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agi bangsa kita jang mis 
ini, Ya 

  

       
    

    

   

    

  

kan hanja nira perwu- 

  

“lihat, ialah kebiasa- 

        

men am barang ataupun uang 
tiada disertai rasa tanggung 
sehingga pada h 

akibat .menger m kansihan 

  
  

  

    

   
Pn Dipalmtamupkan ha, seper- 
an Ita. ne pada tahun2 

   

  

F knturnja akan sulit, pa 
innja, karena djiwa bang 

sedang gon- 
, ialah karena si individu lagi 

ah dan kadang2 menundjukkan 
2 seakan-akan hubungan kol- 

lel ivisme dir asakannja sebagai ika- 
tan “jang mengurangi kebebasannja 

as permula 
sa kita sekarang ini 

    

Tapi masa kegelisahan ini pasti 
akan reda nanti, dan apabila dari 
sekarang kita sudah 
serta menjiapkan sesuatu guna pem | 
bangunan kembali semangat kope- | 

  

1guna 
rasi, pada Sa'dtnja nanti usaha Ko- | 
perasi akan benar2 dapat berpadu 
dengan keadaan djiwa bangsa kita | 
jang sudah kembali Ka dasar 
kollektivisme. 2 

- 

Da pada itu, Tg jeworata pi- | 
hak pemerintahan hendaknja disesu- 
aikan benar dengan djiwa merdeka | 
bangsa kita. Maksud kita, baik se- 

i dan. memang "diharapkan-pihak 
intahan memberi - bimbingan 

'enai soal koperasi ini. Tetapi 
hain diubah tjara. bekerdja jang su- 

   
   

   

S “Tanda dan Djepang, jaitu, djangan 
R3 sampai Papan Oa pihak peme- I 

“Intaha: F 

  

   
    

    

      

    

   

  

   

  

1 “oleh pihak res 
ia-tama jang 

ialah membang- 

menggiatkan - aktivi- 
“baru Papa 

engan sepenuh 
na perlu, mem- 

nampak Gidbetat Wonogiri Sola jig 
Dengan Se 

Peran, aja i 
Ipa baik 

  

  

. Pihak NN endiri nella tnya 
perlu mengingat ak an pengalaman 
pahit jang telah didapat dimasa jg. 
sudah2. Misalnja, dan ini penting 

sekali, harus pandai kita memilih 
orang2 jang kita dudukkan dalam 
Pep. Ke aPana mengenai soal 
keuangan. | Sudah. berapa djumlah 

  

koperasi jang hantjur, karena pengu | 
rusnja ta' dapat membeda-bedakan 1 
Ea uang sendiri dengan uang 

orasi, sedang anggauta2nja se- | 
2 iknja tidak-pula berani setjara | 

f zakelijk melakukan. kontrole ! 
Tape uan sering tidak meme- 

ya 'membajar hu- 
2 dgn tiada mendapat Man 

ham kollek ivisme 

  

      

   

    

Tantas berarti membiarkan dan me- 
ma'afkan, dus mengandjurkan ke- 
tjurangan. 
Kalau pengalaman pahit dari ma- 

sa. jang sudah datang 'kembali, dja- 
ngan diharapkan koperasi akan da- 
pat hidup subur, sekalipun pada ti- 
ap-tiap tg. 12 Djuli, kita Lan 
hari koperasi. 3 : 

  

Wa 

| Pan 

  

4, udin ang buruknja sadja, seperti | 

un Png $ Na materi. 

memikirkan 

  

in keinginan pada rakjat akan | 

gkat ter- | 

  

donesia tlh tertjatat 

dilepaskan itu adalah 

kelak diantara mereka 
pelanggaran hukum lagi, 

- Demikian djurubitjara Kedjaksa- 
an agung Abdul Muthalib Moro me- 
mulai keterangannja dalam pertja- 
kapan dengan ,,Antara”. 

Selandjutnja Giter angkan 
dalam putusan Penerintah jang per 

tama tentang pelepasan tawanan2 
dan tahanan2 tempo hari ada terda- 
pat beberapa kekeliruan, sehingga 
susunan daftar orang2 jang harus di 

|lepaskan itu Pa ditindjau kem- 
| bali. 

Putusan jang kedua dari djaksa 

lagung tentang .pelepasan tawanan2 
|atau tahanan2 jang dikeluarkan tang 

"(ea 30 -Juni jang lalu adalah dike- 

bahwa   
| 

- Huarkan sesudah dilakukan pemerik- 
saan teliti dimana telah diminta pula 
“pendapat dan buah fikiran dari ber 

|bagai fihak jang mempunjai sang- 
Ikut paut dengan. soal pelepasan ter- 

sebut misalnja kalangan kepolitisan, 
'ketentaraan, kedjaksaan setempat2 
dan beberapa instansi lainnja. 

Menurut A.M, Moro selain 2673 ta- 
wanan jang telah dilepaskan-dan te- 

|lah "bebas dari tuntutan2 itu ada dju 
.ga sedjumlah tawanan dan tahanan 
jang karena dianggap tidak perlu le- 
bih lama lagi diftvhan, tapi perkara- 
inja masih ditert an ycelan diketuar 
  

|Chairul Saleh ea 

Panglima Tentara dan Territorium . 
III Djawa Barat, Kolonel Sadikin, 

telah memutuskan.  mengasingkan 
sementara Chairul Saleh di Rumah 
Pendjara Tentara - Pontjol Tjimahi, 
semendjak tanggal 28/6 jang lalu. 
Sebagaimana diketahui ' Chairul | 

Saleh beberapa waktu jang lalu per 
nah oleh keputusan Pemerintah dibe 
baskan, jaitu pada tg. 7 -Djuni jl, 

tapi segera ditahan kembali setelah 

6 hari berada bebas diluar, dan hing 
ga kini ia kl telah 18 bulan dalam | 
tahanan. — Ant. - 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit »Kedaulatan Rakjat” kenggauia Ss. PS) 
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ara Sultan Hamid tungg 
ken" dari Jogja 

CHAERUL SALEH DITANGAN MILITER 
HINGGA kini dari berbagai tempat diseluruh In- 

2673 orangtawanan atau 
tahanan jg telah dilepaskan berdasarkan putusan 
djaksa agung jang kedua dan mereka jang telah 

telah bebas dari segala 
tuntutan dan tidak akan dituntut lagi ketjuali djika 

itvu ada jang melakukan 
i, sehingga perlu dituntut. 

(kan dari tahanan atau ditahan Gita 
Har dan perkara orang2 semat jam ini 
|berada dalam tangan djaksa2 setem 
tpat-tempat. 

Dinjatakan “selandjutnja Bktar a 

2673 tawanan jang telah dibebaskan 
itu beberapa orang diantaranja djuga 
jang tadinja termasuk daftar pele- 
pasan tawanan? atau tahanan2 jang 
pertama. 4 

Pertanjaan tentang .sehab2 ditang- 
kapnja kembali Chaerul Saleh jang 
tadinja telah dibebaskan  berdasar- 
kan putusan Pemerintah jang per- 
tama itu dan apakah tuduhan sebe- 
narnja jang didjatuhkan atas diri 
Chaerul Saleh, oleh A.M. Moro dite- 

rangkan, soal Chaerul Saleh dewasa 
ini berada dalam tangan militer di- 
mana ia kini berada dalam tahanan 
militer disuatu tempat di Djawa Ba 
zat. 

Tentang tuduhan positip terhadap 
diri Chaerul Saleh, djurubitjara ter- 

sebut belum dapat" menerangkan, be- 
gitu pula bila. apakah perkaranja 

akan dibawa kemuka hakim. : 
Tapi, demikian dinjatakan, landjut 

an pemeriksaar" Chaerul Saleh itu 
tetap terus dilakukan, demikian A.M. 

| Mora. 8 : 

Mengenai perkaranja Sultan Ha- 
mid diterangkan, bahwa bila pemerik 

|saan pendahuluan dari orang ini se- 
Hesai :dan diika ,,stukken” selengkap- 
nja telah diterima kelak dari Jogja 
maka sudah dapat dipastikan, bahwa 
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pemeriksaan pendahuluan atas diri 
Sultan Hamid ini telah selesai 
lakukan. 

| “Menurut A.M. Moro ada beberapa 
| faktor jang masih. perlu - dipertim- 
|bangkan dengan saksama sebelum ini 
| dimadjukan kemuka sidang penga- 
dilan, diantaranja djauh  dekatnja 
(tempat tinggal orang2 jang akan di 
| djadikan saksi kelak. 
YSelain itu, pula karena masih be- 
lum sembuhnja sama sekali ketua 

| mahkamah agung Dr. Mr. Kusuma- 

di- 

  

5g 

di Korea. 

— Kepala negara Vietnam (anggota 
Uni Perantjis), Bao Dai, hari Selasa 
ini akan terbang dari Dalat ke Ha 
'noi, untuk - membitjarakan konse 

kwensi2 ' perundingan ' - penghentian 
tembak-menembak di Korea atas In 
dochina. Kalangan pemerintah jang 
lajak dipertjaja menerangkan, bah 
wa Bao Dai akan berunding dengan 
'komisaris-tinggi Perantjis di Indochi 
na, Djenderal de Lattre de Tassigny, 
jang nan panglima besar itu   

—Nnggora akan ambil sikap lebih 

     ah bersidang 

kabinet Inggris se 
kabinet Dr. Mossade, 
» Menurut pembesar2 Inggris, lang 
kah Inggr jang 1 dian, sama 
sekali akan, ter tung dari tinda 
kan2 Mossadegh, ak 
berharap bahwa si 
ri Truman: 3 

akan 1 
mutuskan sama 
dengan Mahkamah I aa 3 

   

  

si 1 a 1. 
  

  

     
   

  

   
    

   

  

   
Es djawaban da 

rang-kurangnja 

  

Pabrik An rah minjak 
ai Timur Tengah 

San “Dewan buruh penjaring minjak di 
Water telah ambil keputusan untiik | 

. menjerukan supaja diadakan pemo 
gokan oleh kaum : buruh pabrik pe ' 

Da 

Ir an, untuk me. 
skali Pa 

tegas. thd Iran! 
hari Senin kemarin, utk .menindjau 

' kembali politiknj terhadap Iran: menurut kalangan jg mengetahui, 
£ mempersiapkan ap jang lebih tagas menatap 

njaring minjak disana, hari Kemis ea 
jang akan datang ini. , 

IL. Perundingan antara madjikan dan 
buruh tentang kenaikan upah dan 

gal, dan sekarang. pabrik penjaring 

“minjak jang nomor 2 besarnja di 
Timur Tengah itu (jang terbesar ia 

: | mogok. 

babkan oleh penutupan 
Abadan, — Ant, - AFP,   

perbaikan kondisi bekerdja telah ga 

lah pabrik di Abadan, Iran) akan 

Pabrik penjaring di Haiffa itu pa 

Ida waktu ini bekerdja dengan ku 
rang dari 4 kapasitet sepenuhnja, 
jang Mar 4.000.000 ton dim 

(satu tahun it Kalangan minjak 
berpendapat bahwa Haiffa akan da 
pat mengisi kekurangan, jang dise 

“ pabrik di 

  

e Pioga Perantjis akan berusaha 
To Cease Fire dengan Vietnam ? 

ENURUT kalangan Perantjis jang biasanja dapat dipertraja hari Se 
nin ini, ada kemungkinan bahwa pihak Perantjis akan berusaha utk 

mentjapai penghentian tembak-menembak dengan Vietnam Ho Chi Minh, 
apabila PBB berhasil mentjapai pet letakan sendjata “jang memuaskan 

| dan dengan perdana menteri Viet 
nam Bao Dai, Tran Van Huu. 

Menurut pihak Perantjis, pasukan2 
Vietnam Ho usahasimemperkuat di 
ri dengan magiirabkan tenaga 
12.000 kaum tani muda jang berasal 
dari daerah delta Sungai Merah. 

Menurut kalangan Perantjis, ada 

3 kemiingkinan bagi Vietnam Ho, jai 
tu: 1. Setudju adakan cease fire, 2. 

Minta bantuan sukarela dari Tiong 
kok, 8. Hanja melakukan pepera 

ngan gerilja sadja. 

Sementara itu kalangan Vietnam 

Bao Dai berpendapat, bahwa pihak 

Vietnam Ho Chi Minh tidak akan 
setudju meletakkan sendjata mereka, 
hampir tak mungkin Vietnam Bao 
Dai akan menerima baik suatu kom 
promi politik dengan Dr. Ho Chi 
Minh, dan apabila tertjapai djuga 
kompromi, maka itu mungkin seka 

li tak akan berlangsung lama. — 
Ant.- AFP. f : 

    

PERUNDINGAN resmi gentjatan 
sendjata di Korea dimulai kemarin 

wakil PBB tiba disana. Dalam 
dang “pembukaan laksamana Joy 
sbg. ket utusan wakil PBB me- 

ngutjapkan sebuah keterangan ten- 

tang maksud2 perundingan.  Sesu- 
dah itu keterangan tsb. diumumkan 

menjatakan, bahwta utusan perwa- 
kilan PBB bersedia riretuk mengada- 
kan pembitjaraan misngenai soal2 
militer di Korea dan” bukan soal2   
di Kaesong, sesudah 5 orang utusan ' 

Sis 

kepada wartawan2' Keterangan tsb. 

atmadja, walaupun hal ini bukan me 
rupakan suatu faktor atau halangan 

(dalam pemeriksaan perkara Sultan 
Hamid. : 

A.M. Moro menjatakan soal2 pe- 
rampokan2 dan pemogokan2, teruta- 
ma sekali pemogokan pada perusaha 
an vitaal, sangat diperhatikan seka- 
li oleh kedjaksaan agung. — Ant. 

dung rombongan keluarg 
Dj. Maj. Suhardjo dan” 
godigdo. 

Kedatangannja dilapangan terbang 
Perak disambut oleh Gubernur Sa- 
madikun, Let. Kol. dr: Suwondo, Let. 
Kol. Sudirman, Residen Pamudji, Kol. 
Nazir, Walikota Dul Arnowo, wdli- 
kota Madiun, dsb. beberapa pembe- 
sar militer dan siviel lainnja. 

Dari lapangan terbang Perak rom-   

Pidato Wk. Presiden 
Berhubung dengan Hari Koperasi 

pada tanggal 12 Djuli jang akan da 
tang, maka nanti malam djam 20.00, 

Wakil Presiden Mohammad Hatta 
akan bitjara dimuka tjorong radio 
RRI Djakarta tentang koperasi. 

  T 

Kesan jang didapatnja ialah peker 
djaan perwakilan? Indonesia “pada 
kedua tempat itu berdjalan 

nistratip. Tentang | 

an di Manila diterangkan oleh Mr. 
Icksan bahwa kundjungannja kesana 
itu telah berhasil menjelesaikan de- 
ingan baik beberapa kesulitan tehnis 
jang dialami perwakilan Indonesia di 

sana. ' 
Anggauta.. perwakilan di Manila 

terdiri dari 6 orang anggauta staf 
|dan 10 locaal personeei jang menu- 

rut Mr. Ieksan telah melakukan tu- 
gasnja dengan sangat baik. 

| Kesulitan? di Hongkong. 
Mengenai keadaan perwakilan di 

Hongkong dinjatakan kesulitan jang | 
dihadapi terutama adalah soal penge 
luaran visum jang berhubung dengan 
kekurangan pegawai sering menemui 
kelambatan. 

Formasi kedutaan di kongkong ter 
diri dari 6 orang anggauta staf dan 
10 pegawai'jang berasal dari ne- 

geri itu sendiri. Melihat “kesibukan 
perwakilan2 di Hongkong itu menu- 
rut Mr. Icksan perlu - ditambah 3 
orang lagi jang akan - diambil dari 
mereka jang telah lulus akademi di 
nas di Djakarta. 

Menurut rentjana 24 Juli '51 akan 
mengundjungi Eropa dan mengada- 
Kan inspeksi pada perwakilan2 In- 
Gonesia di Den Haag, London, Paris, 

Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Brus- 
sel dan Rome. 

“Diharapkan ia dapat kembali di 
Djakarta kira2 tanggal 6 Oktober jg 
akan datang. 

    
Di Den Haag. 

Tentang keadaan Komisariat Agung 
Indonesia di Den Haag dikatakan 
bahwa perwakilan2 tersebut akan da 
pat perhatiannja jang istimewa. 

Menurut Mr. Ieksan djumlah pe- 
gawai pada Komisaris Agung dine- 
geri Belanda itu terlalu banjak. Te- 
lah direntjanakan beberapa - waktu 
jang lalu oleh suatu sanneringscom- 
missie supaja djumlah pegawai jang 
600 itu diturunkan mendjadi Lk. 250. 
“Akan tetapi menurut Mr. Icksan 
djumlah inipun masih terlalu ba- 
njak. Tentang djumlah jang pasti be 
rapa jang sesungguhnja perlu pada 
Komisaris Agung dinegeri Belanda 

jitu belum dapat ditentukan dan hal 
lini bergantung kepada 'hasil kundju- 
ngannja nanti. 

Djaga beberapa Kepala2 bagian jg 
sampai sekarang terdiri dari orang 
asing (Belanda) sedapat mungkin 
akan diganti dengan orang2 Indone 
sia, Menurut Mr. Icksan perwakilan2 
  

Kunsulat Iran di Israel 

Ditutup. 

Duta Iran di Djakarta Mr. Abdol 
Ahad Yekta menerangkan kemarin 
pagi bahwa Pemerintah Iran telah 
memutuskan untuk menutup kantor 
konsulat djendral Iran di Jerusalem 
dan tidak akan mengakui Pemerin- 
tah Israel de jure demikianpun tidak 
mau menerima perwakilan Israel di 
keradjaan Iran. —Ant.   
  

militer dilain tempat. 
Selandjutnja diterangkan, 
tetusan PBB tidak bersedia “untuk 
"mengadakan perundingan2  menge- 

nai tiap? persengketaan politik atau 
ekonomi. Utusan PBB sbg. wakil 

panglima tertinggi pimpinan PBB 

gjakin akan pentingnja perundingan 
tsb. jang dimulai itu. Ditegaskan, 

bahwa pertempuran2 masih tetap 

akan berdjalan di Korea  ketjuali 
daerah Kaesong sbg. tempat perun- 

|dingan jang telah dinjatakan sbg. 

|daerah neutral sebelum. perdjandji- 
  

- Te aU SN 

  

Lambega Kebuderaen Indonesia 

»Kon Batavisaseh Gencotschap 
YAAKU "tenan Wetenschsnpen”     

| 

Oleng Ea 

Perwakilan? Indonesia di Manila 
dan Hongkong: lantjar 

DenHaag akan dapat perhatian istimewa 
M-: ICKSAN inspektur djendral Kementerian Luar Negeri jang baru 

tiba kembali di Djakarta dari perdjalananpja penindjauan perwakil- 

an Indonesia di Luar Negeri menerangkan bahwa tempat? jang di- 
kundjunginja ialah Manila dan Hongkong. 

yIndonesia bisa berdjalan baik hanja 

djika organisasi2 perwakilan @i luar 
lantjar | negeri itu didjadikan project peker- 

meskipun kekurangan pegawai2 admi | djaan dari kementerian Luar Negeri 
keadaan perwakil | di Djakarta. 

Salah satu tindakan kearah itu ia 
lah bahwa mulai sekarang telah di- 
kirim beberapa tenaga administratip 

bongan keluarga Presiden  menudju 
ke rumah kediaman Gubernur  di- 
Gjalan Simpang. 
Mengenai rentjana  kundjungan 

Presiden di' Surabaia' lebih - djauh 
dapat dikabarkan bahwa kemarin 
petang Bu Karno mengadakan per- 
temuan silaturachmi dengan organi- 
sasi2 wanita jang ada dikota S'baia 
Hari ini rombongan Bu Karno be- 
rangkat ke Blitar, sedangkan Pre- 
siden Sukarno sendiri tinggal di Su- 
|rabaia mengadakan pertemuan dgn 
pemuda2 di Tegalsari. 

— Bertalian dengan kundjungan Pre- 
siden di Surabaia, kemarin siang 
oleh Panitya tidak menjetudjui Pre- 
siden bekerdja sebagai tukang di- 
djawatan penataran ALRI telah 
disampaikan sebuah statement jang 
disusun oleh 13 buah organisasi. 
Oleh panity dinjatakan bahwa me- 
reka memberi kesanggupan kepada 
Presiden akan .merentjanakan  pe- 
kerdjaan selandjutnja untuk mem- 
pertinggi kegiatan bekerdja. 
Dalam pada itu Presiden djuga 

menegaskan bahwa adanja kegiatan 
bekerdja dari seluruh rakjat dan 
pemerintah akan mewudjudkan ha- 
sil terlaksananja program negara 
mengenai kemakmuran. Dan Pre- 
siden telah menjanggupkan. 
membatalkan maksudnja utk 
bekerdja sebagai tukang pada Dja- 
watan Penataran ALRI di Surabaia. 

Pagi.ini Presiden selaku  Pangli- 
ma Tertinggi akan mengadakan in- 
speksi di penataran ALRI dan bebe- 
rapa tempat lainnja. Demikian radio 
Surabaia: 

  
  

keluar negeri untuk ditempatkan di 

berbagai perwakilan2 tersebut. — 
|Ant. 

Front 

  

— PERTEMPURAN 
TENGAH TIMUR 

Pasukan PBB diusir 

ARI Selasa jl. U.P. Martial 

Pasukan? Korea Utara setelah 

Minggu jl. pasukan PBB itu de- 
ngan dilindungi oleh tembakan2 me- 
riam jang hebat dalam offensifnja te 
lah bergerak madju kearah. utara. 
Mereka mendesak setengah mil lebih 
kedalam garis Korea Utara. Tetapi 

segera djuga pasukan Utara melaku 
kan serangan2 pembalasan. Tentara 
PBB jang mentjapai gun” 1g telah 
diusir kembali. P 

Penjerangan udara PBB. 

Sementara itu pertempuran uda 
ra telah berlangsung terus 3 hari. Se 
buah pesawat pemburu MIG 15 di- 
tembak djatuh. 
Menurut berita wartawan U.P. da 

ri Tokio, di sektor timur pasukan uda 
ra PBB tidak dapat menjokong pa- 
sukannja ditanah karena hudjan 
turun dengan deras pada hari Senen 
itu. Tetapi ditempat2 lainnja pasu- 
kan udara PBB melakukan serang- 
an2 hebat terhadap lapang terbang, 
djalan raya dan djalan kereta api 
Utara. Pemusatan perbekalan di 
Mulgaeri di baratlaut Kaesong pada 
djalan raya ke Pyongyang djuga di- 
gempur dari udara, demikianpun dja- 
lan raya jang menudju ke Kaesong. 
Ant. 

Pasukan Perantjis di 
Korea terbasmi 

Koresponden di Korea dari harian 
Perantjis Le Monde”, Robert Jullain, 
minggu ini memberitakan bahwa da 
ri 1000 serdadu Perantjis di Korea, 

1700. orang serdadu telah binasa atau 
luka2. 

Berhubung dengan itu Jullain me- 
ngatakan, bahwa djika perang Ko- 
rea berlangsung terus, maka di Ko- 
rea tidak akan ada serdadu Peran- 
tjis lagi, ketjuali beberapa ' orang   

  

l 

| 
| 

  

| sing2 utusan. 

  

jang bertjatjat. — Ant. NCNA. 

pembalasan jang seru telah memukul mundur pasukan PBB dari 
tengan gunung jang letaknja di timurlaut Yanggu. 

'P
 

Korea : Ctaaan 

SERU DI FRONT - 

dari bentengan gunung 
dari markas besar tentara ke-8, bah- 

LANGGANAN 3: 

  

“Dalam dan Luar Kota. $ 

Sebulan BR 9— k 

Etjeran 5 kR. 0,50 

“ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70. 

    

   

tepat Gjam: u 00 # 

  

  

— Alat penjinar baru!“ 
Dapat menembus logam 

berat. 

Dewan Penjelidik Nasion: sa 

Canada mengumumkan 
Senen, bahwa ahli? ilmu pe 

tahuan Canada telah berha 
membuat suatu instrumen jai 
dapat melihat melalui 
berat dan dalam pada itu 

dak memerlukan tenaga 
trik. 

Dikatakan, bahwa 
ini mempergunakan ir 
ja radio dan telah banj 
pergunakan oleh ahli? d 
an ilmu alam dari pada Dewan 
tersebut. 

Alat tersebut menurut gam 
baran dalam pengumuman itu 
adalah serupa dengan p 

onjiar, akan tetapi kekua 

lebih besar dan tidak me 
kan alat listrik jang si 
seperti ang terdapat pad 

alat penjiar jang telah dipak 
orang sekarang. Instrumen ba 
ru ini katanja mendapat 
kuatannja dari sinar 
dan sinar?nja ini dapat 
bus besi, kuningan, bahkan diu 

   

   

    

   
     

  

     

   

   

  

  
“Ypenjerbuan Tibet oleh Tion 

  
wa pasukan? PBB dan Korea Utara telah melakukan pertempuran 

hebat seluruh hari Senen di front tengah timur. 

berulang-ulang melakukan serangan 

ben- 

  

T- Menudju Kaesong! 
Dua orang laksamana dan 

tiga orang djenderal jang di- 

wadjibkan berunding atas na 

ma PBB telah memasuki dae- 

rah tak bertuan menudju ke 

Kaesong hari Selasa ini. 

Perundingan itu akan diada 
kan di Kwangmungdong  de- 
ngan empat orang djenderal jg 
mewakili RRT dan Korea Uta 
ra. Empat djenderal ini diduga 
sudah berada di Kaesong. 
Ant. UP.     
    

ga timah, apalagi kulit dan 

daging. - Ant.       
Station Radio Tibet 
ditangan Komunis 

K AWAT2 jang diterim 
ta India ini mengabar! 

nja 5090 tentara Komunis Tic 
Dartok suatu pusat perd 
ting di Tibet barat. Static 
bet jg bekerdja dekat Dari 
rang djatuh ketangan Tion 
munis. Kedjadiari?2 ini 25 
rut persetudjuan jang dit. 
ra Tibet-Tiongkok nan 

    

     

   
    

   

  

  

  

- dalam tahun jL.— R£ 

Penanaman oi Sea 

Parlementasia 
Sidang DPR jang ke-6. 

Mulai djam 10.00 hari Senin jad. 
Dewan Perwakilan Rakjat akan me- 
ngadakan sidangnja jang ke-6. Pi- 

dato penibukaan akan .diu : 
oleh Ketua Mr. Sartono. Mal: 
akan diadakan pertemuan Atal 
halal. Dalam atjara mingguan j ng 
pertama tidak - tertjantum 

terbuka, sedangkan rentjana uunc 
undang Pemilihan Umum 
Konstituante akan an kaan Aa 1 
rapat seksi2. : 
ini akan selesai disusun pada 

gu depan. Seperti diketahui ac 
mungkinan bahwa parlemen 
lebih menjukai pemilihan Ia 

daripada pemilihan berting 

aa 

    

   

  

   

    

    

SURAT SIR DRUMMOND SAIELE. 

Mr. Sartono telah menerima su- 

rat dari Sir Drummond Saiele, se- 
kretaris rombongan Inggeris dalam 
perserikatan Interparlementer. Da- 
lam surat itu Saiele atas nama Ke- 

tua Madjelis Tinggi dan Madjelis 
Rendah Inggeris menjatakan peng 
hargaan atas kundjungan peruti 
parlemen Indonesia ke Ing 
telah teguh itu, dan hendaknja t 

kekal dan bertambah erat. —R 

  

    
   

  

geri2 Komunis lainnja. 

strategis ke RRT. 

Surat Attlee itu jang disampaikan 
kepada menteri negara Edward 
Cronin mengatakan bahwa Inggeris 
telah mengadakan pembatasan2 le- 
bih banjak daripada negeri2 lainnja 
didunia, ketjuali Amerika - Serikat 
mengenai perdagangannja dengan 
RRT 4 

Dinjatakannja bahwa Inggeris te 
lah sama sekali melarang eksport   
  

 PERUNDINGAN KAESONG DIMULAI 
Lan gentjatan sendjata di korean ter- |” 

bahwa | tjapai. Perutusan PBB bersedia dgn 

|penuh tenaga untuk berusaha sela- 
ma perundingan? berlangsung untuk 

mentjapai sebuah perdjandjian gen- 
tjatan sendjata di Korea. 

Achirnja dikatakan, bahwa berhat 
sil atau tidaknja perundingan  gen- 

tjatan sendjata terletak kepada ma- 

Djika kedua “utusan 
dapat kerdja sama dan saling per- 

tjaja mempertjajai dan kedua belah 
fihak. mempunjai maksud jang .sa- 

ma, jaitu kearah berachirnja per- 

lempuran di Korea, maka dijakin- 

kan bahwa  perdjandjian gentjatan 
sendjata akan tertjapai. —BBO. 

Amerika awas! 
Kepala mobilisasi rentjana perta- 

hanan Amerika Serikat kemarin du- 

lu dalam sebuah pidato radio me- 
njatakan, bahwa Amerika Serikat 
hendaknja awas dan waspada ter- 
hadap tipu muslihat komimis untuk 
membuat Amerika . melalaikan ke- 
wadjibannja dalam memperkokoh 
pertahanan. Dikatakan selandjutnja, 

bahwa djika perdjandjian gentjatan 
sendjata di Korea tertjapai dan ber- 
arti berachirnja peperangan di Ko- 

rea bukan berarti, bahwa itu adalah 

Surat Attlee itu sebagai djawaban terhadap resolusi jang 
djurkan kepada Inggeris supaja menghentikan 

    kemenangan kita atas agresi, BBO, 

Pembatasan pengiriman alat2 
perang ke RRT diperkeras! 

P M. INGGERIS ATTLEE dalam suratnja jang diumumkan hari £ 
s nen malam mengatakan bahwa Inggeris telah mengambil tindaka 

jang luas untuk melarang pengiriman alat? perang ke RRT dan kene- 

    

pengir iman 

alat2 sendjata serta barang2 dan ba 
han2 penting bagi strategi keseluruh - 
blok Sovjet dan RRT. 

Hongkong turut?. 
Pemerintah Hongkong telah me- 

ngadakan larangan pula untuk meng 
eksport lebih 200 matjam barang2 
perlengkapan2 industri ke RRT' dian 
taranja perkakas2 mesin, alat2 lis- 
trik, tembaga, karet, ban dalam dan 
lain2nja. 

Dan larangan sematjam itu diada- 
kan walaupun ada permintaan 'be- 
sar dari pihak. RRT dan ekonomi 
Hongkong tergantung pada pH 
gangan dengan , RRT, Demikian 
Attlee. — Ant. UP. 

SUNGGUH2 TERDIK 

    

     
“ Sungguh2 terlambat. Salah 

bis menudju ke Magelang hari Djum, 

sat 

'at. pagi jang lalugitu, penuh 
Seorang penumpang perempua 
mintai ongkosnja oleh Konde! 

nja, sambil ditanjakan : Tidak 

pakai kartjis sadja, ja ? Sipenums 
pang menganggukkan kepala. Dan 
selama perdjalanan tak pakai jeara 
tjis, meski sudah bajar ! 

sesa ki 

dia 
PuYa 

rat



  

    
          

    

   
   

  

Hm 

   
   

  

   
      

         

    
up 

Naa ar R An 
   
   
     

  

       
        

   
   
    

      

nat 6 Talk Ma “413 
'gadji- sebulan dengan minimum 

& Sampai 12 bulan mendapat 1g 
ebulan dengan Maa : 

     

    

  rschot: 1 sampai s batan men | Aa 

— pamanja pengiri 
Phailand ke Indone- | 

bahan? jang ada - 
ah na kelak di- | 

"djuga Na kerdja-. 
iant Thailand-dengan Indo | 

n kebudajaan., .. 

t kita 
- maka soal politik 

pen Jung kogan le- 

AN 

nd HAN ini, 

sed aa Sepang po- 

isuatu perobahan didalam pemerinta 
han sampai sekarang tidak terdjadi 
“dan menurut dugaannja,-sebagai aki 
bat peristiwa itu, tidak akan terdja | | 

| esuatu perobahan didalam susu- 
kabinet Songgram sekarang ini. 

: . Sern Srikasibhandha. 

  

      

   

  

   

  

   
   

  

   

  

   

   

  

      
   

   

    

     

       
      

    

    

     

     

         

  

   

tang sumbernja air 
Aelaknja diluar kota Magelan 
1aengalirkan air sebanjak 16 
He 2250 sambungan jar 
-erah kotapradja Maj el 

engan“ adanja debiet SI P sebesar 
“bearti setiap djum.. 5200. Ar 5 

. 

edua 

n 

    

1 kekurangannja untuk Man 
1 keperluan penduduk. kota. Berkena 

an denger ini atas usahanja djawat- 
an jang berkepentingan me 

“ngadakan perbaikan pipa : 
embatan Progo. Kesukaran2 
dialami Te Talak Lan 

   

  
     

       

    

   
   

  

   

    

   

  

   

Kk era 

  

     

    
   
   
   
    

   

    

      

    

  

   
   

  

   

     

     

    

           

       

      
      

      

        
    

    

   
   
   

    

    

batal ura agiur An 
Dokter M. Spa Jaa 

watan 

dan SD nja.' 

“Lebih” Sa 

''Khawatirkan, . : 

“jang berpakaian goni 
yangan jalah tenaga buruh ya 

- kipun gadji ter 
ositu R. 2— 
“mendapat djam 
Naat toeh: 

    

korek anta 

1 pain di K    

- 

“pp, ADA kifa Mabes bahwa sek pendu 
'minum, berada di Wulung 

sedjumblah ini masih terasa be | 

“lang 
kesulitan2 untuk ' menjempurnakan. 

ipa (djalannja air jalah terletak adanja. 

  

      

  

   Dasi hiabain kota Mago- 
dan Krafinongko jang 

tempat mata air tsb setiap bulan 
kibiek 

  

    

lalu terdapat Oslajg MABA baik. 

Dari Djawatan Pe 

   memperoleh keterangan, bahwa 

  
kekurangan meteran air jg sedjak ta 

hun 
  

ru, sehingga air jang tetap ke 

  

ent sampai debiet sebesar itu, baru 

temuan informil 1 dengan am Luar Negeri Mr. Peak 
    

   

  

   

  

   

  

  

  — Berhubungga :2l 
timbul mengeni: 

2.   

Pertanjaan 
“53 . Menurut 

: “Mon. Ya 

nerinta menjampai 
: pekerdjaan    

aja dapat di 

bahan bagi. penjeli 
5 pngen Sek 

  

    
     

   
     

  

3 dalam perkem 
kemadjuan  Pertjetakan2, 

tgl. 12-13-14 Djuli 
Perserikatan Per 

Surabaja dan 
ha Pertjetakan 

n Konperensi 
h Djawa Timur 

AG diago 

busul kepada 'K.P.P.P. jang maksud- | 

“bahwa timbulnja usul itu, 
|achir2 ini dibeberapa kampung telah 

“Ipemilihan umum, jang kesimpulan 

  

pemilih ! 
Baru? ini Dewan Masjumi Daerah | 

Jogjakarta menjampaikan “ sebuah |» 

nja, ialah djanganlah Ketua2 R.K. | 
dan R.T. jang merupakan suatu ba- | 
dan setengah resmi, dalam keduduk- 

annja turut aktip menentukan (me- 

ngatur) adanja Pemilih Umum dan 
Djago Pemilih. Maksud usul ini men 
djaga agar pemilihan j-a.d. akan t 

tap lantjar dan sehat. 
. Selandjutnja “didapat keterangan 

kare 

terdjadi suatu penerangan mengena: 

nja memberikan tekanan kepada 

penduduk, supaja dengan begitu sa 

dja semua Ketua R.K. dan R.T. « 
tjalonkan mendjadi Djago Pemil 

Sebagaimana umum maklum, sj 
rat mendjadi Djago Pemilih itu a.l 
ialah harus Warga Negara Indonesia | 
(umur 18: tahun keatas, dapat mem- | 

batja salah satu-huruf Latin, Dja- 
wa dan Arab, tidak sakit ingatan | 

al.   
  

| bertempat di Ko kum Negara.  Djadi bukan harus 
F RK. dan R.T.! 13 2 

2 edudukan Ba non Bejundas Yah 
  

is Masuk P.G.P. 
2konomi dan kebudaja |gal 

laksanakan | 

ngaw Indonesia, “ditentukan, bahwa 

unt 
Sitte 

wa politik luar nege 130 A 
lah didasarkan kepa |Iah « 

  

| Demikian. @harge @'affaires Thai- | 

“Ii Kejongan Nogosari, jang dila 

  

untuk “dibagi-bagikan ke- t 

“emut peperiksaan. dari Lang : 

torium kesehatan, kebersihan air se j 

rdjaan ' Umum | 

inas air minum Kotapradja Mage- | 

1942 belum pernah Gapat diganti 

adaan debietnja, sering2 ap jang || 
“'tidak teratur ,,vermorsi eh konsu-. 

2 papat dirggistreer. dengan. : 

       

  

    
         

    
'memp m 

pengangkutan barang2 ke In- 

'resia, jang dilaksanakan setelah 

51 djumlah uang jang te- 
guna ongkos muatan ha- 

n Anam an epemeRa." 

      

    
     
      

        

    

   
      

      

   
Dua pasang kembar 
Era tiga 

ST Dari Bojolali diwartakan, 
“bahwa baru2 ini didaerah Bo | 
jolali telah dilahirkan 2 pa 
sang tiga-kembar. Jang sepa 
Ma adalah anak 
Naa 'ingodikromo dari du 
kuh Kramandua, kalurahan 

    

   

hirkan pada tanggal 20/6 jl, 
Giberi nama Seno, sedang dua 

| terdiri dari seorang laki2 jang 
lainnja perempuan tetapi jang 
-Gua ini terus meninggal. Jang 

- sepasang tiga-kembar lainnja 
- adalah anak dari mBok Kro 

“ka kelurahan Kejongan Nogo 
Pn jang telah dilahirkan pa 

: da tangga 122/6 jl. Dua orang 
“anak terus hidup dan diberi 

5: nama Paiman dan Paimin, se ' 
- dang jang satunja lahir masih 
terbungkus dan terus mening 
Sh 

3 
2 

Bukan perempuan, 
—.. bukan laki2 

FA Seorang penduduk - “dukuh 
'Metjil kelurahan Glonggong 
“Nogosari kabupaten Bojolali 
“bernama mBok D. baru2.ini 
telah melahirkan ariak jang 
tidak bersifat laki2'dan tidak 

- 'bersifat . :perempuan, dan lagi 
“tidak mempunjai dubur, 

2. Karena dipandang perlu, ibu 
If dan anak tersebut kini dira 

wat dirumah sakit Penata. 
T—Ant. — 

z 

  

  
5 H #Rondukivar Sd 

Y. Djakarta 

katan Sudiro sbg. 

  

    
    

jau. kembali.. —RD... bea 

  

sbb : 

estein mengemukakan supa 
angunkan suatu ,,C 

project” jang merupakan 
servoir-air jang mati Ta 

   

ng kekuatannja akan tetap con- 
“Istant dalam musim apapun 'djuga. 

: D skat Saguling itu akar   

(| .menk Rondonuwu pemimpin Par- 

: (tai "Kedaulatan Rakjat di Makasar 

2 Nasa dulu tiba di Djakarta atas 
gilan PM Sukiman supaja mem. 

erikan pendjelasan mengenai tun- :| 
' |tutan rakjat Sulawesi selatan agar (4 
'pem. menindjau kembali pengang- 

Gub. Sulawesi. | 
Kemarin Rondonuwu “akan mengha- | 
dap PM Sukiman dan ia djuga akan 

'# menghadap wakil Pres. Hatta. Me- 
“(nurut Henk Rondonuwu Partai Ke- || 

ulatan Rakjat tetap 'menghendaki ? 
yja pengangkatan gub. Sudiro di 

|. 

Uamesuk dua" jang 
wnserba dua" 

Dari Lahat Sindrtatcan, bah 
wa pada hari Rebo tanggal 4 

Djuli 1951 jl dirumah sakit 
tentara Lahat, seorang isteri 
dari salah seorang peradjurit 
APRI sudah melahirkan 2 
orang baji jang kembar. 

Sikembar dua ini masing2 
mempunjai 2 (dua) djenis ke 
“maluan, jaitu kemaluan perem 

4 - puan dan Pa Menanghan 
net). 1 

Dengan rawapatk Dr. Roesad 
 tabib-tentara dikota tersebut, 
baji kembar itu sampai saat 
“berita. ini diperoleh berada. da 
“lam Na waVafiat. Demikian   

| Aneh bin adjaib —| insiden di. Bangkok ba- | 
terangkannja, bahwa kea- 
elah sepenuhnja dapat di- 

ai oleh pemerintah Thailand. Se 

mosemito Gari dukuh Kemla te, 

|dung dengan pendjualan bebas 

Nasehat2nja timbulkan 

B 
-imaka dari kalangan Teangi di Djakarta diperoleh keterangan, bahwa usa- 
lha penindjauan itu harus pula memperhatikan kedudukan pegawai? Be- 

landa jang pada.achir tahun ini pada tanggal 27 Desember 1951 Li tepat 2 
tahun bekerdja untuk pemerintah Republik 

Menurut perdjandjian KMB pega- 
wai2 Belanda tsb. sesudah lewatnja 
masa dua tahun itu harus memilih 

diantara dua: tetap bekerdja pada 
Republik atau kembali ke Nederland. 
Dalam hal jang pertama mereka 
harus menjesuaikan diri dengan per 
aturan2 jang berlaku bagi pegawai2 

"| Indonesia lainnja jang berarti turun- 

Inja gadji mereka dengan djumlah 
hampir separo dari jang biasa dite- 
rima mereka. 

Dari utjapan2 beberapa kepala2 
| Djawatan seperti misalnja di Kemen- 

terian Perekonomian dan Kementeri 
an Pengadjaran dapat diambil kesim 
pulan bahwa sampai ini waktu pega- 
|wai2 Belanda itu belum menjatakan 

dengan tegas apa keinginan mere- 
ka djika tiba saat dimana mereka ha 
rus menentukan Sera selan 
djutnja. 

Nasehat? Bebunda akibatnja se 
-baliknja. : 

“Sementara itu dari kalangan jang 
bertanggung djawab di Kementerian 
Perekonomian sebagai kementerian 
dengan djumlah pegawai2 Belanda jg 
paling banjak diperoleh keterangan, 
bahwa pengaruh dari advies2 pega- 
wai2 Belanda jang umumnja beker- 
dja sebagai penasehat, terhadap se- 

| suatu keputusan pemerintah, sering2 
memperlihatkan akibat2 jang seba- 
liknja dari apa jang diharapkan dari 
keputusan itu, jang. bermaksud hen- 

dak memperbaiki keadaan perekono- 
mian manga. 

Suatu tjontoh. 

Disebut sebagai tjontoh misalnja 
penghapusan sisteem distrihusi rokok 
-dan tembakau jang sedjak pertengah 
an tahun jang lalu dilepaskan di pa- 
sar bebas. Maksud baik jang dikan- 

tidak terkabulkan, sebab dimanakah 
sekarang orang bisa membeli sebung 

“kkus rokok Escort dengan harga jg 

ditetapkan fihak resmi? 
Harga rokok dipasar bebas dengan 

demikian tidak dikendalikan lagi dari 
fihak resmi melainkan semata-mata 

||ditentukan oleh politik mentjari un- 
tung dari B:A.T. jang mendapat prio 
riteit matjam2 untuk mendatangkan 
bahan2 dan perlengkapan2 bagi ke- 
perluan pembikinan rokok. / 

Kalangan itu menundjukkan lagi 
pada soal penghapusan distribusi gu 

Ha baru2 ini jang peredarannja kini 
diserahkan seluruhnja kepada Ver- 
koop-combinasi2 dan kongsi2 asing 
seperti misalnja Kian Gwan, Maclain 
Watson, Borsumy dan Internatio. Be 
nar. menurut teori lebih separo dari 
produksi gula diserahkan kepada 
PPGI (Pusat Pendjual Gula Indone- 
sia) sebagai badan koordinasi antara     -pula dengan ibunja. Ant.   

TS 

na —— aa ET Pa 

Aa 10 th pekerdjaan raksasa 
. di Djawa Barat 

( Sangungan kemarin). 

Ds ARI resume Plan-Blommestein itu kita erna beberapa hat peng, 

'hektar dan akan berisi air sedjum- | 
lah 3000 djuta meter kubik, sedang 

| stroomgebiednja merangkun daerah 
seluas 4505 km... 
“Selandjutnja dengan berdasarkan 

atas combinatie-project inilah diba- 
ngunkan 6 matjam project -lainnja, 

|jang disebut! bagian. 

a. 
 assainering kota Djakarta dan 
Tandjung-Priok. Dgn djalan ,,in' 
poldering dan bemaling” orang 
bisa memberantas malaria setja 
ra effectief karena ' brakwater 
akan hanjut dan tempat2 sa- 
rang njamuk ludlowi pun akan 

“hilang. 
' Dengan makin derasnja arus air 
didalam riool2 dan got2 maka 
bahaja wabah jang mempunjai 
casal.pathogeen akan berkurang: 
pula. Djuga pembangunan. 

   

     
    

    

      

    

   

  

   

    

   

  

   

          

    
     

: 'bertambahnja djumlah ,indus- 
trie-water” jang tawar. Dengan 
lenjapnja bahaja  tergenang-air 

“ (inundatiegeyaar) - maka 
: Djakarta-kota maupun Lapang- 

|. terbang Kemajoran akan berun 
“ tung serta circa 1000 hektar ta- 
nah rawa akan mendjadi kering 
dan dapat ditanami. 

    
1 

Bagian pertama jalah mengenai 

in- |. 
dustri bisa dimadjukan, karena | 

baik | 

Muna TN jang Gjuga berda | j 

semua pedagang2 gula, tapi dalam 

“.sarkan atas combinatie-project 
itu ialah usaha mendirikan 
stallasi2 penjaringan air minum 
untuk kota Djakarta, sedemiki- 
an rupa hingga harga air minum 
itu bisa lebih murah daripada se 
belum perang, walaupun djum- 
lah penduduk bertambah. 
Bagian ketiga merupakan peker 
djaan bangunan2 irrigasi untuk 
pedataran dibagian Utara dari 
Djawa-Barat jang luasnja netto 
517,240 hektar itu. Sebagai dike 
tahui, dimusim ' hudjan data- 
ran itu bisa mendapat air, ke- 
tjuali suatu bagian seluas 125. 
754 hektar. 
Tapi dimusim. kemarau sungai2 

begitu kering sehingga air amat 
lah kurangnja dan hanja bisa 
mengairi 154 (17.367 hektar) 
sadja dari dataran jang luas 
itu. 

“Dengan akan diadakannja Wa- 
duk Tarum dan Waduk Djatilu- 
hur, maka kekurangan air itu 
akan dapat diatasi dan seluruh 
daerah jang luas itu bisa dita- 
nami padi 2 kali dalam satu mu 
sim, sehingga dengan demikian 

«akan terpungut hasil kelebihan 
'sha (meeropbrengst) sebanjak 510. 

1000 ton beras (gepelde rijst). Di 
samping itu perikanan tawar bi 

. sa diperluas karena adanja wa- 
duk tsb. 5 
Djuga menghindarkan bandjir 

didaerah hilir dari Tjitarum bisa 
“dianggap sebagai bagian jang 
penting dari pekerdjaan irrigasi 
itu. 
Bagian keempat berupa usaha 
untuk mengeringkan daerah2 ra 
wa disekitar Segara Anakan (ka 

d.   

ke Nederland 

(Oleh Pemb.-,K.R”” Djakarta). 

ERTEPATAN dengan usaha Pemerintah Pusat untuk mengadakan 

penindjauan kembali terhadap susunan PGP (Beraturan Tn Tt, 

itu, 

in- 

  

atau pulang 

keadaan | sebaliknja 

praktek Lana ternjata bahwa PP- 
GI sukar dapat menghadapi manipu - 
lasi2 dari pedagang2 asing jang 
sudah banjak makan garam itu. 

Tidak bisa lepas dari kepen- 
tingan firma asing. 

Keadaan ini, demikian kalangan 
itu, tidak bisa dilihat lepas dari ad- 
vies2 penasehat Belanda di pelbagai 
kementerian jang meskipun tidak 

menduduki djabatan2 jang bertang 
gung djawab tjukup mempunjai keli 

tjinan mempengaruhi pemimpin2 In- 
donesia di djawatan2 pemerintah 
jang kebanjakan masih kurang pe- 
ngalamannja. 

Itu sebabnja maka pelbagai kepu- 
tusan2 pemerintah jang nampaknja 
hendak memperbaiki keadaan rakjat 
memperlihatkan akibat jang sebalik 
nja djustru karena nasehat2 pegawai 
Belanda itu jang sering tidak bisa me 
lepaskan pandangannja dari kepen- 
tingan salah satu firma besar di ne- 
geri ini. 

Kalangan itu njatakan bahwa un- 
tuk menghadapi keadaan ini, maka 
haruslah pemuda2 Indonesia giat be 
rusaha memahami pelbagai pekerdja 

an2 jang kini dipegang orang asing, 

  

   

    
        

   

    

  

   

  

   

   
     

    

          

   
   

    

    
   

   
   

   
    
    

     

          

   

jang berhubungan dengan Hu- | : 

|rasi tang2 gigi, 

enen di gedung Negara 
senap organisasi dan pe 
artai dalam pertemuan 
tangkan soal Pembangu 

17 “direntjanakan pergi 
g, terlis menudju ke Boro 
terus. akan mengadakan 

mengenai pem ngunan2 
soal2 jang Sta 
nomi kedaerahan. 

an aa KPPP, TKP 
dan organbssiia, par- 

ty2 serta badan2 
Hari ini di bangsal Kepatihan di 

.#langsungkan pertemuan oleh Kantor 
Pemilihan umum Pusat Propinsi de | 
ngan TKP2 serta party2, organisasi2 

.dan badan2 untuk mendengarkan ke 
San2 sdr. Suwarno dari Kementerian 
|Dalam Negeri Djakarta jang baru2 

ini mengikuti pemilihan umum ang 
gauta DPR di Mindhasa. 

Seperti diketahui, menurut sdr. Su 

han umum di Minahasa itu berdja 
lan lantjar, karena penduduknja 
sebagian besar disana memegang 
party disiplin dan tidak buta huruf. 

Usaha Tenaga bekas 
Pedjoang 

Perusahaan Tehnik ,,Suku Wiwi 
Indonesia” dengan pimpinan Dr. Sa 
hir telah dapat membuat alat2 ope 

jang menurut kete 
rangan bahan2nja dibuat “dari ber 
matjam2 besi tua. 

Tenaga2 jang membuat adalah da 
ri para hekas pedjoang. Djumlah te 
naga ada kurang lebih 25 orang. 

Barang .alat kedokteran ini kini 
telah dibeli oleh Djawatan Kemak 
muran bagian ,,/Monster kamer” dgn 
harga R 4130. 

x 

  

Soal buruh oglangan 
sudah selesai 

Dalam rapatnja jang terachir an- 

tara Walikota Surakarta, Sobsi, Sa- 
rekat Buruh Pekerdjaan Umum dan 
Pembantu Penjuluh Perburuhan Su- 
rakarta untuk menjelesaikan masa- 
alah oglangan (kerdja gilir : seming 
gu kerdja seminggu tidak, 15 hari 

kerdja 15 hari tidak dsb.) telah men 
dapat keputusan sebagai berikut : 

a) tidak akan diadakan oglangan 
lagi. 

b) upah 
50 pct. 

Tersebut sub @ diatas, ditambah 
dengan tjatatan, bahwa Walikota 
dalam soal2 jang sulit mengenai per 
buruhan, akan mengadakan tukar 

uang tunggu dibajar 

  sehingga dalam waktu jang singkat 
bisa menggantikan mereka itu. 

pegawai kotapradja Djakarta kaya. 

Pertemuan dibuka dengan terlebih 
dahulu mempersilahkan para anggota 
Dewan Pemerintahan Kotapradja Dja 
karta Raya berdjabatan tangan dan 
mengutjapkan kata2 selamat lebaran 
pada Wali-kota Sjamsjuridjal dan 

njonja jang kemudian disusul satu- 
persatu oleh seluruh hadirin berdja- 
batan tangan dengan Wali-kota dan 
njonja serta para anggota Dewan jg 

berdiri berdjadjar dengan Walikota. 

Sebelum pertemuan ditutup, Wali 

kota Sjamsjuridjal mengutjapkan pi 
dato singkat, dimana antara lain di 
katakan, hendaknja dalam suasana 
jang dialami negara kita dewasa ini, 
kita lebih giat bekerdja daripada jg 
sudah2 bagi kepentingan nusa dan 

negara kita. 

Disamping bekerdja giat bagi ke- 
pentingan negara, hendaknja dja- 
ngan sekali-kali dilupakan persatuan 
antara kita sama kita, dan diandjur 
kan, agar kepala2 bagian pemerintah 
an kotapradja selalu ' mengadakan 

bupaten Tjilatjap dan Rawa Lak 
bok). Pengeringan dengan  dja- 
lan ,,inpoldering dan bemaling” 
dari daerah2 rawa itu akan di- 
djalankan dehgan tenaga listrik 
(electrische energie) jang dige- 
rakkan oleh centrales- jg masih 
harus dibikin di Tjitarum tadi 
itu. Selandjutnja pengairan pe- 
sawahan jang luasnja 45.393 ha. 
(antara Bandjar dan Tjilatjap) 
disebelah Timur 'Tjitanduj akan 
diusahakan dengan mengambil 
airnja dari kali Seraju. Dengan 
usaha demikian diharapkan akan 
terpungut hasil kelebihan seba- 
njak 90.000 ton beras. 
Bagian kelima akan dimaksud- 
kan untuk menggali suatu salu- 
ran irrigasi (irrigatie-kanaal) jg 
bisa dipakai oleh perahu2 besar. 
Saluran itu akan digali dari Ka 
l Tjiudjung (Serang, Banten) 
via Tangerang, Tg-Priok, Kra- 
wang, Tjikampek, Tjirebon sam 
pai kepada Kali Pemali dikeresi 
denan Pekalongan. Antara Tg.- 
Priok dan 'Tjirebon saluran itu 
harus begitu besar hingga bisa 
dipakai buat perahu2 sebesar 
500 ton, sedang saluran2 antara 
Tjiudjung sampai Priok dan an 
tara Tjirebon sampai Kali Pa- 
mali harus tjukup untuk pera- 
hu2 sebesar 50 ton a 100 ton. 

« Bagian keenam terutama  di- 
“maksudkan untuk membangkit- 
kan tenaga listrik jang sangat 
dibutuhkan guna usaha2 indus- 
trialisasi. 
Kalau kekuatan pembangkitan 
tenaga listrik itu digunakan se- 
sungguhnja, maka dari centra- 
les jang masih harus dibangun-   

  

pikiran terlebih dahulu tenan pi- 
hak buruh. mah 

Halal-bihalal di balai -kota Djakarta 
ENIN malam jl. bertempat di Balai Kota Djakarta diadakan malam 
halal-bihalal jang dimaksudkan djuga sebagai pertemuan silaturach 

mi antara Wali-Kota baru dengan para kepala? djawatan dan seluruh 

kontak dan hubungan jang erat de- 
ngan pegawai2 bawahannja bagi ke- 
lantjaran pekerdjaan sehari-hari. 

bulkan kegembiraan - bekerdja (Ar- 
beidsvreugde). dikalangan pegawai2, 
Walikota Sjamsjuridjal menutup pi 
datonja dengan utjapan do'a, agar 
Tuhan Jang Maha Kuasa memberi- 
kan rahmat dan hidajatnja pada ki- 

ta sekalian serta negara Indonesia. 
Tanggal 12/7 malam jang akan da 

tang, pertemuan sematjam itu akan 
diadakan oleh Walikota dengan sege- 
nap organisasi2, partai2, kalangan da 
gang serta penduduk umumnja jang 
ada di Djakarta, sedang oleh Wali- 
kota dimaksudkan akan mengadakan 
pertemuan lebaran dan malam sila- 
turachmi sematjam itu djuga pada 
achir bulan ini dengan kalangan pe- 
merintahan,. anggota2 kabinet, parle 
men serta para Corps Diplomatik 
jang ada di Djakarta, bertempat di- 
rumah Walikota, Djl. Tengku Umar 
(bekas rumah pak Wirjo). — Ant. 

Len   

kan itu bisa diperoleh lebih dari 
pada 300.000 kw jang kira2 sa- 
ma “dengan kekuatan tenaga 
3xX 10 djuta kw. 

Demikian antara lain resume jang 
kita singkatkan tentang Plan-Blom 
mestein. Mengenai tenaga listrik, jg 
sekarang hampir ditiap kota besar 
sangat dibutuhkan orang, Blommes 
tein itu menjatakan a.l, bahwa utk 
dapat memenuhi kebutuhan .tenaga 
listrik seterusnja dalam segala mu- 
sim, maka djuga tenaga air harus 
tetap constant adanja. Menurut pem 
bagian tenaga air di Djawa-Barat, 
Djawa-Tengah . dan Djawa-Timur, 
maka kekuatannja memperlihatkan 

perimbangan 8046, 8Yx, 124p. 
Dengan demikian njata bahwa 

Djawa-Barat mempunjai posisi jang 
dominerend. Ini disebabkan karena 
di Djawa-Barat terdapat suatu hoog 
vlakte (Bandung) jang k.l. 650 me- 
ter tingginja dari muka air laut. 
Djawa-Tengah mempunjai data- 

ran demikian, tapi tingginja tjuma 
400 meter, dan sungai jang mengalir 
dari dataran itu (Kali Tuntang) 
hanja mempunjai stroomgebied selu 
as 291 km? (Tjitarum mempunjai 
stroomgebied 6590 km). 
Djawa-Timur setjara topografisch 

tidak begitu menguntungkan, kare- 
na kedua sungai jang besar2 jaitu 
Bengawan Solo dan Kali Berantas 
tidak melalui suatu dataran ting- 
gi dan tidak mempunjai arus jang 

  

deras jang tjukup membangkitkan 
tenaga air. 

Demikian antara-lain beberapa tja 
tatan tentang Plan-Blommestein, jg 
dikalangan ketjil dari kaum technici 
masih mendapat perhatian besar, 
Antara,   

  

NGAN resmi menjatakan dalam minggu ini dalam perdjalanan 

kid Presiden Moh. Hatta akan "ngan djuga di Jogja, tanggal 

Setelah-dikatakan perlunja ditim- 

L harinja dengan para undangan jang telah ditentukan akan 

pertemuan dengan atjara memperluas mempersiapkan biblio- 

Kongres Besar Taman Sis- 
wa tahun 1952 

Didapat kabar, bahwa Kongres 

Besar Perguruan Taman Siswa akan 
dilakukan pada pertengahan tahun 
1952 dan selain akan mengadakan 

Uu | pergantian pengurus Madjelis Luhur, 
djuga membitjarakan soal2 organisa 
isi. 
Diharapkan djuga, “supaja waktu 

kongres itu didjatuhkan pada tgl. 
3 Djuli 1952, bertepatan dengan ge 
nap 30 tahun usia Perguruan Taman 

z Siswa. 

H.A. Hamid kedua kali 
naik Hadji 

Dalam rombongan djema'ah hadji 
tahun ini dari Jogjakarta jang ba 

njaknja 98 orang, terdapat djuya H. 

A. Hamid, Ketua DPR “daerah Isti 
mewa Jogjakarta. Keberangkatann: ja 

naik had itu untuk kedua kalinja, 
jang pertama waktu ia masih kanak2 

2 Udan jang kedua ini untuk mengan 
warno kepada KR baru2 ini, pemili | tarkan isterinja. 

Seperti diketahui, Dr. Purwohuso 

do dari Jogjakarta jang mendapat 
tugas untuk mendjabat Dokter De 
marah Hadji itu, akan menggunakan 

kesempatan itu. untuk naik hadji 
djuga. , 

Kursus ahli perpustakaan 
Indonesia & 

Mengingat soal perpustakaan di 
negeri kita masih muda sekali, se 

dangkan perpustakaan itu penting 
sekali artinja untuk kemadjuan ma 
sjarakat, dari pihak jang boleh di 

pertjaja didapat keterangan, bahwa 
kini oleh Pemerintah sedang dikan 
dung maksud untuk mengadakan 
kursus2 kilat ahli2 perpustakaan 
jang akan diambil dari Dea per 
pustakaan. 

Seperti diketahui, Perpustakaan 
Negara dari Kementerian PP & K 
dewasa ini berpusat di Jogjakarta. 
Sementara itu dikandung maksud 

djuga untuk mengadakan pendidikan 
tinggi (fakulteit) keahlian perpusta 
kaan pada Perguruan Tinggi, dgn 
maksud untuk mentjapai persesuai 
an kedudukan ahli2 perpustakaan di 
luar negeri jang umumnja mentja 
pai gelar Propesor, Doktor dan se 
bagainja dalam keahlian perpustaka 
an., 

Peladjar Sekolah Guru 
». Ilmu Bumi di Jogja 
Kemarin rombongan peladjar2 Se 

kolah Guru Ilmu. Bumi Djakarta 
mengadakan kundjungan ke daerah 

Kulon Progo, antara lain mempela 

djari keadaan kali Progo. Hari2 jg 
lalu telah dikundjungi daerah pegu 
nugan Gining Kidul. 

Kundjungan di Jogjakarta itu dila 

kukan sedjak tanggal 2 Djuli dan 
akan berachir tanggal 14 Djuli jang 
akan datang. 
Maksud kundjungan itu jalah un 

tuk mempeladjari soal2 keadaan 

alam, tanah, tanaman, laut, kali dan 

sebagainja jang ada sangkut pautnja 
dengan soal ilmu bumi- 

Sekolah Guru Ilmu bumi Kemen 
terian PP- dan K itu dipimpin oleh 
Mr. Heyning jang djuga memimpin 
rombongan peladjar2nja ke .Jogja, 

sedangkan selama disi gi sebagai pe 
nundjuk djalan wakil2 dari djawa 
tan2- jang bersangkutan, .Gengan 
soal2 maksud jang dipeladjari . itu. 

Kabarnja selain mengadakan kun 
djungan di Jogja, djuga mengadakan 

jang dipandang perlu. 

Perpustakaan Negara 

Mulai petang kemarin Perpustaka 
an Negara di djalan Tugu mulai bu 
ka malam lagi seperti biasa, dari 
pk. 6 sampai pk. 8. . : 

Seperti diketahui, selama 
puasa tempo hari, Perpustakaan Ne 
gara malam tidak buka, 

FP Singkat Jogja 
DARI pihak resmi Djawatan: Ra- 

dio Jogjakarta didapat kabar, hhw. 
desas-desus akan adanja pengurang- 

an pegawai2 dalam djawatannja ti- 
dak dapat dibenarkan. Menurut ke- 
terangan dari pihak atasan instruk- 

si mengenai ini tidak ada sama se- 
kali, demikian DAN RRI. 

  

  

HADIAH jang anak diberikan ke- 
pada para penjokong Panitia 1, Mei 
Tjabang dengan pembelian kartu? 
bantuan berhadiah, jang mestinja 
hari penetapan hadiah dilakukan 10 
Djuli 1951, diundur tgl. 20 juli “ne 

# Panitia C.P.U, Kotapradja. dosa 
karta mengumumkan, bahwa akan 
segera dibuka lagi Cursus Pengeta- 
huan Umum, matjam CG. dan B. di 
Kotapradja Jogjakarta. : 

Dalam rapatnja Ikatan Perusaha- 
an Pertjetakan Jogja tadi malam 
antara lain telah diputuskan untuk 
mengirimkan wakilnja ' dari pertj. 
»M.M.” sebagai  penindjau dalam 
konperensi pertjetakan2 seluruh Dja 
wa Timur di sesak 

  

SENISONO: |,,Tarzan's magic foun- 
tain Lex Barker, Brenda Joyce” — 
segala umur, 
LUXOR : Film R.R.T: Pai Yi Chan 
Sze” (Pendekar pakaian putih) — 
18: th. 
REX: ,Frieda” Grace, Rumanti, Bo- 
no, Sukarno — 17 th. 
Sg ng »Captain Marvel” bg. IL 

SOBOHARSONO: ,,Frieda” Grace,       Rumanti Bono, Sukarno — 17 th, 

  

kundjungan kedaerah-daerah lainnja | 

Buka malam lagi. 
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“mndingan 
sa . Di Kaesong 

Untuk. penatngan .di an 10 
Ki 
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“ deral peng Hua dan Na On, Hsieh 
Fany sebagai wakilnja untuk mem 

“bitjarakan perletakan sendjata.. “ 
: eral itu segera 

sn : demikian Lem, selandj bana 
z 1 ritakan, hari Senin ini aj 

- takan bahwa djenderal Tung “Hua 
“adalah ketua panitia politik dan mi 
liter untuk pulau Hainan dar 

   

  

jaan penduduk Abadan mendjumpai sebuah karial tank Inggeris jang sedang 

oC di Abadan, Usaha untuk menje lesaikan '(persengketaan minjak Iran 

Tn minta Noni Lima 
IPLO MAT? dian jang terkemuka. menjatikan hafi Senen, 
menurut perhitungan mereka Sovjet mungkin akan menghendaki di- 

— adakannja konperensi perdamaian Li ma Besar apabila usaha? untuk meng 
“2. Pre ena di Korea telah berhasil dengan baik. 

bahwa 

“Lima Besar itu menurut para diplo 
'mat-itu akan meliputi djuga Repu- 

| rblik Rakjat Tiongkok, akan tetapi 
| |soal2 jang akan dibitjarakan dalam 
konperensi itu akan meliputi soal2 jg 

luas, ja'ni dari penjelesaian ma'alah2 
Timur Djauh sampai kepada masa'a- 
lah persendjataan kembali Djerman 
dan djuga soal2 pangkalan? Amerika 
.di Eropa, sedemikian itu djika Sovjet 
jang menjusun agendanja. 

ES 1 Babak terachir. 
“Dalam pada itu Eropa berpendapat, 

| bahwa “Amerika tentu akan menolak 
tiap2 perundingan dimana RRT ikut 
serta. Pendapat. Eropa ialah, bahwa 
pendapat umum Amerika akan ,,me- 
ledak” djika perang Korea berachir: 

j (dengan kem ngan diplomatik dipi- 
“Ihak RRT. 

  

aan itu “apakah sekiranja jg 
akan diperbuat oleh Sovjet? Para di. 
'plomat itu mengakui, bahwa permain 
an jang dimainkan oleh Sovjet di Ti- 

“mur Djauh sekarang ini adalah per- 
mainan babak terachir. Pendapat ka-   

  

Tuai" Sementara Aan Hsieh 
5 Fang diwadjibkan dengan siasat pe 

1ang di Korea. 3 “Ant.- -NCNA. 

| Radio Moskow at Senin pagi me 
jiark n kutipan tadjuk rentjana 

SETAN vda” tentang kemungki 
2 ganjalan sendjata di. Korea. 

     

          

an Marsha dan Morrison » sela 
lu menjatakan, .bahwa kemu 
tertjapainja gentjatan sendjata. di 
Korea janganlah sekali-kali mem 

| pengaruhi perlombaan persendjataan, 
jang. en Perta Man 

       
    

langan jang paling mengetahui soal- 
nja ialah, bahwa pertempuran di Ti- 
mur Djauh tidak akan berkobar lagi 
djika cease fire sudah sekali terse- 
En 

Pindah ke Timur Tengah. 
Timur Tengah dalam pada itu di- 

anggap sebagai daerah berbahaja jg 
terutama, jang mungkin akan men- 
djadi daerah tempat Sovjet mengada- 
kan tekanan baru. Di Iran Sovjet te- 
lah memainkan peranan . ,,menung- 

“gu”, akan tetapi dalam pada itu te- 
lah diakui oleh.umum, bahwa inter: 
vensi militer setjara- besar2an oleh 

Inggeris di Iran akan memungkinkan 
masuknja pasukan2 Sovjet kedaerah 
Iran Utara, ja' ni didaerah propinsi 
Azerbajjan. 

Inggeris telah menundjukkan  de-      
   

      

   
   
   
   
   

  

   
   

  

   
     

   
    

  

      

     

          

   

    

    

Ke omisariat 

  

an 

| Mereka terangkan, bahwa di Mos 
Kan (telah dilangsungkan pembitjara 

: rahasia antara pembesar2. Sovjet 
dan pembesar2 Djerman Timur, jang 

“ bertudjuan perdjandjian perdamai-, 
3 antara kedua pihak tadi. 

Ketika di Lee nan An Pn bu 

  

  

   
   

  

alam tiga hahun Hana belaka 
f lebih dari 300. 000 laki2, wa 

ik2 n 

Uni dan negara2 bonekanja. 
ri tambah senapan. 

        

   

    

   
   

  

    
   
   

  

   

        

   

      

       
   
    
    

  

   

  

e 'lusi tersebut Truman 

i | dapat ditjapainja 

ngan djelas, bahwa ia tidak akan me 
ne intervensi militer 

, aa ajaa jang Peta erat 2 HR akh 
-Timur pada hari Senin ini, Sovjet Uni akan men 

Tinggi Ba rat di Djerman untuk mengachi 
, dengan mengadakan perdjandji 1 y erang 

an perdamaian denga 1 Djerman Timur dalam tahun ini djuga. 

ika 95,9805 dari suara2 jang sah, me 
njatakan : menentang . remiliterisasi 

dan menuntut supaja diadakan per- 
San perdamaian dalam. tahun 

1 

| Baik plebisit tadi, maupun pernja 
taan2 kalangan Eropa Timur menge 

hendaki diadakannja perdjandjian 
perdamaian dengan Djerman, dan bu | 
kan seperti apa jang dirantjangkan | 
oleh negara2 Barat itu, jaitu meng- 

|achiri keadaan perang — suatu tin- 
dakan jang bersifat kontrak — dgn 
tiada mengadakan Pata per 
damaian. — Ant. -UP, 

  

Truman minta Kongres | 

dengan Djerman. 

Presiden Truman pada Senen ini 
minta kepada ' Kongres  supaja 
mengachiri keadaan perang dengan 
Djerman dengan suatu resolusi jang 
untuk sementara akan mengganti 
kan perdjandjian perdamaian. jang 
masih akan disusun itu. 5 

. Dalam memadjukan rentjana reso 

cantara lain 
mengemukakan, bahwa selama ini 
Sovjet telah menutup kemungkinan 

penj lesaian ter 
achir dengan Djerman. 

   

  

    

Aksi ini ditudjukan untul memper 
kuat kedudukan Republik Djerman 

sa nga dengan djalan memb :    nja dari beberapa ikatan ja. 3 

EA selama keadaan perang Mera   ! diachiri. — Ant. - aa 

     

   

  

   
5 maa 

anTimurDjauh? 
7 

  

Besar T 
tjam itu, ketjuali ajika dipaksa un- 

| tuk bertindak demikian. Oleh sebab 
itu pemimpin2 di Kremlin mungkin 
|akan memainkan peranan »mengha- 
sut” negeri2 Timur Tengah supaja 

memadjukan tuntutan2 jang bersifat 
nasionalistis lebih landjut — 

Dalam keadaan jang demikian! ini 
Iran mungkin akan menghidupkan 
lagi tuntutan2nja atas pulau Bahrein, 
sedangkan Mesir mungkin akan mem 
perkuat tuntutan2nja mengenai soal 
terusan Suez. — Ant. UP. 

  

| Inggeris terima. djawaban 
Mesir 2 

Semua usul Inggeris dito 
lak mentah2. s 

Inggeris telah menerima djawaban 

| Mesir atas usul2 Inggeris untuk me 
njelesaikan pertikaian antara kedua 

negeri tersebut mengenai perdjandji 
an tahun 1986. Menurut kalangan di 
piomatik di London, djawaban Mesir 
tersebut semata-mata hanja berisi 
penolakan terhadap semua sena, Iang 
:diadjukan . oleh “Inggeris. 

Pemerintah Mesir dalan ajeban 
nja itu kabarnja memadjukan usul2 
nja sendiri jang akan dipeladjari le 
bih landjut di London. Nota djawa   

.sema- 

r 

nai soal |Djerman, semuanja meng- 

Achiri keadaan perang | 

ban Mesir ini disampaikan kepada 
duta besar Inggeris di Mesir, Sir 
Ralph Stevenson, oleh menteri luar 
negeri Mesir, Salahuddin, dalam pem 
bitjaraannja di Cairo minggu jang 
lalu. 

Mesir kabarnja tetap menghendaki 
ditariknja mundur pasukan? Ingge 
ris dari daerah terusan Sue2. Pun 
mengenai masalah penggabungan 
Sudan dengan Mesir dibawah kekua 
saan mahkota Mesir pihak Mesir ka 
tanja pegang teguh tuntutannja se 
menta — Ant. - UP. 

Batasi rentjana persen- 
djataan 

- Sajap kiri Partai Sosia 
lis hendak keluarkan 
statement. 

Golongan . kiri dari kaum sosialis 
Inggeris pada hari Selasa ini akan 
"mengeluarkan pernjataan, bahwa sa 
tu-satunja djalan kearah perdamai 
an dan keamanan jalah, supaja ren 
tjana persendjataan Barat dibatasi 

sambil menjebarkan kemakmuran ke 
seluruh “dunia. 

Pernjataan itu terutama dibuat 
oleh bekas2 menteri Aneurin Bevan, 
Harold Wilson dan John Freeman, 
jang mengundurkan diri dari pem 
rintah Buruh Inggeris pada musim 
semi jang lalu .karena tak dapat 
menjetudjui rentjana persendjataan 

kembali negara2 Barat. — Ant. - UP. 

      

  

Pero: PBB 4 na 
“ENURUT seorang pembe- 

$ sar Kemenverkan per sea 
san Amenka Serikat, jenderal 

(h. Ginshurgh, pasukan? darat P. 
(AB di Korea terdiri dari 15Yo 

Amerika $ Serik: 2, 49 

Atut dan rara 
nja jang 005 dari negara? lain 
Dia. £ 

N 

  

   

5 Angkatan laut terdiri dari 
.1590. Amerika dan 25”, Ingge- 

K aki #terketjaali beberapa buah 
“kapal dari negara? lain Ada- 
pun angkatan udara jang kini 

: dipergunakan dalam peperang- 
Lan Korea 987, berasal dari 

Amerika dan yelaapata dari 
Afrika Se) 1, Australia, New 
#ealand, Junani dan Korea Se- 
Ietana eraiitan Ginsburgh. : — 

Ant. Rtr. 

      

   
   

    

      

man Timur akan diper . 
—.. besar   

kat, Djerman Timur 

djalani:. 

ija lebih sesud:i dgn tentara Sovjet. 

lisian rakjat tadi “Xinaikkan 
51.000 orang mendjardi 
:100.000 orang. Kesatuan jang baru, 

tadi, terdapat mortir2 berat dan ar 

tileri berkaliber 76,2 mm: meriam2 
anti-tank berkaliber 122 mm dan 152 

mm, tommy-gun, mitraljur berat. 
Anak-huah2 tank dilatih mempergu 
nakan tank-34 dan tank ,,Stalin”, 

serta tank ,,Tiger” Djerman serta 
mobil2 lapis- -badja. — Ant. - Reuter. 

  

Van Fleet naik pangkat 
Presiden Fruman hari senen ini te- 

lah menail: kan pangkat djenderal Ja 
mes van Ileet, komandan 'Pentera 
ke-VIII di Korea, dan djenderal Al- 
fred Gruenther, kepala stafnja djen 
deral Eisenhower, mendjadi djende- 
ral berbintang-empat. Selama 'ini ke 
Gua djenderal- tersebut berpangkat 
letnan djenderal. 

Dalam daftar kenaikan pargkat 
jang diumumkan oleh ,,Gedung”“Pu- 
tih” hari Senen ini djuga diumumkan 
kenaikan pangkat djenderal Anthony 

| Mc Auhitie mendjadi letnan djende- 
ral. Mc Auliffe terkenal dalam per- 
tempuran mempertahankan Bastog- 
ne, di Belgia, dalam perang jang 
lampau. — Ant, AFP. 

  

  Trieste tidak akan dikem- 
balikan pada Italia ? 

Kabarnja pemerintah Italia telah 
mengirim sebuah memorandum ke 
pada Amerika. Serikat dan Inggeris, 
Galam mana dinjatakan: -kekuatiran 
berhubung dengan berita2 jang tersi 
ar bahwa negara2. sekutu hendak 
membatalkan djandjinja dalam tahun 

1948 mengenai “ dikembalikannja 
Trieste kepada Italia 

Pertikaian - Italia-Yugoslavia ten 
tang Trieste makin menarik perhati 
an tatkala dua harian Italia jang 
berpengaruh menuduh negara2 seku 
tu niat membatalkan djandjinja dan 
hendak mengadakan ' persetudjuan 
Gengan Yugoslavia, dalam mana 
Trieste tetap diduduki dan diperintah 
oleh PBB. — Ant.-UP. 

  

Amerika Australia dan 
New Zealand 

Sepakat tentang isi Pakt 
Pasifik. 

Dari kalangan jang mengetahui 

didapat keterangan, bahwa - Ame- 
rika Serikat, Australia dan New Zea 
land telah mentjapai kata sepakat 

mengenai isi rentjana pakt pertahan 

diumumkan. 
Kalangan tersebut - berpendapat, 

bahwa penanda- tanganan pakt- per- 
tahanan Pasifik ini baru akan dilaku 

kan setelah penanda-tanganan per- 
djandjian perdamaian “dengan Dje- 
jang, jang seperti diketahui akan di 
lakukan di San Francisco dalam bu- 
lan September jang akan datang. 

Pakt Pasifik ini akan serupa de- 
1. Pakt Atlantik. — Ant. AFP.   

« Disamping ituk sedang diusahakan 
pula, supaja djumu lah anggota kepo 

dari 

lebih dari 

diperlengkapi dengan alatkr perleng 

kapan tentara Sovjet jang le-bih ba 
njak. Tiap2 kesatuan Djerman : mem 

punjai seorang djurubahasa Rusia 
“Diantara sendjata2 Sovjet jang tai 

pakai oleh polisi Djerman Timur” T 

| Kepolisian Rakjat Djer- 

Menurut laporan pemerintah Djer 

“jaman Barat hari Senin ini, polisi rak 
jang bersifat 

seten, gam militer itu, kini sedang men 
pemeriksaan kesehatan dan 

sedang dipesrsendjatai kembali, supa 

| 
| 

  

  

  
an Pasifik, jang tidak lama lagi akan. 

  

Sidang Kongres IL Ike22 dari 
|Konfederasi Serikat Sekerdja Merde 

Internasional (International Con 
federation of Free Trade Union) pa 
da hari Senin pagi terutama mende 
ngarkan pidato2 jang diutjapkan 
oleh delegasi Korea Selatan Cho 

Chin Yan dan. delegasi Perantjis 
Leon Jouhaux. 

“Delegasi Korea Selatan dengan 
pedas menjerang kaum komunis Ko 
rea, jang dikatakannja telah me 

ngambil kesempatan dari situasi jg 

keruh dinegaranja untuk mengeks 
ploitir lebih landjut buruh Korea. Se 

  
klandjutnja ia minta, supaja para de | 

slegasi menaruh perhatian terhadap: 
keadaan jang menjedihkan” dari bu 
|ruh Korea, akibat dari propaganda 

komunis. : 
Leon Jouhaux, delegasi Perantjis, 

menegaskan akan perlunja solidari 
teit internasional. Ditambahkannja, 

bahwa perang dunia jang lalu ber 
kobar, karena kaum trade unionist 

dup kaum buruh. — Ant. - AFP. 
  

Insiden Maa Yugo- 
slavia - Hongaria 

Menurut siaran kantor berita Yu- 
goslavia, ,,Tanjug”, kementerian Iu- 
ar negeri Yugoslavia akan mengam 
bil tindakan? jang setimpal terhadap 
pemerintah Hongaria berkenaan de- 
ngan terdjadinja insiden baru jang 
katanja diprovokasikan oleh pihak 
pasukan? pendjaga Hongaria sendiri. 
:Dikatakan, bahwa 6 orang serda- 

|du Hongaria pada tanggal 5-7 jl te- 
lah melintasi perbatasan dan mema 
suki desa Djala jang terletak dida- 
erah - Yugoslavia serta . menjerang 
dan melukai seorang serdadu Yugo- 
slavia jang sedang ' mendjalankan 
pendingaan,   

tak dapat menaikkan tingkatan hi 

“ 

bungkus 
OPERASI Perpetip 

bikin rokok serutu kepunjaan bangs: 

R. 0,705 rata? 

  

Inggeris minda kredit mi- 
liter tambahan 

Sebanjak £ 6.000.000. 

Pemerintah Inggeris pada hari Se 
|nen ini minta kepada parlemen supa 

ja disediakan kredit militer tamba 

. Separo dari djumlah ini akan di 

pergunakan untuk membiajai rentja 
ina2 pertahanan bersama diantara 
'negeri2 jang menanda-tangani Pakt 

Brussel. Selain 'itu “lebih dari 

£. 2.000.000 akan. dipergunakan un 

tuk keperluan organisasi pertahanan 
Atlantik. — Ant.-AFP. -     

Persetudjuan dagang bar- 
ter Sovjet-Mesir 

Menurut pengumuman hari Senin 
ini, Mesir dan Sovjet Uni telah me 
ngadakan persetudjuan perdagangan 
barter, jang ditandatangani pada ha 
ri Senin ini. Menurut persetudjuan 
tadi Mesir akan kirim kapas sedjum 
lah 156.000 kantar dan beras 60.000 
ton, sedangkan Sovjet akan kirim 
gandum 150.000 ton. — Ant. UP. 

  

Iran akan mengadu (kpd PBB 
Tentang, tjampur tangan Inggeris dalam soal2 

& 

ra tidak akan , 
. Mengenai pertikaian minj-ak dan 

Lo. dalam negeri 
RAN hari Senin kini telah menjatakan kepada PBB, bahwa negara 

uk kepada keputusan Mahkamah Internasional 
dikemukakan, bahwa Iran mungkin 

akan mengadu kepada Sab terhadap pertjampuran-tangan Inggeris da- 
' lam urusan dalam negeri "Ap 

Averell Harriman dikan 
ke Iran ? “ 

Menurut berita Reuter dari Tete. 
N 

ran hari Senin ini, dalam surat Tru. 
man kepada PM Mossadegh diusul- 
kan supaja Averell Harriman, duta- 
besar keliling, dikirimkan ke Iran 
untuk mendjadi perantara dalam so 
al pertikaian minjak. 

Menurut kalangan jang berdeka- 
tan dengan kem. luar negeri Iran, 
PM Mossadegh mengatakan kepada 
dutabesar Amerika, bahwa soal tadi 
akan diadjukannja kepada kabinet 
Iran. Dinjatakan pula, bahwa menu- 
rut pendapat Dr. Mossadegh, PM 
Iran, tawaran 'Truman tadi tidak 
akan diterima, karena terlambat. 

Perlu disebut diSini, bahwa pernja 
taan penolakan Iran akan keputu- 
san Mahkamah Internasional tadi, 
dikirimkannja kepada PBB dan: ke 
Den Haag, adalah pada beberapa 
djam sesudah dutabesar Amerika me 
njampaikan surat Truman kepada 
PM Mossadegh. 

Perhubungan telpon AI 
OC .Abadan — Basrah 
putus. 

Berita Reuter dari Basrah menga 
takan, bahwa pihak Iran telah me- 
mutuskan perhubungan telpon kepu 
njaan maskapai AIOC antara Aba- 
dan (Iran) dan Basrah (Irag), dima 
na terletak kantor pemimpin umum 
AIOC Eric Drake. Sementara itu per 
hubungan telpon buat umum 'antara 
kedua kota tadi masih terus berdja 
lan sebagaimana biasa. 

Menteri L.N. Inggeris tu- 
duh Iran. 

Sementara itu menurut berita dari 
London menteri luar negeri Inggeris, 
Herbert Morrison, pada hari Senen 
ini menuduh Iran mengadakan ,,tjam 
pur tangan” lagi dalam urusan AIOC 
dan dalam pada itu menjatakan, bah 
wa. Inggeris kini sedang mempertim: 
bangkan kemungkinan memadjukan 
pertikaian ini kepada Dewan Keama 
nan PBB. — Ant-UP. 

Iran akan kirim pasukan2 
ke Korea? 

Menurut Brigadir-djenderal A. Ro 

bert, seorang pembesar. pada biro 
menteri pertahanan Amerika Serikat, 
ketika malam Senin imi, Iran sedang 

Mempersiapkan diri untuk mengi 
rimkan pasukan2 ke Korea, untuk 

    maan es 

SUARA 
  

Sebagai biasa harian2 sama me- 
| njambutnja. Bermatjam pandangan 
|jang dikemukakan, tapi jang terang 
ditondjolkan ialah, bahwa Lebaran 
ini baik dari luar maupun dalam ne- 
geri, dipengaruhi oleh suasana jang 
bermatjam ragam. Diluar negeri, ter” 
utama dinegara2 Islam, sangat di- 
hinggapi oleh keadaan jg bergolak. 
Sedang dalam negeri sendiri Lebaran 
harus mengarungi lautan kegelisa- 
Ihan dan pemogokan. 

. Jang njata peraturan pemerintah 

  
untuk pega- 

wai2 negeri mendapat sambutan jg 
tidak enak dikalangan Islam sendiri, 
“walau: beleid pemerintah dipegang 
oleh seorang Muslimin. Salah satu 
mengenai perbedaan penerimaan ha 
dijah. Hanjalah mereka jang beriga   | ma Islam. Meskipun ini suatu hak jg 

sendiri, jang merentjanakan pembe- '|' 
|rian hadijah Lebaran 

PERS: 
  

Lebaran dgn R 200.000.000 
.. dim kabut gelap! 
EMINGGU jang lalu, masjarakat Indonesia diselubungi kabut Leba- 

? ran. Hari Lebaran, jang telah mendjadi hari perajaan nasional. Ti 

.ap orang, baik jang beragama Islam 
| kan adanja perajaan itu.- - 

maupun bukan Islam turut merasa 

logis, tapi raalahan membikin rasa 

Golongan lain merasa dirinja tidak 
,diperbolehkan” merajakan hari na- 

sional itu. 

Soal lain jang mendjadi hangatnja, 
ialah pemogokan2 jang timbul disa 
na sini, jang maksudnja menuntut 
hadijah2 Lebaran dari madjikan2nja 
partikelir. Pemogokan2 inilah 

hari Lebaran mendjadi gelisah. 

Sk. HARIAN UMUM Suraba- 
" ja mengatakan: 4 

Tetapi usaha mengubur segala per 
tentangan' ini tidak akan 'tertjapai 

(dengan berebut benar dengan menge 
mukakan alasan masing2. Djalan se 
rupa itu malah hanja akan memper   besar djurang perselisihan, Dalam 

perpisahan antara kita dengan kita.. 

jang ' 
membikin orang2 jang menghadapi 

| lah memberi injeksi Lebaran pada se 

usaha ini partai2 itu harus berani 
mengorbankan perasaan se-ichlas2- 
nja. Djika orang jang satu berani de 
ngan tulus ichlas mengulurkan ta- 
ngannja pada orang jg lain untuk 
mintakan maaf segala kesalahannja 
sudah -sepatutnja pula  djika golo- 
ngan dan partai pun dapat berbuat 

sedemikian. 
Apalagi djika kita ingat, bahwa jg 

kita tudju jalah soal jang maha be- 
sar, soal jang berada diatas segala 
pertimbangan jang bermatjam2 itu, 
maka tiap pengorbanan, baik pengor 
banan perasaan, mfupun kedudukan 
dan kehormatan sekalipun, tentu ma 
lah menundjukkan kebesaran dari 
golongan2 jang sedang berselisih se- 
karang ini. 

Harian JAVA POST Surabaja 
menjatakan : 

Dibandingkan dengan taHun2 jang 
sudah, maka Lebaran tahun ini ada 
mempunjai sifat jang lebih besar, 
meriah dan resmi. 

Ini disebabkan karena tindakan 
pemerintah jang dgn sekonjong2 .te- 

luruh pegawai-negeri. dgn tidak ke- 
beratan keluarkan 200.000.000 rupi- 
ah, kendati keadaan keuangan nega 
ra ada dalam ketekoran. 

Tindakan dari pemerintah Suki- 
man itu merupakan satu bukti, bah 
wa hari raja Lebaran ada dianggap 

“hari Lebaran, bisa dihitung dengan 

bertempur dipihak pasukan2 PBB. 
Sementara itu pembesar2 kemente 

rian luar negeri dan pertahanan Ame 
| rika menjatakan, bahwa mereka ti 

tdak tahu apakah jang dimaksudkan 
ttudi adalah pasukan2 darat. — Ant. - 
Reuiter. 

    

Ne 

“Akadermi Ilmu Pengetahu- 
an Polandia dibubarkan 

Harian Parttyi Komunis Jugosla 
via ,Borba” mergatakan pada hari 
Senin, bahwa Akcedemi Ilmu Penge 
tahuan Polandia di" Warsawa telah 
dibubarkan. : 

Dikatakannja, bahwa neristiwa itu 
merupakan suatu langkah tagi dim 
menempatkan Polandia dibatirah 0 
kuasaan Sovjet Uni. 

Pengangkatan djenderal2 Rusia jg 
akan mendjadi anggauta dari peme 
rintah Polandia mempengaruhi ilmu 
pengetahuan Polandia, jang harus 

diorganisir menurut dasar2 dari 
mu pengetahuan 

Reuter. 

(Persatuan Perusahaan 

Sk Pajaman) di Magelang jang beranggota 9 perusahaan tembakau pem 

a Indonesia, pada waktu ini buruhnja ' 

80 orang pekerdja. Upah borongan membikin serutu W0 batang ialah - 

seorang dapat. menibuat 300 batang sehari. 

han sebesar 6.000.000 poundsterling. 1 

Rusia. — Ant.- | Slab 
| Pasarnja sedang. — Ant. 

    

"kesana dan Ekonani 

2 Bulan Tn daun-pem- 
(dekblad) 

Tembakau Indonesia 
    

  

   

Produksi sekarang setiap bulan 
hanja 600.000 batang serutu dan pem 

bajaran tjukai kepada pemerintah 
FR. 15.000.— 

Menurut keterangan dari pengu- 
''rus, koperasi tsb. didirikan pada tgl. 
26 Oktober 1946: pada waktu itu 

telah ada 9 perusahaan jang mengga- 
bungkan diri dengan ' memperguna- 
kan tenaga buruh 1100 orang: hasil 
produksi setiap bulan tidak kurang 

dari 8.400.000 batang. 

Sekarang persediaan daun 

tuk dua bulan lagi. Tadinja dip 

telah disana gudang2 dengan tem- 
bakaunja terbakar, sukar untuk men 

dapatnja lagi. 

merintah turut mentjarikan jalan 
guna mengatasi kesulitan itu. — Ant. 
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UPERNUR New York, Thomas 
dakan perdjalanan keliling difr G 

dakan mobilisasi peperangan total. 

Kepada UP Dewey mengatakan, 
bahwa usul gentjatan sendjata Ru- 
sia hanja merupakan suatu ,,manu- 

Vvre”, karena usul itu tak merubah 
ketetapan hati Rusia untuk menak- 

lukkan dunia. 
»Saja tidak berpendapat, bahwa pe 

rundingan2 gentjatan sendjata akan 
gagal, tetapi kita harus melandjut- 

kan tindakan kita bersama dengan 
sekutu kita untuk kepentingan per- 
tahanan”, kata Dewey. 

Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
hari Selasa Dewey akan mengachiri 
kundjungannja difront Korea dan ber 
tolak ke Djepang. — Ant. UP.   

ea Tanu Mama 

lebih resmi daripada hari2 raja lain 
nja, misalnja 1 Djanuari atau 17 
Agustus, walaupun kedua hari raja 
jang kita sebutkan itu ada mempu- 
njai tjorak jang lebih umum dan me 
njangkut seluruh golongan. warga 
negara. 

INDONESIA RAYA Djakarta 
antara lain menjambut: 

Ini kali, seperti djuga pada tahun 
lalu, hari2 penjongsong Lebaran ada 
lah penuh dengan pelbagai persoa- 
lan. 

Bulan puasa selaku hari melatih 

diri menahan nafsu-amarah, achir2 
kelihatan djelas berobah mendjadi 
hari2 pertentangan dan perselisihan. 

Banjak orang gelisah menghadapi 

|djari djumlah orang jang dapat te- 
nang bekerdja selama tiga puluh ha 
ri belakangan ini. Buruh sudah su- 
kar untuk dihitung djumlahnja jang 
melakukan pemogokan, mata gelap 
pekerdjaan ditinggalkan - ditengah 
djalan, sampai ada lokomotip djalan 
sendiri dipabrik Tjolomadu. 

Lebaran merupakan suatu moment 
bagi mereka ini, moment jg terbaik 
untuk mengeluarkan dendamnja ter 
hadap madjikan jang telah lama me 
reka simpan. 

Pegawai negeri gelisah pula, hari 
Lebaran sudah dekat belum djuga 
mengetahui berapa sebenarnja akan 
menerima hadiah, sedang keluarga 

takan hari Senen, bahwa-ia merasa 

sendjata jang akan mengachiri perang Korea. 
Tetapi dalam pada itu ia mengatakan, bahwa Amerika harus menga- 

Dewey Prematur 
Harus mobilisasi perang total ! 

E. Dewey, jang kini sedang menga- 
ont jang pandjangnja 40 mil menga- 
»Optimistis” mengenai gentjatan 

  

  

Dalam surat kabar K.R. jang tiap 

hari saja ikuti, kerap kali saja djum 
pai tulisan jang menjebutkan Peme 
rintah D.I. jang sebetulnja “adalah 

singkatan dari ,,Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta”. Tentang sing 
katan jang tertulis dengan Pemerin 

tah D.I. inilah jang saja sesalkan. 

Karena apa jang disingkat dengan 
tulisan D.I. ini, meskipun umum te 
lah mengetahuinja, bahwa adalah 
singkatan ,,Daerah Istimewa”, tetapi 

D.I. dapat ditafsirkan  djuga seba 

gai apa jang dinamakan ,,Darul Is 
lam” jang dewasa ini sedang diper 
hatikan oleh jang berwadjib karena 
gerakan2nja jang merugikan masja 

rakat, jang pula tersingkat dalam 
surat2-kabar sebagai D.I. djuga. 

Untuk mendjaga kesalah-fahaman 
dari fihak luar Jogjakarta terutama, 

maka singkatan bagi Pemerinta ,Da 
erah Istimewa Jogjakarta” sepantas 
nja diganti, atau  diutuhkan. Saja 
usulkan diganti dengan singkatan 
»PEM. DAER. IST. JK” ataupun 
»PEMERINTAH DAER. IST. JO 

GJAKARTA”. demikianlah akan da 
pat lebih mengertikan para pemba 
tja di Iuar Jogjakarta. Ingat saja 

soal singkatan ini telah diperingat 
kan oleh fihak Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta, supaja Djawa 

tan2/Instansi2/Kantor2 jang berhubu 

ngan dengan Pem .Daer. Ist. Jk. sela 

Iu mempergunakan singkatan jang 
seperti saja usulkan diatas. 
Kemudian fihak jang berwadjib/ 

Pem. Daer. Ist. Ik. terutama, dapat 
turut serta memperhatikan soal sing 

katan ini, untuk dagat diikuti oleh 
umum dan Djawatan2/Instansi2/Kan 
tor2 jang berhubungan. 

Terima - kasih.       
  

lebih penting, lebih besar. dan (Bersambung hal, 4). Soel.  Wirodidjojo, 

  

pem- . 
bungkus (dekblad) hanja tjukup ut 

Kalangan perusahaan 

serutu ini mengharapkan supaja pe-l     

  

    
     

  

       

        
     
       

      

  

         

          

        
      
        
          

        
      
             
       

   

        

  

       

  

   

   

   
    

mendatangkan dari Besuki, tetapi ses 
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Sahut imBah, Ary & Tito aa 
ma kalis | ena kit 

  

dekan ak uanoia - 
mimpin) bangsa Teu, 
kedudukan Bung Karnc 
Siden Indonesia. 

   

  

      

   
    
   
   
     

      

    
   
    

     

   
    

  

   

     

   

    

    

   

        

  

    

    

    

   

      

    

   
    

  

    

    

   
    

   
    
    

    

   

      

   
   
     

   

    

  

   
    

     

   
     

   

   
   

    

     
    

    
    

   

     

       

    
   

   
    

   

    

    
     

     
   
    

   

   
    

      
   
     

giat sadja! : 

Komentar: Ianado” Hadan Bal jain 
biar semua orang ajadi presiden | sa-. 
dja. 2 at 

"8. Karena besula “tni napi 
Bung Kriting usul, supaja dikam- 
pungnja diadakan koperasi rokok. 

katanja. 

mBah Nur. - 

pa, sahut Bung Kriting. 

.tar. Berabe. Kan ramai betul, ber- 
ramai2 mengisap, beramui2 menge- | 

Pa 2 
yana ta bakul. 

“tiap2 ada berita tentang orang kem 

bar, mBah Nur d jadi deg-degan, ka- 
" rena sudah lama Repengin Dana 

orang, kembar. 8 : 
Bung Kriting keran, 

“nja mBah Nur punja pikiran jang 
istimewa itu. Tapi kata" mBah Nur, 

  

    

| kiran praktis. Sebab, walaupun dja- 
“Ian Menpan pasangan jang berganti- 
ganti, tidak. orang sangka, . bahwa 
-mBah Nur: itu Pena ber- D.I. 
Aduh, DI. : 

  

Olah Ra ga : 

— Memperingati 10 ih. 
— berdirinja Union” 

.nang sekali, dan seri sekali. 

Untuk turut meramaikan peraja- 

an 40 tahun berdirinja perkumpulan 
: olahr ga dan kesenian musik Ubion, 
1 Semaraps to R dan TT. Somarines 

Ea 

  

Djakarta djuara VBO tahun 1950. 

an 3 —4. 

tuan Sepakbola Indonesia 
5 rang) dan berachir 1 St 

  
  

  

di Bandung. 

“ini dalam "pertandingan? pekan jo. 

kes. - Persib. s 
IM Bandung - -— 2g 2- Ha 

Menjimpang dari rentjana semu! 

Sriwedari” 

“tara kes. IM Bandung melawan “kes. - 

nurut-rentjana, semestinja 

Aepeonaaa kes. 2 Pari me 1 

sis Na GanseAk, 9 
: Berhubung dengan : 

2 pertandingan antara Persis 
ditiadakan. — Ant. f 

- Pemain Davis 
pang Nakano | 

Dalam. pertandingan 
single kedjuaraan “Color 

Reuter mengabarkan 1 Denver, 
   

    

ngan 6 — 1, 6 — 3 dalam perta 

“ negara bagian Colorado. 
Djuga dalam 

asangan Davis- 

terdiri dari Nakano/Goro - Faj 
». menderita. kekalahan dari pa pasangan 

Sati, Tn Whitnes Ta Hang 
2 9 aa T 

N Hasrk San Sapi 

'gaja bebas atas nama 
Furuhashi, demikian UP 

“| kan dari Honolulu. Wakt 
pai Konno ialah 9 menit 30 

, berarti 4.8 detik lebih “baik 
LA (kord Hironoshima jang an “da 

. lam tahun 1949. — An 
Berita UP dari Rio de Jai 

“ngatakan, bahwa oleh Met 

“kan kontrak kepada 2 orang wasit | 
Swedia untuk datang ke Rio de Ja- 

'kedjuaraan Kota2. 

ngan 2 pemain dari Alri dalam per- 
- tandingan persahabatan dilapangan 

“yanch atas kek aa minggu jl. 
(2 — 9 dari ISC) dengan mengalah- 
kan kes. Indian Te €lub » — aa 
— Ank, 

Haa ian 

   
      

  

     
       

- takan te 

3 mesiu “itu 

    

   

     
Djadi kalau beli, tidak mani, mahal2, "3 

'Lagi pula bisa - hutang, sapibung 

Dan jang menagih pun sering tu- | : 

Kalau begitu, lebih. baik djanyan KR 
bikin koperasi rokok, tapi bikin sa- | 

. dja Perkumpulan Merokok, komen- | 

“pul. Perkara Pn Nan itu Star 

Tana ada -ah bana ska 

apa sebut: 

itu bukan- pikiran istimewa, tapi pi-. 

   

            

       

, . hmemperkuat pertahanannja 
- (ping menghadapi pertentangan2 po-. 

Kes. Chunghua Djakarta me- 

ngan mendatangkan kes. Chunghua 

Hari pertama tg. 6/7 kes. Chung- 
hua Djakarta ber temu dengan ,,tuan 
rumah” dan memperoleh kemenang- 

Pertandingan hari kedua: berlang- 

sung tg. 7/7 antara kes. Chunghua 
Djakarta melawan kes. PSIS (Persa 

Se ana 

Ppjuga na CMS menang seka- 

    
“Kes UMS Ha ilon djuara VBO tahun Pe 

. di Bandung. memperoleh 1 kali ke- | 
menangan ialah 4 —2 dari kes. Sun- 

- da, dan bermain seri I—1 melawan 

pertandingan kedua dari ,Maleman ) 
- Solo jang dilangsungkan 

pada hari Minggu : tg. 8/7 adalah an 

Persis jang berkesudahan. 25 “2. Me 5 

        

n |ri. Bukan rahasia Jagi, 

     

   

      

| telah mengalahkan pemain Davis- 
Cup Djepang Fumiteru Nakano de- 

tanding 
an finale single merebut. kedji laraan 

ertandingan double 
sup Djej 2 ke : 

am jbl Hertha: 21.15 Sarasehan 

sil memetjahkan rekord- dun Tana, 

olitan | 
Football Federation telah dikirim- | 

neiro guna memimpin pertandingan | 

'Kes. Universitas jang diperkuat de | 

Merdeka Selatan telah membuat re- 

laa 

atas djasa2 pekerdja2. 

»Sajapun seorang teknikus dan ber 
diri disini bukan hanja sebagai Pre 
siden dan Panglima Tertinggi tapi: 
pun sebagai pekerdja” kata Presiden. 

' Dinjatakan pula bahwa melihat: Ke 
giatan bekerdja para pekerdja itu | 

-|segala dj pajah perdjuangan ke 

  

     
1 | merdekaan tak sia2. Djuga kepada | 

re | pegawai? “bangsa asing-dan 'NMM j. 
  (Ned. M Missie) Pr esiden menjar 

ia kasih. 

Kumdjungan Kepabrik Kenajata dan 
dilakukan selama hampir 

dua Ajam. dengan melihat2 beberapa 
bagian jang-sedang asjik beker dja di 
antarkan oleh Letkol. Parlindungan, 
Direktur pabrik tersebut. 

Selandjutnja Presiden 

  

  

  

mengun- 

t kira2 90 anak2 tentara jang 
rita sakit paru2. Siangnja Pre- 

ta pengiring mengundjungi - 
Irumah sakit-tentara dan sekolah Ka 
dex anteri di Tjimahi. 
“Dirumah sakit tentara Presiden 
enaruh. perhatian besar atas perse 
uan dan pembuatan alat2 penolong,     

  

den jang memakai ,, 

kw buatan Presiden '"menjatakan u- 
| .tjapan terima kasih atas djasa2 me- 
reka. ' 

Dengan terharu seorang demi seo 

   

- rang dipegang? dan ditanja dimana: 2 

Gan sebab2 djadi invaliden, 
Djuga kamar bedah menarik per- 

hatian Presiden. Disekolah Kader In 
fanteri Presiden menjaksikan latih 

SUARA PERS: 

Lebaran dgn R 200.000.000 
dim kabut gelap! 

“(Sambungan hak: 3). 

dirumah ti ap hari terus 
“mengadjak belandja. 

(ae mulis : 
Tapi djelas, bahwa negara2 2 

biasanja Gisebut sebagai egara2 
lam 'kini sedeng repot dengan 
|Hah-masalah masing2. Neg. ara? di Ti 

» kamar Tengah seperti Mesir sedang si 
buk derigan sengketa masalah Su-'! 
dan 'dan Terusan Suez-nja dengan. 
Inggeris. Irak dengan soal pemh-iha | 

|perangnja : menghadapi Isrxiel. Demi 
kian pula Syria dan Lib/anon asjik 

disam- 

/Sedang Trans- 
pur basa. ngka 

karena sikap: 

Jitik didalam negeri. 
1 yordania menghadapi 
negara2 tetanggana, 

Liga Arab. Saudi dalam kalanga 
arus membangun di Arabia masih - At 

rasa didala-a segala lapangan. 
man belurn lagi bisa ditjatat kema- | 
djuan-iya sehagai suatu negara. Af- 
ghar mistan bunga masalah sengketa   

ca Dan n3 kbota de | “berbatasan Cengan Pakistan. 
Mean angi pertama NUN Pakistan sendiri harus menggunakan 

bantuan wakil PBB, Dr. Frank Gra' 
ham, guna mendapatkan penjelesai 
an masalah kashmir' dengan India. 
Iran sedang terEbat dengar masalah 

(/nasionahsasi. Dan Indonesia kita ini 
pun masih punja: sengketa Irian de- 
ngan Belanda. 

“Dari semua itu djelas, bahwa Ane 
(ita Islam atau negara2 jang biasa 

|| disebutkan orang sebagai negara? 
| Islam, masing2 tepot dengan seal | 
dan .masalahnj ja sendiri2.. 

3 Sk: N NAS Jogjakarta 
berkata : 

Kalau kita or ang 

tis, akan tak bisa kita mengangkat 
muka dan kepala, menentang kabut 

| per tempuran besar-besaran, 
akan -mentjebur kan ummat manusia 

# kedalam neraka kebinasaan, memba 
jang didepan kita. 

Dunia masih belum djera merasa- 
(kan kerusakan dan kehantjuran aki 
bat perang dunia ke-I dan ke-II Can 
“akibat revolusi2 jang terdjadi. z 

Kabut jang meliputi dunia ini, ti- 
dak terketjuali dinegara kita sendi- 

bahwa kita 
sedang mengalami krisis. Krisis ba- 
tin dan: lahir krisis moril Gan: mate- 
“ru. 

Krisis Sneril (achlak) ialah bertja 
bulnja nafsu serakah, mengakibat- 

...Fkan timbulnja korupsi, tjatut, men-. 
tjari keuntungan bagi diri” sendiri 

“dan golongan, berebut: pangkat dan 
kedudukan, mendjatuhkan orang2 
lain. Krisis lahir ialah kemiskinan 

Yrakjat djelata jang belum dapat dia 
'tasi, produksi jang merosot, hutang 
negara jang bertimbun, tenaga beker 
dja jang kurang. Negara Indonesia 
jang masih muda ini, gojang dan go 
jah karenanja. 
  

Metamnpanj 59,2 dan 1222 m. 
“RABU If DJULI 1951. 

13.45 Hiburan siang oleh ORJ. 
17.05 Taman Kepanduan. 

18.15 Dari dan untuk Wanita, 
18.30 Peladjaran Njanji kanak2. 

19.15 Hal Perikanan. - 

   

    

      

   
    

   

    

   

| 119.40 Taptu diteruskan lagu Aneka 
8 “warna. 

20. 30. Krontjong malam. 
oleh Djapendi Jo- 

gjakarta. 

2180 Malam seleksi Kesenian Drs. 

DJAKARTA. 
12.00 
17, A5- OK. »Fadjar”. 

|18.00 Ruangan Pemuda. 
21.00 Sandiwara Radio. 
(22.15 Seni Diona Studio Djakarta. 

  
gu t 

SEMARANG. , f2 
113.451 “Hiburan Siang. 
18. 00 Pendidikan Rochari. 
19.15 Penerangin Rakjat. 

(19:30 Dendang Teruna. 
20.30 Pura Harianku. 

SURAKARTA. 

12.00 Klenengan dari Puro MN. 
2 Seni Suara Djawa. 
1145 Ruangan Wanita. 

, 40.30 Irama Merdu.   

djungi sanatorium Dago dimana di- | 

invaliden sedang aan Lk. 20 inva-' | 
tangan dan ka- 

mendesak aa 

  

en Bang Nag 
N pagi JL, kepada lebih kurang 5000 pekeraja pabrik sendjata 

“8 dan mesin di Bandung, Presiden sebagai Panglima Tertinggi 
| menjampaikan. utjapan terima kasih dari Ten perasaan bangga 

telah 

an2 ie tiban an baik berupa pendidik | 
an pengetahuan maupun gerak ba-: 
dan dan menggunakan Benadakai, — 
Ant. 

18 $ 
  

— Belum ada H dakan : 
' positip 

f Dari P.N.E. 

Kemarin Siaite: Djojosukar to ketua 
umum PNI telah mengundjungi wa- 

kil P.M. Suwirje di Pedjambon. Atas 
pertanjaan ,,Antara” 
djungannja itu ada hubungannja de- 
ngan pergeseran? jang mungkin tim 

bul dalam kabinet, Sidik tidak ber- 
sedia memberikan keterangan. 
-Ia mengatakan dalam kalangan 
PNI belum ada suatu tindakan po- 
sitip mengenai mutasi dalam kabi- 
net jang bisa diumumkan. Kata Si- 
“dik bahwa dalam pimpinan kini se- 
dang diadakan enguette untuk men- 
dapatkan suatu overzicht tentang 
djumlah -ahli2 ekonomi PNI jang 
ada didaerah2 Sumatera dan lain 
lainnja. 

Diterangkannja ia menjesal sekali 
sampai sekarang ini kursi kemente- 
rian Kehakiman dan agraria belum ' 
diisi. 
Dalam soal ini PNI tidak akan 

'kannja kepada partai jang bersang-- 
-kutan dan PNI bersikap hanja passif. 

| Dalam pada itu didapat ysabar, 
bahwa kemarin sore kabine#t akan 
mengadakan sidang. Er 

  

Hari koperasi di i Wates 
Untuk enjan tbut hari “koperasi, 

, ip” kalangan koperasi di 
dipul untuk mendengar 

     
       

at MERDEKA Djakarta me- | 

ruan perdjandjian minjak “dengan | 
Inggeris dan perlengkapan arigkatan | 

nja jang selalu menimbulkan tanda2 

ri, karena ke'mundurannja sangat te | 
Ya- 

jang pessimis-- 

masa ini. Alamat akan terdjadinja 

jang | 

    

     

       

       

  

Siaran RADIO 

Antara Hen dan Periuk. 4 z 

  Aneka Warna, 

Oo wk. Presiden ten- 
   
    

    
   

      

  

et t kantor. koperasi serta 
2fi2 koperasi mengibarkan 

kebangsaan, dan malamnja 
dakan causerie tentang koperasi. 
Sselandjutnja, mulai besok ini, akan 

jadakan gerakan -menabung, H 

  

' Gubernur Sumatera Se- 
latan akan keliling - 

Untuk perdjalanan tourne kedae- 
rahnja jang sukar dihubungi dgn. 
Fdjalan darat, - Gubernur Sumatera 

| Selatan sudah mendapat pindjaman 
dari Djawatan Pelajaran Pusat, se- 
buah kapal, jang dapat dipergina- 
“kan dalam waktu mulai tanggal 1 
Agustus sampai tanggal 15 Agustus 
jad. Kapal tersebut kabarnja berna- 
ma ,,Belangkin”. 
Menurut rentjana Gubernur per- 

djalanan tournenja ini selain dari 
akan mengundjungi pulau Enggano 
ataupun jang biasa disebut oleh pen 
duduk Pulau Telandjang jang letak- 
nja kira2 150 Kim.'dari pantai Ba- 
rat Sumatera “Selatan (Bengkulen, 

ga akan mengundjungi Bintuhan jg 
(terletak dipesisir Selatan daerah 
Bengkulen Gan Moko-Moko jang ter 
letak dipesisir Utara. 

Tourne ini 'akan diikuti oleh ang- 
| gota DPD Alihanafiah, Residen 
Bengkulen, orang2 dari Djawatan2 
Penerangan, Kesehatan, Perikanan 
Laut, Pertanian dan Kechewanan, 
Tentara dan Polisi beserta beberapa 
orang wartawan. 

  
mikian Mneranehan oleh Gubernur. 

“LUXOR" 

apakah Kkun-. 

mengusik2 hak2 jang telah diberi- | 

“didepan kota Manna), Gubernur dju. 

Sifat tourne ini adalah dinas, de- 

MALAM INI DAN BERIKUTNJA: 

Tambahan: Berita Luar Negeri (Fox News), 
13 TH. KEATAS. 

| le LA TAN T RARJAT- 
Mete ampangan Sa 

. Rombongan ke-lll ke 
“Berlin 

'Rombongan ke- III dari. Indonesia 
untuk mengundjungi ian Pe- 

“| muda Peladjar Sedunia di Berlin te- 
lah bertolak: deng kapal ,,Napoli”. 
Rombongan ini terdiri dari golo- 

ngan buruh 1 orang, Pemuda Rak- 

jat 1 orang, Gerakan Wanita Indo- 
|nesia Sadar 2 orang dan dari Lem: 
.baga -Kebudajaan Rakjat 3 orang 
diantar anja ahli seni patung Hendra 

| jang sebagaimana diketahui telah 
membuat patung ' Panglima Ten 
"Sudirman alm. 
  

ka djumlah pengund: 

mendjadi 44 orang. 
Sebagaimana diketahui rombong- 

jan ke-II jang terdiri Ts T orang 
(berangkat pada 2/7 jl. 2 & 

  

Kongres Persatuan Pega- 
wai Polisi 

Tiga hari berturut-turut, jaitu tgl. 
14,15 dan 16 Djuli jang akan datang, 
di Djakarta bertempat dikantine kan 

dilangsungkan kongres pertama dari 
Persatuan Reggwai 3 ta Sssauruh 
Indonesia. 
Kongres tersebut Na @ikahutui 

pada tanggal 14 pxtang dan akan di 
kundjungi oleh J-K. 100 utusan2 P3 
dari seluruh k“epulauan Indonesia. 

Menurut Ixeterangan, dalam kon 
gres itu sel-ain akan ditetapkan sua 
tu susunran pengurus : baru, djuga 
soal2 mengenai djaminan sosial dari 

: pegrawai2 kepolisian diseluruh Indo, nessia, akan diperbintjangkan pula 
kain? soal jang dianggap perlu. 

Seperti diketahui, guna. menjambut 
kongres ini, di Djakarta pada tang 
gal 28/7 sampai. tg. 3/8 direntjana 
kan akan diadakan pasar malam per 
satuan Polisi di Prinsen-park, dima 
na a.l. akan diadakan berbagai ' tjo 
rak pertundjukan, antaranja pertan 
dingan2 tindju, krontjong-konkoers, 
djali2 konkoers, per tandingan2 sepak | 
bola dan lain2. — Ant. 

150 Pekerdja penja- 
ringan berhenti 

Pres. Truman kemarin dulu tawar 
kan seorang perantaranja guna tu- 
rut. tjampur memberikan nasehat2 | | mengenai masalah minjak Iran ke- 

(pada Dr. Mosadegh PM Iran, jang 
(dilampirkan dalam sebuah pesan. 
Truman mengandjurkan supaja pem 
Iran menerima keputusan Mahka- 
mah pengadilan internasional jang 
diambil baru2 ini. Duta besar Ame- 
rika di Teheran menjatakan, bahwa 
djawaban PM Mosadegh atas tawar- 
an pres. Truman' tsb. mengetjewa- 
kan: Dengan demikian itu berarti Iran membatalkan pengakuannja 
terhadap mahkamah : pengadilan in- 
ternasional, 

Sementara itu di Abadan Rea 

  
  

putusan untuk mengurangi lagi hat- 
sil Balai Penjaringan minjak. Dgn. 
demikian maka: 150. pekerdja Balai penjaringan  mirjak- akan terpaksa menghentikan aan Dena dan ti- dak lama lagi akan 
ninggalkan Abadan. 

  

Maafkan segala kesalahan baik lahir 
maupun bathin. 

MANGUNDIMEDJO 
Suranatan 4/54, Jogj 

1 Sjawal 1882, "1 

Menu | m h Iasjara 
.. makmur 
bani: Sekretariat Panitia Persiapan Front Per- ALAM pengumumm, tkan bahwa rapat jang diselenggarakannja an- satuan Tani menjiarorganisasi2 tani BTI, dan Sakti tg. 2 Djuli jl. 

tara pimpinan? pusat tuk panitia persiapan Front Persatuan Tani de- 
telah berhasil memks us: Hartojo (RTI) sebagai Sekretaris I, Asmu (BTI) 
ngan susunan pengw. I dan Bendahara, Sidik Ker tapati (Sakti) 

Li Sanata sebagai anggota. 
8G Dengan bertolaknja rombongan ini 

Indone: ' 
1 Ta keperajaan “di Berlin itu sudah 

/tor besar polisi Merdeka Barat, akan 

Tana 

D 

Sebagai Sekretaris I 
. Kusuma Sumantri jp 

A 

    

anti akan 
Djuga Per: keadaan 

achiri hrang     

    
hari Sene 
tjuk wuat 
Dis iman ara , Konrad Adenauer,   

“oleh suatu resepsi di "Hotel des Indes | 

minjak Inggeris/Iran mengambil ke- | 

jang berisi 

pemerintah Perantjis telah memutus 
kan untuk mengachiri keadaan P3 
rang dengan Djerman. 

Suatu kominike resmi jang. “diset 
luarkan kemudian menegaskan, bhw 
dalam surat itu komisaris tinggi Pe- 

rantjis . menegaskan, banya dalam 

tertjapai dalam konstan Nesn tan 
luar negeri di New York dalam bu- 
lan September jl., maka kabinet Pe- 

rantjis telah -menjetudjui tekst dari 
suatu dekrit jang maksudnja meng- 

achiri. keadaan perang “antara Pe- 
rantjis dan Djermar. — Ant. 

  

Inggeris bentuk Dewan 
Pengawas 

| Menteri Luar Negeri Inggeris "Her- 

| bert Morrison hari Senin malam da- 
|lam madjelis rendah mengatakan 

| bahwa Inggeris bersedia "untuk me- 
|laksanakan putusan Mahkamah In- 

| ternasional di Den Haag mengenai 
i sengketa minjak Iran. 
| Dikatakannja bahwa Inggeris ki- 
ini dengan tjepat mempertimbang- 
| kan pembentukan dewan pengawas 
ana akan terdiri dari lima orang 
ang akan bertindak, bila Iran tak 

| menjetudjui putusan Den Haag. 
Dan tjampur tangan Iran dalam 

|pekerdjaan AIOC terus makin bber- 
tambah besar, kata -Morrison. Ant. 
Rtr. : 

  SR 

  

BOEKHOUDEN 

(dictat gratis) 
STENO & TIJPEN 

K. Kursus TERBIT 
Tjlangap 54 - Jogjakarta. 

Rombongan Boekhouden . tg. 

  

16 JULI. 

Tidak asing untuk: 

Pendaftaran pagi/sore. 378 - 13 2 

  

PENGUMUMAN. 
Benda 
S.G.B./ P.LR.IL '“BERSUBSIDI 
ditutup tgl. 16, Djul 1951. 
Jang diterima akan. mendapat 
panggilan adapun jang. BEnA 
diterima mendapat . surat 
keterangan. $ 

5 . Pengurus. 
381-7.   

  Perserikatan Dagang Kaju 
: Surakarta 

- (| 306 -7.   
FILM R.R.T. 

Pengurus dan Segenap anggautanja. 
1 Sjawal 1882. 

"Pai Yi Chan Sze" 
(PENDEKAR PAKAIAN 

Na an INDONESIA. 
DJAM: 17.— 

dan Hasil Hutan Indonesia 

PEkKDAKHN 

PUTIH). 

19— dan 21—, 
  

  

Ka 
AKAN DATANG: “BUFFALO BILL" 

  

  

385-7. 

. MILIKILAH: 
T. Politik dan Hukum "Negara. 

  
      

Agen-Distribusi: 

oleh: Z.A. “Ahmad Pe B3 2. Sedjarah Islam djilid I — II oleh: A. Latif Usman & R. 12,50 
3. Sedjarah Culafa Urrasjidin oleh: H. Mahmud Aziz R. 4,50 
4. Kupasan Marxisme oleh: Dr. Ahmad Djamaluddin. kh... “7,60 
5. BEKAL GURU. Beberapa petundjuk untuk guru se- 

kolah rakjat oleh: Mahjoeddin 1 Ne an 
6. Peladjaran Bahasa Indonesia Umum. : 

oleh: A.D. Rangkuti Po 3 
7. Ibu dan Pendidikan oleh: Munar S. Hamidjojo ' R. 6.25 
8. Pedoman Gadis Remadja oleh: A. Azmy Hamidy ' R. 4,50 
9. Lapangan Perdjuangan Wanita Islam oleh: M. Hasbi An are 

10. Falsafah Ideologie ISLAM oleh: Hamka k R. 9,50 
11. ISLAM sebagai Ideologie oleh: M. Natsir 1 UB nasinO 
12. Ilmu Djiwa anak2. oleh: Mahmud Junus Hak IA 
13. Tjatafin Lapuran Maa Perumahan | | “-. Rakjat Sehat : RR. 15,— 
14. Apa dan Siapa N Feni 0 
15. Tata Negara Indonesia I She Da 
16. Pak Ho. Bapak Republik Demokrasi mistnani Rep 17. Islam dan. Socialisme oleh: H.O.S. Tjokroaminoto Le alga 

“(Dalam advertentie jang telah Jalu R. 12—— salah) 
18. Politik Negara dan Pemerintahan oleh: M. Dien Jatim! R. 4,25 

. 19. Lima Minggu sebelum Madiun Affair EA 
20. Djalan Ringkas Kebahasa “INGGERIS I $ 5 

: 'oleh: K. Sardjito YR. 1 
21, DJALAN KEPADA KESEHATAN oleh: Dr. HW. 1 Bait 

Miller, M.A M.D. Dihiasi.oleh 30 gambar berwarna, .“ 
sebagai petundjuk kedjalan kesehatan, dengan pen- 5 Na 
Gjelasan2nja jang Te Yana tebal 512 halaman, kulit | Aa 

“istimewa, ukuran 15 Xx 23.- harga « Ig. 60,5 

: Ongkos kirim 104 sedikitnja R. 1,— L 

PESAN DENGAN SEGERA detira " 

: Toko B k uK. R" OKO DUKU , 
3 Tugu 42. Jogjakarta. 

Pemain?2: JOEL Mc. CREA, MAUREEN O'HAKA, LINDA DARNELL. BE RWARNA. 

Tua Dootot 311 PENDAFTARAN Harian Rakjat . . 
Berhaluan progressief, — lain dari pada harian? jang isudah ada! Pp - . R. . Me Nommer Pertjontoan. 

S.G.A.,  S.MLA. bag. A.R.C. Djl. Geladak Pangurakan 1 

Muka CHTH — Jogjakarta. 

BUKU? INI ! 

  

BERSUPSIDI ke II, di S.G.A/ 
P.IL.R.I. Blakang STM Djetis- 
ardjo I, dj. 8-12. Pendaftaran 
ditutup tgl. 25 Djuli 1951. 
380 -7 Pengurus. 

8 

DI DJUAL: 
1. ms. . Standard Remington 

Rand, doff model, KMG, 
keadaan baru R 2500.—. 

1. ms. Langewagen Reming- 
ton 18, "Ta ketjil 

L R 2500.—. 
1. ms. Hitung ,,Triumphche" 

- R 350.—. 
4 Ktr. Gandekan Lor 7 (seb. 
00 
D 

Barat Hotel Kota) Djokja. 

a perdana. menteri 

pember itahuan, bahwa 

  

Tudjuan dar" 
nurut Tepi 1 
ialah . 

mol ,terwudjudnja masjarakat de- 

PANITTYA 17 AGUSTUS 1951 KOTAPRADJA 

Tt 

     

   

      

   

        

       

       

  

SURAT KIRIMAN 
(Semarang, 28 Juni 251) 

   

      kat adil dan # 
Redaksi jang terhormat, Tg 

Saja ini seorang warganegara ke" 
turunan Indo Belanda berpendidikan ““ 

Sekolah Rendah plus pendidikan jang 
dianggap sedjadjar dengan tamatan 
S.M.P 

  

    

         
Hama. tahun 1946 saja sudah ber 

naung dibawah : “pandii. Rennu ea 
5 AJE Taka swalks In 

Pe Peanan dalam “tahun 
dan Iwa /1948 saja memasuki latihan rekruut. : 
0.“ kepolisian R.I. selama 6 bulan, :gesu : 

aa 1 dah saja diangkat mendjad Sape 
Ra at”. polisi kelas 3. 

Setahun kemudian saja naik: djadi : 
A.P, 2 dan pada tahun 1950 naik lagi 
jadi AP. kelas 4. Kemudian-saja 
diperbolehkan masuk latihan. koman 

    

   
     

   
   

   
      

    

2 
E
N
   

  

rp: tersebut, me- 
“ajana  anggarandasarnja, 

  

“rasi rakjat, suatu  masjarakat 

      

: jang adil dan makmur”, sedang ur- | dan polisi, tetapi sesudah 3 bulan 
gensi-programnja a.l. sbb.: saja dianggap tak dapat mengikuti 2 

1. pemberian kedudukan hukum ke Pen kara On Pena “ a rang, katanja. Ta pada kaum tani jang sudah men- : Sea Balet Ha 1951 saja di 4 
@uduki tanah2 onderneming, ta- pekerdjakan dibagian administrasi 1 nah2 kosong. sebagai kepala bagian tetap. Ogngen : : 

12. nasionalisasi tanah2 partikelir (pangkat A.P. kelas 1... 3 dengan segera dan perusahaan! Tetapi bagaimana nasib kaum In 
penting (perkebunan2, pertam- ,do jang berstatus Nederlander? 
bangan2 dsb.). Dengan hanja berpendidikan sekolah 1 BEA nan dah has rendah sadja, seorang Hoofdagent 1 - tanah erfpacht jang sudah ha- | van Politie misalnja, kini disamakan 1 2 Ta aa aan pangkatnja dengan Pembantu Inspek 3 

| sana aa. erner Kg aa “- (tur Polisi, padahal ada diantaranja 4 (ikan kepada rakjat tani. jang baru berdinas sedjak tahun 6 
4. -hapusnja djaminan tanah bagi (1948, djadi baru 2 tahun Tebih: pegi . 

modal besar asing. kit. 1 
Mungkin ada faktor2 laimi jang me : 5. pergantian kerugian rakjat aki- Pa aa ak ap naa njebabkan pemerintah bertindak de : bertanggung djawab pada rak- mikian terhadap mereka, namun ba “» jat dan merugikan. gaimanapun djuga, hendaknja waktu 2 

perdjoangan sedjak di Republik di 
" 6. tanah2 onderneming jang dibumi | djadikan ukuran jang lebih menentu 

hanguskan ' supaja diberikan |kan disamping  ketjakapan “dalam 
kepada rakjat tani. pekerdjaan daripada soal kurang fa 

5 hamnja bahasa. Pat h2 lit ba- Na aka Ta Bean riba Menurut hemat saja, kekurangan 
5 bahasa ini dapat dikedjar dalam : 8. tanah2 kehutanah jang tidak me | praktek sehari-hari, lagi pula "bukan 8 rugikan hidrologi dan sudah di- |lantjarnja mengalirkan kalimat2 da kerdjakan rakjat, supaja tetap | jam bahasa Indonesia, tetapi isi dan dikerdjakan rakjat. djiwa dalam kalbu kita jang: mendja 

9. penukaran tanah2 kehutanan jg | di dasar dalam melakukan pekerdja 
subur dengan tanah2 pertanian | an sehari-hari, lebih2 dikalangan ke rakjat jang tidak subur. pol K, 

ukankah begitu hendaknja” 10. pentjabutan sewa2 tanah jang di Sekian dan banjak terima kasih | djalankan oleh badan2 pemerin- | kepada sdr. Redaksi untuk -tempat | tahan (kehutanan dsb.nja). I4 ini. e 
et, Saga angan pengembalian ke- Hormat saja, 

naikan padjak bumi 1950 Kepada 
rakjat dan penghapusan padjak 
bumi.— Ant. 

Kepala Bagian »Kesedjahteraan? 
Bat. M.B.B. Pol. Dj. Aga 

HANDOI Oo. PI 

PENGUMUMAN 

  
2 5 Tan 

JOGJAKARTA. 
Pada tanggal 16 s/d 23 AGUSTUS 1951, di Alun-alun Utara Jogjakarta akan diadakan Keramaian PASAR- “MALAM TERBUKA. 2. Kepada jang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mendi- rikan STAND (Bango). E 

3. Penerimaan pendaftaran untuk No. 2 tersebut diatas, pada tepat : gal 13 DJULI 1951 dan ditutup pada tanggal 25 DJULI 1951. 
4, Tempat pendaftaran dikantor Panitya d/a Balai-Kota Jogjakarta Djalan Ngadiwinatan 5, tiap-tiap hari- -kerdja. 

Keterangan selengkapnja bisa diterima dikantor, 6. Gunakanlah kesempatan ini sebaik- Tara 

a.n. Panitya, 
Ketua, Secretaris - Umum. (DALHAR MA'SOEM). (S. BARPIN). 386 - 7. 

      AHLI NUDJUM H. B. AZAD, Kotakpos 132 : 

an, perdjoangan, pekerdjaan. 
nama dan umur dalam satu enveloppe deng, 

Rahasian tanggung dipegang 

BANDUNG” 
penghidupan, rumah tangga, aa 
Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan . 

an poswesel R. 10,— 
djawaban jang tjotjok dan berbukti. 
teguh. 

2178-7, 

PENGUMUMAN 
AKADEMI SENI RUPA INDONESIA JOGJA. 

Menerangkan segala hal 

Tuan/Njonja akan dapat 

  

a. Pendaftaran siswa baru dan lama, selambat-lambatnja tgl. 20 DA 1951, dengan datang sendiri atau dengan surat pada ASRI, Bin- taran Lor 12 A, Jogjakarta. 
b. Bagian? jang dapat diikuti: 

x I. Bg. Seni Lukis. 
. II. Bg. Seni Patung dan Pahat. 

III. Bg. Seni Keradjinan (Perak, Kuningan dan Kaju) dan Seni ' Pertukangan. 
: IV. Bg. Seni Reklame, Dekorasi, Ilustrasi dan Grafik. : V. Bg. Guru Gambar (Guru Seni Rupa). 5 c. Lama peladjaran: Bon dana NI 23 th.,: Bg. IV dan V 3 th. (Bakaloriat atau 5 th. (Doktcral): 3 th. Nama disamakan dengan idjazah BI, 5 th. Doktcral disamakan dengan idjazah BII d: Haa Sya 2 aa setahun, boleh ditjitjil 4 kali: uang pang- masu 2 dibajar lebih dulu kal iteri : e.  Sjarat2 untuk. diterima: On 5 1. Untuk bg. I, II dan-III: id azah SMP atau Sek. T 5 Pa th. (kelas Landjutan). Ta Bor ntuk bg. IV dan V: idjazah SMA A/B/C atau id 1 jazah jang sederadjat dengan itu dan mempun ai bak 1 “besar untuk vak ini. Taun Na Yan 1 ) f£. Harus diundjukkan atau dilampirkan: 3 Ba 5 2 Salinan idjazah jang sjah. 

| . Srt. keterangan org. tua/Wali jang akan mendjami iaja- 
” peta jaramnja, / jang endjamin pembiaja 

3. dua pasfoto jang terbaru. 
4. srt. keterangan dari Pangreh Pradja. 

6 g. Peladjaran dimulai tgl. 1 September 1951 dan keterangan? lebih “2g landjut dapat diminta dari alamat jang tsb. diatas. | 1 

KEMENTERIAN P. P. dan K. : 3179-7. 
| Bagian Penerangan. 

  

  
  

Selamat Hari Raja! | 
CURSUS MEMOTONG 

PAKAIAN 
Lelaki dan Wanita (Jurken) 
dimulai 1 Augustus 1951, Se- 
karang menerima pendaftaran 
murid baru, tempat terbatas. 
Masih sedia bukunja peladja- 
ran bg. Wanita 4 f 15.— bg. 
Lelaki A 10.— tambah ongkos 
kirim fil Telah mendapat 
beberapa Verklaring. 

Ketr. Cursus ,JUNTIOR” 
Djl. Lempujangwangi 36   382-7. Jogja. 

25 

Selamat Hari Raja 

1 Sjawal 1882 

Penempatan "segala .matjam 
kebutuhan mentjetak 

Pertjetakan ,, NEGERI” 

Kepatihan Tel. 349 Jogjakarta 
Seluruh Pengurus dan 

Pegawainja. 

309 - 7.                         
  

  
  

Nomor depan: 

'& Apa dan Siapa: SOEPRIADI 
. Suka Duka: Seorang Gadis 

'mempunjai nenek kolot | 

@ Rahasiaku ? Masih djuga di- 
: rahasiakan. 

1 

        

- 

TUGU 42, JOGJA.     
Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/NIjA/102,   


