adalah untuk 
mengetahui sendiri segala perkem- 
bangan2 jang terachir di Indonesia. 

PBB, - 

“telah sampai di Washington 

dari Indonesia itu ingin djuga mem- 
peladjari undang2 sosial dan usaha 
keadilan sosial di Inggeris. Ditjeri- 
takan tanja-djawab dengan pelbagai 
anggota parlemen Inggeris, jang di- 
wakili oleh Duta Besar Dr. Suban- 
Grio. Pertanjaan2 mereka jang pen- 
ting diantaranja sampai dimana ke- 
kuatan pemerintah Indonesia sam- 

pai didaerah2, apakah Indonesia 
akan kuat menangkis serangan ber- 
sendjata dari luar, bagaimana pem- 

bangunan perekonomian, bagaimana 
kongesti pelabuhan Td: Priok dsb. 

Kundjungan ke Karachi. 
Diterangkan, bahwa kesimpulan- 

nja penjambutan pemerintah Ingge- 
ris terhadap missi adalah baik. La- 
poran mengenai kundjungan ke Pa- 
kistan hanja mengenai rentjana da- 
ri atjara sadja. Mestinja menurut 

rentjana kundjungan di Pakistan 
itu lamanja 5 hari, tapi karena ke- 

adaan2 dalam perdjalanan dapat ter- 
laksana 3 hari, sedang waktu jang 
dipilih kurang tepat, karena waktu 
itu parlemen Pakistan reces, berhu- 
bung dengan bulan Puasa. Dengan 
begitu missi hanja bertemu dengan 

ketua dan beberapa aga parle- 

men sadja. —Ant. 
  

PIR tetap ingini 
kursi agraria 

Kata 'radjuddin Noor. 

sa suatu pertjakapan dengan 

R.D. Mr. Tadjuddin Noor ketua frak- 
si P.I.R. dalam Parlemen diantara- 
nja menerangkan, bahwa P.I.R. da- 

pat menerima . rentjana Peraturan 
menteri Dalam Negeri sbg. peng- 

ganti peraturan Pemerintah No. 39. 
Selain itu ia menjangkal berita2 jg. 
mengatakan P.LR. . menghendaki 
kursi Kehakiman serta menjetudjui 

menghapuskan Kementerian Agra- 

“Kuba undang2 ke- 
dudukan keuangan 

— Anggota Parlemen 
Diterima . 

“Usul amandemen pemerintah me- 
" ngenai usul initiatief rentjana un- 

dang2 kedudukan. keuangan parle- 
men dalam sidang kemarin jang di- 
pimpin oleh Mr. Sartono diterima 
oleh sidang sebagai ,,hamer punten” 

sadja dengan pendjelasan, bahwa 
usul amandemen itu telah disetudjui 
oleh panitya ad hoc. 

Mungkinnja usul amandemen itu 
diterima dengan tjepat oleh parle- 
men karena dalam hal ini ketua 

mempergunakan peraturan tata ter- 
tib jang menentukan bahwa anggota 
tidak boleh bersuara blanko dan de- 
ngan begitu dalam pemungutan su- 

ara, ketua hanja menanjakan siapa2 
jang tidak setudju usul amandemen 
pemerintah itu jang djumlahnja me- 
mang tidak banjak. Procedure jang 
demikian itu adalah sebagai akibat 
daripada tidak tertjapainja guorum 

dalam pemungutan suara pada si- 
dang kemarin dulu, karena banjak 

anggota jang meninggalkan ruang- 
an sidang. Dengan begitu keduduk- 

an keuangan anggota parlemen te- 
lah selesai pembitjaraannja. —Ant. 

Diterbitkan oleh Badan Penerbit pe gpulatan Maa Anganuta, S.P. "3 
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LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 1 

4 Sebulan R. g— j 
Etjeran 2 R. 0,50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70 : 
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REAKSI PENDJELASAN sovJEr: 

LIE SOKONG USUL M/ 

    

GENTJATAN SENDJATA BISA BERDJA- 
LAN DLM. 2 MINGGU INI ? 

KOMANDAN MILITER PBB TELAH 
DIBERI KUASA UTK. BERUNDING 

ENDJELASAN Sovjet Uni mengenai andjuran gentjatan sendjata 

di Korea, supaja para komandan mengadakan perundingan dengan 

tak membitjarakan politik telah memberikan harapan bagi PBB Kemis 

jl, bahwa gentjatan sendjata di Korea akan dapat 

minggu jang akan datang ini. Para penindjau kalangan 

gentjatan sendjata dengan daerah jang didemiliterisasi 

wasan keras atas alat2 pemerintah akan dapat 

diadakan penghentian tembak-menembak berturut-turut 

dilakukan dalam 2 

tinggi merasa 

dengan penga 

dilaksanakan, setelah 

dalam waktu 

singkat. Tapi mereka dalam pada itu tak meramalkan berapa lama dibu 

tuhkan waktu untuk menjelenggarakan perdamaian jang kokoh di Ko 

Tea. 

  

Undang2 darurat padjak peredaran 
supaja ditjabut 

Usu! mosi Rasuna Said 

11 Ton emas kepada: 
Iran 

Dari Moskow. 

SOVJET UNI telah setudju untuk 
membajarkan kepada Iran di ton 
emas jang kini ditahan di Moskow, 
demikian menurut kalangan Iran jg 
lajak dipertjaja. Pembajaran emas 
itu akan membantu Iran dalam me- 
metjahkan krisis' keuangannja, jg 
akan bertambah hebat dengan ke- 
mungkinan ap paberik2 mi- 
njak Iran. : 

Emas ita akan |diberikan kepada 

ria. Ditegaskan, bahwa P.I.R. tetap hadap d 
menuntut kursi Agraria. Mengenai 

rantjangan undang2 Pemilihan U- 

mum untuk konstituante Mr. Ta- 
djuddin Noor berpendapat, Parlemen 
mengadakan inisiatief voorstel. Ran 

tjangan Undang2 Pemilihan Umum 
dari Pemerintah setjara bertingkat 
menurut pendapatnja tidak akan da- 

pat diterima oleh Parlemen, karena 
Panitya Ad Hoc jang sekarang mem 
bitjarakan undang2 tsb. menghen- 
daki pemilihan setjara langsung. 
Demikian Mr. Tadjuddin Noor. RD. 

60 Djuta dollar untuk 
Pakistan 

Pembitjaraan. permulaan dengan 
Bank Internasional tentang  pin- 
djaman untuk Pakistan sebesar 60 
djuta dollar telah dimulai, demikian 
pengumuman kedutaan Pakistan di 
Washington. Dalam pembitjaraan ini 
Pakistan diwakili oleh Abhasi, ke- 
pala djawatan kereta api dari .ke- 
menterian perhubungan Pakistan, jg 

pada 

  

permulaan minggu ini. 
Dua anggota lainnja dari delegasi 

Pakistan ja'ni, Anjad Ali, bekas ke- 
pala urusan ekonomi dari kedutaan 
Pakistan di A.S. dan Said Hassan, 
dari kementerian perekonomian Pa- 
kistan, masih ditunggu “kedatang- 
annja. Ant. UP. 5 

  

ma perang dunia ke-2 jang lalu. Te 
tapi pembejaran itu ditunda. 11 Ton 
emas itu seharga Ik £ 4.250.000, 
Emas itu disimpan di Bank Negara 
Sovjet Uni menurut  persetudjuan 
Sovjet—Iran Mei 1943. Menurut per 
setudjuan tadi Sovjet berdjandji 
akan membajar berupa emas 607, 
dan 4095 lainnja akan dibajar dgn 
sterling dan dollar. — Ani-Reuter. 

  

Perhubungan udara In- 
donesia - Thailan 

Diperoleh kabar dari kalangan jg 
boleh dipertjaja, bahwa soal pembu 
kaan perhubungan udara antara 

Thailan dan Indonesia kini sedang 
dalam penindjauan kedua belah pi 

hak setjara seksama. Pembukaan 
perhubungan udara Bangkok — Dja 
karta itu nanti akan dilakukan oleh 
Siamese Airways disatu pihak dan 
GIA dilain pihak. Sebagai diketahui 

sampai sekarang perhubungan udara 
Bangkok — Djakarta ini umumnja 
dipegang oleh KLM sendiri. Menge 
nai soal perdjandjian penerbangan 

antara Inggeris — Indonesia jang 
perundingannja beberapa waktu jl. 
telah dimulai di Djakarta, sampai 

sekarang  pembitjaraan2nja masih 
belum selesai sehingga belum dapat 
diketahui sesuatu hasilnja jang kon 

krit. — Ant. : 

ang   

L. N. PALLAR: 

SITUASI INTERNASIONAL TIDAK BEROBAH 
Amerika tidak ingin lihat posisi Indonesia lemah 

ENURUT perasaan saja situasi internasional tidak berobah, jaitu 
djika dahulu situasi internasional dianggap berbahaja, maka kea- 

daannja djuga tetap demikian, dan djika dahulu umpamanja orang me- 
rasa bahwa situasi internasional dapat diselesaikan, maka keadaannja 
djuga tetap demikian”, kata Pan 
Antara di New York. 

Palar meneruskan, bahwa menu- 
rut pikirannja sukar sekali untuk 
mengetahui apa jang akan terdjadi, 
dan djuga diantara delegasi2 di PBB 
orang tidak tahu benar, 

: Soal Korea, 
kata Palar me- 

sbahwa pihak 
Sudah terang”, 

ngenai soal Korea 
Amerika Serikat sekarang menju- 
kai suatu  penjelesaian  diseki- 
tar paralel ke-38”. Sikap Ame- 
rika Serikat ini merupakan 
kemadjuan. Akan tetapi sekarang 
rupanja Amerika hanja hendak se-. 
lesaikan soal Korea sadja, sedang- 
kan dahulu jang dibitjarakan oleh 
12 negara2 Arab dan Asia (jang 
rupa-rupanja sudah disetudjui oleh. 
Amerika dan Inggeris) jalah men- 
tjari usaha2 untuk menjelesaikan 
mas'alah2 Timur Djauh. Dua soal 
jang penting sekarang buat PBB 
disamping soal2 lain, ialah keanggo- 
taan RRT kedalam PBB dan soal 
Formoga”. 

Get tough policy” Ame- 
rika dan soal karet. 

Mac Arthur “hearings telah me- 
njebabkan timbulnja ,get  tough 
policy” Amerika Serikat. Salah se- 
buah akibat ,,get tough policy” ini 

“ialah embargo. Inilah pula sebab- 

suatu 

dalam interview spesial dengan 

nja Amerika Serikat memulai po- 
litik embargo, jaitu menurut pan- 
dangan saja. Politik embargo ini 
bukanlah pada azasnja dimaksud 
oleh Amerika Serikat dengan se- 
ngadja supaja menurunkan harga 
karet, meskipun ada tekanan keras 
mengenai penurunan harga karet ini 
dari ,,rubber lobby”. Turunnja har- 
ga karet pada hakikatnja adalah 
sebagai akibat dari. ,,get tough 
policy” tadi. ' Undang2 melarang 
perdagangan dengan negara2 satel- 
lite Rusia dan Rusia dengan akibat 
akan dihentikan semua bantuan eko- 
nomi dari Amerika pada negara2 jg 
melakukan perdagangan tersebut, 
sebenarnja akan menjukarkan po- 
sisi negara2 Eropah dan Asia, dan 
sebagai  akibatnja, maka posisi 
Amerika sendiri ikut dilemahkan. 

Artinja bagi Indonesia. 
Bagi Indonesia jang sudah mem- 

punjai perdjandjian perdagangan 
dengan Tjekoslowakia, Hongaria dan 
Polonia, kata Palar, memang un- 
dang? ini dapat menimbulkan kesu- 
karan, Sebaliknja dengan RRT In- 
donesia tidak mempunjai perdagang- 
ar apa2, Sudah tentu hal ini dapat 
dirandingkan dengan Amerika, ka- 
rena Amerika Serikat mesti me- 

  

ngetahui, bahwa penurunan harga pekerdjaan2 positif jang dilakukan 

Indonesia sebagai akibat 
tersebut telah merugikan 

kita, begitu rupa, hingga ekonomi 
negara kita djuga berada dalam 
bahaja. Dan Amerika tentu tidak 
dapat membiarkan jang demikian 

terdjadi. 
Tetapi suatu hal harus dimenger- 

export 
embargo 

Pada DPR telah masuk usul mosi 

Rankajo Rasuna Said jang maksud- 

nja menjatakan kepada Pemeriritah 

bahwa (1) dengan masih berlakunja 

undang2 darurat tentang padjak per 
edaran itu adalah merupakan suatu 

kekurangan kebidjaksanaan sehing- 

ga tetap merugikan rakjat (2) su- 
paja undang2 darurat itu lekas di- 

hentikan berlakunja dan mentjari 

djalan lain untuk menutup keku- 

rangan penghasilan negara jang ti- 

dak membawa akibat memberatkan 

beban rakjat (3) supaja segera me- 

nurunkan harga barang2 dengan 

memperbanjak peredaran barang2 

dalam masjarakat sehingga tertja- 

pai stabilisasi harga barang2 kebu- 

tuhan hidup ini serta memperkeras 
pengawasan pengendalian harga (4) 

mengorganisasi badan pengawasan 

pengendalian harga supaja bersifat 

demokratis dengar turut sertanja 

wakil2 organisasi rakjat dipusat dan 
Gidaerah2. 

Pertimbangan jang dikemukakan 
dalam usul mosi itu antara lain bah- 

wa Pemerintah telah mendjandjikan 
akan mentjabut. undang2 darurat 
no. 38 tahun '50 tanggal 1 Oktober 
jang akan datang, tapi sebagai peng 
gantinja akan diadakan padjak pen- 
Gjualan jang dipungut satu kali dan 
berdjumlah 54, dan bahwa penggan- 
tian padjak peredaran dengan pa- 

djak pendjualan tidak berobah sifat 
pemungutan padjak tidak langsung 
jang berakibat memberatkan kepada 
beban rakjat jang terutama mene- 
kan lebih hebat pada golongan peng- 

hasilan ketjil. 

Usul mosi itu ditanda tangani oleh 
Rangkajo Rasuna Said, Tjugito, 

Amelz, Iwa Kusuma Sumantri, Mus- 
tapha, Maruto Nitimihardjo, Siauw 
Giok Tjan, K. Werdojo, Dr. Tjokro- 

negoro, R, Abdurrachman Wangsa- 
dikarta dan O. Rondonuwu. 

Usul mosi mengenai padjak seba- 
gaimana diketahui telah pernah di- 
madjukan Rasuna Said Cs tapi ke- 
mudian dikembalikan kepada pengu- 

sui berhubung dengan adanja krisis 
kabinet. —Ant. 

  

  

ti oleh orang di Indonesia, demikian 
Palar seliandjutnja, jaitu memang 
benar Amerika Serikat tidak meng- 
hendaki timbulnja suatu situasi 
politik jang boleh  membahajakan 
Amerika di Indonesia, dan karena 
itu maka “Amerika memberikan 
bantuan ekonomi kepada kita. Te- 
tapi kita harus tahu, bahwa Ame- 
rika. tidak mempunjai uang jang 
tjukup. untuk memberikan bantuan 
ekonomi kepada semua negeri? di- 
dunia jang keadaannja sama dgn 
Indonesia. Amerika Serikat tidak 
ingin melihat posisi Indonesia men- 
djadi terlalu lemah, tetapi kita di 
Indonesia tidak boleh menjandarkan 
politik kita pada hal ini sadja. 
Karena Amerika Serikat tidak 

tjukup kuat untuk membantu se- 
mua negeri jang memerlukan ban- 
tuan, maka terang ada waktunja 
datang Amerika Serikat terpaksa 
memilih negeri? mana jg dapat diban 
tunja. Tentu kita dapat memakai 
ini sebagai salah satu perhitungan 
politik kita, tetapi berbahaja sekali 
untuk bersandar pada keadaan ini 
semata-mata. 

Rol PBB dalam usaha 
perdamaian, 

  

Ditanja betapa besar rol jang di- 
pegang oleh PBB dalam memper- 
tahankan perdamaian dunia dan me- 
madjukan  kerdja-sama  bangsa2, 
Palar mendjawab: Menurut pikiran 
saja besar. Dan sajang orang 
amat sedikit sekali memperhatikan 

oleh PBB dalam lapangan lain, se- 
perti pekerdjaan UNICEF, WHO, 
UNESCO, dan lain2. Jang djelas 
kelihatan oleh orang hanja kekala- 
han2 PBB dalam lapangan politik 
sadja. PBB djuga memegang rol 
besar dalam mempertahankan  per- 
damaian dunia, Ant. 

Keterangan tsb. tentang maksud 
gentjatan sendjata jang diusulkan 
oleh Sovjet Rusia jang disampaikan 
kepada duta besar Amerika Serikat 

di Moskow oleh Wakil Menteri L.N. 
Rusia, Gromyko Kemis malam diu- 
mumkan di Washington. 

Menurut wartawan2 di Washing- 
ton Gromyko tidak menjebut2 per- 
wakilan Tiongkok di PBB atau sta- 
tus kemudian hari Formosa jg. hing 
ga kini didjadikan sjarat mutlak 

oleh Tiongkok komunis bagi penje- 
lesaian soal Korea. 

Malik bertemu 
Inggeris USA 

Jacob Malik delegasi Rusia di PBB 
Kemis malam mengadakan pertemu- 
an dengan wakil Inggeris dan Ame- 
rika Serikat dalam PBB ketika di- 
adakan djamuan makan jang dise- 
lenggarakan oleh Ketua PBB, En- 

tezam jang mengachiri tugasnja sbg 
Ketua Madjelis umum 'PBB. Tetapi 
hingga sekarang belum terdapat ke- 
terangan2 tentang apa jang dirun- 
dingkan oleh ketiga wakil tsb. 

Diduga ke 16 negara anggauta 
PBB jang mengirimkan tentaranja 
ke Korea kemarin akan mengada- 
kan perundingan lagi di Washington. 

Sebuah surat kabar Tiongkok da- 
lam tulisannja menjokong usul gen- 
tjatan sendjata jang diadjukan oleh 

Malik. Tetapi lain surat kabar Ti- 

ongkok dalam tulisannja sekali la- 

gi menuduh Amerika Serikat ter- 

hadap serangan2nja di Korea dan 

Formosa, jang memaksakan rakjat 

Tiongkok tidak tinggal diam untuk 

menolong Korea memukul mundur 

tentara Amerika Serikat. —BBC. 

  

Keterangan Lie. 
Sementara itu sekdjen. PBB Tryg- 

ve. Lie memberi sokongan pada usul 

gentjatan sendjata jang telah didje 
laskan oleh Sovjet Uni itu. Lie jang 
telah memberikan kuasa kepada dj Ju 

rubitjaranja mengatakan, bahw 

madjuan2 kearah gentjatan se 
di Korea memberikan harapan b r2 
Tapi ia tak dapat memberi ramalan 
terhadap tingkatan sekarang ini. Ia 
berharap supaja usaha2 itu akan 

mendjadi kenjataan setjepat mung 

kin. . 
Selandjutnja dikatakan, bahwa ia 

telah lama mempunjai pendapat dja 
lan jang terbaik dalam persengke 
taan di Korea itu ialah rundingan 

antara komandan2 militer, jang se 

mata2 bersifat militer dari kedua be 

lah pihak. 
Menurut Lie komando militer PBB 

di Korea telah diberi kuasa menurut 
resolusi jang telah disetudjui oleh 

DK untuk melakukan perundingan2 
militer sematjam itu atas nama PBB 

dengan meninggalkan soal2 militer 
untuk dibitjarakan dihari kemudian 

didalam ataru dibawah kekuasaan 
suatu badan PBB. — Ant.- UP 

   

  

Panikar minta pen- 
djelasan Pekirg 

DUTA BESAR India di Peking 
Sardar Panikar kini sedang berusa 
ha untuk mengetahui sikap resmi pe 

merintah Peking mengenai. usul Ma. 
lik tersebut, demikian sumber India 
di New York Kemis jl. Sebagai dike 
tahui wakil menteri luar negeri di 
Moskow Andrei  Gromyko mengata 
kan kepada Alan Kirk, bahwa peme 
rintah Sovjet masih belum mengeta 
hui sikap RRT mengenai soai terse- 
but. Laporan Panikar menurut beri 
ta itu tidak mungkin dapat diketahui 
selekas mungkin. — Ant.- AFP, 

  

Mossadegh minta perantaraan 
Iruman 

Iran protes Irak 
RAN hari Kemis minta kepada presiden Truman supaja mengada- 
kan perantaraan dalam sengketa minjak antara Iran dan Ing eris 

dan beberapa djam kemudian disampaikan pula protes kepada Ir: er 
hadap berlabuhnja kapal pendjeladjah Inggeris ,,Mauritius” didekat 
labuhan minjak Abadan. 

Menteri luar negeri Iran, menjam 
paikan kepada duta besar Amerika, 

Henry Grady, surat perdana menteri 
Mossadegh untuk diteruskan kepada 
presiden Truman minta perantaraan 

Amerika. Kasemi seterusnja minta 
kedatangan Charge d' Affairs Irak, 
Ibrahim Fazzi, dan menjampaikan 

protes kepadanja terhadap adanja 
kapal pendjeladjah Inggris ,,Mauri- 
tius” di sungai Shatt-el-Arab, jang 
merupakan perbatasan antara Iran 
dan Irak. Selain itu ia memprotes 
terhadap didatangkannja bala bantu 
an pasukan Inggris di pangkalan 
angkatan udara -Inggris di Shaibah 
dekat Basra (Irak) di lapangan uda 
ra Habbaniya dekat Baghdad, ibu 
kota Irak dan Kirkuk dan Arbil, 

kedua-duanja tempat- pertambangan 
minjak di Irak. 

Surat kepada Truman. 

Dalam suratnja kepada Truman, 
Mossadegh katakan bahwa Iran ha, 

rus mengadakan nasionalisasi terha 
dap industri minjak Iran, tetapi ka 
rena pesan presiden Truman dan pe 
rantaraan persahabatan dari duta 
besar Amerika di Iran pemerintah 

Iran memberikan perhatian jang le 
bih besar pada soal minjak tersebut. 
Karena selalu adanja hubungan per 

sahabatan antara Iran dan Amerika 
Serikat, Mossadegh dengan sungguh2 
berharap hubungan jang baik itu se 
dikitpun djangan terganggu. Mossa 
degh menjatakan kejakinannja peme 
rintah2 ,,merdeka” di dunia, teru 
tama bangsa Amerika serta pemerin 
tahnja jang bersahabat itu dalam 

soal jang penting itu tak akan lupa 
membantu bangsa Iran. 

Protes pada Irak, 

. Dalam protesnja kepada Irak, 
menteri luar negeri Iran, Kazemi, 
katakan, bahwa Inggeris tak berhak 
untuk maendjadikan negeri sahabat 
dan saudara Iran, sebagai pangkalan 
militer terhadap Iran. Ia andjurkan 
supaja Irak mengambil tindakan? 
dengan segera dan  dinjatakannja 
bahwa protes jang demikian telah 
disampaikan pula oleh kedataan Iran: 
di Baghdad. 

Perdjandjian Shatt-el-Arab. 
Menurut perdjandjian Shatt-el- 

Arab tahun 1935 Irak harus lebih da 
hulu memberi tahukan kepada Iran 
tentang akan masuknja tiap kapal 
perang asing disungai tersebut dim 

- 

     

Tak akui Kompetensi 
mahkamah interna- 

. 

sional 
MENURUT kalangan resmi 

di Teheran pemerintah Iran 
telah kirimkan nota kepada 
mahkamah Internasional di 
Den Haag, dalam mana dinja 
takan, bahwa Iran tidak me- 
ngakui kompetensi mahkamah 
tadi untuk mengadili pertikai 
an minjak antara Iran dan 
Inggeris itu, berdasarkan pa- 
sal 2, paragraf 7 Piagam 
PBB. — Ant. AFP,       

kundjungannja pada perairan Irak. 
Dan tak ada pemberian tahu menge 

nai beradanja kapal pendjeladjah 
Mauritius itu, 

Menurut perdjandjian tahun 1930 
dengan Irak, Inggris dibolehkan te 
tap menggunakan pangkalan2nja di 

Irak. 

(Kabar lain mengenai Irar, lihat 
halaman III). 

Pegawai2 AIOC minta 
berhenti 

Kominike resmi AIOC pada hari 
Kemis menjatakan bahwa pegawai2 
Inggeris dengan serentak telah min 
ta berhenti dan menjatakan tidak 
mau bekerdja untuk maskapai mi 

njak nasional di Iran jang baru tapi 
Gewan direktur maskapai minjak 
Iran tak menjetudjui permintaan ber 
henti tersebut. 
Komunike permintaan berhenti itu 

dikeluarkan oleh markas besar tata. 
usaha AJOC di-Horramchar. — Ant. 

  

— DISAMPING kantor pemilihan 
dalam MPP Kratogan kini berdiri 
suatu Panitia Gerakan Pemilihan 
Umum, jang dimaksudka'timembAn- 
tu penjelenggaraan pemilihan umum 
ini. Menurut keterangan, karena 
mantrinja sudah 3 bulan tidak beker 
dja, sakit2 dan sampai sekarang tidak 
diganti. Orang chawatir kalau? Pani- 
tia Gerakan Pemilihan umum ini 
nanti akan mengoper pekerdjaan Pa- 

nitia Pemilihan jang resmi. 
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Memperoleh kabar bahwa kini di Per me 
marang setiang diadakan pembitja I “erse 
an ramai antara Serikat « Buruh... « 

    buksi) dan Djawatan. Ke 

“hubung dengan dipetjat 
1 ehutanan bagi 

Sela. : 
3009 orang lagi da 

     

  

     

  

   
   
   

    

   
    
    

   

   
    

x 

nan Djokosubyono pemetjatan tsb. 
ng betul terdjadi berhubung de sebagai 
Lidsk adanja pekerdjaan lagi MN ih 

2 jakan. Mereka tidak Ma | Soal kerdja lembur dan lain2 
: uruh tetap tetapi seizoem-w Soal-kerdja. lembur. bagi. kaum 

'arbeiders jang sewaktu2,  dikata- buruh jang bekerdja melewati batas 

an memang bisa diberhentikan ka-- 7 'Gjam, sekarang mendapat, perhati 
j nemang sudah se- an jang sepenuhnja dari Kabinet, 

& Sen | dan dalam tempo jang pendek dapat 
“Biwuh tsb. kabarnja telah men- diharapkan selesainja peraturan2 
jadi angota ,,Sarbuksi" ranting se- mengenai soal ini. Peraturan jang: 
npat. — Ant. 5 | demikian tidak akan merusak azas 

: PA ri HT djam bekerdja. 

adjallah ,,Dewan Eko- . 
a nomi?. SA 

| Di Djakarta tanggal 26/6 telahiter 3 
nomor pertama ,,Dewan Hkono- 

P jaitu medjallah keuangan dan 

  persnja jang pertama 

  

jar 

   

“Pertanjaan bi- 
Jamana rentjana 

“undang2' kerdja, 
. jang dikatakan 
Takan Gigunakan 

bagai-dasar se 

ingga larangan 
| mogok dan lock- 

ut dapat ditja- 
3 ut, akan berla- 
ku sebagai un- 

ng2, didjawab 
oleh Menteri bah 
wa undang2 jg 

  

   

  

         

    

    

  

  

    

  

    

   
   

    

        

      ahun jang kedua dalam bentuk baru . Sg 
. muat karangan ,,Indonesia turut TA 
am Perotena Pel ka KRS MA UAN Gimaksudkan itu 
apa jang didapatnja dari Ameri- Kini sudah masuk dalam urusan Ka 

4?” dan ,,Apa sebabnja . Javasche binet. Dasar2 jang penting dari un 
3ank harus dinasionalisasi ?7, dang2 tersebut adalah: 

| Pimpinan redaksinja:  ,,Hiswara' 1 Titik berat diletakkan pada pe 

Darmaputra dan  JiD. Massies— njelesaian perselisihan, bukan pada 
Ant. | Tarangan mogok. 

2. Pemerintah ikut tjampur ta 
ngan dengan aktif. dalam perselisi 
han2 perburuhan. 

  

    
   
     
    

  

    

  

   

   
     

     

    
        
    

   
    

     

   
    

      

    

   
   
   

     
   
     

      

   
    
     
    
     

     
   
   

      
   

    
   
    

  

    

   
   

   
    

    
      

   
    
   
     
    

     

     

    

   

  

    

   
    

    

    
    

    

       

  

    
     

  

   
     
   
   

  

     

    

     

   

     

   

    

    
   
    

   

    

Pilem menuntut 
hadiah : 

Kesatuan Kumpulan 
(K.K.P.) pusat Djakarta Raja, telah 
madjukan usul baik dengan lisan 
maupun surat, supaja para pensiun- 
an/tundjanganpun diberi hadiah le- 

4 sama2 dengan pegawai ne- 

Boal pemeriksaan 
tahanan. 

Pada umumnja djumlah hakim dan 

djaksa belum tjukup untuk sekali 
gus memeriksa semua orang taha 
nan, tetapi usaha kearah itu diper 
tjepat dengan mengangkat bebera 
pa pegawai Pamongpradja selaku 
»hulpmagistraat”, demikian Menteri 
Penerangan atas pertanjaan apakah 
pemerintah mempunjai tenaga polisi, 
@djaksa dan hakim jang tjukup banjak 
untuk menjelesaikan. soal tahanan2 
jang menurut. keterangan pemerin. 
tah ada 17.000 itu dalam waktu jang 

sepatutnja. 
Mengenai kurang lantjarnja peme 

an 

Pensiunan 

Pengurus Besar K.K.P. berpenda- 
t, bahwa uang hadiah lebaran di-' 

erikan kepada pegawai negeri aktif 
dalah, karena soal “kebutuhan hi- 

p lebaran, bukan soal kerdja (di- 
as). Djadinja para pensiman (Pe- 
wai Negeri) non aktif militer:dan. 

“Sipil pun berhak pula mendapat tam-: 
han untuk kebutuhan :hidup pada 

ari lebaran: 
Megan 

   

   

  

| IDAPAT kabar, bahwa untuk menghadapi hari Raja Idul Fitri jad. 

oleh Djawatan Kemakmuran Balai Kota Surakarta disediakan uang 

djumlah R 130.000.-— untuk dibagikan kepada para pemindjam Bank 

'asar dalam daerahnja. Pemberian “ini adalah merupakan uang. simpa 

n-kembali kepada sedjumlah “Ik. 4:000 orang bakul2 dan pedagang 

dalam pasar2. p 1 2 8 
, Uang jang akan diberikan paling sedikit R 5.— dan paling banjak 
R 160.— ' 

Usaha sematjam ini diadakan oleh Dalam menjelenggarakan kemadju 

emakmuran Balaikota setahun seka an-kemadjuannja banjak mendapat 
Ii pada waktu menghadapi hari Ra bantuan tenaga2 dari luar formasi 
ja Idul Fitri, dengan maksud agar jang tidak sedikit. 
para bakul dan pedagang dipasar2 Tiap bulan bioskoop .dap 
jang mengadakan pindjaman dengan  menghasilk sedikitnja R 10.000.— 

bank2 pasar dapat menggunakan untuk keuangan Balaikota. “Pimpi 

2 

  

“bungan guna merajakan Idul Fitri. Karsono. 

Pembagian gula 180 ton. 

Disamping itu oleh Djawatan Ke Tjeramah SBRTI tentang 
makmuran Balaikota Solo akan diba A3 Na 
gikan 180 ton gula pasir sebelum e3 aksi MEA 

“hari raja, untuk para pegawai Dja Baru ini S.B. Rokok/Tembakau In 

watan2 Pemerintah Kota. Masing? Jonesia tjabang Surakarta telah me 
mendapat: pembagian 2 kg.” ngadakantjeramah jang dihadiri 
“Untuk penduduk diberikan pemba Oleh S.B.2, organisasi2 dan sebagai 
an extra Aa 200 gr. seorang. Selan. ja. 

ijutnja pembagian gula penduduk: — Tjeramah jang 
untuk bulan Mei 4 250 gr. didjatuh Si bagian Penerangan 
kar pada bulan Djuni, jang akan di 
“bagikan bersama-sama dengan pem 

rian extra tadi. Mena 2 £ 
Djuga untuk  mesdjid2 dan lang Indonesia (Gapri). 

ar2 selama bulan Puasa disediakan Sambutan diutjapkan oleh wakil2 

5 hingga 20 kg. gula untuk hadjat Serikat Buruh, djuga dari PKI jang 
arusan dan torweh, jang dapat di membenarkan tuntutan2 mengenai: 
rus oleh jang berkepentingan lang Perbaikan nasib buruh hanja dapat 

sung dengan Kantor Urusan Agama tertjapai dengan kekuatan2 sendiri, 

Balaikota Surakarta. 
Untuk bangunan2 Sosial disedia. rus ditudjukan pada object2 perlawa 

“kan djuga gula 2 20 kg. al 

: Pembagian garam “4 ton. 

Selain itu Djawatan Kemakmuran 
njediakan pembagian garam seba. 

“njak 1, ton untuk mesdjid2.dan lang : 
Pn. Corps 

  

mengambil 

Djaminan Sosial jang ditudjukan ke 

mempuaskan tuntutan buruh. 
  

Kain kebaja untuk sosial.  nal Terr.IV diresmikan 
| Achirnja, untuk bangunan2 Sosial Hari Kemis jl. telah dilangsungkan 

.njak 1.700 meter. 

# Pembagian beras nihil. 

Untuk pembagian beras pada hari 
raja. jang akan datang belum dapat 

| dilakukan, karena produksi pada . 
EH jang mempunjai 

muranja masih kurang.: Lagi pula 
“daerah sawah kini sedang giat me 

, gadakan opkoop padi untuk .meng 

struksi Terr. IV, bertempat di Lodji 
Gandrung Solo, dihadiri oleh Pangli 

ma Div. Diponegoro. 
Dalam konperensi hari itu telah di 

resmikan adanja orgaan baru, Corps 

Tjadangan Nasional.  Orgaan baru 

ini ialah untuk melaksanakan P.P. 

No. 12 tahun 1951 Jang Pa in 

E. " f UCHS sipnja.mengadakan usaha rekonstru: 

hadapi musim patjeklik, sebagai bi Aa NAD sebagai penghargaan ke 
bit dan djuga sebagai konsumsi pada para pedjoang kemerdekaan Na 

SMA Putri Kanisius “akan sional. | 
dibuka 1 Oleh 'Panglima Div. Diponegoro 

Didapat kabar bahwa tg. 16 Djuli telah dilantik padahari itu, 7 orang 

ang akan datang di Solo akan dibu Perwira sebagai 'Pendjabat2 orgaan 

a sebuah SMA putri dari Kanisius C.T.N,, jalah: y 
'untuk bagian A dan B. | 1. Kapten Suasdi sebagai, Kepala 

  

Nata ho 1 nisius di Di. Kusumo Darjoko seb... Wakil Kepala Inspeksi 
4 aa SM Kanisius di Dj. Kusumo CTN Terr. IV: 3. Kapten Wongsoat 

4 SS Jabal . modjo seb. Pembantu Inspeksi CTN 
Bioskoop!|U.P. satu tahun 'Terr. I: 4. Kapten Sugondo seb. Pem 

Pada tg. 1 Djuli besok ini. bios “bantu Inspeksi CTN Terr. II: 5. Kap 
oop VU.P., exploitasi dari Pemerin ten Kasunarno seb. Pembantu Inspek 

ah Balaikota Surakarta akan mem si CTN Terr. III: 6. Letnan I Pus 

'peringati berdirinja genap 1 tahun. tokokusumoatmodjo . seb. Pembantu 

|kan film besar jang telah mendapat kap. K.M.K.P.. Semarang, 7. Kapten 
“hadiah Oscar untuk tahun 1950, ja Sunardi seb. Pembantu Inspeksi CTN 
Litu: ,All the kings.men”. Sab. "beri Mo 

" Lebih landjut KR mendapat kete Maksud 'konperensi tersebut ialah 
gan bahwa bioskoop U.P. terse untuk membitjarakan procedure dan 

“but mulai dibuka dgn modal Pemerin rentjana bekerdja Corps Tjadangan 
tah Balaikota sebesar. R 200.000.— Nasional tersebut. 

A5 ' Menteri Penerangan Mononutu 

  

r"o . Diaka 
Djumlah hakim & djaksa belum tjukup utk 
Muri kene urus 'tahanan ) 

Menurut Kepala Djawatan Kehu- MENTAMBUNG, keterangan Menteri Penerangan A. Mononutu dalam 
INY konpere 

| memenuhi sjarat2 

kaum 

U.P. dapat 

uang simpanan mereka sebagai ta nan direksi ialah sdr2. Widodo dan 

dipimpin oleh Sob 

atjara tentang tuntutan2 upah dan, 

pada Gabungan Pengusaha Seluruh 

dengan dasar perdjoangan jang ha 

nan. Dikemukakan bahwa Panitya 
Penjelesaian Perselisihan tidak mung 
kin dapat menjelesaikan sesuatu dg 

Tjadangan Nasio- 

isediakan djuga kain kebaja .seba pembukaan konperensi selama 3 hari 
dari Dinas Wadjib Tentara & Rekon 

SMA tersebut akan bertempat di Inspeksi CTN Terr. IV: 2. Kapten 

Sebagai atraksi akan dipertundjuk Inspeksi CTN Sub. Terr. IV merang. 

'kari Kemis" jl, & dapat: dituturkan 

riksaan2 sekarang ini diterangkan 
oleh Menteri, bahwa hal itu tidak 
disebabkan karena Pemerintah tak 
memperhatikan atau mengabaikan 
sjarat2 mutlak suatu negara hukum, 
tetapi soal itu dapat disebabkan oleh 
matjam2 hal dalam lapangan tehnis 
keahlian. 

Soal-soal lain. 

Pertanjaan apakah betul modal2 
monopoli besar, misamja BPM, mem 
punjai deviezenpot sendiri jang ada 
diluar pengawasan pemerintah, didja 
-wab oleh Menteri bahwa atas aturan 
jang ditetapkan - oleh pemerintah 
Belanda dahulu memang BPM mem 
punjai deviezenpot sendiri, didasar 
kan atas pembangunan instalasi2 jg 
dirusakkan pada waktu peperangan 
jang kedua. Pemerintah berpendiri 
an, katanja lagi, bahwa aturan ini 
wadjib ditindjau kembali dan soal 
penindjauan tersebut tentu sadja 

akan mendapat perhatian penuh dari 
panitia jang akan menindjau setjara 
integral soal2 berhubung dengan in 
dustri minjak di Indonesia, Panitia 
itu segera akan dibentuk. 

Mengenai soal deviezen ini dite 
rangkan selandjutnja oleh Menteri 
bahwa pemakaian deviezen ini harus 
diawasi dengan benar2 dan harus 

jang mendjamin 
tidak.adanja pemborosan. Dalam kea 
“daan demikian ini bagi Pemerintah 
pada waktu ini tidak ada alasan un 
tuk me an-.peraturan lain si 
fatnja mengendorkan pengawasar 
itu. 

:Soal gadji pegawai. 

Mengenai peraturan gadji pega 
wai2 pemerintah, diterangkan oleh 
Menteri bahwa pemerintah berusaha 
keras supaja sesudah tanggal 27/12 - 
1951 hanja berlaku satu matjam pe 
raturan gadji sebagai dasar. Perke 
tjualian dapat diadakan terhadap 
tenaga2 ahli bangsa asing jang sung 
guh2 dibutuhkan,  tiap2 kedjadian 
menurut keadaan. 

Tentang persediaan beras di Indo 
nesia, oleh Menteri diterangkan bah 
wa produksi panen di Djawa tahun 
ini sudah mentjapai tingkatan sebe 
lum perang, jaitu, kira2 84 djuta 
ton. Hasil ini ditambah dengan hasil 
palawidja dan lain2, dapat mentju 
kupi bagi kebutuhan rakjat di Dja 
wa. Bagi luar Djawa hasilnja tidak 

memuaskan jaitu 2,5 djuta ton, dise 
babkan banjak petani jang tertarik 
dengan penghasilan bekerdja 
bon2 karet, sehingga perggarapan 
sawahnja sangat terlantar. Lagi pu 
la belum pulihnja kerusakan2 penga 
iran disana 
akan kemunduran pertanian. 

Alhasil, untuk tahun ini Indonesia 
membutuhkan pemasukan beras dari 
luar sedjumlah 600.000 ton lagi, dise 
babkan soal produksi tersebut mau 
pun untuk perbaikan makanan. rak 
jat sesudah perang dunia ke-II ini. 

— Ant. 

Finkelstein kembali ke 

: dinegeri ini dilapangan politik, 

dike- 

djuga: mempengaruhi: 

  

Amerika 
| Setelah 7 bulan lamanja berdiam 

“di Indonesia, peladjar Amerika Law- 
yence Finkelstein, kemarin dengan 
pesawat terbang berangkat kembali 
ke Amerika. Ia akan singgah di Ma- 
laya dua minggu lamanja, dan ke- 
mudian djuga untuk dua minggu la- 
manja di Kilipina, $ 

Selama ada di Indonesia Finkel- 
stein telah mengundjungi pula dae- 
rah2 Indonesia dilpar Diiawa. Sebagai 
seorang peladjar ilmu politik, ia te- 

lah mempeladjari " perkembangan? 
eko- 

nomi, sosial dan kebudajaan. 
“Dua hari sebelum berangkat ia te- 
lah diterima oleh Presiden Sukarno ' 
di Istana Merdeka. Djuga pihak Ke- 
menterian Penerangan jg ia barjak 
berhubungan selama ini, telah menga 
Gakan sekedar djamuan selamat dja 
lan baginja bertempat dirumah Se- 

kretaris Djenderal Kementerian tsb. 

Seperti diketahui Lawrence F'inkel- 
stein adalah peladjar pada Columbia 
University dan kundjungannja kepa- 

da Indonesia adalah didalam hubu- 
ngan Institute for Pasific Relations. 
— Ant. 

Panitia Nasionalisasi de 
Javasche Bank 

Beberapa hari jang lalu Menteri 

Keuangan Mr. Jusuf Wibisono telah 
melantik Panitia Nasionalisasi De 
Javasche. Bank jang berkewadjiban 
memberikan pertimbangan. kepada 
Pemerintah tentang masalah nasiona 
nalisasi bank tersebut dan terutama 
membuat rentjana undang2 tentang 
nasionalisasi ini. 

Panitia tersebut terdiri dari: 

R.ALA. Moh. Sediono, Sekretaris 
Djenderal Kementerian Perekonomi 

an, anggota merangkap ketua: Mr. 
R. Sutikno Slamet, Thesaurier-Djen 

Geral, anggota merangkap ketua, 

Dr. R.M. Sumitro Djojohadikusumo, 
Kemisaris Pemerintah pada. De Java: 

sche Bank, anggota: R.B. “Sabarud- 
din, Direktur Lembaga Alat2 Pem 
bajaran Luar Negeri, anggota, Drs. 
A. Oudit, Penasehat Umum Kemente 
rian Keuangan,-anggota, Drs. Khouw 

Bian Thie, Penasehat. Umum Kemen 
terian Perekonomian, anggota, Mr. 
Mochtar Osman, Administratur pa 

da Kementerian Keuangan, sekre 
taris (bukan anggota). — Ant. 
  

Sekitar pengangkatan. Gubernur Sa- 
nusi. Hardjadinata 
Pendapat politisi Bandung 

R ESIDEN Sanusi Hardjadinata jang dikabarkan diangkat djadi Gu 

bernur Djawa Barat menjatakan kepada Antara” bahwa. sampai 
djam 12 Kemis siang jl. ia belum terima pemberitahuan-resmi dari peme 
rintah. pusat tentang pengangkatannja itu. Ia 

bahwa dari sebelumnja ia, baik setjara setengah resmi 

terangkan selandjutnja 
maupun tidak 

resmi sama sekali belum menerima pemberitahuan tentang akan diang 

katnja. 

Berita pengangkatan Sanusi djadi 
Gubernur umumnja oleh kalangan 
neutral di Bandung diterima dengan 
sewadjarnja sedang kalangan PNI. 
nampaknja sangat hati2 sebelum 
diterima pengangkatan resmi meski 
pun kabarnja berita2 keangkatan itu 
sudah djadi pembitjaraan ketika bebe 
rapa menteri PNI. minggu jl berada 
di Bandung. : 

Sementara itu dewan wilajah Ma 

sjumi Djawa Barat pagi ini kepada 
pers menjiarkan tulisan Oja Suman 
tri anggota DPD, provinsi, wakil Ma 
'sjumi. Oja berpendapat bahwa sean 
dainja pengangkatan Gubernur me 
njimpang dari tjalon jang diadjukan 

oleh DPRDS. sungguh pemerintah 
tidak teliti dan tidak bidjaksana 
jang berarti bahwa . pemerintah 
mempermainkan undang-undangnja 
jang .dibuatnja sendiri. Ia sebutkan 
djuga bahwa djika demikian peme 
rintah berikan peladjaran jang me 
mungkinkan adanja sikap daerah2 
bersikap menjimpang “dari keharu 

san undang2. Tulisan itu ditutup dgn 
harapan supaja dalam menghadapi 
soal2- demikian “pemerintah atasan 
tetap waspada supaja djangan terdja 
di keruwetan berputarnja roda peme 
rintah. Dalam keterangan tertulis 
itu dikemukakan djuga pendapatnja 
tentang intisari undang2 No. 22 jang 
'bertalian dengan masalah itu. 
Kalangan 

tua PB. partai kebangsaan Indone 
sia menerima berita pengangkatan 
itu pessimistis terutama mengenai 
usaha pengembalian keamanan. Ia 
namakan pengangkatan ini sebagai 
tindakan kompromi antara Masjumi 
dan PNI jang masing2 dapat kedu 
dukan Walikota Djakarta dan Gu 
bernur Djawa Barat, padahal katanja 
jang diutamakan seharusnja kebutu 

    

  

Indonesia penting bagi -pener- 
- bangan Internasional 

ICAO kirim Expert keamanan lalu lintas di udara 

D treal Kementerian Perhubungan 
ARI pusat ,Internasional Civil Aviation Organization” ICAO di Mon 

menerima kabar, bahwa pada tgl. 

10 Djuli 1951 jang akan datang ditunggu di Indonesia, Litile John seo 

Kedatangan itu termasuk ,,Techni 
cal Assistanse” sebagai termuat dim 
Convention on International Avia 

tion”, ialah bantuan technis jang di 
berikan kepada negara anggauta IC 
AO jang membutuhkannja. 
“Letak Indonesia — demikian pe 

ngumuman Kementerian Perhubu 
kedatangan Little ' ngan mengenai 

John ini — sangat penting bagi pe 
nerbangan International dan oleh 
karena itu, adalah kewadjiban Indo 
nesia untuk menjediakan ,,air navi 

gation facitilities” jang dapat men 
dijamin penerbangan. - international 
jang aman diwilajah Indonesia. 

Pada waktu sekarang Indonesia 
belum dapat  menjediakan facilities 

itu sebagaimana mestinja, maka IC 
AO mengirimkan Little John untuk 
menjelidiki setjara bagaimana kebu 
tuhan2 Indonesia 'dapat diperlengka 
pi dalam waktu jang singkat. 

Facilities di Indonesia jang kurang 
sempurna itu akan ditindjau dari se 
gala sudut dengan bekerdja sama 
dengan Penerbangan Sipil dan lapo 
ran2 akan diadjukan kepada Menteri 
Perhubungan tentang memperbaiki 
dan menjempurnakan keadaan, teris 
timewa bagi perkembangan interna 
'sional. PA 

Mungkin bantuan technis itu tidak 

Indonesia masih perlu modal akan terbatas pada kedatangan Little 
John sadja, melainkan dikemudian 

hari, atas petundjuk2 Menteri Perhu 
bungan dan advies2 Little John serta 
'expert2 lainnja akan dikirimkan oleh 
ICAO untuk. melaksanakan penjem 
purnaan organisasi keamanan lalu 
lintas. diudara- dan terutama jang 
terpenting bagi kita.ialah untuk men 

“didik tenaga2 nasional mendjadi ah 
li urusan2 tersebut. — Ant... 

  

53 Kelusrga suku Maluku 
1 Ingin, pulang. 

58 Keluarga terdiri dari 200 orang 
djiwa djanda dan anak2 tg. 27/6 te 
lah memadjukan surat permintaan 
kepada jang berwadjib agar dipu 
langkan ke Ambon. 

Sebagaimana diketahui sedjak tg. 
18/85 ibl. nasib mereka diserahkan 
dari tangan pemerintah Belanda ke 
tangan pemerintah Indonesia jang 
kemudian diurus oleh Djawatan So 

rang expert dalam soal keamanan lalulintas diudara. 

sial Djawa Tengah, karena mereka 

tidak diperbolehkan turut ke negeri 
Belanda dgn status KL Ambon. — 
Ant. 

Kundjungan UNICEF ke 
Djawa Timur 

Kemis pagi jl Prof. Dr. Sutopo, be 
kas Menteri Kesehatan RI dan wakil 
RI pada UNICEF bertolak ke Ngan 
djuk untuk mendjemput Dr. Keeny 
dan Dr. Nirula dari Jogja jang hen 
dak mengadakan penindjauan di Dja 
wa Timur. 

Dr. Keeny adalah direktur UNI 
CEF di Bangkok, dan Dr. Nirula 

kepala dari UNICEF Mission di Dja 
karta. Di Ngandjuk akan ditindjau 
bersama experiment. pemberantasan 
penjakit patek. Petang nanti mere 
ka ditunggu kedatangannja di Sura 
baja. Utusan-UNICEF itu di Suraba 
ja antaranja akan mengundjungi or 
ganisasi jang didirikan oleh Prof. 
Dr. Sutopo, jaitu instituut pemberan 
tasan penjakit kelamin (penjakit ko 
tor). — Ant. 

  

  

lain al. Suradiradja ke 

han daerah agar tidak djadi tambah 
katjau. — Ant. 

Pengunduran diri PBKA 
tidak sjah 

Berhubung dengan berita pengun 

duran diri PBKA dari Badan Pusat 
Sarekat2 Sekerdja Panitiy Umum 
BPSS umumkan sbb: 

»Berhubung dengan pernjataan 
pengunduran diri PBKA dari BPSS., 

BPSS berpendapat, bahwa pengundu 

ran diri-nja tidak sjah, karena: a. 
direktorium dari PBKA waktu me 
mutuskannja tidak lengkap, b. kon 

gres jang harus memutuskan pengun 
duran dirinja. PBKA dari BPSS, c. 

alasan mengundurkan diri .tidak te 
gas, dan sebelumnja pun. tidak 'per 
nah mengemukakan alasan2nja pada 
BPSS. — Ant. 

  

    

    

TJ 

Selai Rakjat Pantjasila 
ABANG balai Penjelidikan Pendidikan dan Pengadjaran di Jogja 

menerangkan kepada K.R., bahwa baru? ini sedang menjelidiki kea 

  

daan Pendidikan dan Pengadjaran terutama pada sekolah rakjat. Penje 

lidikan terutama didasarkan agar sekolah? dewasa ini dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan 

Sekolah2 jang telah ada 
wasa ini, baik sekolah rakjat, mau 

pun sekolah Tinggi, belum djuga me 
ngalami pembaharuan jang njata. 
Maka Balai Penjelidikan Pendidikan 
dan Pengadjaran dalam konsepsinja 
jang termaktub dalam ,,/Djiwa Baru” 
antara lain didjelaskan tak lama lagi 

akan mendirikan sekolah rakjat mo 
del baru..SR model baru ini diberi 
nama. ,,Sekolah Rakjat Pantjasila”. 

Lama tahun peladjaran 6 tahun, 
djadi sama dengan sekolah rakjat jg 

telah ada. Hanja ada hal2 ketjil jang 
diubah, hingga ' mendjadi praktis. 
(Apa dan bagaimana? — Red.). 

Tenaga guru pada sekolah rakjat 
.Pantjasila” akan diambil dari para 
ahli pendidik jang terpilih. Menurut 

keterangan tanggal ?  Djuli jang 
akan datang, para guru jang djum 

lahnja tak kurang dari 14? djumlah 
nja akan datang ke kantor Balai ter 

sebut guna menerima konsepsi Kem. 
P.P.P.K, jang memuat rentjana ,Se 

kolah Rakjat Pantjasila”. 

Dikatakan pula usaha pertjobaan 

Sekolah Rakjat Pantjasila” dalam 
daerah Jogja ini, ditempatkan di Pa 

kem, Godean dan Wates. Djika ber 
hasil Kem. P.P, dan K, akan me- 

neruskan usahanja diluar Jogja dan 
kemungkinan besar djuga diluar 
Djawa. 

Pemilihan umum Anggauta2 
DPR kabupaten 

Menurut kepala KP3 jang baru? 
ini ke Djakarta telah didapat kete- 
rangan, bahwa pemilihan umum utk 
anggauta2 DPR kabupaten dan Ko- 
tapradja Jogjakaria akan diadakan 
2 bulan sesudah selesai pemilihan 

urum DPR Daerah. Djadi kalau ti- 
dak ada halangan akan dapat dise- 
lenggarakan bulan “Djanuari tahun 
jad. Beaja jang harus dipintakan ke 
pada pemerintah terpaksa akan. di- 
tambah daripada semula, mengingat 
bahwa pengeluaran? apa,jang diper 
Jlukan sampai kini. belum dapat die 
tapkan dengan tegas. Menurut ren- 

  

Perubahan Pimpinan GSBI 
Kusnan dipilih djadi Sekertaris umum 

D dium GSBI di Djakarta baru? ini 
dang itu telah diputuskan adanja perubahan 

ALAM pertjakapan dengan utusan SSPP Jogjakarta dalam Presi- 
didapat kabar, bahwa dalam Si- 

jang prinsipieel dalam 
pimpinan GSBI. Menurut susunan lama maka GSBI dipimpin oleh suatu 
Dewan Pimpinan. Tapi menurut keputusan itu pimpinan GSBI diganti 
dengan suatu sekertariat GSBI jang 
tua 3 bulanan, djadi mendjadi ketua 

Ketua 3-bulanan ini dibantu oleh 6 
seksi, ialah seksi-seksi perburuhan 
umum, pegawai, sosial, ekonomi, pe- 
nerangan dan keuangan. Dalam pe- 
Kerdjaan sehari2 telah ditundjuk se 
bagai sekertaris umum Kusnan. Dan 
sebagai ketua 3-bulanan jang perta 
ma dalam sidang tersebut telah di- 
pilih Tabrani dari SSKDN. 

Urusan Gadjih. 
Disamping sekertariat jang terdiri 

dari 6 orang tersebut diatas telah di 
bentuk suatu seksi urusan gadjih, 
jang terdiri daripada wakil2 PB se- 
banjak 9 orang. Seksi urusan gadjih 
membantu wakil GSBI dalam Pani- 
tia. Gadjih Pemerintah, jang berang 
gauta Arandi dan Subijadinata. 

Sidang presidiim GSBI di Djakar- 

ta tersebut dihadiri oleh semua ang 
gauta2. PB .sebanjak.9 orang,. dan 
anggauta2. Dewan Pimpinan GSBI 
terdiri dari 10 orang. 

  

  

Pada tgl. 17 Djumi imi Gubernur Sun 
da Ketjil Mr. Susanto Tirtoprodjo 
telah meletakkan batu pertama utk 

bertanggung djawah terhadap ke- 

giliran. 

Urgensi program. 

Atas pertanjaan Prodjopramudjo 
utusan SSPP mengatakan, bahwa ur 
gensi program “dari GSBI ialah me- 
njatukan semua serekat buruh dari 
pemerintah dulu. Mengenai maksud 
dari luar untuk mengadakan fusi da 
ri seluruh vaksentral di Indonesia ini 
dikatakan, bahwa sampai kini soal 
itu tidak mendjadi titikberat jang 
utama dari GSBI. Demikian ketera- 
ngan Prodjopramudjo. 

———— 

Usul mosi mentjabut la- 
rangan mo3ok dia- 

djukan lagi 
Usul mosi untuk mentjabut lara 

ngan mogok dari K. Werdojo cs jang 
tempo hari diadjikan seraasa “kehi- 
net Natsir dan kemudian setelah ada 
nja krisis dikembalikan lagi kepada 
para pengusul, hari ini diadjukan 
lagi, dengan perubahan penanda ta- 
ngan. Diantara mereka jang menarik 
kembali sebagai penanda tangan la 
ma, ialah Asraruddin, Mustapha dan 
Tedjasukmana  (ketiga-tiganja Par 

tai Buruh). Kusnan dan Moeis (PN 
I), sedang K.H. Dewantoro jang du 

lu menanda tangani mosi tersebut 
kini tidak dapat  menanda tangani 
nja, karena tidak hadir dalam sidang. 
— Ant. 

Keluarga W. R. Supratman 
mendapat sokongan? 

Kini berada di Djawa Timur, seo 

rang pegawai tinggi kabinet Presi 
den dengan tugas mentjari keluarga 

W.R. Supratman, pentjipta lagu ke 
bangsaan Indonesia ,,Indonesia Ra 

ya”. : 

Atas kehendak Presiden diusaha 
kan supaja bisa diketemukan keluar 
ga almarhum. Ada maksud apa be 
lum dapat dikabarkan. Mungkin 
akan dipertimbangkan perlunja kelu 

Gapuran Pahlawan di Bali gb: 3rga pentjipta Indonesia Raya” 
KR. itu diberi sokongan. — Ant. 

munbatesiwtmmssiskng Laman ti 
Hug 

        
  

Sudarpo Sastrosatomo: 

asing 
Belum waktunja menasionalisasi peru- 

sahaan2 
Pp 

asing. 
RESS -ATTACHE pada Kedutaan-besar Indonesia di Washington, 
Budarpo Sastrosatomo, menurut UP Washington, hari Rebo kemarin 

dalam pertemuan dari Balai Perdagangan Indonesia — Amerika mene 
rangkan, bahwa Indonesia dengan senang hati menerima penanaman mo 
dal asing, selain itu dengan tegas “ia njatakan, bahwa ' Indonesia tidak 
mempunjai rentjana sama-sekali untuk menasionalisit perusahaan? nu 
lik asing. 

. Kata Sudarpo, terang sekali bah 
wa Indonesia membutuhkan modal 
asing, dan bantuan dalam usaha In 
donesia memperkuat benteng demo 
krasi di Asia Tenggara. Sebagai bang 

sa jang baru merdeka 'kita harus 
mentjegah digunakannja demokrasi 
itu dengan salah, kata Sudarpo. 

Kita akan tawarkan sjarat2 jang 
akan memungkinkan modal itu men 

dapat untung jang lajak dan penga 
kuan legal, katanja selandjutnja. Te 

tapi sebaliknja kita harus dapat pu 
la mendjamin 'kepada rakjat dasar 
penghidupan jang patut pula, pendek 
kata mendjamin kesedjahteraan poli 

tik dan ekonomi. 

Disamping itu, demikian Sudarpo, 

di Indonesia kita melihat sedang ber ' 
kembang-tumbuh kelas pertengahan, 
“golongan jang kuat jang hanja akan 

menjokong keadaan dimana ada ke 
merdekaan berdagang. Suasana sema 
tjam. itu tidaklah bertentangan dgn 
berlangsungnja perusahaan partike 

lir dan dengan mempertimbangkan 
faktor? 'itu tidaklah akan begitu 
sulit untuk mendapatkan perumusan 

tjara bekerdja jang akan memudah 

kan terselenggaranja ' perhubungan 

ekonomi jang lantjar dan bermanfa 

at bagi kedua belah pihak antara 
Tiniur dan Barat sebagai dasar prak 
tis bagi berlangsungnja dunia mer 

deka kita. Demikian Sudarpo Sastro 
satomo press-attache pada Kedutaan 
Indonesia di Washington. — Ant. 

  

serta. keinginan rakjat. 

pada detjana anggaran ditaksir ada R 200. 
009 untuk seluruh kabupaten dan ko 
tapradja. 
Tentang banjaknja' angganta dlm 

tiap kabupaten telah ditentukan dim. 
undang? 3, sedang penjelenggaraan- 
nja persis seperti pemilihan umum 
sekarang ini. Hanja nanti jang me- 
njelenggarakan jialeh TKP, jang diru 
bah . mendjadi Kantor | pemilihan: 
umum kabupaten. Setelah KP3  ha- 
nja djadi pengawasan biasa. 

SMA AMKRI 
Dalam udjian penghbisaan tahun 

ini SMA bagian A Negeri Jogjakar- 
ta dari SMA AMKRI telah lulus & 
orang, sedang jang tidak lulus. ada 
4 orang, Semuanja jang ikut ada 8 
orang. Dalam daftar mula ada 12 
orang jang akan turut,.tapi kemu- 
dian jang.4 orang mengundurkan 

dini. 
Demikian keterangan dari 

AMEKRI MATARAM. 

  

Pembegalan/ speda 

Baru2 ini kira2 djam 9 malam di 
aloon2 Utara dekat ringin kurung 

telah terdjadi pembegalan terhadap 
seseorang pengendara speda. Pembe 
galan dilakukan oleh 2 orang jang 
bersendjatakan pistul, dengan berpa 

kaian preman. Untuk merampas spe 
danja itu kedua pendjahat tersebut 
membunjikan pistulnja sebagai antja 
man, 

PUTUS ASA 

Seorang pemuda bernama S. ang 

gauta tentara ALRI kira2 berumur 
23 tahun kemarin pagi djam 9.45 

hendak membunuh diri, didalam se 
buah warung dengan menggantung 
diri. 

Sebelum sampai adjalnja, telah di 

ketahui oleh pendjual warung itu 
Gan seterusnja dengan pertolongan 
Gari saudara2 jang lain maksud 'S. 
tersebut dapat terhalang, tapi perlu 
terus diangkut kerumah sakit Be- 
thesda. : 

Dalam pemeriksaan selandjutnja, 
dapat diketemukan dalam sakunja 
2 buah gambar wanita jang satu su 
dah kelihatan lama dan hampir.ti 
Gak kelihatan lagi, tetapi lainnja ma 
sih baru. 

Selandjutnja menurut dugaan dari 
seorang jang berdekatan dengan S. 

tersebut perbuatannja itu adalah aki 
bat pertjintaan. Hingga berita ini 

ditulis keadaan S. masih susah. 

Peladjar Kalimantan dgn : 
lebaran 

Atas usaha peladjar2 Kalimantan 
Gi Jogjakarta, telah dibentuk Pani- 
tya Penjelenggara Halal - Bihalal 
cengan maksud selain merajakan 
Hari Raja Puasa, djuga mengumpul 
kan keluarga peladjar2 Kalimantan 
jang ada di Jogja. 

Panitya penjelenggara terdiri : 
ketua: H. Masdar Hilmy dan penulis 
@amaruddin. 

Pertemuan akan diadakan tg. 5-7- 
1951 bertempat dirumah sdr. H. Ah- 
mad Basuni Tegalpangung 26 Jogja- 
karta. 

APOTHEEK. 
Buka hari Minggu tgl. 1 Juli '51 

apotheek ,,Sanitas” dj. 09.00 — 12.00. 

  

SOBOHARSONO: ,,/Tokyo Joe” Hum 
phrey Bogart. — 17 th. 

SENISONO ,,Nusa Kambangan” Nj. 
Siti Salmah, Noviar, Ramli, Chwi- 
rani. — 17 th. 

LUXOR: Leave Her To Heaven. Ge- 
ne  Tierny, Cornel Wilde, Jeanne 
Crain, 17. th. 

REX : ,Key Largo”, Humphrey Bo- 
gart, Edward G. Robinson, Leuren 
Bacall. — 17 tahun. 

INDRA Birth of the blues" Bing 
Crosby, Mary Marlin, Brian Donlevy 

Segala umur, 

  

—— Orang tertua di-Besuki— 
150 tahun: 

APB mendapat keterangan, 

bahwa orang tertua di daerah 
Besuki terdapat didaerah ka 
bupaten Djember, jalah Hadji 

Abdul Djabar ' di Silo, dan 
umur 150 tahun. 

Orang ini meskipun telah 
tua usianja, tetapi badannja 

masih tegap, geraknja masih 

kuat dan omongnja masih te 
rang. Sedang rahasia apa se 
bab orang itu hingga dapat 
mentjapai umur jang sebegitu 
tinggi, karena: suka bekerdja, ' 
selalu bergembira, “tidak me 
rokok, anti minuman keras, 
dan gemar ' makan sebangsa 
kulupan (daun-daunan). 
Naik Hadjinja ke Madina 

(Arab) Hadji . Abdul Djabar 
itu diwaktu Pangeran Dipone 
20ro almarhum belum wafat, 
bersama-sama dengan orang2 
pengikutnja Pangeran Dipone 
goro. 
Didaerah Besuki Hadji Ah- 

dul Djabar  mendjadi pendiri 
Party Sarekat Islam Indone- 
sia jang pertama-tama dan 
mendapat tugas dari almar 
hum Tjokroaminoto,     
  

  

SMA. 
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putera2nja jang sehat dan 

| pakaian boneka Gi toko ,J AP” 
gu kidul. Pada suatu hari ia 

Syria & Israel sama keloid 
  

Pa 

Dindarka Juan Cailles, dalah se- 
orang pahlawan revolusi Nata ae 
lah me al pada 
jl dalam usia 81 th 
1896, ia memimpin : 
bangsa Filipina " me 1 
Gipropinsi Laguna. - Kemudian 
tahun lamanja, djadi JermL 

    

. Sh 

  

a 39 
un dengan 

1 “Amerika Natan Mapa -kemung- 

VBB telah menerima laporan dari 
Let yan- -djenderal “Wiliam Riley, ke- 

1 dalam 

  

C mang dinjatakan “mas'alah 
“ rawa Hule 15 La sulit penjala- 

Sada ija. P: bahwa    
“keadaan mungkin akan “berbahaja, 
apabila pihale Isr el meland jutkan 

KS) pekerdjaan pengeringan tanah? jang 
5 En dimiliki oleh orang3 Arab Hu. 

| ebtandk 2 Bak d luar neg Perantjis Nek de Selandjutnja Rih mengatakan, 
$ Kon yensi pers, bahwa pemerintah Per htjis menganggap sebagai-—-bahwa kemungkinan ya tipis: sa- 

. mungkin pembitjaraan? tentang Rentan sendjata dja bahwa komisi perletakan sen- Senen tiada D Kat # serta wakil? RRT. djata Israel-Syria cakan' mentjapai 
penjelesaian memuaskan, kas 
rona kedua: pihak ras 'pendirian- gen- "Memuat De tsb. djendral Ridg nja. Ba 

apun way hanja dapat mengambil tindak Seperti  diket Latin, 
2n2 untuk menemui seorang | wakil Hule letaknja didaerah 
Korea Utara dengan perintah lang- literigasi. Ant, Rtmv 1 
sung” dari kementerian pertahanan | $ 

ay te $ berhubungan Amerika. Ditambahkannja, ” bahwa 
setiap kabar tentang suatu tindakan Iran minta Dana ahli2 

minjak Halia oleh Ridgway untuk menemui wakil 

Kalangan resmi mengumumkan di 

    

    

  

      

  

    erah 
ng didemi- 
ti 

  

: Aina dengan TR Wara Korea Utara itu akan. diumumkan 

      

“jang makin banjak dikalangan? mili- dari markasbesar d jenderal  Rid$- London bahwa pemerintah Italia 
“ter tinggi Amerika di Washington way di “Tokio. SENANG AFP. (“ telah! memberikan kep beme- an Ke sana Syatu perletakan ' rintah Inggeris, ten adanja 1g 

soleh Perdana 
   sebuah sumber    Usul Malik belum 'Gjelas? permintaan nasehat 

       

    

   

  

    
   

'ashington me- | Pemerintah In Menteri Iran kepada ' pemimpin ggeris telah mengi- a Baen pasusang Kb instruksi? kepada wakilnja Na. Neni Pun rasional 
: Ma Tua En Pa : “dalam PBB, Sir Gladwyn Jebh, supas aEn Pa e AT PE kak ni (terus Penta hubungan til- 4, mengadakan hubungan dengan Wa 5 Pn NU Kakan, 

  

emim, stat” umum “bahwa nasehat jang diberikan oleh 
ahli minjak Italia tadi kepada pem- 
besar2 Iran itu. ,akan berguna ba- 

kil Sovjet Jakob Malik mengenai u- 
sulnja untuk gentjatan sendjata di- 

     

  

   

        

     

  

Dalam sebuah komunike amarah YA 
tah diumumkan, 

14 ma- 
jaitu me 

  

 pemetintan     

Ria) jang sedang berbulan madu Sa 
Italia itu, telah tiba dikota pesiar 
Rapallo. Farculs masih merasa- “idada: 
senang, karena beber: : madjallah 
Italia muat potret Tata N man. 
ketika berada amat Capri. 3 

  

Kementerian pertahanan AS: me- 
ngumumkan bahwa perkataan GI 
dari »general issue” jang sudah 

| aman dipakai untak (menjebut ser- 
dadu Amerika , dari pe 3 

»serdadu”, karena kata ini “adalah 
lebih tua dan Biak sa £ 

Bf n di Hongaria 

s1 Jk Bajak ada hari Kemis jL didja- 
5 tahun setelah Nk uanan negeri Honga- 

untuk semua tuduhan terhadap dirinja. 

biskop ikan pengg elapan2, membantu orang- 

ber. tan2 terhadap: rakjat Hongaria. 
: 

H3 
diperganakan pu 

lagi. Sekarang harus dipakai kata dilan 

kardinal Mindszenty. : 

“Korea, Demikian djurubitjara kemen- 
terian luar “aga east pada ma- 
lam Kemis, 
Dikatakannja bahwa Enda Ba Ing- 

geris itu dilakukan dengan kerdja- 
Sama wakil Amerika Serikat dalam 
PBB Ernest Gross, Dikatakan pula, 
bahwa pemerintah Ingger is.telah me- 
nvadakan hubungan dengan pemerin 
tah Perantjis melalui kedutaan Ing- 
geris di Paris mengenai tindakan? 

“komunis di Hongaria, melaku- paru jang akan diarabil untuk men- 
dapatkan pendjelasan - tentang usul 

NON jang akan melarikan diri ke Malik itu -— Ant. — Rir. — AFP. 
r negeri dan melakukan kedjaha . 

gi Iran, untuk  mendjslaskan beta- 
pa banjak dan luasnja  soal2 iang 

| dihadapinja, dalam mengerdia kan la- 
panggn2 sumber minja Kh aan. Afp. 

Mean AIOC 

Pap eemapana 

dapat 15 thn 

EMBESAR? Iran telih 
lo-Iranian Oil Company” P 

  

an kantorbesar 

mn umum AIOC di 

Sener ti diketahui, Jirie' Drake, pe- 

mimpin umum tadi, diminta oleh 
Iran supaja bekxrdja untuk pemerin 
tah Iran, tetapi terbukti Drake telah 
melarikan diri ke Basrah, di Irag. 

54 kapal minjak Ingge- 
“' Tris Kan MAA 

Didapat kibar, bahwa &£ 
jang mula2 

Enam dari delapan orang terdak- 
- wa lainnja didjatuhi hukuman? pu- 

la, Nan seorang terdakwa ber | taan RRT dim. PBB 
Nanya Ferene Veger didjatuhi huku- Dean Acheson, menteri Iuar nege- 
| man mati. (Terdakwa ini mengakui ri Amerika Serikat, “mengatakan, 

| bertanggung djawab setjara lang- bahwa soal masa depan Taiwan dan 
sung atau tidak langsung atas pem keanggotaan RRT dalam PBB itu 

“bunuhan2 dari lebih kurang 31 tak akan mendjadi pokok pembitja- 
orang serdadu Sovjet. Dr. Paul Goz Taan dalam perundingan 'penjelesai- 
Sik, seorang pendeta dan bekas ang an masalah Korea, 
“gota (parlemen, didjatuhi Aoan Acheson dalam pidatonja dimuka 

:10 tahun . sebagai. peniim- komite hubungan dengan luar negeri Na 
:pin komplotan terhadap pemerintah. dari Madijelis Rendah tadi seterusnja - njak: Inggeris 
Terdakwa lainnja Istyan Czellar me 
nerima: hukuman jang sama untuk 

Soal hakim & keanggau- 

Kapal mi 
berlabuh 

   

  

  

Sih ,tetap berpendirian, bahwa peme 

  

rawa 

Sena wa Apa 
Islam 7? 

Kami telah membatja K.R., hari 
Senen tgl. 25-6-1951 ingin m emadjus 
kan 'bsul, seperti dibawah ini : 
1, Diika belul2 Pemerintah mengi- 

ngat Kas Negara sudah serba 
tjukup tidak ada jang dirasa 

penting lebih dari Hadiah, jang 
berarti : semua kepentingan ma- 

sing2 Kementerian untiik melak: 
"sanakan rentjana sudah tersedia" 
dan tinggal membagi” dan me- 
ngerdjakan, kami setudju pem- 

berian hadiah tersebut. . Tjuma 
djika diidjinkan Kami minta dja- 

ngan hanja. pegawai jang ber- 
agama Islam sadja, tetapi baik 
semuanja “diberinja. 

Kesanggupan Pemerintah kepa-: 

Ga jang: bukan Islam, itu masih 
dalam teka-teki. 
a. Kalau Kas Negara kita ma- 

sih tetap jang sekarang ada, 
itu dapat kami harapkan. 
Bila nanti jang akan Gatang 

Kas Negara kita kosong dan 
Kabinet ada haluan jang lain, 
tentu nanti akan merugikan 
para pegawai jg. bukan Islam. 

Kami ulangi : Baik Semua pe- 
gawai diberi hadiah, djangan 

pandang Igama. Agar Semua 
: gembira Ian semua senang. 

b. 

“R.S. Mariowijoto — togjas. ! 
Angg. D.P.R: 

SLEMAN. 

di #Abadan disita 

Kab. 

Ultimatum Iran sudah habis waktunja 
mensita kantorbesar maskapai minjak ,,/Ang 

jang sudah dirasionalisnsi itu, di Ahadan, sesudah Inggeris memerintahkan supaja 130 arang ahli minjak Yuggeris jang lag Pe amg dan Manan Kei sumber minjak di Iran. Pensiba- 
an acting 

a dari kantor ahaha sesudah ultinatun Iran kepada pe- adan habis waktanja. " 

pemimpin AIOO di Abadan serta 

Merarut kabar? jang terdahulu, 
kesatuan? lapis-badja ringan dan 
infanteri Inggeris telah' mendarat 
Gitepi sungai Shatt al Arab, dirsa- 
Ra Sungai? Tigris dan Frat herte- 
mu. Kedutaan besar Inggeris'di 
Bagdad membantah berita? tadi. 
Sementara itu kalangan jang me- 

2 ngetahui di Bagdad sedang memser- menerangkan. bahwa Amerika ma- “di Abadan itu, hari Kemis mulai me timbangkan 4 'ninggalkan tempat tadi, merudju ke-Inggeris akan mempergunakan Irag 
kemungkinan bahwa 

teluk Iran, 9 diantara kapal? tadi sebagai “pangkalan terhadap Iran, 
1 t terhadap rakjat, pe- Tintah RRT tidak boleh memaksa- It NB gan " Ta Tea a tk mes . an : Ng kan dengan serangan? bersendjata, memuat minjak. : partsi2 opposisi di Iraa telah ambil daran dokumen2 untuk : umum. Supaja diterima djadi anggots PBB" Kendai An ia Ban k eputusan untuk bersama2 minta ke 

Mengenai soal Taiwan, Acheson Berita AFP-dari Bagdad mengata P2da' pemerintah, supaja memberi    

   

mengatakan, bahwa soal tadi ken- kan, «bahwa . keadaan .dii Basrah 
Gaknja diselesaikan Gengan Gjalan (Irag) dekat tapalbatas dgn “Iran, 
sperundingan jang damai?” oleh PBS, sangat kalut, demiki: 
sesudah perdamaian dipulihkan Gi rifa2 jang bertentangan, satu sama 
Korea. — Ant-UP. 5 lain. x 

iskop Joseph Groesz 'mendengar 
usan hukumannja. itu oleh penga 

| jang pada tahun 1949 mendja 
tuhi hukuman semur hidup untuk 

— Ant-UP. 

  

    

   
   

   

  

  

  

Anakku. Hei jang telah aan Ten TN kita saling ma'af-mema' 'afkan 
nantikan hampir tiba. Hari “Lebaran, atas segala perbuatan jang kita, la- 
bagi kita adalah hari jang amat 'be- kukan. Sungguh sutji hari itu. 
sar. Pada hari itu kamu bergembira Gi djanganlah anak2 mengabaikan 

“bersama dengan,ajah ibu adik2 dan 
sanak keluarga, degang eh S me Ta 
nek dan teman2... 

Ada anak jang menanti hari 
sar itu karena ingin makan jang 
enak dan berpakaian bagus dan 

Ha 

rus sudah ada.. Begitulah pikir, seba 
gaian anak. , LA 

Hari lebaran memang bari etubi 
ra bagi kita semua. Tetapi bukan 
maksud hari Raja itu hanja' untuk 

| makan enak, tetapi ajuga Na hari 

L SBI 
ba baru. Biar bapak: belum mempu- hati ketjil kita berdjandji mengura- 
njai uang tetapi pakaian harus .su- ngi dosa dan kesalahan. 

“kah anak2ku. Pap Pt petundjuk : "3 Tante Purworedjo. ibu?” 
5 Pandjang lebar riwajatru. Tjoba 

Sekian sadja anak2ku. Selamat Siapa belum mendekgar? ingin ibu pertimbangkan dahulu. 
Peng 8 p Kapan ke Djogja? Teman2mu te 

Berita keluarga TDimwahan Surat : e 2 

1. Anakku S. Wasti. 
Ibu ikut bergembira de 
udjianmu. Banana 
anak disekolah berikutn 
masih tetap djadi kem 

Nak Tarjo. | $ 
Suratmu telah ibu terima. Kar 

nganmu agak sukar untuk adi. 
Pembatja ,,Kawanku” sebagian 

.xbesar adik dari S.R. Buatlah se- 
karang tjeritera jang Jutju. Ten- 
tu ada sambutan jang meriah. 

1. 'Susi Gari Surgbaja” mempunjai 
adik baru tiga orang sama seka- 

1 'h. Senang, bukan? Mudah-muda- 
han adik2 ini lekas besar dan pan 
dai seperti Susi. 
Wien naik kelas dengan aneha jg 
amat bagus. 
Nenek dik Tarto dari Banj jumas 
meninggal dunia dalam umur 79 

- tahun. Ibu beserta 'adik pemba- 
tja ,,Kawanku” ikut berduka tji- 

Semu OP Oa mah 

  

Dja- 

maksud hari itu. 
“Ada djuga jang berfikir, Mena 

membuat dosa dan kesalanan 5. 
'banjak agar dapat'dilebur sae Mara ag 
ri Lebaran itu, salah sama 1sekaii. 
Disamping minta ma'af, didalam 

2. 

  

sa Bahwa gi halaman bekas preside- lah mengundjungi ibu. 
nan jang tadinja hanja untuk ber- . 

  

Badju baru untuk Webarai 
jang amat manis 3S 3 TINI anak 

nang orang molihatnja. Mukanja ber 
sih “dan jutju. Rambi tnja Keriting. 
Kakak Tini amat “ sajang padanja. 
Maklumlah, ta' ada-anak: lainnja di- 
rumah ketjuali kedua: "kakak beradik 
ini. Ajah dan ibunja bangga: melihat 

  aa 
Ada 'peristiwa jang amat Neko. 

kan. Tjoba dengar! 

Tini jang baru b ur 4 tahun 
itu 'ingin sekali mer | hari le- 
baran jang akan datang denga gan pa- 
kaian jang sama “bagusnja ag 

   
   

    

ma kakaknja, Tuti? diadjak Oleh 4 
ajah ibunja berdjalan-djalan. 

Banjak jang dilihatn 

  

$    

  

lebaran toko2-penuh dengan. barang2 TA 

jang bagus dan bermatjam-matjam. 

  

berhenti sejta menempelkan 

    

  

Gjaiminan bahwa 
akan dipergunakan untuk keperiyan 

menurut box Inggeris: tadi. 

   

    

    

     

wilajah. Irag tidak 

Komandan? Inggeris be 
runding dengan Drake. 

Berita UP dari London mengata- 
kan, bahwa komandan? Inggeris di 
daerah Timur Tengah ketika malam 
Kemis telah berunding dengan Eric 

a Drake, se enapin umum AIOS, 
chusus untuk keperluan itu telah ti- 
ba dengan y 

1g 

pesawat terbang disuatu 
tempat jang tidak diumumkan. 

Op tehnis & Tata usa- 
ha AIOC di Teheran 

berhenti 

MENURUT maklumat 'res- 
mi staf tehnis dan tata-usaha 
Gari maskapai AIOC di Tehe- 
ran Gengan serentak “telah 
menjatakan, bahwa mereka 
semuanja tidak mau bekerdja 
untuk maskapai minjak nasio 
nal Iran. 

Dewan pimpinan ' maskapai 
minjak nasional Iran telah me 
nolak permintaan berhenti ta- 
di. 

Sementara itu diterima beri 
ta dari Abadan, bahwa serda- 
"Gu? Iran disana telah mensita 
segala suratkabar jang tertie 
tak dalam bahasa" Inggaris 
den didjual di Abadan. Tinda- 
kan? tadi diambil/ sesudah kan 
tor penerangan ATOG ditutup 
dan pertjetakan Ingperis disa 
na disita. — Ani-AFP.   

IBU 4. Wied. Jogja. me main-main dik Guntur Sukarnoputra - 
dan dik Ega kini telah kita lihat. Men bein Mn Derbaan Ta 
anak melontjat-lontjat menjanji disi. ha10 3 Marilah 3 AN bana Nan 
“tu. Itulah hasil kebidjaksanaan Ba- Hjeritara  dfenaka. aa Pan 

“ABat pak Paku Alam jang memperboleh- Senin int 4 T pkai 
2 gerangan jang MENGAN kan anak2 Kang Kanak2 bermain | 

“akan mentjoba membuat baju ie "Ni : Ne korang Dasi Kk Utk adik2. sn 
H 1 

atjam jang “diinginkan adiknja. Ca atlah jang lain. Teka-tekimu 
“Apa akal? ) |, Nahdjadi sekarang dik” Kanya 2 telah ditebak oleh dik Judianto. 

La Lekas ditjoba. 4 
: ara kalah! Sempat an z ,Aduh, aduh ,teriak 2 Me Nana Ie Kalian Man 
Ta baliknja. Apa jang ditjari?. bang leher- terlalu sempit "an dengan satuwuhan kepada aa. 
Selendang ibu P biru muda. Mi- ,Sabar adikku ,,djawab Tuti. Dja 3 

F: Mma can hb di ngan keras kamu . berteriak. Nanti T. Nak Sutaja. / 
Tp Ti . ja dengan bagju di HERAN g dan tentu marahlah ia: 4 Ibu hargai gambaranmu. 1Ape: ig toko tadi. Se selendang sutera ibu datang 5 

3 is Cak, an : "leher disobek reseeset...... “kau ingini sebagai hadiah3. 2 ibu terdapat dan......lekas ambil gun | Lobang : 
Lag ting. Pelan LA Kres.... enak djuga hah, lebar, sudah sekarang. 8. Martono. Wonogiri. 

NA 3 ta' dapat masuk “ajuga. Ba 

  
  

  

Rp3 

KRE IET Industri KETIIL R.566. 500 
(Oleh Korr. K.R. Solo). 

Menurut tjatatan dari Djawatan Perindustrian dan Keradjinan tja- 

bang Surakarta, untuk daerah Surakarta telah disediakan uang sebesar 

R. 150.000— untuk dipindjamkan kepada industri ketjil. 
Sedjak dibukanja Krediet untuk Industri Ketjil jang lazim disingkat 

CIK. pada' Yulan September 1950 hingga Mei 1951 telah disetudjui dan 

Truman akan menforsir 
“UU Ekonomi 

KERUASAAN pemerintah me- 
ngawasi harga2 barang, gadjih dan 
kredit tak lama lagi akan berachir. 

“Berhubung dengan itu Kemis | ini 
Truman telah . menjerukan kepada 

“Kongres supaja bertindak, tjepat utk 
memberantas inflasi, jang menurut. 
'Truman akan menimbulkan didunia 
“ini suatu bentjana besar. 

Dalam konperensi. pers, Truman 
mengatakan, bila dalam waktu jg 
pendek paling lambat hari Sabtu 
(hari ini) kongres tidak merantjang 
undang2 baru, maka mendjadi kewa- 
djibannja untuk  memperpandjang 
undang2 jang telah berlaku ini utk 
menghindari keruntuhan ' susunan 
ekonomi sekarang ini. Ant. Afp. 

  

Persendjataan Inggeris akan 
membawa bentjana 
Kata. Dr. Hewlett SFohson. 

Dr. Hewlett Johnson, kepala gere- 
(ja Inggeris di Canterbury, menjata 
kan di Moskow “bahwa” bentjana 
akan menimpa Inggeris dengan tu- 
runnja ukuran2 hidup jang disehab 
kan oleh persendjataan kembali ne- 
geri. itu, demikian menurut berita 
Tass dari Moskow. 

Dr. Johnson memberi keterangan 
itu ketika berbitjara diruangan Sve 
dolv di Kremlin setelah menerima 
Hadiah Stalin utk Perdamaian utk 
spekerdjaan2nja jang tak pernah di- 
lalaikan sebagai anggota Dewan Per 
damaian Dunia.” 4 

Selandjutnja Dr. Johnson menga- 
takan, bahwa di Amerika Serikat se 
luruh "perekonomian negara tergan- 
tung pada perang atau persiapan2 
perang. Di Inggeris pembuatan 'ru- 
mah?2-dan penanaman modal2 untuk 
kebutuhan? jang damai“dan kebutu 
han2 penduduk terdesak oleh tuntu- 
tan2 . persendjataan negara “sekutu 
Inggeris — Amerika, demikian Dr. 
Johnson. — Ant-Reuter. 

  

  

Ribuan rumah dikota2 

Asia Sovjet. 
Setelah Peraug Dunia: Ir. 

Dalam konperensi mengenai per- 
kembangan kota. jang achir2 . ini 
diadakan di Novosibirsk (Siberia), 
telah Sean aan betapa. besar 
Gjumlah gedung2 jang didirikan di 
Siberia sesudah Perang Dunia HI ini. 
Kaum buruh tambang dan metallur- 
gi di Stalinsk (Siberia) dan kaum 

buruh pabrik2 alat2 mesin di No- 
vosibirsk Gan ' kota2 ' lainnja, telah 
mendapat perumahan.baru jang luas 
ruarngan2 seluruhnja. meliputi ra- 
tusan ribu meter persegi 
Disedjumlah kota direpublik Ka- 

zakhstan (Asia Tengah): telah ter- 

Gjadi “perobahan2 besar mengenai 
perumahan. “Untuk tahun ini akan 
Gikeluarkan lebih dari 2? djuta rubel, 
untuk memperindah dan mendirikan 
rumah2 dikota Karaganda, pusat 
pertambangan ' batubara. Disana 

—Gjalan2 raja baru diaspal sekar ang. 
Djuga kota2 jang sudah berobah2 
usianja, tumbuh - dengan tjepatnja 
pada wakiu ini. Misainja kota 
Chimkent, dimana dalam 4 tahun jl. 
ini. telah didirikan kira2 2.000 ge- 
dung2 apartemen dan rumah2 jang 
tersendiri, sedangkan jang kini se- 
Gang didirikan ada kira2 1.000 buah 
ruraah. Ant. Tass. 

  

Kemadjuan Dokter2 Rusia 
Professor NN. Anichkov, “presiden 

Akademi Pengetahuan Kedokteran, 
menulis dalam harian Isvesta bahwa 
para ahli bedah Sovjet telah men- 
Gapat hasil2 jang mengagumkan 
Gajam hal operasi kanker. 

Dia katakan bahwa sardjana dari 
Siberia, AL G. Savynick, telah mene- 
mukan tjara baru perihai pembe- 
dahan perut, dan A. N. Bakulev dari 
Moskow telah menjempurnakan tjara 

  

Olah 

Semarang djuara 

  

    “nommoak 
seperti biasa beberapa “hari sebelum , 

keaengar: 
juga memotongnja” 

    

  bar-debar. 
  

annja. »Ah Tutibun pandai 
pikir siketjil. 

ja: menunggu dengan hati ber- 

Th Lekas didjahit dik” kata Kakak. 
ios ambiikan djarum dan be- 

nang. Tuti mulai mendjahit. Mak- 
lumlah adik2, anak dari sekolah rak 

Nah, dimuka 'Foko Jap” Tini manis: jat. kelas tiga belum “ djuga pandai 
dun ng “mendjahit pakaian tentunja. Namun 

nja pada katja etalage, (tempat me Ta “berani djuga Tuti mendjahit 
mamerkan pakaian - “dan 
lain). Ta berkedip matanja 
tarpun. Begitu pula halnja 
kak Tuti. Kedua kakak beradi 
menjaksikan boneka jang 
itu serta . :berbisik-bisik........ 
ketawa kedua anak itu. 
ajah dan ibunja sedang asjik bert. 
kap- Mejaden UNA Te 

dikantor. : Gear 

  

    
   

  

   

  

       

    

   
   
    
   
   
   
   
    

   
    
    
    
     

    
   
   
    
    
    
   
   
   

    

iebetutan anga. 

  aian jang diinginkan adiknja, Se 
seben- Ima: memasuk keiuarkan djaram ia 

mengobrol dengan adiknja tentang 

| guh2 karena ketika tahun 1 latu 
aa masih Ben 

“ Soalmu sukar, Ada Pem ka 
wanmu jang tak tahu apa arti 
bribil. Kareng jang ada bribil ha-' 
nja Djogja dan" Ne 

SUN 

djunja amat ketjil ni. Adik mulai 
tersedu-sedu. Kak Tuti ribut. “Apa 
akal? jah, sudahlah, lebih baik | se- 
rahkan ibu 'sadja supaja dapat diper 
baiki. Ibu amat'maran karena  se- 
lendang jang amat disajangi itu te- 
lah dirobek-robek. Tetapi.nasi telah 
mendjadi buhur. Tuti dan Tini sepet 
ti biasa ta pernah mendjawah perka 
taan ibunja. Tuti dan ' Tini AA 
anak ibu jang lutju. 2 

« Nan karinja ajah dan Ibukia : 
ibelikan kedua anak itu badju 

big jang dibelinja di toko Yap. Te- 

Pemain2 Bond Propi' 
telah 

  

M 1. Ati rnendapat badju. baru pada 
“hari lebaran: Djuga diterimunja 
dari ibu bubur, sago jang amat 
sedap dan manis. 

Si Kemis ingin ajuga minta sedi- 
kit. Adik jang sajang itu ta” se- 
gan memberikan sebagian bubur- 
njan " 

kedua untuk memilih (selectie) pen 

Pada pertandingan2 tersebut telah 
keluar sebagai Djuara ke I: Sema 

rang (bag. Pemuda), stand 30. Dju 1 djika be $ kegembiraan hari lebaran. Si Adik tapi Tuti belum djuga puas Ikon Ke aAn Da abah Ha Ae (mera bagi 

eri Tn LN - Pa Pn naa 3 pat menghabiskan. Nah, apa jang fatand 25. Bagian Pemudi: Djuara ke- 

Se er Mn al na pe hari lagi mereka mel . aa adik2 tentu dapat ji Semarang, stand 12. Djuara ke II 
: 2 na Rap Salatiga stand 8. , merajakan hari lebaran jang sung- rajakan hari lebaran dengan penuh, AG ati bageimana 5 an nusa Ha Na ak   kegembiraan karena si Bea wa sedikit ia melihat perbuatan 

Sea kt   Gatot Subroto, dan Sri Sunan. 
Adapun lengkapnja pertandingan2 

tersebut adalah sebagai berikut: 
- Bagian Pemuda: 

Pekalongan — Magelang 23 —20 
Pekalongan — Salatiga 16 —14 
Temanggung — Tegal 20 — 45 
Purwokerto —-Semarang 21 —839 

Purwodadi — Solo Ab 5 
1 Pekalongan —- Tegal 21— 31 

Semarang — Solo 21-—-18 

Tegal — Semarang 25 — 80 
, Bagian Pemudi: 

“Pekalongan — Solo 'Pek, “(w.o.) 
' Purwokerto — Salatiga 13 — 14 
Tegal — Magelang 10-13 
Solo — Salatiga 15 
Magelang —- Semarang A17 
Salatiga — Semarang 8-12 

Pemaing untuk Bond Djawa 
Tengah. 

“Dalam pertandingan2 tersebut te 
lah dipilih dari masing2 team, untuk 
pemain Bond Provinsi Djawa Tengah, 

jang kesudahannja sebagai berikut: 

, 18 

akan menghadapi pertandingan Basketball pada P.O.N.jad. 

dari sedjumlah 16, a.l dari Kolonel ' 

'akan dihadapkan 

Raga : 

MJ.CB.F, th. 1951 
pinsi Djawa. Tengah 
dipilih 

ULAI tgl. 23 hingga 27/VI jl. di — telah diadakan pertandingan2 
Basketbail jang diselenggarakan oleh Middle Java Chinese Basket- 

ball, Federation. Pertamu untuk merebut djuara Djawa Tengah. dan 
Lain? untuk Bond Djawa Tengah jang 

Bagian Pemuda: 

2 Pemain dari team Semarang: 3 
dari Solo:.1 dari Magelang: 2 dari 
Tegal dan 2 dari Pekalongan. 
Reserves: 

1 Pemain dari Pekalongan: 3 dari 
Purwokerto dan 1 dari Berang 
Bagian Pemudi: 

4 Pemain dari team PA ema 

dari Salatiga: 1 dari Solo: 2 dari Ma 

gelang, 1 dari Purwokerto dan 1 da 
ri Tegal. 
Reserves: | ' : 

:1 Pemain dari team Salatiga, 2 da 
ri Semarang, 1 dari Tegal: 1 dari 

Magelang dan 1 dari Purwokerto. 

PSSI Djawa Tengah diun 
.. dang ke Surabaja 
Didapat kabar, bahwa oleh Persi 

baja telah ' disampaikan undangan 
kepida Komisariat PSSI Djawa Te 
ngah untuk mengirimkan kes, PSST 
Djawa Tengah guna mengadakan 
beberapa. pertandingan di Surabaja 
pada bulan Djuli jang akan datang. 

Menurut  rentjana, pertandingan 

Mu dilakukan pada tg. 14 dan 15, 
sedang  kesebelasan2 mana jang 

dengan kesebela 
itu nanti masih Nak 

“RS, 
SAN tan? 

ditentukan. « 

"telah. diber veera sebesar RB. 556.500. jalu: 

10 perusahaan batik R. 179.000. 
1 pers. Samak kulit R. 25.000. 
2 pers. barang? dari kulit R.3.500.-, 

    

1 pers. pertenunan R. 3.000, 12 
pers. kaju (meubel, alat-alat) 
R..72.000-— 55 4“ pers. tjor' besi 
R.. 21.090,— 2h pers. bengkel besi 
"R:142000-—3 2 pers” rokok kretek 
R..18.000-—: 1 perusahaan ' sabun 
R. 3000—5' 1 pers. pertjetakan 
R. 50.000. 2 pers. barang2/bahan2 

bangunan R. 20.600.—, 2 pers. pa- 
kaian R. 9.000.—, dan 2 pers. mi- 
numan/makanan .R. 10.500.—, 

Permintaan  krediet dari 50 
perusahaan ' masih dipertim- 
bangkan. 1 

Selandjutnja ada Ik. 50 perusaha- 
an dari bermatjam2 industri ketjil 
jang telah mengadjukan perminta- 
an krediet, sedjumlah semua R. 1. 
216.500.— belum dapat diberikan. 

Hal ini karena modal dari Kre- 
diet Industri Ketjil masih belum 
mentjukupi. 1 

Permintaan 
kembali. 

Perlu kiranja dikemukakan, bah- 

wa banjak diantara permintaan kre- 
diet ditarik kembali karena kurang 
sabar menunggu gilirannja. Disam- 
ping itu banjak djuga jang ditolak 

karena kurang mempunjai sjarat2 

jang ditentukan. Djumlah jang di- 
tolak Ik. ada 40 permintaan. 

jang - ditarik 

Perusahaan Tenun di Sura- 
karta. ' 

Keadaan perusahaan pertenunan 
diseluruh daerah Surakarta, menu- 
rut statistiek dari Djawatan Perin- 

dustrian ' dan Keradjinan  tjabang 
Surakarta adalah sbb.: 

Perusahaan pertenunan jang ber- 
lisensi ada 51 buah, jalah: 13 di 
Kota Solo, 17 di Kabupaten Klaten 
dan 2 di Kabupaten Suhohardjo (ke- 

punjaan bangsa Indonesia): 17 per- 
usahaan bangsa Arab dan 2 dari 
golongan Tionghoa terdapat dikota 

Solo. 'Djumlah buruh semua ada 
4.096, diantaranja 3.468 bekerdja 
pada perusahaan tenun dikota Solo 
sadja, 589 Klaten dan 389 buruh di 
Sukohardjo. 

Jang belum berlisensi : Kota Solo 

(Indonesia): 19, Arab 8: Kabupa- 
ten Klaten : Indonesia 67 dan Kah. 
Sragen : Indonesia 2: Djumlah bu- 

ruh semua 2.060, diantaranja 1.287 
Klaten, 683 Solo dan 90 Sragen. 

  

mengadakan operasi kanker diparu2. 
Djuga telah terdapat banjak  ke- 
madjuan dalam penjelidikan infeksi 
jang disebabkan oleh virus, demikian 
menurut Anichkov. Ant. UP. 

  

Djerman Barat dan 
neo-Nazi 

Madjelis rendah Djerman Barat 
telah mengambil tindakan untuk 
mengawasi ,,Reichs Partai”, jaitu 
partai baru jang bersifat neo-Nazi- 
isme. 

Parlemen telah selesai 
rentjana undang?nja 
Gungi konstitusi, 

hak bertindak melawan kaum ek- 
stremis itu. “ Dalam pada 'itu par- 
lemen akan diminta supaja. menje- 
tudjui rentjana undang2 tadi, seb- 
lum mengadakan reses pada tanggal 
15 Djuli. Ant. Rtr. 

menjusun 
untuk melin- 

jang akan ber- 

  

MEREBUT KEDJUARAAN 
DJAWA- TIMUR 

Bertepatan dengan peringatan Ha 
ri Kemerdekaan Negara Indonesia 
maka antara tanggal 16 sampai 19 

Agustus jang akan datang di Sura 
baja (lapangan Tambaksari dan 

»Tiong Hoa”) akan dilakukan per 
tandingan pemilihan untuk PON 

Serenta merebut kedjuaraan Djawa 
Timur antara kesatuan2 sepakbola 

jang akan keluar sebagai djuara 
Djawa Timur bagian A., 5. C. dan LD. 
jang tidak lama Jagi akan dapat dise 
lesaikan. 

Mengenai pertandingan untuk me 
rebut kedjuaraan bagian A. diberita 
kan bahwa pada tanggal 22 Djuli jg 

“akan datang di kota Malang akan 
dilakukan pertandingan antara kesa 
tuan sepakbola Malang melawan Su 
rabaja (Persibaja). 

Tanggal 29 Dbjuli Persibaja akan 
diudji tenagarnja dengan kesatuan 
sepakbola Probolinggo. " Pertandi 
ngan dilakukan dilapangan Tambak 
safi— SR, 

3 

Susunan Panitya P.O.N. 
Propinsi Djawa Tengah 

lengkap 
Hari Kemis jl. dalam rapatnja Pa 

hitya P.O.N. Djawa ' Tengah jang 
berkedudukan di Solo telah memper 

2 lengkapi susunannja, jang telah di 
sjahkan oleh PB PORI, sebagai beri 
kut: 

' Pelindung: Gubernur Budiono dan 
Kolonel Gatot Subroto. " Penasehat: 
para Residen2 wilajah Provinsi Dja 
wa, Tengah. Ketua: Pangeran Surjo 
hamidjojo, Mj. Suharso M.A. “Nur 
bambang, Secr: Mardanung, Benda 
hara: Sastronagoros Anggauta2: Su 

tarto, Sutarman, Ong Soen Bing, Mj. 
Sudiarto, Mj. Kusmanto, Kapt. Suma 
di, Let. Widodo. 
Bagian Technis: diketuai oleh Ha- 

disaputro. 
Lebih landjut didapat keterangan, 

bahwa dari 30 nummers dari #ertan 

dingan2 jang akan diadakan dalam ' 
P.O.N., oleh Provinsi Djawa Tengah 

akan diambil 23 nummers, jaitu: atle 
tiek, turnen, ' anggar, pantjalomba 
(Viifkamp) modern, balapan speda, 

berenang, angkat besi, sepakbola, po 

lo air, hockey, basketha!l, handbal!, 

pameran kesenian, tennis, badmin 

ton, kasti, panahan dan rounders, 
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Residen Milono djebul2 ahli kias. 

. Pada malam tjeramah menteri per- 
ekonomian di Semarang baru2 ini, 

“kata Pd Milono : 
Sampai sekarang: sudah banjak 

djandji jang diberikan Pemerintah. 
Tapi buktinja tidak ada, sehingga 

djandji2 itu seperti gludug zonder 
hudjan. 

Benar djuga, Pa Milono. Gludug 
2onder hudjan, bikin ketjewa kaum 
tani ! Sama sadja seperti kandungan 
8 bulan jang hilang. 

Sebaliknja menteri Safrudin. Zon- 
zonder berita.  Tahu2 

uang digunting, kata mBah Nur. Itu 
seperti hudjan zonder gludug. Atau 
seperti orang beranak kutjing, pa- 
dahal tidak pernah bunting. 
Aduh ! 2 , 

# 

Sehari-harian Bung. Kriting ge- 
leng2 kepala terus, memikirkan, apa 
sebab hadiah lebaran kok dikenakan 
padjak upah. 

Wong hadiah, kok di inad jade. ke- 

luhnja. Itu seperti waktu saja-ketjil. 
Kalau dapat tinggalan uang R1.—, 
dari tamu, ibu saja potong setalen. 

Lha kok kedjam, ibu sampejan, 
tanjamBah Nur. 

Lha ja, wong ibu tiri, djawab Bung 
Kriting. 

E, Bung Kriting. Apa dia mau 
bilang, kantor padjak sama Yangan 
ibu tiri ? 

LL 

“itu, semua potret2 

  

Buruh besi ,,Bangak" 
menuntut 

Didapat kabar, bahwa S.B. Besi 
»Bangak” di Badran, Solo jang ber- 

anggauta Ik. 50 orang, telah me- 
njampaikan tuntutannja kepada di 
reksi ,,Bangak” sbb: Mengenai 
ah menuntut upah sebulan Naa 
ruh jang bekerdja lamanja setahun, 
dengan minimum R 65,—. 
Mengenai minimum upah bukan 

tukang jang kini rata2 R 2,25 hing 
ga R 3,—, supaja didjadikan R 3,25 
sesuai dengan - peraturan Gupernur 
Djawa Tengah. 

Bagi buruh jang telah dianggap 
tukang, supaja dapat kenaikan upah 
berturut-turut hingga upah terting 
gi R 6—. 

Pasifik sangat butuhkan 
ahli tehnik 

Duta besar Amerika Serikat di 
Filipina, Myron Cowen, jang dalam 
perdjalanan ke Manila itu, menga- 
takan di Guam, bahwa daerah Pasi- 
fik sangat membutuhkan ahli2 teh- 
nik, dan pula sangat membutuhkan 
orang2 jang ,,sungguh2 'insaf dan 
tidak mengutamakan kepentingan 
diri” untuk mengabdi kepada pe- 
merintahnja. 

Dikatakannja bahwa 

  

kemadjuan 
1 jang terlihat di 
Filipina sedjak Perang Dunia II 
itu, membuktikan utjapannja tadi. 
,Akan tetapi, kata Cowen, untuk 
membetulkan beberapa kesalahan 
jang rupa2nja tak dapat dipisahkan 
dari kemadjuan jang beradab itu, 
dibutuhkan pegawai2 jang lebih 
sungguh2 dan terlatih”. Ant. UP. 

  
: 

RALAT 
Berita ,,Suara Rakjat” diboikot 

P.N.I. ? jg. kami muat dihalaman I 
kemarin, perkataan pemilik (baris 

kedua dari atas) itu salah, betulnja: 

polemiek. 

Siaran RADIO 
Gel 59,2 dan 122,4 m. 

SABTU 30 DJUNI 1951. 
Hiburan Siang oleh Ora 

Rajuan Sore oleh Irama Nusan 

tara 
Adzan Maghrib 

Ruangan Kesehatan oleh Wa 
kaf P-5 

  

13.45 

17.00 

18.05 
18.15 

19.15 Bingkisan Penjiar. 
19.45 Pantjaran Sastera oleh S.M.A. 

Bobkri 
20.15 Puspa Suara oleh K.O. Musti 

ka Warna 
21: 1 Tanja Djawab tt Pemilihan 

Umum jang akan datang 
Ujon2 Manasuka 

SURAKARTA. 
Permainan Hawaii 

O.K. Suara Irama 

Gending2 Djawa dengan alat 
musik. f 
Permainan Piano 
Puspa Warna , 

SEMARANG. 
Hiburan Siang 
Seni Djawa 
Mana - Suka 
Pembangunan Djiwa 

Manis - Madu 

ACHAD 1-7-51. 

13.00 
13.45 
17.00 

20.30 
21.17 

13.45 
17.00 
18.00 
20.30 
21.20 

08.15 Pagi meraju oleh SMA Bopkri 
10.30 Langen Mondrowanoro . 
13.45 Puspa Suara oleh O.R.J. 
17.15 Hidangan Sore 
18.05 Adzan Maghrib 
19.15 Pendidikan Masjarakat 
19.45 Diambang Malam 
20.15 Santapan rochani bl, Puasa 
21.20 Obrolan Pak Besut 
21.30 ,,Djadi-Djajeng” 

22.15 Krontjong Malam ',oleh Peng 
hibur hati. 

      

KEDAULATAN RAKJAT 

    

y HALAMAN 4 
  

  

Ch. B. dihukum 83 bulan. 

Pengadilan Negeri Bandung telah 
mendjatuhkan hukuman 3 bulan pen- 
djara atas diri seorang warga nega 

ra Belanda Ch. B., jang dipersalah 

kan telah melanggar artikel 282 Ki 
tab Undang2 Hukum Pidana, jai 
tu menjebarkan, mempertundjukkan 
gambar2 melanggar kesopanan kepa 
da orang banjak. 

jang dibikinnja 
dan 2 pesawat potret jang mahal 
telah disita oleh jang berwadjib. 

Baik terdakwa Ch. B. maupun 
Djaksa, jang menuntut hukuman 6 
bulan pendjara meminta revisie. 
« Sidang Pengadilan Negeri menge 
nai ,,zeden-delict” ini berlangsung 
dengan tertutup. 

Terdapat kabar2, bahwa Ch. B. itu 
»Sexueel sangat abnormaal”, bahkan 
dimasa sebelum perang telah bebera 
pa kali dihukum 

karena ,,zeden-delict” pula. Antara 
nja Raad van Justitie Djakarta dim 
tahun 1936 telah mendjatuhkan hu 
kuman 3 tahun atas Ch. B., karena 
memperkosa (verkrachten) seorang 
gadis jang masih belum sampai 

umur. Djuga Pengadilan di Bandung : 
dimasa sebelum perang telah men 

djatuhi hukuman atas dirinja, karena 
»zeden-delict” pula. 

Dikabarkan, bahwa Ch. B. itu di 
rumahnja mempunjai alat2 pemotre 
tan kira2 11 matjam lengkap dgn 

vergrotingstoestellen dan verlich- 
tings en verwarmingsapparaten. Ini 

sekarang disegel oleh jang berwa 
djib. — Ant. , 

  

33 Mantri penjelidik ma- 
jat lulus udjian 

Udjian penutup kursus mantri pe 
njelidik majat (mantri Inlichter) jg 
diselenggarakan oleh Djawatan Pem 
brantasan Penjakit Pes seluruh Dja 
wa bertempat di Jogja jang dilaku 
kan Tp tg. 27 Djuni jang lalu 
hingga "kemarin, telah berachir dgn 
keputusan 33 orang lulus dari djum 
lah 40 orang pengikut. Jang 6 orang 

harus mengikuti kursus fase kedua 
(ulangan) sedangkan seorang lain 

nja ditjatat ta' dapat mendjadi man- 
tri inlichter itu, karena sjarat2nja 
kurang mentjukupi. 

. Seperti diketahui, kursus itu dila 
kukan selama 6 bulan dan peladja 
ran theorie dan praktijk diadakan 
sambil berdjalan. 

Kursus kedua akan dilakukan bu 
lan depan djuga selama 6 bulan dan 
Gi-ikuti oleh 40 orang lagi jang akan 

dikirimkan dari Djawatan2 pembran 
tasan Penjakit Pes seluruh Djawa. 

Udjian penutupan di Jogja kema 
rin itu dihadliri djuga. oleh Kepala 
Djawatan Pembrantasan Penjakit 

Pes pusat di Bandung Dr. Purwosu 
hardjo. F 

  

Delegasi buruh Amerika 
di Moskow 

Sebuah delegasi buruh Amerika 
jang diketahui oleh Leon Strauss 
telah tiba di Moskow. 

Delegasi tersebut jang mewakili 
C.L.O. dan Serikat2 Buruh Merdeka 
Amerika datang sebagai tamu Or- 
ganisasi Buruh Sovjet. Ant. UP. 

  

SUDAH TERBIT, 

DITJETAK TERBATAS. 

Kitab. Peladjaran KESUSAS- 
»TERAAN INDONESIA. 

Disusun oleh Nursinah Supardo 
Guru S.M.A. negeri, S.G.A. 
dan Taman Madya di 
Jogja. 

Buku mana telah dipergunakan 
pada: 

S.M.A. Negeri, S.G.A. dan | 
Taman Madya di Jogja. 
Sekolah mana menjusul? 

Harga 1 buka. R. 5,— 
Ongkos kirim 

(tertjatat) bo R. 0,50 

Pesan tunai : 
1 sid 10 buku rabat 10”, 

11 s/d 25 buku rabat 15X 
26 s/d 50 buku rabat 2076 
51 buku keatas rabat 254 
Ongkos kirim gratis. 

Pesanan disertai uang kepada 

Badan Penerbit: 

»GADJAH MADA" : 
Djl. Merapi 16 Tilp. 265 

Jogjakarta. 
— 

296-6. 

  

Jajasan ,KANAKA" 
Jogjakarta. 
Bg. Pendidikan 

RENTJANA PELADJARAN 
1951 / 1952. 

  

Ma lengkap - Klas 
Putri (kalau per- 

hatian tjukup): 

S.M.A. Bg. 
A—B—C : Sampai dengan 

klas II, 
Bijlessen : Bahasa Asing dll. 
Keterangan -- Pendaftaran pa 
da Jajasan tsb. 

Pagi : djam 9.00 — 12.00 : 
Dalem Pudjokusuman, — 

Sor& : djam 17.00 — 18.30: 
Djalan Kintelan no. 41, 

301-6 Jogjakarta.   
  

Sekali bikin berhubungan, tentu 

i PUSAT PENDJUWAL : 

Speciaal persediaan model baru —baru GUNA LEBARAN. 

Pasar Mas, TJONG” Malioboro 37 Jogja, Telf. 801 
DJUWAL BELI — TRIMA bikin segala model baru tjepet, ditang- 

gung MAS dari 22 kart. HARGA PANTES. 

MAS, INTEN, BERLIAN, 

tetep djadi langganan. 

305-6 

  

PENDAFTARAN Di: 

1. Tugu Kulon   
  

DIBU K A. 

S.M. sore usaha P.P.D. dan I.P.P.I. Pusat Daerah Jogjakarta, 

mulai tahun peladjaran jang akan datang 1951 — 1952. 

2. Tegal Panggung 61 dj. 5 — 6. 

Kesempatan pendaftaran sampai dengan tanggal 15 - 7 - "ol, 

Tempat: terbatas. (Hanja untuk kelas I dan II). 

70 djam 9 — 11. 

PANITY. Ai 

Selain daripada ' 

oleh pengadilan, ' 

MALAM INI PENGHABISAN! 

Bing Crosby 
dalam Birth of the Blues. 

' Mulai Hari Minggu pagi Na 10.00. 

CAPTAIN CHINA 
JOHN PAYNE — GAIL RUSSEL. 

/ perkelahian antara hidup dan mati 
John Payne jang sympathiek .. 

sangat memuaskan. 

  

30
9 

- 
6. 

Tiphoon mengamuk . 
si manis Gail Russel ...... 
sjat seram romantisch 

$ Kali: mala djam B — 118 — 9.15 
ing ana SOKAIL anon sx. KOREA VADAN "2 sanua 

Direksi, 

    

  

PASTI TERBIT ! !! 

Bra at Hari Ulang Tahun ke 6 proklamasi 

Aa MEP MAMA MD 

PASTI TERBIT !!! 
17 Agustus 
MEAPAEA AA & 

tARUNA DJ AJA" 
Terbit 2 x sebulan. 

Madjalah penghibur terutama, pelipur hati nan duka, penjegar 

semangat nan letih lesu, mempunjai gaja tersendiri lain dari jg lain. 

BERISI : a. Kamar Bola Ratu Dunia. 
« b. Sastera & Budaja. 

ce. 1091 matjam pelipur lara. 
d. Renungan Asmara. 
e, Masalah Ibu Kota. 
f. Di. jang segar.sehat. 

Penuh dengan gambar2 dan lukisan2 jang meikat hati. 

Harga etjeran R. 2.— senomor. 

Ditjari agen diseluruh Indonesia. -Berhubungan-lah mulai dari 

sekarang. 
Penerbit P.A.K.O. Bhg. 
Alamat Kant. Red./Adm.: 

Penerbitan. 

(sementara) Djl. Rd. Patah 24 

Bandung Telp. S. 407. 

Mulai 1 AGUSTUS 1951 : Djl. Naripan no. 7 

  

  

294-6 1 (tuangan atas) Bandung. 

SAKTI JANG MENGAGUMKAN. 

“Kirim tiga pertanjaan tentang diri Tuan/Njonja berikut umur, 

pekerdjaan, dalam satu enveloppe tertutup dengan satu  poswesel 

R. 12,50 kepada OCCULT INSTITUUT, BANDUNG. 
Enveloppe asli dikembalikan dengan tidak dibuka. 

Tuan/Njonja akan tertjengang tentang djawaban2 jang tjotjok. 

“Rahasia dipegang. 
Rambut putih dji djadi hitam, Man yaa En R. 11,— 

mma KARTJIS NAMA " Ganas 
(HALAL—BIHALAL). 

100 helai ta?” bersampul harga : 1,50. 

160 helai dengan sampul harga 12,50. 

Pertjetakan ,,MENARA PENGETAHUAN”. 
Pakuningratan "71, Jogjakarta. 

  Lean 

255-6   

dan 

Bodjong 64 Telpon 646 
— SEMARANG. — 

306-6   

     

PENDLAII " 

nEackras" 
Dj. mxosne G1 

JOGJAKARTA 

  

Aa AA mma 

Penerimaan 

ADPERTENSI LEBARAN 

untuk 

s.k. ,,Kedaulatan Rakjat” 

ditutup djam 12 besok. 

( 

  

JUWELIER 

  

Hg Istimewa Untuk Menjambut Hari Lebaran...... 
“ Baru trima lagi matjam2 HORL@GES untuk lelaki dan prempuan, 

21 batu, Kleur WIJSERPLAAT matjam2 dan MODERN. Lekaslah datang dan saksikan sendiri ini 

kali punja persediaan BDORLOGES dan matjam2 barang perhiasan dari MAS jang TULEN 22 karat 

Semua HORLOGES dapat tanggungan penuh 10 Tahun (sepuluh tahun). 

. Service memuaskan dan harga selalu melawan. 

Inilah adres satu2nja jang boleh di pertjaja dan sudah terkenal di. mana2. 

RADJA HORLOGES. 

  

Petjinan 30 Telpon 533 

— JOGJAKARTA — 

  

308 —6 

Kwaliteit dari 15 batu, 

TAN 

Kranggan timur 16 Telpon 1233 

Hari Lebaran sudah dekat. 
Disediakan barang2 perhiasan setjukupnja. 

Juwelier ,,TAN" 
Toko Mas & Arlodji 

  

Petjinsn 115—Jogja. 

17 batu 

— SEMARANG. —   

  

  

  

PERHATIAN! 

Lekas pesen kepada : 

292- 9 
Sa BI   

Melajani pesenan2 kaju djati untuk bangunan rumah serta me- 

lajani membikin bangku sel-clahan setjara 2 

terpilih, pelajanan tjepat serua radjin, Harga mela 

| 
| Houtzagerii PATRIOT 

PERHATIAN! 

ke 
   

  

1. Kwaliteit kaju 

MR Maha ! 

| 
| 
| 

| 
t | 

Gundih Purwodadi 

GROBOGAN.         
  

    

Lelang prabot 

RUMAH — TANGGA. 

Tg. 3-7-1951 hari Selasa djam 

: 5 sore: dirumahnja Tw. Ach- 

mad Sumadi djl. Bintaran 
Kidul 9 Dk. 

Barang2 lengkap dengan 1 ra- 

Madjallah Adpertensi 
»SU CC ES” 

Terbit 17 Agustus 
. Untuk seluruh Indonesia. 

Red & Adm. Surjatmadjan 1/43 
304-6 — Jogja. — 

  

    

  | $ dio dan 1 sepeda pr. 

Periksa barang tg. 3-7-1951 

djam 9,30 sampai 1 siang. 

Menunggu kedatangan cha- 
lajak. 

UDJIAN LULUS ! Semua 
orang bisa bikin djamu, tapi 
Chasiat belum tentu, telah iu- 
lus udjian : Djamu SRIKA- 
TON, chasiatnja boleh dipasti- 

kan djangan ragu2 ! Kirim R3 Hormat 
B.L. MATARAM.   

S.M.A. Nasional 
(sore, bersubsidi) Terban 

PENDAFTARAN : tiap hari 

INDONESIA RAJA" 

Untuk bag. B dan € (semua kelas) 

Taman 25 

pukul. 17.00 — 18.30. 

Ta 
a
n
 

Directeur, 

Ir. ACHMAD ANTONO. 

  

    
R. 81,50 Rupa2 : Rhematik, 281 & 
Kentjing : Laba Syphilis, T.B. 

SoMANGAT bikin kuat ang. | TAM ASMELAI BAGI Tuh! 
«api dam mi 

» (Ihodel paling bolu 

gauta rahasia laki2. Kirim 
R 13.50 Djamu ASMARA bikin 
kuat, Singset badan Wanita. 5 

LAUW DJIN SING, ? 
Dj. Kemuning 20, Pan 

    

  
  

  

    
LEBARAN Tas mat : 

Seiiah Bulu kepada, 3 |“ Mansjatdds Un 
Iindkap paton CA AHLI Pan ska & 5 

B Maen 
-ICUSAN- 

PN A Am SA JUDONEGARAN 73 NS 

  

UDJIAN. 
bl. VI Ilmu Peg. Buku AB, 

Steno dan Mengetik pd. tg. 29 
-- 30-6-'51 di Kantor — Cursus 
»DARMO”, Djl. Pathuk 23 
Tilp. 289. Kandidat 25. Lulus 
udjian bl. V. Boekhouden AB 
11, Mengetik 17. Sewaktu-wak- 
tu, begitu bajar, cursus mulai 

di alamat tsb. diatas.  293-6 

LONTJENG TEMBOK ,, 
WEKKER?2 ” 

IN PARIS, HOUBIGANT,   
  

  

    & 1-
3 : 4 

Segala barang2 KETJANTIKAN 

Kemedja ,,ARROW” berwarna — tjelana pandjang 

banjak matjam2 PAKEAN. 

KWALITEIT terdjamin dan HARGA MELAWAN ! 

Silahkan Tn./Nj./Nn. berbelandja di 

SUDAH TERBIT : 

| ILMU HUKUM 
Gleh 

Harga & Rp. 1,— 

Pesanan pada penerbitanja : 

»PENA” (Penjiar dan Pene 

Garuda.   

  

Persediaan Luar Biasa Untuk Hari Lebaran: 
ARLODJI TANGAN merk : MIDO, CYMA, TITUS, PONTIAC, WYLER, 

TISSOT, MOVADO, dil, dengan GARANSI “3 th. 

: "HIMA, SEIKOSHA, pake gong silag. 

: JUNGHANS, MAUTHE, KIENZLE, denga. 

GARANSI 1 th. 

MAJA, 4711, PONDS, YARDLEY dil. 

$ ( (KRAMERIJEN .K 1 M 
1 LV 

Dig bb "Eska" Na 112 DJOKJA TELEPON 784 

s 2 sarsoon 4 osn     
  

  
  

PENGUMUMAN 
1. Bersama ini dipermaklarpkan kepada chalajak ramai dengan 

hormat, bahwa Administrasi Perumahan kita jang pada tang- 

gal 7 JUNI 1949 kami operkan setjara substitutie kepada 

Kantor Administrasi ,/TRIAS”, sekarang kami oper kembali. 

2. Dengan penetapan kami diatas Surat-Kuasa Notariecl, maka 

untuk Kota Jogjakarta dan untuk Daerah Jogjakarta umum- 

nja, jang kami tetapkan sebagai AGENTE jalah Njonjah R.A. 

MARSIGIT. 

3. , Vntuk sementara Kantor kami bertempat didjalan Malioboro 

no. 55 Jogjakarta. 

4,  Tariep tetap untuk administrasi Perumahan adalah sebagai 

berikut: Th dari sewan rumah bruto, dengan minimum Satu 

Rupiah dan maximum Limabelas rupiah untuk tiap-tiap object. 

5. Untuk tiap object jang mempunjai harga-sewa lebih dari Tiga- 

puluh rupiah perbulan, dikenakan Hak - Langganan (Klanten- 

recht) Satu rupiah tiap bulan. 

2 Untuk keperluan djual-beli kami memungut 3 dari djumlah 

pendjualan (verkoopsom) kepada fihak pendjual dan fihak 

pembeli. 

Jogjakarta, 28 - JUNI - 1951. 

DIR. ADMINISTRATIEKKANTOOR VERSLUIS N.V. 

302-6 

  

- Mr. IWA KUSUMASUMANTRI. 

Kramat Raya 152 — Kotakpos 87 Djakarta. 

kluaran : MAXFACTOR, COTY,EVENING 

TN WOOL dan masih 

dan KEADILAN 

rbitan Nasional)     
HORLOGER 

  

A
N
 

LE
 

Sa
 

B
a
n
 

LI
 
Ya
 n
a
 

  

  

   

  

   
     
   

      

    
   

          
     

      

      

  

   

     

  

PERLU DIDJAGA, 
PENJAKIT MENJERANG 
TIDAK TERDUGA!!! 

umah tangga 

MADU MuDuDyAT 
unt, unt 1 

    

perlu se- 

obat peper      
an Ketjil. 

yi NAK ai IMAT 
   

  

   
Pen 1 tja- 

lah 

keras dan -mandjur 
angin, sakit ke- 

ELAJANI DGN. CONDITIE, 
TJEPAT ! Meubels. (almari, 

kursi, medja dil). 

MURAH ! alungan rumah 

(tj     

    

gak, usuk, pa- 

ribuan 

papan su- 
RAPI! 

keping 
ren. 

Hubungan pada: 
R Moh, Santa 

    bagus. 
Penerbit : 

Toko Buku ,PAK ROBS” 
Djl. Stadiun & Pasar Djohar 

Semarang. 290 -6. 
  

        

PERUSAHAAN KAJU & 
DAGANG 

Fa. TENTRAM 
Djl. Krasak 11, Kota baru 

Djokjakarta. 

Menerima Pesanan : Balungan 
rumah Complit dan Perkakas 
rumah tangga. harga berdame. 
Menunggu Pesanan adanja. 

PENGURUS.   21-6 

MUKA SISTASIUN 

(berdiri sedjak 9 

    

SEKOLAH EKONOMI MENENGAH 

BALAPAN — SOLO. 

£eptember 1949) 

mulai menerima pendaftaran peladjar2 baru untuk : 

1. Bagian Pertama, kl. I dan II. 
(sjarat2 : untuk kl. I lulus udjiar masuk S.M.P.) 

2. Bagian Atas, kl. I, II dan III. 
(sjarat2 : untuk kl. I, lulus udjian — penghabisan 

TEXCELSIOR” 

  

  

  

  

Sekedar 

Dan lain           aa         ! 
SAMAANAN MAA AAA AAU 

  

  

    

  
  

| 

| S.M.P./S.D.). 
| “T. Pendaftaran (disertai uang pangkal R. 5,—) tiap2 hari kerdja 

disekolah tsb. antara djam 16.00 18,00 
| Dir... S.E.M. "SEKCELSIOR” 

| 106-6. — Solo.:— 

Oo. 1 4, 
tanggal 1 Djuli al 

memperingati 2 tahun kembalinja Pemerintah 
Republik ke Jogja, berisi: 

Apa dan Siapa Walikota Mr. Sudarisman 

Suka Duka Seorang Tahanan Belanda. 

Wanita dan Pemilihan Umum. 

TUGU 42, 

Pahlawan Barito atau Panglima Batur. , 

JOGJA. 
  
  

PEP AP AP AA API PPA APP PAPAN PARA 

Typ ' KEDAULATAN 

| 

$ 

Purwokusumo. | 

KAKJAT 1051ynyA, Tn 

2 

 


