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nja. termasuk pentim 

   

  

    

  

sioc Nag ke 

an belum disadarinja luas, ma'nanja 
serta “konsekwensinja. | 

  

"( lang kedesa dapat. ah 

&      
T 2 

tjaraka nja se- 
guh suatu soal jang | 

n dengan tuntutan pembangun | 
aim intellectueel (dan didalam | 

pin2 besar ke- 

seakan2 : manangang revolusi 

Hana “serta hari Tiara sala Pal 
hanja merekalah jang boleh meng- 

Menang dengan "pidato jang gi- 
lang-gemilang mereka selalu meng- 
gem bahwa mereka , rbar-gemborkan, 

ul untuk bangsa dan negara, 
"jang terbajang pada mereka 
olongannja sendiri jang se- 

abuk oleh sembojan serta ' 
y muluk2, jang kebanjak- . 

Bahwa desa sendi masjarakat ki- 
ta, jang. harus didjadikan pusat per- 
hatian, itu sama sekali lenjap dari 

rhatian mereka. Padahal desa per- 
Ingun, ngoiga Sanpomisch dan 

  

    

“seiman ini « desa masih tetap ren 
dah sekali tingkatnja dilihat dari su 

  

per 'economie dan sociaal. Dan ta 
Toba memberi kepuasan kepada pen 

  

nja, karena ta' sanggup mem- 
ben djaminan hidup jang tjukup, 

i an bagi perkembangan 

teit jang agak luas. 
K2 muda, oleh karenanja me- 
“diri -dari desa dan jang ter- 
ka any ini, melebihi dari ma- 
udah2, boleh kita namakan : 
angkatan muda dari desa 

dip ndangnja. tandjung 

kata anak2 hid GG her 
ukim dikota, tidak ada lagi djalan ' 
Sa Mereka tergenggam sudah | 

Nana - hidup Ti 
Her denaan didesa2 hanja tinggal 

ng. 'statisch belaka dan ti- 
3 aa yag pembangun- 

   

      

   

    

   

      

   

! 

   

  

& 

oten-karena itu, harus diusahakan, 
agar djangan anak2 muda kita jang 
penuh kegembiraan bekerdja tidak ' 
tertarik lagi oleh hidup didesa. Dja- | 
lannja- tentu sadja diantara Idin2, | 
hidup didesa harus mempunjai daja | 
penarik dan pengikat. Dan itu hanja | 
mungkin, apabila ada djaminan eco- 
nomisch serta djaminan , se- 
hingga pemuda jai |   

  

   
jap dengan tju- 

kup serta dapat 
dirinja, . tidak usah erasa dirinja 
rendah daripada orang kota. 
Ini kita lupakan, 

      

   

     

  

   

       

    

lum merdeka. Tetapi ini 1 
ubah Idengan systemat ch. serta ti- 
ada putusenja. . 

- Apabila expa 
"anak muda | 

  

— dari kota ke F 
kota keluar nge ri 

  

economisth nga . 
menjebabkan terlahirnja kete: 
an dalam hati : 4 
ini akan mengagibat! 
kekatjauan bathin 
mengganggu djiwa penduduh 
Orang kota ena tidak tahu, 

bahwa penduduk ja sekarang ini 
sungguh dalam kebingungan, kare- 
na bagi mereka belum lagi djelas 
normen wa jan Ap Dean | 

  

EA salirang 

e memeri 2 Ka    
   

     
    

  

   

  

   
   
    
    
   

  

    
    
   
   
        
      

    

   

     
   

    

aa Pa suasana di- | 
kas 1asak untuk tim- 

: Ai 1 Sa ren- 
#jana kari rin tiba di Surabaja da- 
lam p jalanannja ke Bali. Di Sura- | 
baja Dr. " Malik akan singgah sela- 
ma 4 harj dan mendjadi tamu peme- 
rintah. Djuga akan dilangsungkan 
pertemuan dengan Gubernur Djawa | 
Timur, Panglima Divisi I dan pem- 
Sea sipil dainnja. Hari ini akan 
diadal Ka dimuka pn ma- 

Aa 

  

     

mag ini, SH SIS berten- 5 

djutnja. Nama koperasi dimata rak- 

jat Djawa Tengah sudah merosot. 

perasi jang sebemarnja. Kata Hatta 

(kalau ditanja tudjuannja -hanjalah | 

1g dari kota pu- 

Beta sudah, 5 

Oairana akan 1, Ja 

    

   

x 

  

Usaha turut membangun pereko- 
nomian ini oleh pemerintah telah di 
dirikan latihan2' kader koperasi, utk 
memberikan pengertian jang sehat 

dalam soaft tsb. kata Hatta selarn- 

lemp giat pia ai disegala 
ta lapangan 
Mengurangi banjak pengangguran ! 

"AJA datang kemari untuk melihat ibukota lama, 
perkembangan? pnerekoromian didaerak Jogjakarta, terutama dila- 

pangan pembangunan koperasi”, demikian wakil Presiden Moh Hatta 
| dalam pertjakapan pers digedung negara hari Sabtu sehabis beristirahat 
sebentar, sedatangnja dari Japangan Maguwo. 

stru makmuran dan kesedjahteraan rakjat, 
oleh dan menjingsing lengan. Rakjat tak boleh hanja menanti? sokongan dan 

bantuan pemerintah. Rakjat, sebaik nja 
Semu” sendiri dalam Engkungannj 

“HARIAN UMUM 
| Diterbitkan oleh Badan Penerbit UB #daulatan Makin (Anggauta S.P. 5 

  

dan menindjau 

Dalam meninggikan ka- 
rakjat diharapkan berinisiatip 

membangun perekonomiaunja 
ja, terutama dalam Koperasi. Demikian Hatta. 

| Personeelspolitik. 
| Atas pertanjaan mengenai perso- 

. neelspolitik Moh. Hatta menjatakan, 
bahwa rentjana semula diwaktu ia 
' masih. mendjadi P.M., kini sedikit 
| terbelakang. Disebabkan adanja 
penggabungan RIS Gan RI waktu 
itu. Menurut keterangan, baru? ini 
telah Gibentbk suatu komisi untuk | 
menindjau kembali yentjana ' perso- 
neelspolitik pemerintah. 
Daiam rentjana nanti akan diten- 

tukan standaardformatie ditiap2 kan 
tor instansi pemerintah, sampsi ke- 
desa2. Kelebihannja mitsalnja, akan | 

“diadakan her seholiug”. Demikian 
. Hatta 

Kelambatan" per edi aneit tsb. 
mendjadi hambatan betul2 bagi ge- 

herasi jang akan datang, kata Hatta 
Selandjutnja. 

Tiap tahun 'banjak permintaan da 
ri mereka jang telah selesai dalam 

sesuatu vak acau sekolah, jang akan 
mendjadi pegawai negeri. Sebaliknja 
pegawai2 jang lama jang belum 'da- 

pat kesesuaian tak bisa dengan be- 
gitu sagja dilepas.' 

pemerintah menghadapi suatu visie- | 
use Cirkel. #   Menurut Hatta disebabkan, tjara2 

'menjelenggarakannja adalah salah. |: 
Sehingga timbul akibat2 jang tidak 
semustinja. Maka & tugas jang terpen- ' 
ting bagi pemerintah dan penerang- 
an, ialah memberikan pengertian se- : 
djelas2nja kepada rak cjat muksud ko 

selandjutnja, bahwa dalam -kope rasi | 
tidak ada madjikan dan buruh. Se- 

| mua adalah pekerdja. 
Menurut Hatta perhibungan dim. 

penjelenggaraan koperasi adalah su- 3 

atu persoalan jang “aa pada de- 
wasa ini. 
Jenggaraan didaerah ar dimana 

“hubungan satu dan Izin desa atau 
pulau sangat sukal?San djanh, men 
“butuhkan 

Seperti ahui, penje- 

alat2 perhubungan jang 
|tidak mudah dan murah. Maka soal 
itu membutuhkan deviezen tidak se-. 
dikit. AE 

Pendidikan." | 
“Mengenai pendidikan Gisajangkan 

Oleh Hatta, bahwa peladjar2 seka- 
rang sangat mementingkan sekolah- 
an-sekolahan SM dan SMA. Mereka 

' jurist, dan kemudian mendjadi Giplo- 
mat. Demikian wakil Presiden. Tapi 58 

minat untuk memasuki sekolah2 teh: 
nik sampai kini hampir tidak ada, 

Satu2nja djalans untuk naik 
kesulitan ini, 
— antameren produksi sebanjak?nja i 
disegala lapangan. Kalau ini dapat | 

| tertjapai, | pengangguran akan ba- 
njak kurang. 

Penindjauan selandjutnja. 
Atas pertanjaan wakil Presiden 

mengatakan, 'bahwa penindjauan ig. 
akan datang sesudah daerah Jogja- 

| karta, ialah Sangihe dan Toradja. ' 
Mung! in Sunda Ketjil, Pa 
banjak permintaan dari rakjat dis temuan deng akjat umur 2 
na, “demikian Hatta dalam pers Bar partai2 ore ti Para 
perensi HA: Pasangoandjan an Padang: BD... 

   

| Jokjakarta, anggauta? 

| sungkan di istana negara , 

jalah menurut Ta 

atu Panitya penjambutan Presiden. 

Ai wait 
“aki ja Hola 

Semalam je ung Negara Jogja- 
Kari» dilangsungkan pertemuan an- 
| tara wakil resifien Hatta dengan 

    

gan wakil? organisasi. Diantara keli- 
hatan S. P. Paku Alem, 

dewar peme- 
rintah daerah dan kotapradja. Da- 
Tam pertemuan | ini Katta mempapar- 
kan dengan pandjang lekar pen 
pembangunan negara, jang mendjadi 
“tjita2 pemerintah Indonesia. 

|. Diantaranja Fatta menjerukan ke- 
pada pemuda? dan peladjar2 supaja 
(men-insjafi diri, bahwa masa depan 
La akan didukung cleh pemuda? 
sekarang ini. Maka dihar apkan oleh 

| Hatta, mereka sekarang ini turut me 
mikirkan pembangunan rakjat dalam 
segala lapangan. Chusus kepada be- 
kas? pedjuang, jang kini koihatan 
Kendor dalam peladjarar, diharapkan 
suka Kembali Kepada ' masjarakat 
Gan bekerdja dan beladjar guna ke- 
pentingan negara jang masih mer- 
butuhkan tenaga?nja itu. 

Terutama dalam lapangan tebnik, 
pertanian dan kesehatan sangat 

| diharapkan oleh Hatta kepada pw 
muda? sekarang untuk menerdjan- 

(kan Giri. Djanganlah selatu bertom- 
| ba memasuki sekolah S..M., S.M.A 
dan seterusnja kefakulteit hujan, 

| jang hantinja akan bisa mendjadi 
| politikus sadja. ' Demikian  permin- 
| taan kepada nanda? dalan perie- 
muan ita. 

Pelantikan Kepala Staf 

Besok hari Selasa tg. 17 Djuli ini 
Presiden akan melantik Kepala Staf 

  

   

Panu SAAF oi | Angkatan Perang dan Dewan Per- 
tahanan Negara. Ypatjara dilang- 

Merdeka" 
| pada djam 09.00: pagi. —RD. 

Panitya penjambut 
Presiden 

Di Bukittinggi telah dibentuk su- 

Dalam atjara Panitya tsb. akan dia- 
Gakan perlombaan patjuan kuda. 
Menurut rentj: 'pada tg. 20 Djuli 
jad. Presiden t mengadakan per- 

       

    

  

  

: an 

D ta pendjelasan? dari Prof. Mr. 

but jang beberapa wakta jang lala 

Selain daripada itu kabinet djuga 
mendengar - pemandangan Djaksa   

| Sedang pada dewasa ini masjarakat 

| dan pemerintah sangat membutuh- | 
ikan terutama ahli2 tehnik, kesehat- 
an dan pendidikan. 

  

Berhubung dengan adanja berita 
|dalam Java Bode dan Keng Po jang 
| mengatakan bahwa perusahaan? as- 
'suransi asing tak mau menutup assu- 
ransi barang? jang diimport ke in- 
'Gonesia, djika Pemerintah tak me- 
ngambil tindakan untuk. membasmi 
penfjurian? jang dilakukan oleh pe- 

2" |kerdja2 pelabuhan, dikota2 pelahu- 
"| han2 Djawa, kalangan jang menge- 

| tahui menerangkan pada kita, bah- 
|| wa, berita itu benar, dan Bond van | 
“| Assuradeuren di Djakarta dalara hal 
|itu telah menjampaikar protes pada 
Pemerintah. : 

Dalam hubungan ini dapat dika- 
barkan bahwa agen? tangga, di Singa- 
pore telah menjarapaikan lapuran pa 
da perusahaan2nja dipusat tentang 

pentjurian jang meradjalela itu. Da- 
lam lapuran itu dikatakan bahwa 

ngan terang?an berani mentjuri ba- 
“| rang? jang dibongkar dari kapal? di 
pelabuhan2, lagi pula polisi atau ten- 
tara jang menjaksikan hal itu tak 
berani mengambil tindakan, Djika 

mustahil para assuradeueren asing   7 (akan tak mau menutup assuransi ba-   

WAKIL Presiden Hatta dengan isteri sedang beristirahat digedung Ne- 
gara Jogjakarta, sedatangnja dari lapangan “Maguwo: 
tampak dari kiri kekanan menteri penerangan Mononutu, 

: Alam, Hatta dan Nj. Hatta. 

La aa Ca 

"ANTJAMAN ASSURADEUREN ASING AKAN MELUMPUH- 
  

kaum buruh pelabuhan Indonesia de- 

hal itu terus-menerus terdjadi tok 

Agung tentan ng keamanan didalam 
negeri, dar yetlah dikatakan bahwa 
“keadaan keamanan ' dihari? belaka- : 
ngan ini “pada Amumnia menudju ke 

   

  

Pada gambar 

S. P., Paku 
( Gb. jiran: £ 

    

pemerintah daerah dan Kotapradja 

Walikota 

  

       

    

  

       
     

      
      

   

  

Sebulan BR. 9 
Etjeran R. 0,50 

P1 & 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom - R. 0,70 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

  

  

0 
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milan Kaesong, suatu temnat: Lk mil sebelah selatan dari g garis lintang 38 deradjat dimana kini 

sedang diadakan perundingan antara pihak PBB dan Komunis dlm usaha melaksanakan cease- 

Tire jang telah diusulkan oleh Jacob Malik wakil USSR pada tgl. 28 Djumi jl. 
nampak dibelakang adalah garis lintang 38 jang termesjhur itu. 

Gunung2 jang 
(Gambar A. P.) 

    

  
  

  

aa 
Panitya Negara Chusus 

ALAM rapatnja pada hari Djum 'at tanggal 13-7 jl. kabinet telah min 
Dr. Supomo, jang dula mengetuai 

Panitya Negara Ohusus untuk menindjau kembali hubangan Indonesia- 
i Nee mengenai beberapa hai termuat dalam lanoran Panitya ter- 

disampaikan kepada pemerintah. 

arah perbaikan. 

Kabinet selandjutnja membitjara- 
kan laporan pertama Pa nitya Nasio : 
nalisasi ,,De Javasche Bank” jang di 
kemukakan oleh Menteri Keuangan. 

' Demikian pengumuman resmi dari | 
| sekretariat dewan menteri. 

|. Atas pertanizan2 jang  dimadju- 
|kan, Wakil PM Suwirjo menerang- 
kan sehabis sidang kabinet itu, bah 

.wa sampai sekarang kabinet belum 
memberikan sesuatu ketentuan ter- 
hadap laporan dari Panitya Negara 
»Chusus itu hal ini masih terus diper 
'hatikan oleh kabinet. 

| Mengenai soal keamanan dalam ne 
geri Wakil PM menerangkan, bahwa 
“tindakan? keamanan jang telah dila 
kukan oleh pemerintah sekarang ini 

Hakan diteruskan Gengan lebih me- 
| 'njempurnskannja disana-sini. 

,Mengenai soal nasionalisasi De 

| Javasche Bank itu adalah satu hal 
| jang sudah dapat dipastikan, jaitu 
| nasionalisasi ini akan didjalankan 
'oleh pemerintah”, demikian Wakil 
(PM Suwirjo achirnja. 

Menteri Luar Negeri Mr. A. Subar 
“@jo sementara itu menerangkan, bah 
| wa naskah perdjandjian perdamaian 
| dengan Djepang jang telah disusun 
loleh pemerintah Amerika Serikat 
itu, masih belum dibitjarakan oleh 
kabinet. didalam sidangnja kemarin 
(aa, karena itu sesuatu ketera- 
|ngan mengenai hal'ini masih belum 
dapat diberikannja. — Ant. 

  
: nja akan didjadikan daerah 

  

  

UTARA TERIMA SJARAT2 PB 
An na MP NAN 

SEKITAR KAESONG 

    

20 WARTAWAN & DJURU POTRET IKUT SERTA, 
ERUNDINGAR2 gentjatan sendjata di Korea ke- 
marin dimulai lagi, setelah pihak Korea . Utara 

menerima sjarat2jg telah ditawarkan oleh Djendral 
Ridgway baru2 ini. Pula telah disetudjui ikutnja 
para djurupotret dan wartawan2 ketempat perun- 
diagan. Djawaban itu diberikan dgn perantaraan 
radio, jang kemudian dikuatkan dgn suatu nu 
surat. 

Tuang pemimpin perutus an gca- | 
tjatan sendjata PBB menerima ka- | 
bar tentang penerimaan pihak komu | 
nis tsb, kemudian mengirimkan se- 
orang perwira ke markas besar Ko- 
munis untuk menetapkan waktu di- 

mulkirja Perundingan lagi. 
Tidak lama lagi suatu iringan ken 

Garaan PBB beriolak menudju ko 

HKaesongs, jang terdiri dari suatu per- 
alusan geniiatan seudipta PBB Ce- 
ngan diiringi 20 wartawan? dan 
djurupotret2 ke Kaesong. 

Para perulusan Tiongkok dan Ko- 
rea Utara tsb. diuga menjesudjai 
bahwa daerah Kaesong dsn sekitar- 

netral, 
| Dan pegawai? ketentaraan akan Gi- 
layong ketempat pertempuran. — 

BBC. : 

Pesan Ridgway 
Djendral Matthew Ridgway dalam 

pesannja kepada djendral. Kin U 
Sung dan djendral Peng | Teh Huai 
hari Djum'at minta supaja pasukan2 
Utara Sikluarkan dari Kaesong dan 
dihentikan pembatasan2 jang tak 
pada tempatnja” terhadap dslegasi 

PBB, sebelum rundingan  gentjatan 
sendjata di Kaesong itu dapat dimu 
lai lagi. 

Panglima tertinggi pasukan2 PBB, : 

jenderal Ridgway dalam pesannja 
melalui radio selama 7 menit menge- 
mukakan sjarat2 dari PBB untuk me 
landjutkan rundingan gentjatan sen 
djata itu. : 

Sjarat2 Ridgway 
Pesan midesway tu jang disarkan 

oleh semua pemantjar radio Sarekat 
diantaranja mengemukakan sjarat2: 
1. Supaja diadakan lingkaran netral 
seluas 5 mil (8 km) dengan Kae- 
song sebagai pusat dan semua djar 

jan ke Kaesong supajo sama sekali 
dibersihkan dari pasukan? jang ber- 
sendjata, (Delegasi PBB selalu ber- 
ada dibawah pendjagaan pasukan nan 

          

KAN IMPORT 
(Oleh Wartawan 

rang? jang diimport 
Pendapat ini sudah “diketahui oleh : 
kalangan dagang di New York, dan | 
di London. 

Keamanan pelabuhan perlu. 
“Berkensan dengan antjaman kaum 
assuradeur asing itu, pemimpin2 eko- 
bomi Indonesia menerangkan pada 
'kita bahwa Pemerintah hendaknja 
Isegera mengambil tindakan untuk 
membasmi pentjurian, Lagi pula pe- 
mimpin2 itu menerangkan sebagai 
tjontoh, bahwa setiap pekerdja pela- 
buhan Tg. Priok, djika pulang dari 
pekerdjaannja sebelum meninggal- 
kan pelabuhan  badannja diperiksa 
oleh pendjaga2, tapi djika seandainja 
kedapatan ada seorang pekerdja 
membawa barang tjurian, pekerdja 
itu tak diapa2kan, hanja barangnja 
sadja dibeslaag. Tindakan ini tak tju 
kup, djika Pemerintah hendak men- 
Tn keamanan dalam pelabuhan2.   

PA 

ke Indonesia. . 

Lemuupa Kebudajeaa Indonesia 

»Kon. Batavisaseh Genootsehap 
van Kunstenen Waetenschanpen” 

DAN EXPORT 
Djika pekerdja2 pelabuhan tidak merobah sikaprja 

K.R. Djakarta). 

Djika hal ini tak diselesaikan se- 
baik2nja, mungkin import dan export 
Indonesia tak ak 

| sekali, Gemikiap pemimpin2 ekonomi 

itu. : 
Sjafruddin tenaga reaksioner ! 

Mendjelaskan soal perkembangan 
import dan export Indonesia dimasa 

Gepan, pemimpin2 tsb. menjatakan 
bahwa, soalnja sulit bagi pengusaha 
Indonssia, «karena peranan modal 
asing masih sadja terlalu kuat di In- 
donesia. Meskipun pengangkatan Mr. 

Sjafruddin sebagai Presiden direktur 
Javasche Bank, adalah suatu Keun- 
tungan bagi satu golongan, tapi da- 
lam prakteknja akan merugikan go- 
longan lain, karena orang dagang di 

Djakarta sudah mengetahui bahwa 
Mr, Sjafruddin, meskipun suatu tena 
ga tjakap, tapi diakui sebagai tena- 
ga jang agak reaksioner menurut is- 

tilah ekonomi nasional, Karena ia me   
    

  

an berdjalan sama. 

nganut prinsip deficit politik atau le- 
bih tegas krapgelapolitik, seperti te- 
lah didjalahkan selama . mendjadi 

Menteri Keuangan. 
Bagaimana Mr. Siafruddin “akan 

dapat bekerdja bersama dengan Dr. 
Sumitro dalam Javasche Bank, jang 
diangkat sebagai komisaris Pemerin- 
tah dalam Javasche Bank itu adalah 
suatu teka-teki bagi ahli2 ekonomi 

dan dagang di Djakarta. 

Prinsip Sumit:to. 
Mendjelaskan prinsip Dr, Sumitro 

dalam ekonomi, pemimpin2 ekonomi 
itu menjatakan bahwa Dr. Sumitro 
dapat dianggap sebagai tenaga revo- 

lusioner dalam ekonomi, karena dia 
menganut prinsip luas dalam mem- 
berikan kredit bagi kepentingan pem 

bangunan, dan Pemerintah jg. mem- 
berikan kredit itu pada pengusaha2 

agar pembangunan dapat lantjar, 
meskipun Pemerintah terpaksa rien- 

begrooting tak klop. Apa lebih pen- 
ting, begrooting klop, tapi rakjat 
tak makmur, atau begrooting tak 
klop tapi rakjat makmur, demikian   tanja pemimpin2 ekonomi itu, 

    
djadi krediteur jang bekerdja dengan 

  
|saat sekarang 
ada 2609 orang. Mereka itu sudah 

bereanja selama kedua sidang jg 
| pertama di Kaesong dan djalan? js 
menudju kekota tsb. didiaga oleh pa 
sukan? bersexrdjata, bia delegasi P- 
BB melajuinja), 2. Supaja kedua be- 
tah pihak djangan melakukan perbu- 
atan? jang bersifat bermusuhan di 

Gaerah tsb. selama rundingan diada- 
kan, 3. Supaja djumlah anggota dele 
gasi didaerah tsb dibatasi hingga 156 
orang pada pihak masing2. (Sebelum 
itu tak ada pembatasan mengenai 
djumlah anggota delegasi, tetapi pi 
hak Utara anggeta delegasinja djauh 
jlebih banjak dari pada anggota dele- 
gasi PBB). 4. Supaja Susunan anggo- 
ta delegasi itu terserah pada kemau- 
an masing2 pihak dengan tiada veto 
dari pihak jang lain. (Ridgway sebe- 
jumanja telah mengatakar kepada U- 
tara supsja para wartawan Barat me 
rupakah sebagian dari delegasi P- 

BB). 5. Supaja orang? 

  

  

   
   

   

jang h: 

Inm ruangan sidang diteni 
ngan persetudjuan dari kedi 
Pn seperti telah dilaku! 

kedua side ang jang periar 
UP. 

   

. . 

Minjak Iran 
Seorang djurubitjara Iran mengu- 

mumkan, Menteri Keuangan TAN 
telah - mempermakkunkan, 
Iran bersedia mendjual minjaknja 

kepada semua negara jang membu- 
tuhkan 
harga pasar dunia dan mungkin ber 

sedia lebih murah harganja dari pa- 

da harga pasar dunia. 
Selainnja itu diterangkan pula,. 

bahwa semua orang jang turut mem 
berikan andil pada maskapai minjak 

Iran akan dikembalikan semua hak2 

   

  

nja sebagai pemegang andil. —RAS. 
  

Graham kedua kali din 
India & Pakistan 

Frank Graham, perantara PBB 
untuk soal Kashmir, kemarin telah 
mengadakan perundingan jang ke- 

dua kalinja dengan fihak India dan 
Pakistan guna' menjelesaikan soal 
Kashmir dengan tjara damai —RAS.   

  

K.P.P. Diawa-Tengah : 
  

Djumlah pensiunan di Djateng ada 
"21.609 orang 

Jo. dapat dibereskan baru 500 
(Dari Wartawan K.R. di Semarang) 

ISELURUH daerah Djawa-Tengah djumlahnja orang? peran nege- 
Yi jang oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Sea (O.K.0.) diSema- 

yang hingga bulan Djuni 1951 ditjatat sebagai orang? jang h 
rima dan akan menerima pensiun, semuanja ada 24.651 orang. 
dibagi-bagi dalam golongan jang sudah beres (sudah meneri: 

  

     ereka ini 
na), jang 

baru beres dalam arti lengkap surat?nja keterangan jang sjah untuk me- 
nerima pensiun, dan mereka jang ditjatat untuk . mendapati 
- masih diselidiki surat?nja keterangan. 

   an pensiun 
Demikianlah sari keterang- 

2 Sdr. Kamar Kadiaimodjo Kepala baru dari C.K.O. Semarang didalam 
dmnateba dengap para wartawan 

Lebih djauh mengenai so'al nasib- 
nja orang2 pensiunan ini, oleh Pim- 
pinan jang baru dari C.K.C. tersebut 
diterangkan, bahwa djumlah orang2 
pensiunan di seluruh Djawa-Tengah 

: jang bakal harus menerima pensiun- 
nja dengan hitungan mulai tahun2 
1942 hingga 1946 semuanja ada 
25.000 orang, Diantara mereka ini 
jang kini dapat diselesaikan baru 
500 (lima ratus) orang sadja. Ke- 
mudian adanja tambahan2 permin- 
taan? pensiun dalam tahun 1949 ada 
1250 orang, dan mereka -ini sudah 
terdapat lengkap.surat2nja. bukti/ 
keterangan2 untuk ' mendapatkan 
pensiunnja, tetapi karena keadaan 
belumlah dapat dibajarnja djuga. 

Untuk selama tahun 1950 djumlah- 
nja orang2 jang minta pensiun su- 
dah ada 914 orang, sedang dalam ta- 
hun 1951 ditjatat hingga achir bulan 

Djuni ada 490 orang. 

Sementara itu djumlahnja orang2 
jang sudah berhak menerima di se- 
luruh daerah Djawa-Tengah hingga 

ini semuanja sudah 

terdapat lengkap sjarat2nja untuk 

menerima pensiun. 

Mereka jang dapat voor- 
schot diselidiki. 

Lebih djauh diterangkan, bahwa 
orang2 pensiunan jang sementara 
ini baru memperoleh ,,voorschot- 
pensiun” ada beberapa  diantaranja 

jang oleh fihak C.K.C. perlu ditin- 

8 

hari Saptu jl. 

djau kembali dengan adanja penje- 
lidikan2 jang seksama. Jaitu karena 
telah terdapat beberapa - kenjataan, 
orang2 pensiunan dari golongan ini 
diantaranja “pada ketika memadju- 
kan permintaan pensiun dan selan- 
djutnja memperoleh formulier jang 
harus diisinja, tetapi karena surat2- 
nja jang perlu mendjadi bukti ba- 
njak jang hilang, maka mereka itu 
sama bersaksikan-dua orang jang 
mendjadi borg, peraturan mana dila- 
kukan sedjak pemerintahan pendu- 
dukan Belanda. Tetapi kenjataan, 
bahwa diantara mereka itu tadi ada 
jang menipu, mitsalnja dengan me- 
ngisi keterangan2 jang tidak tjotjok 
dengan keadaan jang sebenarnja. 

  

# MENTERI Mononutu masih. ber- 
djas pakai sehouderpassant. Mudah- 
mudahan djangan sampai keluar di- 

djalan Malioboro sendirian selama 
di Jogjakarta. Karena tentu mendja- 

di sasaran” gunting CPM, jang 
mempunjat tugas ,memberantas” li- 

dah2 pundak dari MG en jang bit 
kan angganuta militer 

# Meutia Farida. putera Nj. Hatta 
baru merengut. Tidak. mau ditjiwin 

oleh neneknja Bu Rachim, setibanja 
dilapangan Maguwo. Disebabkan di- 
suruh ibunja untuk membuang ro-   tinja jang dipegangnja, sehingga tis 

dak mendjadi senang hatinja, 
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dengan harga jang sama “ 
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jang sudah mempunjai 
t untuk naik kapal ,,Jenny” 

nta supaja segera - 
tor Pusat Panitia Hadji Inde 
di Hotel Du Pavillon, kama $ 

Madjapait No, 27 dgn mem 
wa paspor-tiketnja masing2 u 

nti tiketnja. — Ant. 

   
   
   

  

diri Fe 
Hari Selasa malam tg: TO/11-VII- | 

"51 sekira djam 7,30 tiga-orang hu- |    

   mah Pendjara Tjilatjap dengan mem | 
pergunakan bambu. e Pan 

Diantara mereka adalah Tujar, ke' 
   
   

    ea 

  

  

    

       

  

    
sin jet dari pabrik G.M. jang terle 

" tak 5 mil dari kota Indianapolis, dan 

| bin guna pesawat? ,,Thundrejet” . 

  

         
    epala garong melarikan Yale 

   

“kuman telah melarikan diri dari ru- 'P 

      

      

  

    
    

    

   

ka garong jang berasal dari Djeruk |4 

jang kini bekerdja dibawah penga" tjanakan, 
| wasan tentara dalam pembuatan me :an ki 

      

  

  

onjelic 

Ali ali 

    

      

  

anak. Tetapi 
eadaannja akan 

     
2 

           

   ekolah ntuk tiap anak. 

H kesempatan bela 
menulis dan berhi- 
kah pertama buat 

getahian, begitupun 

. Selama tahun 1951 
ka 3000 sekolah rakjat ba- 
000”guru sekolah rakjat 
mulai mengadjar.. Pada 
10 tahun jang kita ren- 
ita'akan mentjapai tudiu' 

'kewadjiban-beladjar di. : Pe Ye 
“P Perdjalanan 2000 mil akan ditem 

    

dilan bala 

“kah pertama pagi semua |' 
mendjadi warga-ne 
Kewadjiban mem- 

ini akan mendapat: 

dan 12 tahun, tetapi ha- 
guru dan sekolah un| 

pada 
le- 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

“sud dan tudjuan konperensi - aa 
ngan 

  

   

    

   

kepada rakjat tentang 

    

      

   
   

            

   

    

  

   
   
   
   

    
     
   
   
        

    
        

    
     
      

  

hat procedure ' sema 
, boleh -dika 

    

  
  

   

    

   

  

  bi “23 Ir ni y 

“organisasi | 

   
Perser ikatan Bangsa2. 

     
    
   

  

    

     

  

   

    

    

enjelenggara 

a : ng diundang. 
| Oleh Henry Fast, direktur UNO In- 

erikan pendjelasan tentang mak- 
a.d. jalah, semata-mata 

untuk menjebarkan penera- 

ewadjiban - beladjar 
10 Tahun lagi harus sudz 
ALAM jerview dengan Borge Mich 

tahu 

   

   
'|ropa untuk mentjari ahli2 'penge-" 

  

untuk 
sesudah ' 

diangkat 

  

pa Su 1 Te UR 5 : 3 $$ 

| Menydju tingkatan hidup jg 
| Jebih tinggi » Tele , 

i 

  

gan beberapa keterang- 
la melawan buta-huruf. 

Selandjutnja Menteri PP-& K kata 
kan, bahwa dalam banjak lapangan 
Indonesia: memerlukan ahli2 penge- 

luar negeri, dan tidak lama 
lagi suatu misisukan berangkat ke 

jtahuan untuk Indonesia. Ahli2 ini 
|akin djuga membantu kita untuk me 
naikkan tingkatan industri dan perta 
ni ita —- jang pada hakekatnja 

uga mengangkat tingkat- 

    

   
    

        

LKalau kita ti 

   

   
   
   

      

    

    

BEGINILAH - TJORA 

dak memperhatikan gan 

maka kita akan meng 

Wedjangan menteri Mononutu: 

'@ bahwa anak2 Korea ini angganta2, dari suatu 

organisasi militer. Tapi bukan begitu. Mereka adalah ahak2 pandu dari 
Pusan jang mamerkan uni fjorm-nja kepada kita. ANP. 

» AN N , 

  

   

      

        

   

        

    

    

    

  

  

       
K PANDU ' KOREA. | 
tebar diatas "wi. dengan, sungguh, | 

  

| 

    (an hidup kita — dan akan berlaku se 
b: guru bagi tjalon2 ahli-penge- 
tahuan Indonesia. -- Ant. 

1 Lekpna berang.   
    

  

. Missi AURI ke-lndia 
| Tentang missi Auri ke India lebih 

|tandjut dikabarkan, bahwa missi ter 
sebut, jang dipimpin oleh wk. Air 
Commodore. Wiweko Supono Sabtu 
pagi jl. berangkat ke India untuk 
mengikuti latihan untuk 1 bulan la 

manja. 13 

puh oleh missi ini dalam 48 djam 
dengan berhenti pada waktu malam 
hari di Medan dar Ranggoon. 

Air Commodore Surjadarma akan 
mengantarkan missi tersebut hing 

|ga di Medan. . 
Kedatangan missi di Delhi diha 

rapkan pada tgl. 16 Djuli, dimana 

“missi, setelah menemui pembesar2 
Kementerian Pertahanan dan Ang 
katan Udara India, akan dibagi?kan 
dalam berbagai .staf, seperti Gene 
ral Duty Staff, Administrative Staff, 
Technical Staff, Inspectorate of Air 

| Service dan Aerodromes dil. 
Tempat2 lain jang akan dikundju 

ngi pula ialah Jodhphur, Ambala 
dan Bangalore:” At : 
Dalam missi tersebut urut 31 op   | sir? — Ant. 

  

is 
| wan Pemerintahan 

   

      

  

   
        

  

    

       

   

    

    

  

   

  

   

    

   
   
   
   

    

   
   

      

Sumatera Timur 

  

imatera Timur 

ah sebahagian 
Daerah Jogjakari 

enggunakan haknja 
setj ing, sedan 

.. Gubernur 
ALAM satu pernjataan jang dikeluarkan oleh Masjumi Wilajah 

1 : rkenaan dengan beleid Gubernur Sumatera Utara 
2 | diwaktu jang achir ini mengenai mutasi bupati? dan pembentukan De- 
- | wan Pemerin . Sem | Propinsi Sumatera Utara, dinjatakan, 
“|bahwa Masjumi Wilajah Sumatera Timur menjetudjui kebid 
“Gubernur Sumatera Utara. Nee ga 

takan, bahwa Masjumi Wila 
, setelah memba 
has sedalam?nja suasana pemerin 
tahan di Sumatera Timur dan sel 
5 kutasi dan pengangkatan? Bu- 

li dan Serdang serta Labuan 
reaksi2 jang timbul kare- sfitni Wilageh | Biimatera | 

enentukan pendirian seba- 

   

5 Tim dibelikang 

tang. Oleh karena itu Masjumi bersi 
.kap melihat dan menunggu hasil ke- 

| sanggupan mereka dengan memberi 
| kan kesempatan mereka dalam me- 
laksanakan pekerdjaannja. 

3. Menginstruksikan kepada selu- 
ruh Tjabang, Anak Tjabang, Ran- 
ting Masjumi di Sumatera Timur: 

a. Tidak membenarkan sikap Tja 
“bang, Anak Tjabang dan Ranting 
Masjumi dan keluarga partai, turut 
dalam Panitia/Bedan2 jang udjudnja 
menentang ketetapan Gubernur dia- 
tas dan dengan ini diinstruksikan su 
paja menarik diri dari. Panitia/Ba- 
Gan2 itu serta mentjabut penandata 
nganan segala mosi/resolusi jg sudah   Ik | dikeluarkan. 

ih, Agar lebih mempererat persa- 

Islam dan kaum "Muslimin harus ber 
hati-hati dalam mengikuti atau me- 
njertai soal2 perkembangan masja- 
rakat..— Antara. 

  

| jang 
untuk 

      

   
   
   
    

        

    

  

   

  

     

an | 

            

, maka djumlah pemilih 

“| DPR dengan langsung jalah 8.000,-— 

a- | langsung, maka Tn 

12.000.000. — 1.200.000. Angka 0.8 

ngan” bahwa banjaknja penduduk 

'jadalah 0.6 dari djumlah penduduk 
| seluruhnja. Dengan demikian, maka 

$ .d lam 

isedikit 1/3 dari 1.200.000 jalah lebih 
GT kurang 240. 5 

: Kalau djumlah penduduk 
gjakarta kita  mitsalkan 

SCPKI Jogjakarta terhadap 
T F Pemilihan Umum 

jang harus dipilih jalah “ (2.000.000: 
250 — 8.000.) aj 
duk jang dapat memilih” anggauta 

“ 
Dengan “mengadakan pemilihan 

jang dapat memilih adaldh 0,6 Xx 

Ini ditetapkan berdasarkan perhitu- 

jang berumur 18 stahun keatas dan 
jang memenuhi sarat2 untuk memilih 

lebih dari 994 rakjat jang semesti- 
nja dapat memilih setjara langsung, 
dipetjat dari hak-pilih: Bukan sadja 
sebahagian besar daripada pendu-: 
duk jang buta huruf itu, akan tetapi 
djuga sebahagian besar Garipada pen 
duduk jang dapat membatja dengan 
salah Satu diantara hurut2 Djiwa, 
Latin, Arab, tidak dapat ikut serta 

pemilihan. Sebab djumlah pen 
duduk jang dapat membatja dengan 
alah satu huruf? diatas itu, dan jang 
erUMUr tahun keatas bukanlah 

tjuma 8.000.—- akan tetapi paling se- 

000, : 
jadi pemilihan bertingkat ita ti- 

8 bersifat umum dan demokratis, 
karena lebih dari 99”, penduduk jg 

    

     
     

tuan dikalangan sesama, Organisasi 

adi djumlah pendu- | ngan salah satu huruf? Djawa. Latin 

Jadalair tidak mudah untuk memilih 

'Dalam negara merdeka jg berdaulat 
Harus ada batas2 Per 

deka jang demokratis 
lagi. Menurut saja pendirian tersebut 

Tetapi mengapakah pemerintah ki- 
ni masih mempertahankan adanja 
Kempen? , : 

Dalam wedjangan  selandjutnja 
menteri Mononutu mempaparkan per 
Junja itu. ,,Pernah saja ditanja oleh 
wartawan luar negeri, masih perlu- 
kah dinegara Indonesia. diadakan 
kempen?” Kalau saja pandang tidak 
perlu, tentunja saja. tidak akan me- 
nerima tawaran portepel penerangan 
ini, demikian Mononutu mendjawab 
pada wartawan tersebut. 

  
Norm semangat desa 
belum-doorbreken. 

Setelah penjerahan kedaulatan, 
rakjat Indonesia wjadjib menge- 

tahui akan sedjarah bangsanja sen- 
Giri. “Sebagai dikejahui semangat 
bangsa “hanjalah dipahami betul2 
olx de bovenste la@g dari 
“masjarakat sadja, sedang rakjat di- 
bagian bawah masih.sedikit sekali 
pengertian akan semangat. kebang- 
saan ini. Maka dari itu pemerintah 
kini wadjib. memberikan pengertian 
itu kepada rakjat didesa2. 5 

Kalau kita selidiki masjarakat jg 
letaknja 5 Km dari kota Jogjakarta, 

  

jaitu pusat perdjuangan . kemerde- 
kaan, akan Kita djumpai semangat 
desa jang tebal, jang” mempunjai 
visic lain dari pada dikota besar, di- 
mana penduduknja sudah sedari 
akan ma'na negara Kebangsaan. 
Tapi didesa2 itu norm2 dari sema- 
ngat desa belum bisa di doorbreken. 

Penglihatan masjarakat desa ada- 
lah sangat terbatas. Boleh “orang 
mengatakan itu suatu peninggalan 
djiwa animisme dulu, tapi jang njata 
ialah. bahwa kesempitan itu suatu 
feit. “Maka. setelah Kedaulatan di- 
“serahkan, timbullah tuntutan2 jang 
bertjorak kedaerahan sempit. 

: Rasa kebangsaan dipupuk. 
Maka dari itu — demikian Mo- 

nonutu '—' perdjuangan kebangsa- 
an Indonesia sekarang ini belum. se- 
lesai.. Rakjat jang sedemikian masih, 
harus dipimpin, dan pemerintahlan 
jang wadjib memimpin dan memeli- 
hara rasa kabangsaan.. Bukan de 
bovenste laag dari masjara- 
kat sadja, jang: punja kehormatan 
boleh mengetahui akan arti kebang- 
saan, pun rakjat didesa2 seluruhnja 
wadjib diinsjafkan. Maka kempen- 
lah jang harus menibawa ideologie 
jang tertentu kepada mereka. De- 
mikian menteri Mononutu. 

Mitsalkan perang dunia ke-III me- 
letus, demikian Mononutu, ' dan se-   

  

mereka jang dapat membaftja de- 

dan Arab dipetjat dari haknja untuk 
memilih dengan langsung. 

3. Alasan jang dikemukakan oleh 
golongan2 jarig mempertahankan pe 
milihan bertingkat untuk menolak pe 
milihan langsung adalah tidak tepat. 
Kekuatan dari golongan2 itu, bahwa! 
(2) pemilihan langsung jang dila- 
kukan 0ieh penduduk jang buta hu 
ruf ditindjau dari sudut technis, akan 
menimbulkan kekatjauan dan (bj) 
bahwa ditindjau dari sudut politik 
tidak mungkin bagi pemilih2 jang bu 

CHIR2 ini timbul aliran jang mengatakan, bahwa dalam negara mer 
ZA: jkratis kementerian penerangan itu tidak diperlukan 

itu dapat dipandang memaksakan pendirian pemerintah pada mereka, 
jang telah mengetahui apa arti BERNEGARA, dan jang telah mengeta- 
hui apa arti PERSATUAN BANGSA,” demikian 
Mononutu dalam malam Halal Bhi Hala | : 
pressroom jang diadakan oleh Persatuan Wartawan Jogjakarta. 

himerintah no.! 

s Nasional & Asing 

prinsipieel benar. Memang Kempen 

Ha 
Se 

Gi- 
menteri peneran 

malam. Mingga jang Ialu 

andainja Indonesia Timur akar ter- 
pisah dari Indonesia lain?nja, maka 

saja takut, pada tingkat sekarang 
ini, negara Indonesia akan terpetjah- 
belah. 

Inilah faktor jang pertama, 
nagapa kermpen masih diperlukan da- 
lam negara kita ini. Mengusah 
rakjat Indonesia seluruhnja, Bangsa- 
bewust. Dan faktor kedua, ialah me- 
njemptrnakan djiwa Negara-Bewust. 

Mengenai faktor jang kedua 
menurut Mononutu, kempenlah jang 
bertanggung djawab kepada 
“lemen dan DPR2 di daerah2. 

akan 

Ini 

ani 
parie- 

Seruan Mononutu, 

Maka dari itu Kkempen dan pers 
mempunjai mutlak tugas dalam me- 
ngadakan pendidikan masjarakat. 
Kerdja sama antara pers dengan or- 
gamen dalam masjarakat adaiah su- 
atu pekerdjaan jang prinsipieel. 

Pers Nasional dan Asing. 

Selandjutnja dikatakan oleh Mono- 
nutu mengenai perbedaan pers nasi- 
onal dan pers asing, bahwa dalam 
negara berdaulat penuh harus ada 
batas2'pers nasional dan pers asing. 
iBukanlah ' pemerintah membentji 
| pers asing, | tidak sama sekali, tetapi 
adalah akibat dari adaniz 
tersebut diatas, dan 

    
     

   Gari 2 faktor itu, karena pe ing 
tidak mungkin dapat merasakan   tuntutan? kebangsaan Indonesia. Ke- 

rpada pers - nasionallah Ypeineri: 
Lakan membantu dan menjok 

  

   
   

  

(kembangannja dan kewadjibannja. 
| Demikian menteri Mononulu  dalam:| 
rpertemuan: Halak Bhi Iiajal | malam 
Minggu itu. 

Sebagai achir kata: menteri pene- 

      

rangan Mmenguntji wed 
sembojan jang ,/duli m 
ruh bangsa”. “Sekali Merc 
Merdeka. 

fannja Ign      

Dikabupaten. Bandung  ternjata, 
bahwa peringatan Huri, Heperasi itu 
tidak. hanja dilakukan olea pengurus 
Gan anggota2 koperasi, tapi dibebe- 
rapa tempat telah turut pula mera-   
D.I. Jogjakarta untuk melakukan pe 
mungutan suara “didalam .kantor2 
pemungutan suara. 

5. Undang2 no: 7.dan peraturan pe 

38 RI dulu, ditindjau 
Gari sudut juridis adalah tidak sjah, 
karena pertama, undang2 dan pera: 
turan pemerintah itu memuwut  hu- 

kum sudah dibatalkan oleh pp no:'39 
jang mempunjai kekuatan undang2 
Kedua, undang? dan peraturan tsb. 
tidak dapat didjalankan sebelum ada 
pengesahan lebih dahulu oleh DPRRI 
Sekarang, karena undang2 itu berla 
Ku untuk RT dutu, sebelum terbentuk 
negara kesatuan RI ini. Oleh sebab 
Pb: 39 sudah diganti dengan undang2 
daruraf oleh pemerintah RI. seka- 
rang, Maka seharusnja. pemerintah 

D.I. Jogjakarta memakai undang-un 
dang darurat sebagai dasar untuk 
membentuk DPR daerah Jogjakarta.   ta huruf itu untuk memilih anggauta 

DPR dari tjalon2, jang tidak dikenal 
nja, tidak akan lenjap dengan pemi 
lihan bertingkat. Sebab, pertama ba 
Egi pemilih umum jang buta huruf 

pemilih?, jang djumlahnja ' dapat 
meningkat sampai 80 dari tjalon2 jg 
banjaknja tidak “kurang dari 500 
atau 600 orang. Kedua, tidak ada dja 
minan bahwa pemandangan politik 
Garipada pemilih2 jang dapat mem- 
batja, apalagi jang hanja pandai 
membatja ' dengan huruf Arab ada- 
lah lebih Juas daripada pandangan 
politik mereka jang buta huruf dan 
katanja ,,buta — politik” itu, 

4. Kita tidak mengetahui tjara2   buta huruf dan lebih dari 9575 dari   jang akan dipakai oleh pemerintah 

Apabila Pemerintah daerah berke- 
beratan untuk 'mendjalanken undang 
undang itu, maka satu2nja djslan jg 
Gapat ditempuhnja untuk membentuk 
DPR itu, ialah dengan mendjalankan 
pemilihan langsung menurut pedom- 
an diatas 'itu, pemilihan mana sela: 

rang telah dilaksanakan djuga didae 
rah Minahasa. 

6. Dalam pada itu PKT menuntut 
supaja sifat bebas dan rahasia dari- 

pada pemilihan umum” itu didja- 
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Peringatan Hari Koperas 
LL. memuaskan. 

ARI KOPERASI Jang pertama pada tg 12 Djuli diperingati oleh se- 
genap organisad koperasi dikabupaten Bandung, 

garaan peringatan dikabupaten? Jainnja masih ditun 
Badan Koordinasi Koperasi Djawa Barat. 
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Darjono dan Sugij 
| bersalaman. 
Djapendi & wartawan akan mem 

hubungan. 
$$ ALAM Mingeu ini dipressroom dilakukan pertemuan Halal Bhi Halal 

oleh persatuan wartawan kring Jogjakarta, jang mendapat kundju- 
ngan djuga walikota Mr. Soedarisman Poerwokoeseemo, Prof, Mr, A.G: 
Pringgodigdo, dan kepala DjapendiDarjono, Tidak berapa lama sesu- 

   

    
tag 

ono| | 

baharui' 

“dah pertemuan dilangsungkan, mal am itu mendapat kehormatan hadir- 
hja- menteri penerangan Mononutu, | jang pagi harinja telah tiba di Jogja- 
karta bersama wakil Presiden Moh. Hatta. 

Pertemuan dipimpin oleh ketua 
PWI Sar. Sugijono sendiri, jang mem 
beri pendjelasan maksud pertemuan. 
Diantaranja dinjatakan bahwa sam- 
pai Kini hubungan antara wariawan ! 
engan Gjawatan penerangan daerah 
belum sampai apa jang dimaksud. 
Waka dari itu Sugijono menjerukan 
supaja Djapendi selandjutnja mem- 

perhatikan kepentingan2 . wartawan, 
“sehingga dapat lantjar dalam peker- 
“Gjaannja. Semoga mulai malam itu 
kerdja sama antara Wartawan dan 
Djapendi dipererat dan diperbaha- 

'rui lagi, sehingga ketegangan jang 
selalu ada dapat dihilangkan sama | 
sekali. 3 

Sambutan2. 

Sambutan2 malam itu selain dari- 
pada rekan? wartawan sendiri, djuga 
berbitjara walikota, Prof. Pringgo- 

digdo, kepala Djapendi Darjono dan 
menteri 'Mononutu. Walikota Mr. 
Soedarisman sambil mendjawab pen- 
dirian wartawan S.K. Trimurti men- 

elaskan dengan pandjang lebar apa 
arti individu sebagai anggauta ma- 
sjarakat. dan individu jang “ber- 
Tuhan sebagai manusia biasa: 

Prof. .Pringgodigdo' hanjalah me- 

   

djadi sekertaris negara didjaman RI 
(sebelum clash), diwaktu ia dapat 
langsung hubungan dengan  warta- 
warn2 di Jogjakarta. 

Sebagai djawaban: terhadap utja- 
pan Sugijono selaku ketua PWI Dar- 
jono, kepala Djapendi menjatakan, 
bahwa dikemudian hari Djapendi 
akan bermaksud selalu mengulurkan 
tangannja kepada “wartawan. « Tapi 
sebagai manusia ja tidak luput dari 
pada kesalahan2, demikian Darjono. 
Maka dari itu kata Darjono,-selan- 
Gjutnja, . bila kelak ada tindakan 
Djapendi jang mitsalnja merintangi 

| pekerdjaan wartawan, Darjono min- 
piakon dengan sangat supaja hal se- 
demikian segera disampaikan kepa- 
danja. Sehingga at segera dibe- 
reskan. Kemudian sebagai tanda per 
sahabatan jang erat Darjono mengu- 
lurkan tangannja, bersalaman dgn 
Sugijono. 

Mengenai sambutan “menteri Mo- 
nonutu lebih landjut dimuat dalam 
ruangan lain dalam surat kabar ini. 

ak 

aka SKS 

  

Keuntungan bersih ma- 
leman Ik. R. 100.000.— 
Sebagai pernah tersiar kabar, bah 

wa keuntungan Maleman Sriwedari 
j. adalah Ik. R 140.000. . 

Lebih landjut dari Djawatan Pene 
rangan Balai-kota didapat ketera 

ingan, bahwa keuntungan itu masih 
i merupakan keuntungan kotor. Djum 

lah tersebut: masih minus hasil per 

  
da waktu normaal tiap maiam Ik. 
menghasilkan R-2.000.—-. Padjak per 

tundjukan dan lain2 masih akan di 
perhitungkan. 

Dengan keadaan demikian keuntu 
ngan bersih setjara globaal dikira- 

|kirakan antara R 175.000-—- sampai 

R 100.000.— Keuntungan rieelnja di 
duga. pada pertengahan bulan ini 
akan dapat diketahui. ' 

Selandjutnja “didapat keterangan 

bahwa untuk apa keuntungan itu di 
pergunakan, akan diserahkan pada 
beleidnja D.P.R. Surakarta,  demiki 
an Djapen Kota Solo. 

t 
| 

| 
! 
! 
1 

sedang penjeleng- 
ggu lapurannja oleh 

maikan penduduk desa seumumnja. 
Pengibaran bendera selain dikan- 

tor koperasi nampaknja merata sam 
pai kedesa-desa, bahkan ketjuali pe 
ringatan naenurut rentjana semula 
djuga dibeberapa tempat diadakan 
ayak-arakan  rakjat mulai ajara 9 
pagi Sampai djarm 15.00, dan djuga 
dibeberapa desa diadakan pertundju 
kan wajang golek. 
“Menurut keterangan pengurus Pu- 

sat Koperasi Kabupaten Bandung se 
lama bari peringatan itu pihak ten- 
tara telah mernberikan bantuan, ter- 
utama didaerah? jang keamanannja 
baru setengah2.. 

Berupa usaha. 
Disamping peringatan, djuga atas 

usaha gerakan? koperasi setempat 
kemarin telah dilakukan: pula usaha2 
lainnja, misalnja di Tjibeureum telah 
digiatkan,' persiapan? mendirikan 
penggilingan padi, di Tjisugur men 
dirikan perusahaan bata dan genting, 
di “Tjinahi disiapkan pendirian kope 
rasi konsumsi, di Padalarang disiap 
kan pendirian paberik atji, di Tjipa- 
raj chusus diadakan aksi menabung 
setjara besar-besaran selaras dengan 
persiapan mendirikan setasiun per- 
tjobaan pertanian ' dan perikanan 
jang ditaksir 
R :100.000.—, di Tjikalong persiapan 
membeli truck untuk mengadakan 
pusat angkutan kaju bakar dan ba: 
han? bangunan. 

Dilain? tempat, 
Selandjutnja diterima keterangan, 

bahwa peringatan Hari Koperasi ini 
dengan meriah dilangsungkan dida- 
erah Garut, sedang didaerah Tasik- 
malaja “berita Hari Koperasi ini di-   min sepenuhnja oleh pemerintah. In 

tuk ini pemerintah supaja mengambil | 
tindakan selekas-lekasnja utk meng- 
hapuskan SOB dan lain? peraturan jg 
menghambat  djalannja pemilihan 
umum ' seperti jang dikehendaki. 
Demikian pendirian SCPKI Jogja. 

torima dibeberapa tempat agak 'ter 
lambat, sehingga kemarin Siang bas 
ru dimulai peringatan dengan seder 
hana. 

Kabarnja didaerah Bogor, dibebe- 
rapa tempat gerakan Hari Koperasi 

ngursikan kenang2an selama ia men- 
D 5 s 

tundjukan tetap Sriwedari, jang pa | 

membutuhkan ' biaja |: 

Anak SP. Bako 
Alam " 

DALAM amanatnja harj ini 

S.P. Paku Alam selaku kepala 

“daerah Jogjakarta menjatakan 
PERMULAAN pemilik 
an umum uatuk anggauta Ds“ 
Pt Daerah, Dikatakan supaja 
benjolenggaraannja  dilaksana " 
kan dengan tjura seksama dan 
menetapi djangka-wakta jeng 
telah Gitetapkan, “Demikian 
amanat Paku Alam. 

Kepada pegawai? negeri di- 
seluruh Jogjakarta diserukan 
Supaja membantu para petu- 

gas pemilhhan ini dalam penje- 

| 

Tn 

lenggaraannja, Pula mengha- 
rapkan rakjat memperguna- 
kan haknja sebagai warga ne- 
gara Indonesia dalam pemilih 
an tersebut ialah mendjalan- 
kan hak memilih dan dipilih. 

Demikian Paku Alam. 
, 

| 
| 
f 
| 

| 
| 

| 
| 
t 

| 
| 
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Rombongan Hatta tiba. 
SABTU pagi dengan menumpang 

pesawat terbang. Canadair rombong- 
an Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. 
Ikut dalam rombongan menteri pe- 
nerangan Mononutu dan Maladi ke- 
pala djawatan radio. Dilapangan ter- 
bang Maguwo tampak pendjemput2 
S.P. Paku Alam selaku kepala dae- 
rah, Wiwoho dengan isteri, walikota 
Jogjakarta dan anggauta2 Dewan 
Pemerintah Daerah. Diantara para 
pendjemput terselip S. P. Hamengku 
Buwono IX jang datang dan pulang 
dari lapangan terbang dengan me- 
ngendarai mobilnja sendiri, diluar 
pormasi pendjemput. Dari . wakil 
Dipisi Diponegoro datang dari Se- 
marang overste 
ginto. 

Sesampai digedung. negara para 
tamu diterima oleh BPH Purubojo 
dan anggauta2 pemerintah daerah 

|lamnja. Sehabis istirahat sebentar 
| wakil Presiden Hatta menerima pers 
untuk bertjakap2. Dalam ruang lain 
pertjakapan ini dimuat tersendiri. 
Malam Minggu wakil Presiden me- 

ngadakan pertemuan dengan wakil? 
djawatan daerah Jogjakarta untuk 
merundingkan soal pendirian biblid-. 
theek, jang sudah lama  mendjadi 
rentjana. ES 

Hari ini rombongan wakil Presiden 
akan berkundjung ke Magelang dang 

| tjandi Borobudur. 

letnan kol. Moko- 

  

Kita terima 
Telah sampai dimedja Redaksi se . 

buah buku ,,Sedjarah dan Perdjua 
ngan di Malaya” jang diterbitkan 
oleh Usaha - Penerbitan Nusantara, 
di Jogjakarta. 

Buku tersebut dihimpun oleh LK. 
Agastja, tebal 144 halaman dengan 
harga R. 15,— termasuk ongkos ki 
rim. , 2, 

Perlu dipunjai untuk direnung, di 
batja dan didjadikan santapan fiki 
ran. 

SINGKAT JOGJA 
— SEMALAM didalem Widjilan Ju- 
donegaran dilangsungkan malam Si- 
lacacurachmi oleh N.V. Badan Penje- 
lenggara Kebutuhan Rakjat, jang di- 
ketuai oieh Susiswardjo. 

— OLEH Rakun Pemuda Indra Pr 
nama bagian orkes Tukangan malam 
Minggu jl diadakan pertemuan Ha 
lal Bi Halal, jang dikundjungi oleh 
RK dan RT dari wilajannja masing2. 

  
  

— Terhitung mulai tanggal I-VI-51: 
kepala kepolisian “daerah Kab: Tj 
latjap, Kom. Muda. R. Dipoatmodjo 
dipindah ke Pekalongan, sedang se- 
bagai pengganti Kom. N7uda R. Sing 
gih Warsito dari Purwagkerto. 

  mm 

djumlah besar anggota? baru. 
Chusus mengenai aksi mena: 

bung”, pihak Badan Koordinasi Ko-' 
perasi Djawa Barat telah dapat 
mengkira2Zkan hasil jang besar, ter- 
utama djika mengingat bahwa usaha 
itu semata-mata merupakan usaha 
rakjat untuk rakjat. :" " 

Hari Koperasi djuga diperingati 
di Medan dalam satu rapat umum: 
siang ini dengan bertempat di Mel 
dan-Bioskop. Peringatan 'ini “diseleng” 
garakan oleh Panitia Hari Koperasii 
Seluruh Indonesia Sub-kota Medan, 
jang diketuai oleh Ishak, Ketua Ika: 
tan Pedagang Etjeran Indonesia di Medan, dimana tergabung . kedai2: 
bangsa Indonesia di Medan chusus:: nja dan Sumatera Utarg umumnjas. 
Dalam rapat umum ini selain diba. 

tjakan amanat Wakil Presiden, dju 
ga telah dibentangkan riwajat pers. djoangan gerakan koharasi Indonesa 
dan arti Hari Koperasi Indonesia, 
Antara, ag Tp 

1 

    
INDRA: ,,MALAJA" Spencer fr, 
James Steward na Tt » SANA SOBOHARSONO: ',,Marine Raeders” Pat O'Brien, Robert Rysn, Ruth ” Nussey — 13 th. f 2 PEN SONG! »She Wolf cf London? 
"ina Naa Don NI Sara, Ha- 

LUXOR: ,BUFFALO' 
Mc. Crea, Mavreen  G'Hara, Linda Darnell dll. — 13 th, keatas. Yak 

BILL” Joel   ini telah berhasil memasukkan  ge- 
REX: ,The Good Hiarnor Man”, Jack 
Carson —- segala. tur, 3    

   

 



     
      

     
   
      

        
    

    

     
        

  

    

      

  

   

   

    

  

   

  

   
     
    
     

  

    

     

      
   
   

    
    

ak sependapat. dengan Kelk. 

Penka, Ngap, roman Hehe 

rapi 
“aja tidak. Naat Ka Keik 
itu? Itu sungguh menarik hati! $ 

Begini-kalimat itu: 3 
Att lezen. Kelk mangan met voldoe- 

y soms.met instemming, MAAR 
: DEA Aa 2G (Kami -atjap kali 
rx menahan tulisan Kelk dengan kepu 

asan, kadang2 dapat Se en 
TIKAR: KALI INI sj 

sg 

»De Tya”, atjap. kar Bin tu 

   

  

ladjari dengan sungguh2. 

| supaja mengoper: 

| mengoper dulu paberik2 minjak di 

sel ndjutnja, 

seorangan di Am 
. Djerman, Italia, Jun 

Semua Kawan 'itu 

Makki men akan, bahwa 
| r tawaran AIOC 

bang minjak di 
ana “Iran jalah 

      

Gach Saran. R    

Abadan dan setelah itu dengan Tang 
ligus tambang2: minjaknja. 

dy minta berheng 

wa Henry F. Grady telah mengadju 
kan lagi permintaan berhenti selaku 

t Gutabesar. Amerika Serikat di Iran, 

dan Truman akan .mengabulkan per 
| mintaan'itu pada saat jang tepat.” 

Sekretaris pers Joseph Short me- 
ngatakan, bahwa ketika Grady ber- 

taan untuk Membatasi pengangka- | 
tan itu hingga'12 bulan dan kini'ia. 
minta kepada Truman untuk mem- 
pertimbangkan permintaannja jang 
semula itu... 

Loy Henderson, dutabes sar Ameri- 
ka untuk India telah disebut2 nama 
nja selaku pengganti Grady. Short | 
menegaskan, bahwa permintaan ber 
henti. Grady itu tak ada sangkut-pa   1 lisan “Kelik dengan kepuasan, walau 

5 AG NA pendiriannja berlain-lainan. Tapi 
& “meski berlain-lainan pendirian, dapat 

ak De rja” menghargai  tjara Kelk 

| menulis. Taranja berpikir, tjaranja 
“ menguraikan pikirannja itu, | serta 

kirannja. 

jang? malah De Tia” dapat | 
jetudjut tulisan Kelk, tentu, apa 

iran jang diuraikannja,  tja 
3 dan “dasar pikirannja kebetu 

esuai dengan pikiran ,De Tya”. : 
33 PEN UM Ta 2. Kelimat ind 

— mengandung ma na jang dalam. Ja 

     

     

     

   
   

      

   

   
   

    

     
   

      
    
   
      

   
   
   

    

    
   

  

    

   
    

   Te kiran Hara wekgkratanN pa 

P dasar pikiran Kelik itu. Dus: tulisan | 
Kelk itu sama sekali tidak dapat di | 
hargai oleh. ,De Tia”. Dan penda 
pat ,,De Tjd” itu, tjukup terang dan 
tadigena jertjantum dalam kalimat 

pendek itw......... vaak met voldoe- 
ning, SOMS met menapak ai 

2 DITMAAI 5 

Alangkah terangnja Siar kadjans! | 
nja kalimat j jang sependek itu. Baik 
bagi Kelk sendiri, baik bagi pemba | 
tja lain-Jainnja, djuga' bagi kita se': 

  

   

  

      
   
    
   
    
    
    
        

   

i Pan semu”, 
J 2, '& land der symbo- 

pasti djuga bagi penduduk 
“dinegeri kita ini. Sebab 

udajaan Indonesia, satu tjo 

    
   

   
    
   
   
   
    

  

    
   
   

     

    
   
    
   

   

   
    

    

   
   

        
   

   

Tudjuammja tidak tertjapai. 
2, & 

jakan:. pembatja pasii ti h 

u sekaran 
i L 6 Aa ae Dinda orang 

' Karena seakan-akan orang berpikir. 
2 tidak gagah, apabila tidak memukul, 

ba Haa aksi, apabila tidak mentja | 

ali. 

3 : t “dalam La 
3 “Cowrant” ah Oa edisi sebe 

st £ 

-p 
terlampau “halus, tidak ter | 

    

  

|. Tapi sabariah, sampai sej 
a ib   : 951, kam 

    

Ta ae mem teu 

utnja dengan maksud presiden Trus 
man untuk mengirimkan missi Wet 
mewa Harilman, ke Teheran. 

Sikap Inggeris mutlak? | 

Bawaan kk itu Reuter mewartakan 
dari London, bahwa djurubitjara ke 
menterian luar negeri Inggeris me- 
ngatakan, bahwa Paeeria telah men | 
“@jelaskan sikapnja mengenai 
sengketaan ntinjak di Iran. 

| “Ya fak dapat menegaskan, apakah 
“politik jang didjalankan oleh Ingge 

pet 

Lris dalam menghadapi sengketa ita, 
jang didasarkan atas penerimaan ba 
Ik putusan Mahkamah Inter nasional | 
dapat diubah clek kurdjungan Har- 
riman ke Teheran. Dikatakannja, 
bahwa tugas. jang diberikan kepada 
Harriman adalah sulif dan Inggeris 
“mendoakan ia dapat memperoleh'se- 
suatu hatsil. : 
Menurut AFP London, menteri 

Juar negeri Herbert Morrison menga 
takan, bahwa seluruh dunia merde- 
ka mungkin akan merasakan . kon- 

   

-sekwensi2 jang tak" menjenangkan, ! 
“Gjika kongsi minjak Inggeris ter- 

| paksa meninggalkan Iran, — Ant- 
“UP-Reuter- BEP, , 4 

at Nasional Ian kapel bangat tawaran? tehmisi | 
“bekerdja. pada meskapal im injak I 

Inggeris meninggaikan | 
anitya nasionalisasi 

j bahwa : 
manja dari kong | 

Kedu dipe- | 

Iran | 

Dari Washington. dikabarkan, bah | 

tolak ke Iran lebih dari setahun jang : 
Halu, ia telah mengadjukan permin- 

  

La 

  

  

aberik2 Tlah demikian ag 
1 Tah kran. 

  

             

     
      

    

  

   

   

   
   

        

    

                 

   
    

    
       

       
   

     
    
        

  

      

  

TN 
Nina “Dia manah, berhenti. 

Dr. Schacht Hi Djakarta 
Dr. Hjalmar Schacht, bekas pemim 

“pin Reichsbank dan ahli keuangan 
Djerman, menerangkan kepada pers 

di Roma, bahwa ia tak lama lagi 
akan berangkat ke Djakarta, atas 

undangan pemerintah Indonesia. 
| Dr. Schacht, jang tiba di Roma 

“hari Kemis jl, mengatakan selandjat 
nja bahwa ia tidak menerima sesua 
tu djabatan resmi. Menurut berita? 
"pers belakangan ini, Dr. Schacht te 
lah diminta untuk mendjadi penase 
hat perekonomian dan keyangan pe 
merintah Indonesia. — Ant.- AFP. 

  

  

Djepang djangan boleh 
di Irian 

“Perhimpunan Serdadu2 Pedjoang 
Perang Dunia IT Australi, menuntut 
'supaja dalam perdjandjian perdama 
ian dengan Djepang itu dimuat pa 
sal2, “jang melarang immigrasi 
orang2 Djepan “3 kepulau2 :sebelah' 

utara Australi” terutama Irian. Di | 
tuntut pula, supaja. Diepang hanja ' 
boleh membentuk angkatan perang 
untuk pertahanan sendiri dan dja 
ngan diperbolehkan ' mempersendja 

“tai kembali angkatan laut dan mem 

pergunakan MANA terbang ang 
katan laut. 
Kekajaan Djepang jang ada diluar 

negeri, jang menurut perhimpunan 
tadi berdjumlah sekurang-kurangnja 
4.250.009 dollar, supaja dibajarkan 
kepada bekas? tawanan perang dan 
kepada orang2. jang mendjadi tang 
gungan serdadu2, jang tewas dalami 
tawanan. — Ant.- UP. 

  

: 5 Malik pedia na 
AJA merasa gembira. dengar dari |S Korea akan berhenti: dalam waktu jang singka 5 

Malik, ketua delegasi Rusia di PBB ketika singgah. “ Stockholm dalam 
perdjalanan pulang ke Sovjet. Uni untuk beristirahat. 

alami di Korea 
surat? kabar, bahwa Hentikan di 

demikian Jacob 

3 

| Suka kepada orang? | bahwa saja adalah tetap orang bia 
Amerika. : 

“Kepada pers selandjutnja dikata 

kannja dilapang terbang, bahwa ia 
| tidak dapat kemukakan sesuatu hal 

an saudara, “dan, jang penting mengenai cease fire di 
| sana, karena tidak ambil bagian dim 

5 perundingan2. 
Ketika ditanja pendapatnja Shan 

tang orang2 Amerika, Malik menja 
can: ,,Saja suka kepada sebagian 

r' orang2: Amerika. Setelah saja 
an pidato radio saja mengenai: 

  

g AA mibician diadakannja cease fire 
“di Jaana, saja.terima sedjumlah-su| 

Tapi. kebanja “tanda sympati.   

    

enurut pendapatnja, orang2 Ame 

dan ORANG Rusia dapat 'persa:    
“Kita semuanja adalah manusia. 

Saja tidak lupakan pesanan jang di: 
sampaikan Kepada saja, ketika mu 

San Dan 
     

    

  

    

    

    
    

IT ton bom diatas Korea Utara. , 
. | Mereka telah menjerang per 

sepinajang. Da Kore : 
ae $ t 

DESAWAT2 »Super Fortrese” pada hari Djawat Pa 140 

    

  

      

  

   

    
   

  

   
    
    

n ngan? dan. pertahanan? komunis 
Kota? : nan 

    

dekat Pyoneyaak 

116 mil di Haa Timur dan Hongat, 
tetapi 'di front. Barat. tidak menda 

jang kuat. dari pihak. Komunis. 
Dikatakan bahwa di daerah tengah 

front Barat, dimana terdapat lebin 

dari 400.060 serdadu komunis, kedua 
a | pihak tidak ang erna Kas 

    

   

    

      

, RAMA 1) 

Ia Gerakan infanteri PBB. 
“patroli? Tainnja jang bergerak di 

Timur Laut Hwachon telah dapat 
madju.14 sampai 186 mil dengan ti 

“dak mendjumpai perlawanan komu     

   
     

    
     

           

   

    

   

    

. 3 se 
og 'agen polisi, dan 9 orang 

| dalam Pen jang, 

  

. diatas | Plis Dua Te 
: maka Nana tot nata baru? ini 

kan penerbangan diatas ko 
sebuah ballon Mont- 

Wang Ma Dp 

  

   

   

          

nis, tetapi lebih Timur lagi ja'ni di 
ebelah: “Utara. Yonggu 'pasukan2 P 

|BB harus bertempur 30 menit lama 
nja sebelum pihak komunis terpak 
Sa mengundurkan SO ora 

Diwartakan Saahattnda bahwa 

    

|| dekat Barat Daja lingkaran 5 mil 
| sekitar Kaesong, sebuah patroli PB 

B mengadakan pertempuran selama 
15 menit dengan kesatuan Komunis 
jang terdiri dari 50 orang. — Ant.- 

# 
  

Tata Pada hari Kemis telah sampai 
di Manila kapal  Socrates dengan 
membawa muatan pertama bantuan 
|ECA untuk Pilipina, berupa pupuk 

Dgam'at. diserahkan. MAppa AA, .pemb 
12 Plipine. '   

Na orang Amerika bernalar seperti | : 
anak2 jang tersesat,. jakni. dengan | 

i tidak dapa ak suatu | 

sa dan karena itu saja hendak njata 
kan hari.ini, bahwa saja pertjaja 
akan perdamaian di Korea”, demi 
kian Jacob Malik ketika hendak me | 

neruskan perdjalanannja dari Stock ' 
hclm ke Moskou achir minggu jl. — 
Ant. - AFP. 
'Bonn, 3 

Pat Skymaster hari 
“ bakar di Bangkok 

Penumpang2nja hanja lu- 
ka? ringan. 

Swa pesawat terbang Skymas 
ter kepunjaan maskapai ,,Pacific 

'Overseas Airways”, jang mengada 
kan pendaratan darurat di Bangkok 
telah “terbakar, akan .tetapi untung 

para penumpang dan anak buahnja 
mendapat luka2 ringan sadja. 

Pesawat .tadi baru sadja berang 

:5 tahun 

kat dari. Bangkok menudju - Hong |   kong, ketika terdapat kerusakan pa 
da. mesinnja,. hingga terpaksa men 

darat lagi. Setelah penumpang2 dan | 
100.000 peso, sebagai: penghargaan anakbuah terdjun dari pesawat jang 

sudah mendarat tadi, maka api mu 

Jai menjala-njala. “ Penumpang2nja 

terdiri dari orang2 Indonesia, Tiong   
pat kemadjuan karena perlawanan: 

tiruan sebanjak 4000 ton, jang md 

hoa dan Eropa. — Ant. - UP. 
Pena n Ben IA 

| Perdjandjian dagang dgn 
' Djerman Barat ditanda- 

tangani 

Komi sariat Tinggi Republik Indo 
nesia di Den Haag mengumumkan, 
bahwa kemarin telah ditandatanga 

-ni perdjandjian perdagangan antara 

Indonesia dan ' Djerman Barat di 

Penandatanganan  dipihak Indone 
Bonn. 
sia dilakukan oleh wakil Komisariat 
Tinggi “R.T, Djumhana Wiriaatma 
aja. Mengenai isi perdjandjian terse 
but belum didapat  keterangannja. 
Demikian meniirut berita AFP, dari 
'Den Haag. — Ant. : 

  
  

Tito pudji. negara2 Barat 

Marsekal: “Tito mengatakan, bahwa 
'vnegara2 Barat telah menundjuk 
'kan, bahwa. mereka mempunjai pe 
ngertian jang lebih baik terhadap 
rakjat Jugoslawia, dari pada apa jg 

didapat Jugoslawia dari suatu nega 
ra jang menamakan diri negara So 

sialis”. 
Kata. Tito, negara? Barat telah 

membantu Jugoslawia dalam saat2 
jang tersulit, hingga Jugoslawia bisa 
membangun kehidupan dan masa de 
pan jang lebih baik. 

Demikian kata Tito menurut k.h. 
»Tanjug”, berhubung dengan hari 
ulang tahun ke-10 dari pemberon 
takan rakjat Montenegro hari Djum 
rat jl. Ant. - HP 

     

25 000.000: Dollar tak tu 
kup. bagi Iran 

  

D jurubitj ara maa Export Im 
“port menerangkan, bahwa pindja | 
man bank. Ne kepada Iran jang be | 
sar nia $ 25.000.060 Lidak akan tju 
kup : balon" menolong Iran menjela | 

Be 

    

   
     

    

  

   

     

karang. JA PR 

Dari djumlah 9, s 18,000. 000 
akan dibelikan alat2 pembuatan dja 
lap, $ 6.800.000 untuk 
rentjana2- pertania 

1 'penglaksanaan t 

—- diantaranja | 
“pengairan dan $ 20 900 untuk penje 

koreleletris, —aj, lidikan sumber2 
Ta 1 LN : 

iri dari Ka 10 
bas Togo . bataljon. Gur- 
kha, & bataljon 2egiment Malaya, 1 
Skadron RAF' (angkatan udara Ing : 
geris), dan 3 “skadron Malaya 
Scouts terdiri dari orang2 Inggeris, | 
Rhodesia dan Australi. 

bjuga sebagian besar dari polisi | 
Malaya “jang beranggota 110.000 | 
orang itu dikerahkan dalam gera | 
kan tersebut. — Ant. - - Reuter. 

  

   

| njah pasukang 

2 'da permulaan bulan September,j.a.d. | matkan diri dari keataan darurat se | Na Pn MN Ana 
| 3000 otang tentara Austra 

"lam sjarat2 perdjandjian 

“tentara, jang 

|xi Sr AAN .setelah pulang dari 
$ 

Mndnwai kb k bahwa: 

TA 

i 

i 
! 

Belakang. bin 
eteah ditarik, kembali 

en ini telah. 
uan di Canberra 

untk mer mading gan tentang nasib- 
Sustala.di Djepang 

perdjandjian ' perdamaian 
D. " (utanda :ungani ps 

    

       

setelah 
GEN    

“ini di Diepang “ada kl. | 
lia .dan da, 

itu semua 
menduduki  Djepang 

harus di tarik mundur selama 29 ha 
ri sesudahnja perdjandjian perda- 
maian ditanda tangani. 1 
Berhubung dengan itu niaka 

Dowasa 

Mente 

kornperengi London menerangkan, 
ini: Gi Kores masih ter Gjadi 

psuak Uu pertempuran?, maka.P asukan2 
tralia tidak mungkin ditarik kem 

| bali dari daerah pendudukan di Dje- 
“pang. Ditegaskan puls, bahwa' de- 
ngan adanja serangan2 di Korea itu, 
maka kita wadjihlah ' mengadakan 
persianan2 guna mengatasi segala ke 

(mungkinan akan mendjalarnja per- 
tempuran di Korea itu. Achirnja di- 

“terangkan, bahwa dengan adanja per 
Gjandjian per nana dengan, Des 

| pang itu maka segala keruwetan jg 
|dihadapi oleh negeri2 Asia mendjadi | 
'beban Australia setwuhnja. Demiki- 
an al. Menteri Pertahanan dalam ke 

|te ran gannja semalem. — R.A, 

  

   

  

  

Hak2 istimewa USA di Saudia 
YUMUMKAN & Washington, ha Amerika Serikat telah 'menda 

istimewa dari pemerintah Saudi Arabia Satar terbang 
tahun jang akan datang ini. 

pat hak? 
Dhahran selama $ 

Sebagai djasa' pembalasan, Ameri 
ka akan membantu Saudia dalam 

pembelian perlengkapan2 militer di. 
Amerika Serikat, dan akan melatih 

pasukan? Saudia untuk memperguna 
kan perlengkapan “tadi. Biaja lati 
han2 tadi akan diparo antara kedua 
pemerintah. : 

Dhahran merupakan pangkalan jg 

terdekat dimana terdapat instalasiZ 
Amerika, dari daerah2. sumber, mi 

njak Sovjet. Jmerika mempunjai pe 
gangan.di Pbahran, seraendjak ba 
gian genie dri tentara Amerika ke 
tika tahan 1945 membuat landasan? 
.terbang dan hangar2 disana. 

Menur: lt persetudjuan baru jang 

ditandatangani tg. 18  Djuni 1961, 
Amerika diidzinkar memperguna 
kan lapangan terbangi Dhahran seba 
gai tempat untuk C3 elenggaraan, 
untuk memperbaiki dan untuk dinas2 
tehnik lainnja' dari penerbangan 

Serikat.”- — pemerintah Amerika. 
Ant. - UP. 1 

Kapal Distian pertama 

  

Dari Cairo Kk b. Djerman Barat D. 
P.A. mewartakan bahwa pada hari 
Kemis kapal Djerman jang pertama 
sedjak tahun 1939 ae melalui te 
rusan gueZ. 5 

Kapal tersebut, abi kapal ,,Klaus 

Scheke” “kepun jaan kongsi -,,Hansa 

Lines” dan memuat fosfat untuk nye 
pang. — Ant. - Reuter. 

  

Bradley sokong. Truman . 
Akan kredit sebesar 8.5 

miljard.. n 

Ketua kepala2 siaf gabungan Ame- 
rika, djenderal Omar Bradiey, menga 
takan Kepada Panitia urusan Luar 
Negeri Madjelis Rendah, banwa ba 
tas2 pertahanan Amerika Serikat. di 
Sebelah Timur tetap berada didjan- 

tung Eropa. f 
Sewaktu meminta kepada Madje- 

Is Rendah persetudjuan tentang kre- 
Cit sebesar 8.500.900.090 doliar untuk 
bantuan militer serta ekonomi kepa 
da negara? serikat Amerika jang di 

  

inintakan oleh. presiden Truman, 
Bradiey menambahkan, bahwa kete- 
gangan dunia belum lagi reda dan 
organisasi Pakt Atlantik dewasa ini 
lebih penting daripada, 2 Tenun jang 
latu. 3 

| Bradley menegaskan, bahwa untuk 
segera dapat mempertahankan diri 

lagi dari sekarang, Eropa 
membutuhkan perindustrian ' alat2 
sendjata. — Ani, AFP: 

  
In 

Philipina sokong - Unicef 
Kabinet Pilipina telah mengesah 

kan sokongan Pilipina kepada Uni- 
cef (Dana Darurat Kanak2 Interna- 

isional PBB), berupa kopra seharga 

bantuan Unicef kepada Pilipina. 
Kabinet djuga membentuk sebuah 

panitia untuk menerima sokongan2 
suka rela kepada Unicef dan mene 

tapkan hari PBB, 24 Oktober, seba 

gai tanggal pemasukan terachir da 
ri sokongan2 jang dikumpulkan di 
seluruh negeri. — Ant. - UP, 

Lagi satu Divisi Amerika 
mendarat di Djerman 
Divisi lapis badja ke-2? Amerika 

Serikat hari Djuivat ini mulai dida 
ratkan di Bremershaven, Djerman | 
Barat. Dengan kedatangan divisi 
tadi, maka djuamlah pasukan Ameri 
ka di Djerman meningkat mendja 
di kira2 150.099 orang. — Ant. - UP. 

  

  

Kerugian2 fihak Utara 

$ Menurut tjatatan 
s ma ep Washington. 
Kementerian angkatan darat Ame 

rika mengumumkan, 2g menurut 

taksiran, fihak Utara hingga 4 Dju 
li telah menderita kek: an2 seba 
njak 1.202. 923 O ng, termasuk 812. 

131 orang serdadu jang tewas dim 
pertempuran, 163.473 orang serdadu, 
jang ditawan dan 166.718 jang menje 
rahkan diri tidak dalam pertempu 
ran. 

“ Dari djumlah? ' ' tersebut, 608.525 
berasal dari Korea Utara dan 594. 

403 serdadu Tionghoa. 
Kerugian? jang diderita oleh fihak 

Tionghoa da pertempuran? ber 
djumlah 500.197, dan  fihak Korea 
Utara menderita. kekalahan 312.630   orang. Adapun jang 'ditawan, 146. 

091 orang dari Korea Utara dan 17. 
Santun orang Tionghoa. — Ant, - AFP. 

  

Prins Baudouin naik 
tachta 

Putera mahkota Belgia, Prins Bau 
douin Albert Charles Leopold Axel   Marie Gustav, hari Selasa ini akan 

Gisumpah mendjadi Radja Belgia 
digedung parlemen. 3 

Hari ini aiahnja, Radja Leopold 
HI, akan menandatangani undang2 
abdikasi (turun dari tachta). Giista 
na di Brussel.   Ketika bulan Mei 1940, Radja Leo 
pold telah menjerahkan tentara Bel 

gia kepada Djerman dan hat itu sa 
ngat ditentang oleh sebagian besar 

Gari rakjatnja. Dalam Aa panas 
1950, .Leopold menjerahkan segala 

Lu,   funksinja kepada Na in, sezelah 
kaum anti-Leopold menimbulkan hu 

ru-hara di Belgia. Semendjak Belgia 
Cibebaskan dari pendudukan Djer 
man, Leopold mengasingkan diri di 
Swis. — Ant. - UP. 

| Olah 

Sugar Ray akan mengambil | 

Ber snare aan 
HALANAN ti, 

    

      

   

Pemiktalan. ml batasi la 
Untuk stabilisasi. harga : 

LEH karena harga benang tenun Djepang bertarabah turun, maka 

# kalangan pemerintah Djepang mungkin akan mengambil tindakan 

untuk mengontrol produksi dan menghentikan rentjana menambah ke- 

Ios (spindle). Adapun tindakan ini | diambil guna me-stabilisasi harga 

tekstil selekas mungkin, karena menurut pendapat mereka dapat diha- 

rapkan bahwa dengan melaksanakan stabilisasi harga itu mereka baru 

dapat offerte dan pesanan dari luar negeri, demikian pembantu ,,Anta- 

ra” di Djepang. 

Hingga kini kalangan pemerinta- 
han Djepang selalu memperlihatkan 
optimis tentang harga depan dengan 
alasan kekurangan tekstil diseluruh 
dunia, tetapi pendapat serupa itu ki 
ranja sengadja dinjatakannja dgn 
maksud mentjegah kekatjau-balauan 
jang mungkin terdjadi dikalangan 
dagang-tekstil ketika: mereka menja 
takan pessimis tentang harga dike- 
mudian hari, serta dengan maksud 
mentjegah tambahnja pembatalan 
pesanan dari Juar negeri. 

Berhubung dengan bertambah mu 
rah harga kapas Amerika jang wak 
tu penjerahannja pandjang (future 
price), maka perdagangan export be 
nang tenun dari Djepang bertambah 
kendur dan hampir mati. Selain dari 
itu keadaan pasar keuangan bagi pe 
dagang2 tekstil dalam negeri “Dje- 
pang makin hari makin sempit, se- 
hingga sekarang tak dapat diduga- 
kan akan naik kembali harga benang 
dalam waktu jang dekat. 

Menurut s.k. . ASAHI SHIMBUN 
kalangan pemerintahan Djepang te- 
lah mengandjurkan kepada pemerin 
tah supaja  diluaskan pindjaman 
uang dari bank2 buat kalangan peda 
gang tekstil. Sedang dipertimbang- 
kan pula untuk mengambil tinda- 
kan2 sebagai berikut: 

1. menghapuskan buat sementa- 
ra waktu rentjana menambah pro- 
duksi dengan djalan memperbaiki 
tehnik, misalnja bekerdja 7 hari se- 
minggu dengan mempertjepat putar 
nja klosje seperti direntjanakan du 

Dengan demikian mereka hendak 
memindahkan. titik berat produksi 
dari sudut menambah produksi kepa 
da. kebaikan kwalitetnja. Diantara 
mereka ada jang menduga bahwa se 

| bagai akibat tindaken2 ini produksi 
| benang katun akan berkur ang lebih 
dari 20.000 baal 
baal) sebulan. 

2. melambatkan atau menghenti- 
kan rentjana menambah kelos untuk 

(400 Ibs per satu 

Raga: 

revanch? 

gar Ray Robinson bekas djiuara 
6 September jang akan datang akan 

dja Inggeris Randolph Turpin. 

Sebagai. mana diketahui pertandi 
ngan tsb jang berlangsung dalam 
15 babak telah dimenangkan oleh 
Turpin dengan angka. P 

Dim pada itu International Boxing 
Club dalam pembitjaraan  tilpon 
Transatlantiec menghendaki tanggal 
lain. Sementara itu promotor pertin: 
djuan bangsa Inggeris dari London 
-Jack Solomons mengatakan, bahwa 
bila pertandingan revanch tsb, dia- 
dakan di London, bisa diharapkan 
akan menarik 150.000 penonton jang 
dapat menghasilkan pendapatan “1 
djuta dollar. Tapi manager direktor 

Gari New York International Boxing 
Club Harry Markson mengatakan, 
bahwa kontrak pertandingan telah 
menentukan pertandingan akan dia 
dakan di New York pada. tanggal 
26-9. 

'Solomons tetap mempertahankan 
rentjananja ialah mengadakan per- 

'|tandingan tsb pada tgl 25-9. Achir- 
nja Markson mengatakan, bahwa 
semua anggota perseroan lainnja de 
ngan perantaraan tilpon menjatakan 

Atas kesalahannja thd. R. Turpin 
AA TNUBEE berita UP dari New York, dapat diharapkan bahwa Su- 

dunia kelas pertengahan pada tgl. 
mengadakan pertandingan revanch 

di New York atas kekalahannja baru? ini di London melawan djago tin 

persetudjuannja untuk mengadakan 
pertandingan reyanch antara Sugar 
Ray “Robinson melawan Randolphn 
Turpin itu pada tgl. 6 September di 
New York sehingga dengan demikian 
Solomons dan wakil pers Inggeris 
akan menjertai Turpin dalam pertan 
dingan itu di New York. — Ant, 

Latihan keduabelasan2 
kota Palembang 

Untuk menghadapi pertandingan2 
dalam Pekan Olah Raga Sumatera 
Selatan jang diadakan pada tgl 29-7 
jang akan datang ini. Panitia Olah 
Raga Nasional Kotapradja Palem- 
bang bagian Bola Kerandjang, mulai 
dari tanggal 18-7 ini akan memulai 
kembali latihan2 bagi regu2nja. 

Seperti pernah diberitakan, kota 
Palembang dalam Pekan Olah Raga 
Nasional Daerah jang akan datang 
ini akan keluar dengan dua keduabe 
lasan Bola Kerandjang, jaitu satu 
mewakili Kota Besar Palembang dan   Asin. — Antara. 

$ 

memperbesar produksi jang kini ma- 
dju dengan pesat dan tjepat. 

Disamping itu ada pendapat jang 
tidak menjetudjui tindakan2 jg ter- 
sebut tadi karena barang2 tekstil pa 
da masa ini masih kurang dalam ne 
geri Djepang. 

Menurut mereka hal itu dapat di- 
buktikan oleh suatu kenjataan, bah 
va barang ,,spot” tidak begitu turun 

hargania seperti harga barang jang 
future” (barang jang pandjang ma 
sa penjerahannja), Dari sebab itu, 
djika hanja harga sadja dapat didja 
dikan stabil, dapat diharapkan djuga 
aken export tekstil Djepang ke Man 
chester dan daerah2 Pound Sterling 
akan terpulih. 

Kekuatan lada India 
Bergantung Da lada 
Indonesia. 

Para pengexport lada India berpen 
dapat, bahwa kekuatan. India dalam 

persaingan sebagian besar bergan 
tung pada harga2 lada Indonesia, 
dan kemadjuan pemulihan industri 

lada di Indonesia, demikian dikabar 
kan oleh kantor berita. India dari 
Bombay. 

Mereka berpendapat, bahwa itu 
bergantung pula pada tmgkat kon 
sumsi dunia, jang mereka taksir se 

karang berdjumlah setahun 30.000 
ton. Konsumsi sebelum perang du 
nia setahun adalah 50.090 sampai 
60.000 ton. 

Sebelum perang export lada India 
lebih dari setengahnja bertudjuan 
negara2 keradjaan Inggeris, seperti 

Inggeris, Ceylon, dan Kanada. Nege 
ri2 diluar keradjaan Inggeris, jang 

menerima lada India adalah Djer 
man dan USA. — Ant. 

Harga hasil bumi di 
Medan 

Tjatatan harga hasil bumi dipa 
saran Medan pada achir pekan jl. 

adalah sebagai berikut: (hitung 100   

  

'kg). 
Temb. Sidikalang- (kr. R 1,500,— 

3 (bs). 800,— 
Kemenjan Pa Aan ana 2» 1,550,— 

aa Naru 2. 800,— 
| Gambir aa 2» 1,650, 
Tjengkeh 54 tangkai ',, 1,100,— 

” 209 Ya » » 900,— 

Lada Putih . ka aa wang al DOG,— 
» Hitam ». 3,500,— 

Kom Padan na Ma aa, 
Si apalem pan. aga 9 525, — 

PE Pa Ae SAS Ne b 1 100,— 

PE ERA R3 100,— 
Beras Siantar en en  225,— 

2 Sidikalang “........ 9 215,— 
Ter AN SEO Sh Sal 9 215,— 

Minjak kelapa kampung ,,  330,— 
2 pabrik » 3820,— 

Katjang tanah Djawa 9 225, — 
3 3 Sumatera 3 

Timur 160, — 

1 Tae Gn 215, —- 
  

Iruman minta duit lagi 
Presiden Truman telah minta ke- 

pada konggres uang sebanjak 15 dju 
ta dollar guna membantu adanja ke- 
djadian2 jang sangat menjedihkan di 
daerah Kansas jang baru2 ini tertim 
pa bahaja bandiir, sehingga beribu- 
ribu manusia kehilangan rumah serta   

satu lagi mewakili Kabupaten Banju | drum2 tsb kena kawat listrik 

pentjahariannja. Banjaklah pendu- 
yduk jang mati terendam air. Menjii- 
Lrut tafsiran djumlah uang ataupun 
harta benda semuanja jang hilang 

| seharga 500. djuta dollar, dan sedjum 
lah besar gudang2 telah terbakar 

jakibat banjak drum2 benzine jang 
hanjut akibat bandjir dan kemudian 

jang 
| mengakibatkan kebakaran. — R.A. 

  , 

Adapun taripnja sebagai 

£, 18.— 

£. 25— buat 

f8 buat 

Li 12 90 budi 

f 3— buat 

f.”- 1— “buat     
  

berikut : 

Pengumuman Pemerintah Kotapradja Jogjakarta. 

Bagian Keuangan Kotapradja Jogjakarta. 

Dipermaklumkan, bahwa padjak kendaraan untuk th. 1951 harus dibajar dalam waktu mulai tg. 16 

JULI 1951 sampai tg. 31 Augustus 1951. 

Penduduk Kota Jogjakarta dapat membajar di Kantor2 Mantri Pamong - Pradja. 
t 1 1 

Kantor2 Mantri P.P. tidak boleh menerima pembajaran dari penduduk Juar.kota Jogjakarta. 

! Waktu pembajaran tiap2 hari kerdja mulai dj. 8 pagi sampai dj. 12.30 siang (hari:Djum'at mulai 

dj. 8 pagi sampai dj. 10.39 pagi). 

Barang siapa sesudah tg. 31 Augustus 1951 helum membajar padjaknja kendaraan dapat dituntut. 

buat kereta, termasuk andong (beroda 4), rek, major 'do-sa-do, bendy. dsb. 

gerobag, termasuk tjikar (biasa ditarik kuda). 

keseran, termasuk kletek jg tidak dirangkaikan pada sepeda dan di- 
dorong atau ditarik orang, gerobag tjeleng beroda. dua dengan tenaga 
orang (didorong atau ditarik). 

betjak, termasuk gerobag - sepeda (bakfiets). 

sepeda, termasuk zijspan-sepeda dan kletek jang dirangkaikan 3 

sepeda. 

awitya (duplicaat). 

pada 

Jogjakarta, 13 JULI 1951. 

Kepala Bagian Keuangan Kotapradja 

(K. R. T. JUDANINGRAT). 

Jogjakarta. 
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- menterian L.N. menerangkan, bahwa | 
kini sudah dipertimbangkan dengan | 

“sungguh2 pembukaan Perwakilan? | . 

“staf diplomatik RRT 

.teri Kesehatan Dr. Leimena, Menteri 

“Kota, Djaksa Agung dan pembesar! 

“perlukan untuk menegakkan kese 
 djahteraan dalam negeri. —RD. - 

“nja membutuhkan Fakultit Ekono 

“Pihak jang On hi   

  

   

    
    

    
     

  

Indonesia di Djerman Barat   

| adanja perdjandjian perdagangan | 
telah diadakan antara kedua 
itu dengan negara kita. 

ra kementerian L.N. dikatakan 
wa kedatangan 20 orang2 angga 

“ke Djak: 
hingga kini: belum H zet 
resmi. 5 

Adapun kedatangan Guper Ne 
“York jang telah disiarkan baru? ini | 
akan tiba di Indonesia pada tel. 
27-1-1951. —Ant. 

  

Soal2 jang 2d 
tunggu penjele- 

saiannja 

annja. Disamping itu ada 3 Rentja- 

na Undang2 dalam kabinet baru dan 
16 Undang2 Darurat dari masa Ka- | 

binet R.ILS. jang sampai kini belum 
terdapat penjelesaiannja. Usul2 mosi 
Gan interpelasi jang belum selesai 
ada 15 buah. 
Dalam pada itu Parlemen telah 

mengusulkan supaja diadakan daf- 

tar urut2annja jang belum diselesai- 
kan dengan lewat Ketua atau Wakil 

. Swis. Ini-adalah berhubung Jepepan 5 

Sementara itu menurut djurubitja | 

   

  

waktu achir? ini terdapat: 
2a Pangkal batang mangga 

SA Djambu 
Djeruk 

   Ok asi: jang 'telah - dikeluarkan 

pada th. 1950 'adalan sedjumlah 5.000 
| batang djambu sukun, mangga dan 

| djeruk. Pada tahun 1951 ini diharap 
| kan Kebun bibit Tohudan dapat me- 
|ngeluarkan “Ik, 20.000 okulasi. « 

Untuk memudahka in pemeliharaan 

Ka | cebun induk, dan menambah hasil ke 
sun di Klipan, dibawah pohon jang 
| celah besar ditanam berdjenis-djenis 
| zoro dan ananas Bogor. Selain utk 

3 3 senutup tanah, hasil koro menambah 
caasil kebun djuga.     

Dewasa ini masih ada 15 Rentjana 3 
| Undang2 dalam masa Kabinet Nat-. 

sir jang masih menunggu penjelesai- | 

| Reaksi pengangkatan 
Reksonegoro sebagai 

— adviseur Gubernur 
Dari Sumber jang boleh dipertja. 

ja KR mendapat kabar, bahwa baru 
ini tn. Reksonagoro, bekas bupati 

: Kasunanan. Bojolali jang pada clash 
ke II diangkat mendjadi bupati Kla 
ten, oleh Pemerintah telah diangkat 

| mendjadi adviseur dari Gubernur 

| Djawa Tengah. 
| Dalam pada itu 
kan kegelisahan pada kalangan Sa 
rekat Sekerdja Kementerian Dalam 

| Negeri dan menimbulkan reaksi ter 
| hadap pengangkatan tersebut.   Ketua golongan? parlemen. 

Beberapa bab anggaran belandja 
negara akan dibitjarakan oleh seksi2 
kemudian pembitjaraan seluruh ang- | 

garan akan dilakukan oleh bagian2. 
Pembitjaraan oleh seksi2 diduga 

akan memakan waktu 1 minggu, de- 
bat2 dalam bagian2 setengah bulan 

merintah kira2 akan diberikan 20 
hari. Dengan dernikian diharapkan 
pembitjaraan anggaran belandja ne- 
gara akan dapat dipertjepat. —RD. 

  

Kongres Polisi dimulai | 
Dalam resepsi Kongres Polisi se- 

luruh Indonesia di Hotel Des Indes 
kemarin dulu petang hadir pula Pre 

siden Sukarno, Kol. Nasution, Men- 

Urusan Umum Pellaupessy, Menter: 
Perburuhan I. Tedjasukmana, Wali- 

polisi lainnja. Djuga Corps Diplo 
matik nampak hadir. Adapun sam 
butan2 dititik beratkan pada segak 
sesuatu jang berhubungan denga: 
keamanan. Presiden memperingat 
kan, bahwa kerdjasama antara po 
UHsi dan angkatan perang sangat di 

  

Panitya Perguruan Tingg 
Makassar 

Di Makassar kini telah -dibentu! 

  

sedangkan penjusunan djawaban pe- | 

3 , 
13 Slamat Hari Raya Idul Fitri 

Wartawan »nDwiwarna' | 

Berkenaan Geugan undangan Ke 
menterian Penerangan Pen 

| wartawan ke Atieh 
: pertengahan bulan Juli ini, dari Na 

dan Medan pa 

Ling Solo. akan berangkat warta- 
yan ,Dwiwarna” atas beaja Peme- 

rintah mengundjungi daerah Suma- 
| tra tsb. Penindjauan itu akan me- 
nakan waktu Ik. 10 hari. 

Siaran RADIO 
Jelombang: 59,2 dan 1224 m. 

SENIN 15 DJULI 19551. 
Dari Lajar Putih 
Bu Ida mendongeng 

17.45 Sore gembira $ 
18.20 Ruangan Penerangan Kotapra 

- dja Jogjakarta 
18.30 Peladjaran njanji Kanak? oleh 

.Pak Tono 
Tindjauan Luar Negeri 

Lagu2 terkenal oleh ORJ 
Tindjanan tanah air dalam 

bahasa Djawa 
1.30 Wajang kulit. 

  

13.15 
17.05 

19.15 
9.40 
1,15 

  

Pan 

  

pada para lengganan 

Batik Tjap 

BANTENG 

Alamat   suatu Panitya. jang akan berusah 
mendirikan suatu Perguruan Tingg - 
Usaha ini didasarkan suatu pertim 
bangan, bahwa Makassar tidak ha 

mi sadja, tetapi sebagai pusat dar 
propinsi Indonesia disebelah Timui 
Gjuga memerlukan Perguruan Ting 

81 # 
Selain itu dapat dikabarkan pula. 

bahwa guna masnjambut hari kemer- 
dekaan 17 Agustus 1951, maka kini 
dikota tsb. telah giat dilaksanakan 
persiapan2  perajaan.  Organisasi2 
wanita al. akan mengadakan Mode 
Show Nasional selur ruh Indonesia. 
Djuga akan didirikan suatu patung 
untuk mengenangkan korban per aju- 
angan. RD.   
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Pers: Nagan 55 
2 Rumah: Gondoma- 

nan 108. — Djokja 
Telpun No. 1776. 

430 -7. 13 

DIJUAL ! 

Mesin tulis kreta pandjang 
dari 187 — 20” — 26" 

- Mesin tulis Standard dan Por- 
tables. 
Rupa? - mesin  bhitung/ reken 
'djaian handle dan  Electris. 

: Mesin Gestetner Model 130T. 

Dan onderdil? Gestetner. 

Firma ,HARAPAN” 
Tugu 36 - Telp. 566 

Jogja.   438-7. 

  

  

| masang 

    

  

KEMENTERIAN P.P. & K. 

Rayon XIV Daerah Kedu 
Magelang. 

Se —00D00—— 

  

Kepada K.U.D.P. Rayon XIV 

     g 
Pengumuman: 

X   

SEKOLAH TEHNIK SORE H.T.I. JOGJA pi 

MAGELANG: 

MENDAFTAR: peminat untuk bagian Bangunan dan Mesin. 

: TE pada tanggal 12 s/d 31 Djuli 1951, di Da Kartini 7 

beridjazah sptk. atau sederadjat. F4 

beridjazah 'sptk. atari tehnik -- eksakta 6: enam). 

uang pangkal R 10.— pada waktu pendaftaran. 

uang sekolah R 15.— tiap2 bulan. 

dikt#t dan alat2 mendjadi tanggungan peladjar. 

a. memperluas pengetahuan tehnik. 
b. mentjapai persamaan idjazah Negeri. 

5 Magelang. 

SJARAT: a. bagi mereka jang telah bekerdja: 

Er , b. bagi bekas peladjar 

BEAJA : 1. 
2. 

kt 3. 

TUDJUAN : 

Kantor Urusan Demobilisan Peladjar 

/AKLUMAT 
| No.1 776/Sekr/1 

Ik Sebagai Jandjutan Pengumuman No. 633/Sekx./7 tertanggal 20 

Daan 1951, pada tanggal 20 DJULI 1951 akan diumumkan na-. 
ma? para Peladjar Demobilisan dalam wilajah K.U.D.P. Rayon 

jang belum atau tidak termasuk dalam daftar2. 
t.s.b. diatas, jang berdasarkan pertimbangan t.s.b. 

dalam P.P. No. 32/1949 jto. P.P. No. 14/1950. 

“Kepada mereka, jang hendak mengetahuinja, dipersilahkan mem- 
batja Pengumuman jang akan disediakan di Kantor Penerangan 
Kota - Pradja di Magelang pada tanggal 20 Djuli 1951. 

Setup 

PENGURUS. 

di Magelang mempermaklumkan: 

lampiran 

Magelang, 12 DJULI 1951. 

K. U. D. P. Rayon XIV. 
Kepaia : 

(SOEKMARTO.)     

akan ke Atjieh & Medan 

| 
| 

telah menimbul f$ 

Team Davis Cup “Amerika 

    

    
    

  

| | Dalam tahun 1951 kwekerij buah2an 
Tohudan 

Na mengeluarkan Ik. 20.000 okulasi 
Pp: ADA kwekerij buah2an di Tohudan dari Djawatan Pertanian Rakjat, 

35.000 
. 10.000 

6.500 
4 Lain? (durian, rambutan, kluwih @dsbnja) 10.600 

Solo akan ditindjau wa-' 
kil2 luar negeri 

Didapat kabar bahwa cendidikan 
Masjarakat di Solo oleh Kementerian 
PP & K akan digjadikan atjara pe- 
nindjauan dari wakil2 Pendidikan 
Masjarakat seluruh Indonesia, jang 
akan di-ikuti oleh Pra luar 
negeri. 

Hal ini dianggap perlu, kar ena sys 
teem Pendidikan Masjarakat di Solo | 

sangat memuaskan mengenai usaha2 | 

| 
| 
| 
| 
| 

jang telah didjalankannja. | 

  

  

Djawa dibagi dua 
Gadjah Mada urus sampai 
bjawa 'Kimur. 

Dari kalangan jang berdekatan 
dengan Universiteit Gadjah Mada di 

| dapat kabar, bahwa Djawa akan di 
|bagi dua wilajah dalam pembagian 
pendidikan kesekolah. tinggi. Garis 

"yee jakarta — Semarang. ke Timur 
an dipegang oleh Universiteit Ga- 

ajah Mada 
“Jogjakarta. Dan kebaratnja akan di 

urus oleh Universiteit Indonesia jang - 
berkedudukan di: Bandung. Demiki- 

|an keterangan kalangan itu. 

Konperensi PII. 

Konperensi Peladjar Islam Indo 

nesia tjabang Sleman telah dilang 

sungkan tanggal.13 jang lalu ber 
tempat di desa Sariredjo dengan me 

mutuskan bahwa rentjana tahun 

1951/1952 ditudjukan kearah pendidi 
kan dan penerangan. 

  

  

tersusun 

Pemenang dari pertan- 
Gingan Amerika - Dje- 

f pang akan madju. 
Reuter mengabarkan dari: New 

York, bahwa team “Davis Cup Ame 
rika jang pada tgl. 20:7 akan berha 

| dapan dengan tenati Davis Djepang 

pang. 
Kedua saudara Armando dan Ro- 

lando Vega. jang dalam tahun jl. ber 
sama2 memainkan semua pertandi- 
ngan Davis Cup melawan team Ame 
rika kali ini karena“mengalami ke- 

lam team Mexico tahun ini. 
Pemain? Djepang bersiap. 

Sementara itu menurut berita AFP 
dari Chicago, pemain2 Davis Cup 
Djepang jang sudah berada sedjak 

tournament2 jang diadakan 
rapa kota di Amerika. 

dibebe   untuk merebut -.kedjuaraan daerah 
Amerika Utara, kini telah tersusun.   Team tsb terdiri dari 4 pemain di 
bawah pimpinan Dick Savitt djuara 

(tournament. Wimbiedon tahun ini. 
Lain2 pemain ialah Herbert Flam jg 
Gikalahkan oleh Savitt dalam per- 
tandingan semifinale di Wimbledon 
baru2 “ini, Bill Talbert pemain no. 5 
dari seluruh Amerika dan Tony Tra ' 
bert pemain no. 12 dari Amerika. 

Pertandingan antara regu2 Ameri 
| Ika melawan Djepang itu akan diada 
kan pada tanggal 20-7 di Louiseville 

Kentucky. 3 
5 Djuga team Mexico su- 

dah tersusun. 
Dalam pada itu UP mengabarkan 

dari Mexico City, bahwa 6 d jago tua 
team Davis Cup Mexico jang akan 
menghadapi PNE, Gari pertandi 
ngan. aniara regu2 Amerika - - Dje- 

   

,. dalam semi finale tournament kedju 
laraan Amerika gelanggang keras, 
| telah mengalahkan Donald Kiser dgn 

a | angka 6—1, 4—5, sedang Fumy- 

| teru Nakano menang dari Roger dgn 
6—1, 6—2. 
| Lain pemain Djepang Fujikura da 

lam pertandingan babak kedua men 

(derita kekalahan dari djuara muda 

Amerika Hamilton Richardson dgn 
6, 3—6, 62 

Olah raga setjoret 
— Menurut berita ,,Keuter” dari 

i Hongkong, Ketua Persatuan Sepak- 
| bola Hongkong JASkinner semalam 
menerangkan, “bahwa persatuannja 

bermaksud untuk mengirimkan regu 
. sepakbola Hongkong ke Helsinki gu | 

Persenaman | Ina turut serta dalam 

Olympiade jang akan diadakan dlm. 
tahun 1952 itu. —Ant.    

  

  

  

Sindunegaran 2 w 
dibuka kembali. d 

RACHMADI. “ 

  

JURE LOCKHART 
DIN PORTER 
SARA HADEN 
EILY MALYON 
JAN WILEY 

LLOYO CORRIGAN 4 

'“CTJAP:/ AN TE 

Kepada Dr.. Soedarmadji, Kel. S. 
ran Mataram, RK. Tjokrodining 
memberikan sumbangan, baik mc 
karangan bunga dan apapun djug 
Ngasem, kami sekeluarga mengh 

INNA LILLAHI WA' 

Turut Birduka' fjita: 
aini 3. R. M. Darjoto 

5 B. Suparto 
» R. A. Judhoatmodjo 

Telah pulang ke Rachmattullah pada hari Kemis Degi tgl: 12 Juli 'Sl 

atau tgl: 8 Sjawal 1882 djam 16.00 6 

Raden Panewoe Martnbegono 
2. 4R. SOEGONO) 

   
      

  

    

  

      

     

  

    

  

     

    

  

     

  

     

  

BIMA KASIH , 

AE 

S. Pengairan, Kel: Stichting Hibu- 

zatan, Bapak2 Sdr.2 jang telah 

reel 'maupun materieel ataupun 

a, dan mengantarkan ke, Makam 

aturkan diperbanjak ter ima kasih. 

INA ILAIHI RODJTUN 

jang berduka tjita: 

Nji Soegono, 
Getojo, 
Oetomo. 

Tjokrodiningratan Dj. 1/73 

Jogjakarta. 

jang “berkedudukan dij. 

munduran, tak ditempatkan lagi da | 

beberapa lama di Amerika, terus ber , 
siap2 dengan djalan turut serta dim : 

Demikian baru2 wi I. Kumamaru : 

  

SMEP MATARAM 
Masih menerima pendafta- 

ran murid di Bintaran wetan 

11 Sekolah pagi 
433—T.. 

bersubsidie. 

  

  

Mulai tanggal 1 Agustus 1951. 

MODE ATELIER 
ELEGANCE   
  

  

PEMBUKAAN BARU   
Taman Madya (S.M.LA.) Taman 

: Siswa Gading 2 gaga) bg. A dan 

Sjarat?: 1. tt udjian S.M. 
Neg. (Taman-Dewasa) 
dan/atau sekolah? lain 

jang sederadjat. 

Masih menerima murid. baru 
antuk Taman-Dewasa  (S: M.) 
dent Ml LI, 
Semua pendaftaran di Taman- 
Siswa Gading, Djl. Pugeran 9, 
Jogja. Uang pendaftaran Tas 
man Madya BR 5.—. 

Pimpinan Taman-Siswa 
Gading Jogjakarta 

432 -7. (SUKAMTA).       

ILLES PASI. 

  

Gap nb AA GO. 
Harga R. 1,25 
Enak rasanja, untuk Batuk, 
pilek, nafas berbau dsb. . 
Dapat beli di :     

  

SELURUH INDONESIA 

41
0-
7 

  

  

Pengumuman 
Berhubung dengan sesuatu hal 
pembukaan S.MLA, Suwasta di 
tunda tanggal 1 Agustus 1951. 
Masih menerima pendaftaran 
untuk kl. I, II, III bg. A, B, C   dj. 8-10 pagi dan 16-18 sore 

| di Balapan 41, Jogja. 
1 Sa Te “5 

Tambahan modal utk 

D 

» Selandjutnja diterangkan, bahwa 

dari adanja bermatjam2 koperasi jg 
ada didalam  wilajah Inspeksi ini 

adalah : verbruik-koperasi, Produksi 
Koperasi, Koperasi2-Desa (mengenai 
lumbung2, bibit 

Gan kemudian koperasi2 jang bersi- 

fat pemindjaman sebagai. Koperasi- 
Tabungan & Krediet. 

Djumlahnja koperasi2 jang sudah 

berdjalan Jlantjar diseluruh daerah 
Djawa-Tengah diterangkan 
37 Krediet-Koperasi, 41 Verbruiks- 

koperasi, 299 Produksi-Koperasi dan 
15 Koperasi-Desa. Djumlah semua- 

nja kira2 ada 500-san. 

pat diterima dari fihaknja Pemerin- 

tah diterangkan, bahwa untuk ,,mo- 

dal tambahan” guna pekerdjaan bu- 
lan Djuli 1951 ini besarnja ada 2-se- 
perlima djuta rupiah untuk seluruh | 
koperasi2 itu didaerah Djawa-Te- 

ngah. Djumlah itu'dglam waktu jg. 
pendek diharap sudah akan dapat | 
dibagi-bagikan kepada masing2 Ko- 

perasi jang bersangkutan. Sementa- 
ra itu djumlah modal-tambahan jg. 

diperlukan untuk bulan Djuni j.l. se- 
besar R. 750.000,— sudah dibagikan. 
Kebumen mendapat, R. 350.000,—, 
Djokja R. 200.000,—, . Temanggung 
R. 125.000,—, Magelang R. 60.000,— 

“dan Pati R. 15.000,—. 

Tentang kemadjuan2nja koperasi2 
itu pada umumnja sebagian besar 
masih perlu dibutuhkan pemberian 

pimpinan dan/atau petundjuk2 dari 
fihak Djawatan2 Koperasi, sebab 

kebanjakan para anggauta koperasi 
belum mempunjai pengertian? jang 
mendalam mengenai organisasi tech 
nis sesuatu koperasi. Disampingnja 
itu hasrat berkoperasi dari para ang 
gauta sangat besar, jang dapat di- 
buktikan dengan banjaknja permin- 
taan2 untuk masuk kursus2 kader- 
koperasi2 jang diselenggarakan oleh 
Pemerintah. 8 

4300 Tjalon murid SMA 
Di Djawa Tengah. 

Menurut tjatatan djumlah tjalon 

jang mengikuti udjian masuk Seko- 

  

mengandun 
2 psodent PP dan mer mutihk 

sihkan 

adalah bahan jang m 

kan gisi. Meresap 

i. Daja  pembersihanni 

selaput j3n8 meru 

dengan Irium ada 

rena gigi putih- 

  

gigi. 
lah obat £ 

| 
! 
!   

1. Toko ,MEDAN” Patjinan 
Toko ,BLIMA" Tugu 

Warung ,HARDJA” Danurdjan 

2 
3. 
4. Toko ,BARU" Patjinan 2 

5 
6. Toko ,SHMERU” Ngabean 

1     

Dua bai djuta rupiah 

(Dari Korr. K.R. 

JANTARA beberapa djenis Koperasi didaerah Djawa-Tengah maka 
tentang produksinja jang terhitung paling besar adalah Batik-Ko- 

perasi di Pekadjangan (Tegal), ,Batari” (Solo), dan ,,Perpetip” (kope- 
rasi tembakau) di Magelang. — Demikian diterangkan oleh fihak pim-. 

pinan Inspeksi Djawatan Koperasi wilajah Djawa-Tengah kepada kita. 

dan sebagainja),. 

jail. 

Mengenai modal bantuan jang da- |' 

lah Menengah Atas diseluruh Djawa ' 

g Irium, memb
er- 

an gigi. Irum 

engi ilapkan da 

sampai rua 

anja meleni 

sak gigi. Itu 

bersih menan 

KURSUS RADIO TEKNIK 
Mulai Sekarang menerima pendaftar :n peladjar2 baru. Tammat dalam 16 bulan teori dan Penak 
Keterangan lebih landjut pada: Pemimpin ,,KURATEK” djalan Kauman 12, Jogja. 
(Diuga menerima reparasi Radio untuk umum, ongkos murah). 

  

    
koperasi Djawa-Tengah 

di Semarang). 

Tengah ada 10.790 orang diantara- 

nja 4300 jang lulus. 
Diantara itu jang ter banjak pengi 

kutnja adalah Jogjakarta dengan 
2871 murid jang lulus 1008, kemu- 
dian Semarang dengan 2490 tjalon 
jang Iulus 745 orang, sedangkan Pa- 
ti jang ter hitung paling sedikit jaitu 
871 orang jang lulus ada 250. . 
Djumlah SM di Djawa Tengah ada 

49 buah dengan djumlah muridnja 
16.752 orang, demikian angka2 ter- 
achir jang diperoleh. 

Lebih djauh dikabarkan diseluruh 
Djawa Tengah terdapat 3 buah .Se- 
olah Guru Atas Negeri dengan mu- 

rid2?nja 397 lelaki dan 349 wanita 
| dan SGA partikelir ada 5 buah. 

Pada tahun 
| SGA Jogja telah lulus 93 orang, se- 

  
peladjaran ini dari | 

Piring aa ! 
Untuk Delegasi ' Tiongkok. 

BTI, Djakarta, baru2 ini menjerah 
kan sebuah bingkisan-berupa ,,Piring 
Perdamaian” kepada Ketua Panitya 
Nasional P 4.S, untuk disampaikan 
kepada Delegasi Pemuda Tiongkok 
jang mengundjungi Perajaan Perda 

maian Pemuda dan Peladjar Sedu 
nia di- Berlin, supaja diteruskan ke 
pada kaum Tani Tiongkok, sebagai 
tanda utjapan selamat terhadap ke 
menangan2 jang telah tertjapai serta 

lambang solidariteit terhadap usaha 
mereka dalam memperdjuangkan 
Perdamaian jang abadi. Hu 

Piring itu dibikin dari perak ba 
ikar, beratnja 396 gram, dibikin oleh 

Buruh kerdja-tangan di- Kotagede 
Jogjakarta, makan waktu 7x14 

|djam (kerdja lembur), denagn. diu 
kir. 

Banjak ukiran ada 800. Ttito 
(ukel). Ditepinja digambarkan 
Lung - Kangkung”, jalah sedjenis 

sajuran jang sangat setia kepada 
|Rakjat- miskin, karena. murah har 
|ganja dan tjukup berfaedah. Dite 
ngah2 digambarkan ,,Merpati Perda 

  

maian”, dengan diapit ,,Padi? 'dan 
|JKapas”, berarti ,,Makanan” dan 
' Pakaian”, sebagai Lambang tuntu 
'tan Rakjat Indonesia. jang sangat 
' Minimum. Tetapi sekalipun sangat 

terbatas, sampai sekarang tuntutan 
itu belum tertjapai. 5 

  

| dangkan dari Semarang 22, djumlah ' | 
| mana menurut keterangan dari pi- ' 

|hak Inspeksi jang bersangkutan | 
Lakan ditempatkan  disekolah2 lan- 

|gjutan diseluruh' daerah. —Ant. 

| . Dimana keluarga 
| W. Supratman? 

| 

Dalam sementara pers di Sema- | 
rang, Sukir bekas Kepala bagian 
Tehnik Pegaraman 
berada di Tjepu menulis bahwa ia 
kenal seorang isteri, djanda dari al- 
marhum W.R. Supratman, pentjipta 
lagu kebangsaan Indonesia. 

Pada tahun 1948 Ibu tsb. bekerdja 

didapur Pegaraman Pemerintah di 
Rembang dan ketika Rembang didu- 
duki Belanda Pegaraman tsb. bubar, 

Ibu Supratman itu dapat bekerdja 
didapur Rumah Sakit Rembang jg. 
waktu itu dipimpin dokter R. Su- 
trasno. 5 1 
Keterangan tsb. disiarkan dengan 

maksud sedikit membantu usaha pi- | 
hak Kabinet Presiden jang sebagai- 
mana dikabarkan bertugas mentjari 
keluarga W.R. Supratman tsb. di 
Djawa Timur. 

Achirnja penulis menjesalkan bah 
wa karena kepindahannja dilain tem 
pat tidak dapat mendjelaskan ala- 
mat dimana Ibu itu sekarang ber- 

  

    

    

    

     

  

   
    

   
    
   

      

    
     

   

a membersih- 
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sebabnja Pepsodent 2
 

gosok gigi jang terbai 

dakan gigi sehat. 

Imu sehabis makan 

dengan Pepsod
ent. Segarkan lab mulu 

gives 
IRIUM is the regisrered trade mark of PEPSODENT LTD. Chicago and London. 

GEAR 

- PERTANDINGAN KEHORMATAN DIUARA 
3 KOTA 

di KRIDOSONO - JOGJAKARTA. 
Tal. 20-7-51 ALWATHONY (Djuara Solo) — ORION : 
Tgl. 21-7-51 C. H. T. C. S. (Djago Smg) — ALWATHONY (Djuara Solo). 
Tgl. 22-7-51 C. H. T. C. S. (Djago Smg) — ORION 

Harga Karijis. 

  

TRIBUN 20 dala f 5— 

BERDIBI (seb. Selatan)...» 2 — 

BERDIRI Lon K— 

ANAK2 SEKOLAH (setjara rombongan dengan surat undangan) BERDIRI dapat melon 

PERHATIAN! 
Sobekan kartjis djangan dibuang, karena akan diadakan HADIAH kepada jang nomornja tjotjok. . 

Mulai tgl. 17 DJULI 1951 kartjis dapat beli (voor verkoop) pada: : 

| Kleermaker ,HIMALAJA” Purwokinanti 

Sdr. »KODRATFANA" Batjiro Baru A. 12. 

dan sekarang : 

  

ada selain keterangan jg. tsb. diatas. 

SORE DI JOGJAKARTA. 

“Panitia . tiga untuk. urus 
ig »Overdrachtsbesluit'" 

Ke Djakarta. 

Tanggal 29 Djuli jang akan datang 
| Panitia 3 dari Dewan Perwakilan 
Rakjat Sumatera Selatan akan be 
rangkat ke Djakarta, guna menjele 
saikan soal ,,overdrachtsbesluit” dja 

'watan2 jang akan diurus langsung 
| oleh Daerah Otonom Sumatera Sela 
| tan. 

Panitia ini dibentuk pada Sidang 
Pleno DPRSS bulan Maret jang lalu 
dan terdiri dari W.A. Rachman Ke 
tua DPRSS, R.A. Basjid anggota 
dan Sutardjo anggota DPD, 

Sebagaimana. pernah diberitakan, 
soal overdrachtsbesluit ini  tadinja 

| sudah dalam taraf jang “achir “dari 
penjelesaian, tetapi dengan bubarnja 
kabinet jl, maka semua keputusan2 

|aan rentjana2 dari  Menteri2 jang 
bersangkutan oleh Menteri2 jang ba 

ru akan ditindjau kembali, sehingga 
segala urusan djadi mentah lagi. 

Seterusnja didapat keterangan da 
ri fihak resmi, bahwa hasil dari ke 
pergian panitia 3 ini akan diserah 
(an pada pleno DPRSS jang akan 
datang. — Ant. 

Na APK 3 Nan nan 

PEPSI:3-170-N 

Wanesr teeth “ 
US Zlh 

Buatan UNILEVER. |    
4457. 

(Djuara Tomfid: 

(Djuara Jogja). 

  

Pengurus: 

PSIM / ORION   
 


