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suatu. . Universiteit di Makassar. 

Berangkat: dari Padang ke 

Telp. Rumah : . . 

   
Telp. Rumah : 816. 

  

  

SAMA 

Redaksi : WONOHITO 

sa 

  

raj dna an Megan $ 
Tinggi di ediangan telah diben- 
tuk dino 

   
   

  ni jang diberi tugas utk 

Sman sit di Ma) 
patnja kemarin dulu mengandjurka. 
kepada ' satu "uh raat & Jawa, 

insjafinji 

Tinggi di ra | 
jang sanga! 3 sekali bagi pen 
duduk, Diandjurkan Pn 
organisasi2, 2 
Rakjat supaja: r 
da Pen etalak Pe Lk 

  

   

  

   

  

akan eangh 

Nanti pada tgl. 12 Agustus ja.d. 
Badan: tsb: akan menga: an aksi 
serentak (moment actie) dgn demon 

strasi2, rapat2 di Sunda Ketjil, dan 
uku. Selainnja itu Badan Perdjo 

Lgan tsb. djuga telah mengirimkan 
Capyah mosi kepada Menteri P.P.&K. 
Napak Supaja kuliah2 mulai 

orikan pada tanggal 1 Pa 
n TA —RM. 

  

Rentjana MAN 

am ra- |. 

  

  
Presiden Filt 

Tentang rentjana perdjalanan Pre- 
siden ke- Sumatera jang akan dimu- 
lai pada'tg. 20 Djuli ini, Kem. Pe- 
nerangan mengumumkan sbb.: 

Tanggal 20 Djuli 1951 djam 9: 
Berangkat dari. Kemajoran ke Pa- 
dang (dengan Convair). Tg. 21, 22, 
dan 23 keliling di Sumatera Barat. 

Tanggal 24 Djuli 1951 djam 9: 
Medan 

(dengan Convair). Tg..25, :26, 27 dan 
28 an di. Sumatera Timur. 

Tang 29 Djuli 1951 djam 9: 
Berang 
dengan “Convair".. Tg. 30, 31 dan 
1 Agustus 1951 keliling di Atjeh. 

Tanggal 2 Agustus 1951 djam 9: 
Berangkat dari Kalo kembali 
ke Djakarta. 

Rentjana perdjalanan ditempat-tem 
pat akan ditetapkan oleh Pembesar- 

| 2: MIA Pa ana 

  
    

2 dari Medan ke Kotaradja | 

kemarin ini atas undangan 

Ant. 

  

  

  

ria 
da hatta 

' Missi Goodsit H Pang dipim L 

'pim okeh Uu Kin taking Latt dengan 

disertai oleh Dutabesar Birma di In 
donesia bersama. 3 orang dari Saarak 

      

    
   

  

   
   

u gi Bandung untuk Di 

hari ai Rombongan itu akan 
i mobil melak jupe 

  

2 di Ho 
£ F2 me dan ai 

Ski Pemerintah. “Keesokan Ek | 

“rombongan akan mei ngi pabe | 
rik Kina, Sekolah Perwira Pener 

bang Auri dimana sebagai diketahui, 
terdapat 3 orang pemuda: Birma men 

djadi peladjar, lalu ke Gunung Tang 
kuban Prahu dan pemandian Mariba 

ja akan mendapat kundji gan pula. 
Sesudah melakukan 'sigt ing di ! 
Bandung, maka tanggal 19 tamu itu ! 
akan Ke ag ng Lae — Ant. 

      

fana angkatan perang utk 

kemerdekaan 

D rang R. L, kemarin dikeluarkan 
gota angkatan darat, laut dan udara 

1 Panglima Tertinggi j 

telah melantik saja sebagai kepala 

  

  
. Staf APRI di depan Kepala Negara 
| dan Panglima Tertinggi, disaksikan 

oleh pimpinan angkatan darat, laut 

an udara saja telah ber: Na utk 

Staf Lapan es sebaik2nja 

Pada peristiwa ini saja teringat ika 

pada Bapak angkatan Perang Djen- 

deral Sudirman dan Djenderal Urip 

'Sumohardjo jang telah letakkan da- 

sar2 bagi angkatan perang kita dan 

kepada semua teman2 kita jang te- 

Hah berikan djiwanja guna kemerde- 
kaan dan keselamatan tanah air dan 

| rakjat. Terhadap mereka itu semua 
nja dan ana sedjarah sa Jing 

" Pnenjanditan: Perlamutas Tingkat» 

    

Bikin 
5.3    -agressi 

: Djepang djadi alat 
Amerika : 

Pangkalan? di Djepang akan dipergunakan 
K 
jang disusun Amerika itu 
djadi suatu alat agressi Amerika sa 

mad 

“Pada hari penandatanganan per- 
djandjian tadi sesungguhnja mulai 
berlaku pula persetudjuan militer 
antara Amerika dan Djepang. De- 
ngan adanja persetudjuan ini maka 
ANN 'A NA diperbolehkan mem- 

     kan2 diwilajah 
epan demikian maka 

Djepang kemasan (Pe didu- 
duki Aa F3 

   

   

  

      

Markov TER 
alam rentjana perdjan- 

“ djian perd: ian tadi tidak disebut2 
pembatasan besarnja angkatan pc- 
rang. Djepang. Djika kita memba- 
tja penata, jang termuat dalam 

maka Dj 

mempunjai angka 
diri 230. buah kapal perang, berang- 
gauta 800 sampai 350. 000 orang. 

Disamping itu, tulis Markov, 
Amerika bermaksud membangun 
kembali angkatan darat Djepang. 
Menurut komentator Sovjet tadi 
puluhan ribu serdadu dan pelaut Dje- 
pang, Sekarang ikut serta dalam 
operasi2 militer di Korea. Seterus- 
nja Markov menulis, bahwa dengan 
demikian maka perindustrian pe- 
rang Djepang akan timbul kembali, 
hal mana bertentangan dgn perdjan- | 
djian Potsdam dan keputusan2 Kos 
misi Timur Pjauh. Ant, Fasa 

tai Ia laut Tha” ter- 

OMENTATOR M. Markov Senin jl. menulis dalam harian Sovjet sPravda” bahwa rentjana perdjandjian perdamaian dengan 
sesungguhnja 

Djepang 
aj akan membuat Djepang men- 

a. 
: 

    

Kursus Mualim 
Hari Senin jl. di Gunungsahari 

Djakarta telah dibuka dengan resni 
kursus ' Mualim. untuk pelajaran 
besar. jang ke-II dan diikuti 27 
orang pemuda. Kursus ini adalah 
landjutan dari peladjaran praktek 
|jang telah dilakukan selama 1 th. 
Gan kini mereka menempuh kursus 
teori jang lamanja djuga 1 tahun. 
Bennik adalah ketua umum dari 
kursus pendidikan Mualim untuk 
Mapan besar. —Ant, 

2 

    

  

  

“Daondakta PBB dan komunis ! 

kemarin di Kaesong. 

sedang mengusahakan susunan su- 
atu agenda untuk konferensi gen- 
tjatan sendjata di Korea. Perunding 
an jang ketiga kalinja sedjak pem- | 
bitjaraan2 dimulai kembali sesudah 
komunis  menjetudjui permintaan 

PBB buat menetraliscer daerah Kae 
song. Delegasi2 PBB kembali ke 
perkemahannja dekat Kaesong. A- 
kan, tetapi belum ada, pengumuman 
jang dikeluarkan tentang G3 #kemadijas: 

  

WARTAWAN? DJAKARTA BERKUNDJUNG KE ANDIR. 
Serombongan wariawan Djakarta dari berbagai herian dan kantor berita, 

LURI telah mengadakan 

Andir untuk menindjaw usdha2 AURI dilapangan 

| Gambar ini menundjukkan rombongan wurtawan tersebut. sedang menin 

djau perang ya dari perbengkelan AURI dilapangan Andir itu. 

. Order harian Kol. Hkukatupaa 

ENGAN. ag kesaekatannja sebagai Kepala Staf 

bertemu jang untuk ke-5 kalinja | 

Delegasi itu | 

  

  
kundjungan ke 
tersebut. 

.ngenai 4 perdjandjian 'persahabatan 

4 mobil lewat, tak : 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit. "Kedaulatan tan (Anggauta S.P.S.) 

1 Sekalari kodiian2 
persahabatan: dengan 

Luar Negeri 
Dalam kalangan seksi LN. Par- 

lemen timbul pengertian jang harus 

mendjadi ketentuan mengenai per- 

djandjian dengan luar negeri. Maka 

seksi L.N. memutuskan untuk minta 

kepada Panitya Permusjawaratan 

Parlemen supaja diadakan atjara 

,»penindjauan terhadap 4 perdjandji- 

an persahabatan dengan India, Bir- 

ma, Pakistan dan Pilipina” jg. su- 

dah ditanda tangani oleh Menteri 
L.N. tapi sampai kini belum dima- 
Gjukan kepada parlemen untuk dira 
tifisir. Pengertian itu timbul karena 
menurut undang2 sementara, segala 

perdjandjian luar negeri harus di- 

ratifisir oleh parlemen. Selain me- 

itu seksi LN. pun minta supaja di-” 
adakan atjara ,imempeladjari” ren- 
tjana Peng aaN dengan Djepang. 

  

       
   

           

    

      

   

    

        

  

    

  

        

    

    

   

De Sohate "ke Erepah & 
. Amerika 

« Tangga 24 Juli jang akan datang 
lebih kurang tiga bulan lamanja Dr. 
R. Suharto dokter terkenal di Dja- 

rika antara lain utk mengundjungi 

konperensi World Medical. Associa- 
tion di Stockholm, melakukan ,,group 
practice” di Inggeris dan Amerika 
dan akan datang pula di Geneva jg 

sebagai diketahui  mendjadi pusat 
World Healtn Organization, 

Utusan Sobsi ke Wiena 
Utusan Sobsi kekonperensi Admi- 

nistrasi Departement Transport WF' 
TU di Wiena jang terdiri dari Munir ' 

dari S.B. Kendaraan Bermotor dan : 

Sutikno dari S.B.K.A. kemarin ma- 

  

sebut dengan menumpang pesawat : 
terbang. 

Sebagai dikabarkan konperensi ini 

dilangsungkan dari tanggal 16 sam- 
pai 19 bulan ini, —Ant. 

Pembebasan tawanan pa-   —Ant. 

Panitija 17 Agustus di 
Nusakambangan 

Baru2 ini di Nusakambangan te 
lah dibentuk sebuah Panitya chusus 
untuk Perajaan Peringatan 17 Agus 
tus dengan sdr2: Djojopawiro seba 

ke1ua dan P, Rambing Penulis 

D jang lain. Kalau didaerah? Jain, 
meri oleh tempat2 atau objek2 jang 
tjapai dengan mobil, | 

Giserami oleh air sebelumnja, antara 
tampak sama sekali, seakan? mobil 

Ngarsa Dalem, .   dan keadilan 
Angkatan Pe- 

order harian kepada segenap ang- 

sob.3 z 

“Indonesia, "kita berkewadjiban untuk 
sempurnakan angkatan perang kita 
jang dulu bersama kita bangunkan. 
Penjempurnaan angkatan perang ki- 
ta akan merupakan sumbangan jang 
berharga dalam perdjuangan bangsa 
Indonesia kearah kemerdekaan dan 
keadilan. Diatas bahu saja sekarang 
diletakkan tanggung djawab untuk 
berikan pimpinan kepada angkatan 
perang kita jang sedang kita ssm- 
purnakan ini. Lebih dari siapapun 

nja tugas ini. 
Jang diserahkan kepaza saja se- 

lagi tanah air kita alami pertjobaan 
dalam segala “lapangan ditengah2 
dunia jang penuh dengan ketegangan | 
dan pertentangan. Walaupun saja | 

Linsjaf. akan kekurangan "pada diri 
saja utk memangku tanggung dja- 
wab. jg berat ini, sebagai peradjurit 
saja telah terima tugas jang diberi- 
kan kepada saja, melulu terdorong 

oleh rasa tanggung djawab ter- 
hadap angkatan perang dan negara. 

ara perwira, para - bentara dan | 

para peradjurit. Pada sa'at saja mu- 
lai djalankan tugas saja sebagai Ke- 

  

pala Staf Angkatan Perang saja 
minta dari para perwira, para ben- 
tara dan para peradjurit semua ke- 
isjafan tentang tanggung djawab. 

Masing2 terhadap teman2 kita jg 
telah mendahului kita, terhadap   
sedjarah bangsa Indonesia. Dan ber- 
dasarkan keinsjafan ini djalankan- 
lah tugasmu  sebaik2nja menurut 
tempatmu masing2 - berada. 

          

  

“ BERUNDING SAMBIL BERTEMPUR 
Lan persidangan. 

Lebih dahulu opsir2 PBB menga- 

takan “kepada wartawan? bahwa 
| pembitjaraan2 jang sekarang di Kae 
song dimaksudkan menjusun suatu 
agenda. Dikatakan djika anggauta2 
delegasi menjetudjui suatu agenda 
kemudian akan diadakan konferensi 
gentjatan sendjata jg. sepenuhanja. 

Gerakan militer. 

  

Dalam pada itu disepandjang me- 
“dan. perang. gerakan? militer tenang 
seolah2 sudak ada gentjatan sendia- 
td: Pusukak2 patroli PBB hanja men | 

djuga saja mengetahui betapa berat- : 

angkatan perang kita dan terhadap- 

ngabui” mata. 

Daerah kabupaten Bantul kemarin 

mendapat kehormatan dikundjungi 
oleh tamu agung Wk. Presiden Moh. 

Hatta, diantar oleh S.P. Paku Alam ' 
dan S.P. Hamengkubuwono sendiri. 

Dari kota Wonosari, ke kapanewon 

Sewon, dan achirnja kedesa Sran- 

dakan.. 

Batik nitik Wonokromo ! 

Perusahaan batik nitik, jang ter- 
kenal di Jogjakarta itu menjjadi per 

hatian penuh dari Hatta. Banjak so- 

al jang ditanjakan. Pun pembikinan 
kantjing dari tulang, jang dihasil- 
kan oleh rakjat menurut Hatta 

— kalau diusahakan betul2 selan- 
| djutnja, akan tidak kalah dengan 

| produksi dari luar negeri. 
| Perikanan didaerah Wonokromo, 
meskipun masih sangat primitip, dan 

  
| tidak boleh dibandingkan dengan se- 

kolah perikanan darat di Muntilan, 

toch adalah sudah memberikan gam 
baran, bahwa rakjat disitu tak akan ' 
ketinggalan dalam membangun diri- 

| nja sendiri. Ikan gerameh dan kar- 
per, jang terutama ditanam. 

1 Dilapangan Wonokromo, dimana 

| dipertundjukkan bibit2 ikan tsb., ke- 

itiga pembesar, Hatta- Hamengku- 
| buwono dan Paku Alam mendjadi 

(sasaran mata dari seluruh rakjat 
daerah situ. Tiap gerakan badan 
atau pakaiannja tidak luput dari per 

hatian rakjat. Rakjat tidak kaku, 
malahan dengan tidak ragu2 mende- 

kati para pemimpin2 kita. 

Koperasi2 di Sewon. 

Kundjungan kemudian didaerah 

kapanewon Sewon. Dipertontonkan 
kepada Hatta pelbagai koperasi2, 

seperti koperasi gula mangkok, ko- 
perasi andong. Mesin penggilingan 
tebu jang didemonstrasikan disitu, 
bukanlah suatu barang istimewa, 

meskipun diusahakan dalam Daerah 

Istimewa. Malahan boleh dianggap 
suatu keistimewaan dalam primitip 

nja. 
Tapi bagi rakjat disitu adalah su- 

atu kemadjuan jang tidak sedang. 
Mereka, rakjat Sewon, bangga dgn 
adanja mesin itu, sebanjak 3 buah. 
Dan produksi gula mangkok adalah 
lumajan djuga.. Tiap mesin dapat 

dikerdjakan dalam tempo 12 djam. 
Atas kemadjuan ini, di Sewon ki-   koverasi Mn gula, jang ber 

Manna PERUT 

menghasilkan gula 1 guintal sehari, | 

ni telah berdiri suatu perkumpulan | 

Dari Kementerian Kehakiman di- 
dapat kabar, bahwa kini oleh Kemen 

karta akan pergi ke Bropa dan Ame | 

—Ant. 

  

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan R. 9,— 
Etjeran 5 BR. 0,50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolora R. 0,70 

LANGGANAN : 

  
  

Situasi | 

  

H   

  

lam telah berangkat ketempat ter- | 

da hari kemerdekaan | 
|jang mengetahui pada malam Sela- 

terian tsb. telah diberikan instruksi2 | 

| kepada djawatan Kependjaraan utk ' ! 
| bertindak kearah: pembebasan ta- 
| wanan2 tg. 17 Augustus jad. berte- 
|patan dengan hari ulang tahun ke- 

| merdekaan Indonesia sesuai dengan 
| peraturan resmi. 

berlaku terhadap 
nan dan tahanan diseluruh Indone- 
“Sia, baik kriminil maupun politik jg 
'berkelakuan baik. —Ant. 

ca an 

Penindjauan di Buntok 

seperti didaerah Kedu, Hatta dipa- 
»Sedap dimata”, dan gampang di- 

, inaka di Jogjakarsa bukanlah begitu. Disini mokil2 
rombongan Matta keluar desa masuk desa, menggelinding diafas djalan 
djalan sempit dan penuh dengan debunja. Sampai dimana djalan? tidak 

mobil dengan mobil lainnja tidak 

satunja masuk dalam kabut jang 
tebal itu. Rakjat jang telah lama menunggu mulai djam 8 pagi, diwaktu 

t melihat dengan djelas, mana bung Hatta, mana 
“angdjeng PN Karena tebainja debu jang me- 

Pembebasan itu : 
sedjumlah tawa- : 

    

nama GURAMA atau Gula Rakjat | 
Mataram. 

| 

pendjelasan, bahwa selama 14, th. 
| koperasi itu telah mempunjai modal 

| uang tunai sebanjak R. 2916,—, 17 

|ekor kuda, 5 drek, dan 12 andong. 

' Rakjat bergerak. 

Sebelum meneruskan perdjalan- 

“annja ke Srandakan Wk. Presiden 
di-,,paksa” mampir sebentar dibekas 
rumah kabupaten Bantul, jang han- | 

dimana rakjat minta dengan | tjur, 

sangat wedjangan2 dari Wk. Presi- | 
den. Dalam pada itu seluruh rakjat 
dikota Bantul bergerak ketempat | 
tsb., baik kanak? sekolah, pegawai2 

PP, maupun bakul2 jang sedang 
mendukung wakulnja, untuk meli- 
hat wadjah2 pemimpin2 kita itu. 

Dalam suasana jang menggelora 

ini Hatta memberikan sedikit kata2. 

Djembatan Progo Srandakan. 
Dalam kundjungan kekota Sran- 

untuk |dakan Hatta didaulat lagi 
, Memberikan wedjangannja. 
: disini kelihatan rakjat menggelora, 

na jang ringan dan tidak katjau 
balau. Dalam panas terik, diatas ta- 
nah jang sedikit tinggi, sampai be- 
berapa menit Hatta memberikan 
pedato. 

: Tentang koperasi andong aiaapat ' 

| 

| 

| 
Ingat sudah dapatnja pindjaman dari 

Djuga j 

sehingga sukar bagi para pendjaga | 

keamanan untuk memberikan suasa 

| 

| 

kan. 

'supsja Iran dapat melaksanakan ren 
tjana 7 tahunnja guna memadjukan 

| perekonomian. Jang dimaksudkan de 
ingan ,,keputusan jang memuaskan” 
oleh Harriman itu ialah penjelesaian 

jjang dapat diterima oleh . Inggeris. 
|. Berita dari Teheran menerangkan 
(bahwa P.M. Mossadegh dalam pem- 
| bitjaraan pertama Kalinja ' dengan 
| Harriman.pada hari Senen pagi telah 
| memutuskan Iran tidak bisa memba 
talkan undang2 nasionalisasi minjak 
tanggal 30 April itu, kata kalangan 

sa kemarin,   Sementara itu UP mewartakan da 
ri Teheran bahwa beberapa ribu ka- 
um Komunis Iran diantaranja bebera 
pa ratus wanita pada hari Senen ini 
telah mengabaikan sama sekali ber 

lakunja hukum militer. 

Mereka mentjutji maki dan melem 
parkan batu kepada serdadu2 jang 
sedang mendjaga rumah sakit dima- 
na sepuluh majat penduduk sipil jg 

Rea TERI Di Ni 

  

  

Rakjat: Bantul bergerak mengerumuni Hatta 
Hamengku Buwono — Paku Alam 

AERAH Istimewa mempunjai keistimewaan djuga. Lain daripada Sebelum berpedato Hatta dengan 
pengiringnja diperlihatkan. pembi- 

kinan djembatan diatas kali Progo, 

  

jang kalau dapat selesai akan meru ! 
pakan suatu schakel jang penting 

antara Jogja Tengah dan Jogja Ba- 
rat didalam perekonomian rakjat. 
Inisiatip pembikinan kembali adalah 
keluar dari rakjat disitu sendiri. Ki- 
ni panitia djembatan itu telah di- 
rubah dengan nama Jajasan, mengi- 

Bank Rakjat atas tanggungan peme 

rintah daerah. 

Kundjungan ke kabupaten Bantul 

ternjata berhasil. Sewaktu kembali 
para penjelenggara penindjauan ke 
daerah situ sangat lega. Selain ke- 

wadjibannja bermanfaat, djuga rak 
jat telah dapat bermuka wadjah de- 
ngan pemimpinnja sendiri. Perlu di- 
ketahui di Srandakan Hatta menda- | 
pat kehormatan menerima rangkai- 
an bunga. 

  

ham. 

Wyatt katakan, di Djerman Timur , 
Sovjet Uni mempunjai 18 divisi ber 
lapis badja dan 4 divisi ditempatkan 
didaerah dekat sekali pada perbata- 
san Djerman. Dan di Djerman Timur 
kini ada 5000 tank Sovjet. 

Kata Wyatt disamping itu negara2 
pengikut Sovjet masih ' mempunjai 
60 hingga 70 divisi jang ada dalam 
tingkatan kekuatan perang. 

Negeri2 Pakt Atlantik 
tjukup kuat. 

Tetapi, kata: Wyatt selandjutnja, 
rentjana Panen Inggeris jang se 
djumlah £ 4.700.000.000 ditambah de 

ngan seluruh rentjana dari negeri? 

  
  

dapat perhubungan ketjil deng 
musuh. Diudara, penerbang? angk. 
udara ke-5 malam Selasa menga- 

dakan penerbangan jang terbanjak 

ialah 116 penerbangan waktu md- 

lam hari. —RAS 

Laporan resmi tentang gerakan2 
PBB di Korea mengabarkan bahwa 
andjuran2 Rusia untuk pembitjaraan 
gentjatan sendjata menusuli suatu 
masa dimana kekalahan2 besar ko- 
munis sudah mengurangkan dengan 
sangat kekuatan2 komunis dalam 
perang di Korea. Delegasi Rusia di 
LEBB Jakob. Malik “mengemukakan 
Lembaoa Kebudaraan Indonesia 
K3 23 Luranassch Gencotschap 

Soon Watangrhanoan” 

  
  

KAK Dial 

  AS he AN dh 

Peranan 

  

usul untuk pembikjarkang stntjatan 

sendjata tgl. 23 Djuni jl. 
Laporan jang kedua minggu per- 

tama bulan Djuni diterima PBB oleh 

pemimpin PBB di Korea. Panglima 
tertinggi PBB di Korea djenderal 
Metthew Ridgway melaporkan bhw 

pasukan2 Tiongkok komunis dan 

Korea Utara jang lebih kurang 80 
divisi banjaknja sudah kurang men- 
djadi kurang dari 70 divisi. Dari si- 
sanja itu dikatakan dalam laporan 
itu bahwa, 16 divisi hampir disapu 
bersih dalam serangan2 komunis jg 
gagal dalam musim bunga ini. Me- 
nilik demikian ini dikatakan dalam 
laporan tsb. selandjutnja bahwa ko- 
munis memboroskan beribw8 djiwa 
teptaranja, — KAS... 

  
| 

  

Sovjet UNI mempunjai 125 Divisi 
22 Siap berperang 

OVJET UNI kini mempunjai 125 divisi, diantaranja 22 divisi berada 
dalam tingkatan kekuatan perang 

| tahanan Inggeris, Woodrow Wyatt, pada suatu pertemuan di Birming- 
, Gemikian kata wakil menteri per 

Pakt Atlantik Utara diduga tjukup 
kuat untuk menghentikan keinginan 
perang Sovjet itu. 

Dan Inggeris akan kesampingkan 
seluruh negeri2 Eropa, bila negeri2 
Eropa itu mengurangi rentjana per 
sendjataannja, kata Wyatt. 

Sovjet Uni kini mempunjai 4 djuta 
orang jang memanggul sendjata, se- 
Gangkan Inggeris hanja mempunjai 
150.000 orang. Dan Sovjet Uni sege 
ra akan dapat memanggil sedjumlah 
8 djuta orang untuk memanggul sen 
djata. — Ant-Reuter. 

  

1500 Ha utk transmigrant 
Overste Suwido, Direktur Corps 

Tjadangan Nasional, dengan diantar 
oleh Inspektur C. T. N.:Terr. IV dan 
Kepala  B.R.N. Propinsi Djawa- 
Tengah telah menindjau Training- 
Centrum di Kudus dimana 297 tja- 
lon transmigranten kini sedang di- 
latih. Mereka akan dikirimkan ke 
Kalimantan bersama-sama keluarga- 
nja jang berdjumlah 606 orang dlm 
bulan Agustus jad. 

Dalam kata wedjangannja, Over- 
ste Suwido “memberikan pesanan, 
agar supaja, para transmigranten 
nanti di Kalimantan hidup rukun 
dan gotong-rojong. Disana telah 
disediakan tanah seluas 1500 ha dan 
diharapkan tiap orang akan Ma   

RAN MENYALA MOE Da JA ORA Dak pkdohepika apa at stan 

pat bagian $ hai 

    

TAHUN VI — NOMOR adek g 4) 

Bantuan tadi dimaksudkan “agar | tewas sebagai korban ke L 

muka gedung parlemen itu 1 

nja untuk dikubur, — Ant. 

  

Ir in: 

Undang 2 nasionalisasi tetap 
Ni didjalankan 

Komunis Iran tentang hukum militer 
-ARIAN? pagi di Inggeris jang terbit pada hari Selasa kemarin me: 

wartakan menurut berita? dari Teheran utusan istimer I 

Truman Avereli Harriman telah menawarkan baniuan ua 

kepada Pemerintah Iran dengan perdjandjian Iran men je 

sengketaan dengan Inggeris Mangan ai soal minjak itu, sc' 

     
   

    

   

  

40 Negara setudju mem- 

merintah : 
Djauh telah menjetudjui n 

  
| 

' 

| Sani seorang wartawan 

perkuat Embargo 
PBB mengumumkan bahw: 

termasuk 9 d    
   
   

    

  

at embargo tentang bah 
gis dan pembangunan Ti 
munis dan Korea-Utara. 
sific dan Timur Djauh men 
maksudnja dengan PBB, ur! 
sud ini termasuk Austra 
dja, Tiongkok, Indonesia, 1 
Scaland, Pakistan, Filiy 

land. 
Sebagai tambahan 2 negara Asia, 

India dan Birma menjetut 
kan ini. Tetapi kedua?nja 
mempunjai kelebihan bahan? 
tegis untuk di export. RAS. 

    
TE pina dan Thai- 

      
   

Bira 

Untuk melawan Agressi. 

  

    

  

   
   

   
     
    

    

   
    
   

Panitya perentjana ber 
bersidang kemarin utk rx 
djawaban permintaannja a 
negeri2 anggauta PBB m 
bantuan tentaranja untuk aa ia pa 
PBB djika perlu. Pasukan2 ini 
dipergunakan melawan ag 
menunaikan tudjuan PBB. RAS 

  

Mossadogh 6 

P.M. Iran Mossadegh 
marin akan berunding 
wakil presiden Truman 
Galam mengusahak san pe sin 

dari per selisihan antara Ta 
pentingan2 minjak Ing 
P. M. Mossadegh mengatakan kepa 
wartawan2 hari Senin, bahwa ia ber- 
pengharapan baik dan penuh p 
harapan sesudah kedua pen 
raan2 permulaan dari l 
itu dengan duta. Ha 
Truman itu mengataks 
bitjaraan2 itu masi 
permulaan dan terlalu lekas untuk 
membitjarakannja. RAS. 

   

  

Tamu2 luay negeri jang 
ditunggu 

Menteri L. N. Australi 
sedang dalam perd 
ke negara Asia Tengg 
21 Djuli jad. akan tiba d 
Ia akan berdiam di Djak 
pada tgl. 23 Djuli jang 
akan mendjadi tamu 

Gup. negara bagian 
Tomas: Dewey ditunggu k 
nja di Djakarta pada tgl. 
jad. Berita lain mewartakas 

        

    

    

    

   

  

   

  

“India jang baru sadja mengun 

'sia ia bermaksud 

| pian, Ketua Dewan Pemeri intal 
| wesi selatan H. 

    

    

  

perajaan Commonw 
lia 'baru2 ini telah tib: 
Dia datang di Indonesia un 
ngundjungi konperensi Se 
bukan pem. dari PBB di D 
jad. Selama dua minggu di 

untuk 
dengan Presiden dan Wakil Presic 

Ant. 

   

   

  

Pameran ,,Nederland 
membangun” 

Di N 

Kemarin dulu di Maka 
lakukan pameran oleh ko 
Keradjaan Belanda di kota ini d 

dinamaka n 5 land “3 
Ka upatjara 

   

   

  

    
   

   

    
     

    
ngun”, 
pameran itu hadlir 

  

Andi £ 

Wali kota Makasar dan oi 

muka dari bangsa Belanda 

nesia lainnja. 
Dalam kata pembukaannja 

Panitya Pameran T. V 
kan, biarpun Negeri Be 

dan hanja berpenduduk sedikit, 
pi sanggup membangun kembali nege 
rinja jang sudah rusak akibat pepe 
rangan jang lalu dalam tempo 5 ta- 

hun. 
Diharapkannja, hendaknja ini bisa 

mendjadi tuladan bagi Indonesia da 
lam tjara mengerdjakan pembangun 

an. — RM. 

  

“DI SRANDAKAN Hatta 
hatkan perusahaan minjak 

diperli- 

kelapa. 
Sangat primitip. Saking primitipnja, 
memberikan penglihatan jang tidak 
segar. Pemerasan gula itu dikerdja- 

kan setjara diindjak2 oleh orang, 

tidak berpakaian ' sehingga keluar 

keringat jang tidak sedikit, dengan 
kaki?8nja jang kurang bersih, dan 
memakai tjelang pendek kotor, jang 

sering2 sampai: pergeseran dengan 
tepung kelapanja. 

1g 

€ PEMBIKINAN tahu disalah satw 
desa di Bantul mentbutuhkan kedes 
la tidak sedikit. Menurut tjerita ig 
empunja kedele itu dibeli dikota de- 
ngan harga R. 170-— Sdr. Hadipra- 

bowo anggauta pemerintah daerah     bagian perekonomian, kemarin me- 
1,50 

dikata didivalnja deni ngan 

nawarkan kedelenia seharga &. 
mad yu   
harga ? bian, RC 130— 

      

       



    
        

    

     

  

    

    

  

   

     

  

    

   

  

   

    
     
     

   

    

  

       
   

             

    

   
    

   
   

    

  

    

    
   
    
   
   

  

     

     

     
    

    

   

  

   
     

     

      

    

   

     

        

  

   
    

    

an KR dan lain? s. 
berita KR itu 

Surakarta, 16 
    

Solo wartawan Anet 
surat jang ber 1 
pengurus an    

: Bm corree 
itu melahu KR d 
lah mengutipnja. , 

Setelah kami menjelidiki: soal dia- 
tas, duduk perkara adalah sbb.:.. 
“pada tg. 50 Djuni 1951, redaksi ha- 
rian ,,Dwiwarna” Solo menjampaikan | 
seputjuk surat kepada PWI kring So | 
lo jang berisikan, bahwa redaksi. hari 
an tsb melihata ja tanda2, 'bahwa 
wartawan Aneta 
kan berita? kekantor: 'beritanja : 
berasal dari ,,Dwiwarna” Cengan ti- 
Gak menjebut sumbernja. : 
Dalam surat itu redaksi harian tsb. 

minta, supaja pengurus PWI kring 
Solo suka mena tindakan seper- 
lunja.. 

Tetapi karena : kepada surat itu 
tidak dilampirkan bukti2, maka pe-' 
ngurus HA belum dapat menjelesai | 
kannja. sampai hari Senen jl, 
Petaka Nun sudah 'minta ke- 
pada redaksi. harian tsb, supaja me- 
ngirimkan bukti? jang njata, buk- 
ti2 itu belum Giterima, hingga belum 
Gapat menjelesaikannja. 

Pada tg. 13 Djuli jl: PWI kring So 
lo mengadakan rapat anggota. jang , 
bei rsitat" Alai Bichalal Waktu itu War | 
tawan Aneta tsb mendesak, 'supaja 
soal tuduhan redaksi harian itu terha |' 
dap dirinja diselesaikan. Ketua men- 
djawab, bahwa soal tsb. tidak ada da 
lam agenda, dalam surat undangan | 
djuga tidak ditjantumkan hal itu. 

Karena permintaan wartawan Ane 
ta itu ditolak, maka ia meninggal- 
kan rapat, karena beranggapan ada- 
lah onzin beralal - bichalal, tapi da- 
lam hati saling dendam dan memben. 
tji. 

Esok paginja tg. 14 Djur ia minta 
keluar dari keanggotaan PWI kring 
Solo. 

Jang mungkin menjesatkan dalam 
berita jang kita muat hari ' Sabtu 
itu ialah ,Ialam rapat semalam itu 
“memerlukan datang dengan maksud 
minta ma'af atas ila kesalahan- 
nja karena bertepatan pula dgn Alal 

»BichalaP”. 

Mema ng, karena soalnja masih da- 
lam penjelesaian, kalimat tsb kurang 
tepat Gan mungkin memberi anggap- 
an, bahwa wartawan Aneta.itu telah 
mengaku dan minta maaf. Padahal 
"belum sampai Tg nah. 

   

      

    

  
  

“Ikadio semarang: 

   

        

i Solo mengirim- Ba 

| Daerah ini akan dilakukan dengan 

  

   
   

N 

y 

Ind Ndao Habanyas 
duduk sesudahnja 

aa ia akan me nambah 
lam lapangan ekono- 

eri atas beaja sendiri. 
ja ON AnTAN, di- 

lan cnogia tidak 'seba- 
bahkan ia 'mem- 
akan mengelilingi. 

  

Pembubaran D.P. D. Sula- 
y si Selatan akan dila- 
kukan dgn. U.U. darurat 
Mengenai pembubaran Dewan Pe- 

merintah Daerah Sulawesi Selatan, 
Setua Dewan Pemerintah Daerah- 
Su lawesi Selatan H. Andi Patopoi 
menerangkan, bahwa pembubaran 

  

  
jatu undang2 darurat. Pembitjara- 
n2 jg telah dilangsungkan baru? ini | 

di Djakarta telah diusulkan hendak- 
'nja undang2 darurat tsb. berlaku 
sedjak tanggal 1 Djuli 1951 jl. . 
Diterangkan selandjutnja oleh H. 

Andi Patopoi, bahwa menurut. kete-' 
rangan Gubernur Sudiro sekembali- 

nja dari Djakarta baru2 ini undang2 
darurat tsb. telah direntjanakan dan 
diadjukan kepada kabinet, tetapi 
2 sekarang belum ada kepu- 

tusannja. Dewan Pemerintah Daera! ah 
kini telah siap untuk menjerahkan ' 
kekuasaannja kepada Gubernur apa 
bila Undang2 pembubaran telah se- 
esai. Demikian radio Makassar. 

Pemilihan lurah 
Dalam bulan Mei jl 

.ranglo Ketjamatan Kebonarum Kla- 
ten lurahnja dihentikan dengan hor- 
mat, tapi tak bersjarat. Artinja lu- 
rah itu mendjalankan sebagai lurah 
desa selama 31 tahun, hanja diberi 
beslit dengan hormat, tidak en 
pension. 
Tanggal 16 kemarin diulangi pe- 

milihan. Banjaknja penduduk kalu- 
rahan tsb. ada sebanjak 1165 orang 
hak memilih. Pada waktu pemilihan 
.ada 606 orang didjalankan dengan 
aman. .Jang mendjadi tjalon ada 5 

ili u sampai diulangi | 
2 Kali. Karena menurut pengumum- 
an wakil rakjat jang dianggap sah 

sedikitnja 1/3 dari 1165. Jang djadi | 
Siago jang terbanjak suaranja. 

' Gitodihardjo (BTI) dengan 165 | 
para: Wirotijoso 132 suara. Maka ' 
pemilihan diulangi lagi. Diantara 
kedua djago itu Gito dapat 268 su- 
'ara. Pemilihan Sa oleh Wedo- 
ng Kota. : 

    

    

  

      

   
    

    
     
      

        
     
    

      

L 
nja, jang berhasil mengangkut rupa? 

Korban: pertama telah didatangi | 
oleh 6 perampok berpakaian preman 

2. dan bersendgafa pistol, dimana oleh 
| kawanan itu diangkut rupa2 barang 
“ perhiasan seharga R. 4375,—, sedang | 
korban kedua. ana 'akibat ikeda- 

  

' besar Rs 12.000,— beru a perhiasan? 
mas-inten, arlodji tangan, Tn dan | 

“uang konian. 
Dalam pa p: da 

“jpL telah La peramro) 1 
2 Kia Tiongnos 

St 

           

       
      
    
   
    
    

  

   

    
   

oleh 2 orang Kat sejati Tana tar 
djadi diatas djembatan. Kali Besar 
Dra Ni na an kasir tsb. de         

   

     
     

   
   
    
   

    
    

    

          
     
   

   
   

  

   

      

   
   
   
     
   
     

    
   
   
   
     

     

   

— Kegiatan perampok di Djakarta 
Kasir Gyselman , & Steup dirampok siang hari 

  

Kalibaru Barat, pada tg. Te ma lam jl. telah menderita kerugian har 
ta-benda tidak sedikit akibat: Span Bi kawanan perampok dirumah- 

arang perhiasan mas-inten. 1 

  

ra peserta ter sebut jalah “terutama | 

disebabkan 80x dari pengikut2 itu 
“buta huruf Har 6076 tidak ' meme- 
nuhi sjarat2 keadaan badan “Gicha- 
melijk afgekeurd). 

Oleh panitia kesephrah orang ini 
(sudah disampaikan kepada Pangli- 
ma TT UH supaja bisa dimasukkan | 

' Lt DJULI Spa Monte, Pe on 
to telah singgah dikantor RRI Semarang 

“ 

Karanglo | 

  

KEDAULATAN RAKJAT 

  

  man Mang   

      

  

di 1 Kata Yen 

setjara tidak 
San | Dalam pertjakapannja dengan pers Sujonohadinoto menerang- Ii 

bahwa keberhentiannja sebagai menteri atas kehendak sendiri tidak j 
si an. LN jang UNA achir? to. 

—Madjeli
s Rn On

i di TN   

Bandjarmasin 

  

gabungan »Blok Islam” 'akan menu-. 
kar namanja dgn »Madjelis Islam”. 
Penukaran nama ini disebabkan 

karena “Blok Islam” tidaklah meru- 
pakan persatuan jang tetap bagi par 
tai2 dan organisasi2 Islam tadi tapi 
hanjalah pada sesuatu ketika jang 
dianggap perlu guna mengadakan 
perundingan bersama. 

»Madjelis Islam jang akan: didiri 

persatuan dari partai2 dan organi- 

onomian Natan) Sujo- : 

| Didapat kabar bahwa partai? Hn : 
organisasi2 Islam ' di 'Bandjarmasin | 
jang tadinja tergabung dalam suatua 

  sasi2 Islam jang tetap jang mempu- 
Hanai pengurus tetap. 

Madjelis ini dapat pula bertindak 
sebagai wakil umat uap Bandjar- 
masin..—Ant. 

Sekitar Crediet dari 
' Pemerintah 

Dari Bupati Klaten didapat kete- 
rangan bahwa kini Pemerintah te- 
lah .menjediakan 'crediet sebesar 
R 120.000.— guna perindustrian te- 
nun di Pedan dan R 50.000.-— untuk 
perusahaan besi tjor di Batur. Cre- 
diet tsb. tidak akan diberikan ke- 
pada masing2 perusahaan, melain- 
kan kepada “organisasi cooperatief 
jang mesti dibangunkan. 
“Meskipun di Pedan umpamanja 

sudah, ada P.P.T. (Persatuan Pengu- 
saha Tenun) tetapi pada hakekat- 
nja P.P.T. hanja ' mempersatukan 
anggauta2nja jang berdjumlah tidak 
'kurang dari 50 perusahaan dalam 
menentukan langkah terhadap buruh 
nja jang berdjumlah seluruhnja —- 
5000 orang. 

  
| TINDJU : 

Marciono atau Layne ? 
Promotor Jim Morris mengatakan, 

bahwa Internasional Boxing Club 
akan mentjoba supaja pemenang da 
ri pertandingan antara Rocky Mar- 
ciono melawan Rex Layne dapat di- 

hadapkan melawan pemenang dari 
pertandingan Ezzard Charles — Joe 
Louis jang direntjanakan akan di- 

na merebut kedjuaraan dunia kelas 
(berat. — Ant.-UP. 

Rebutan Rio de Janeiro Cup. 

adakan dalam bulan September, gu-:   

    

  

      

      

     
    
    
     

       
            
    
    
          

   

Wk. PRESIDEN DI MAGELANG. 
Waktu Wk. Presiden berkundjung di Magelang pada hari Senin il, pa- 
ra pandu tidak ketinggalan turut menjambut. pemimpin kita itu, se- 

| meki nampak un gambar diatas. 

kan ini kabarnja akan merupakan Gi 
(Gamb. Ipphos). 

Upatjara pelantikan Kepala Staf APRI 
. dan Dewan Pertahanan 

K an perang telah mo! 

KEMARIN pagi aja In 09.79 Fresiden selaku Panglima terting, gi angkat 
“atik Kolorel Tahihonar Simatupang sebagai Ke- 

pala Staf Angkatan Per: Te Repubik Indonesia terhitung sedjak tang- 
gal 10 JULI 1951. 

Dengan demikian terisilah kembali 
djabatan Kepala Staf Angkatan Pe- 
rang jang lowong sedjak mangkat- 
nja Panglima Besar Sudirman dida-: 
lam tahun '49. 

Pelantikan ini langsung ' didalam 
upatjara didepan Istana Merdeka jg 
dihadiri oleh pemimpin? militer dari 
seluruh Indonesia, ketua DPR Mr Sar 
tono, para Menteri, Atache2 militer 
asing di Djakarta, Nederlandse Mili 
taire Missi di Indonesia dll. 

Sesudah Presiden selesai mengam 
bil sumpah Kol. Simatupang lalu ke- 
satuan? angkatan Garat, laut dan 
udara mengadakan defile Gidepan Pre 

siden bersama2 Kol. Simatupang. U- 
patjiara pelantikan itu dimulai djam 
09.00 dan selesai djam 09.25. — Ant. 

Selesai upatjara pelantikan Kol. Si 
Ii matupang sebagai.kepala Staf Ang- 
katan Perang Republik Indonesia, ke 

marin pagi Presiden telah melantik 
pula Dewan Pertahanan jang pemben 

tukannja telah ditetapkan oleh Kabi 
net didalam sidangnja baru2 ini. 

Sebagai diketahui anggauta2 De- 
wan Pertahanan ini terdjadi dari 
Perdana Menteri, wakil P.M., Men- 

teri Pertahanan, Menteri DN, Mente- 
ri LN, Menteri Perekonomian, Kepa- 
la Staf Angkatan Perang dan Djaksa 
Agung (selaku kepala Staf Keaman- 

  

Tt Apakah pemerintah tidak sepen 
'dapat dgn penanja, bahwa djalan Ra- 
ya antara Sungai Dareh dan Muara 

| Tebo (dalam Propinsi Sumatera Te- 
#ngah), untuk kepentingan perekono- 
mian rakjat dan untuk,kepentingan 

deviesen negara, harus diperbaiki dan 
dibangunkan setjepat2nja ? 

. 2. Kalau sependapat, penanja ingin 
tahu tindakan apakah jang telah 
atau akan dilakukan pemerintah ke- 
djurusan itu?   

  dalam Corps Tjadangan Nasional 
| tersebut. Dan pada sidang itu djuga, | 
“'dimana Pangiima turut hadir, Pang- 
lima menjatakan ' akan menjampai- | 

n usul panitia tersebut pada Ke- 
pala Staf Angkatan Darat. 

“Panitia Udjian terdiri dari Ketua 
Letnan JI Sulaiman Amin dengan 
anggota2: Komisaris Hassan (Poli 
iSi), Zainal Abidin Ge amangpraniAh 
Gan Santoso (Djawatan Sosial). 
SAE at, 

ee 

  

an ankenak bongkraki 
Tentang peristiwa 14 orang kor 

ban bongkrek didesa Karangkemiri, 
djuru-warta K.R.' selandjutnja men 
“dapat keterangan, bahwa alat2 pema 
Sak kini telah berada di Djawatan 
Kesehatan Tjilatjap untuk diperiksa 

|lebih landjut, dan sisa bongkrek jg 
dimakan, dikirim ke Laboratorium 
Jogjakarta untuk diselidiki lebih sek 
sama. 

3. Dengan membiarkan djalan itu 
sebagai keadaan sekarang ini, apa- 
kah pemeriritah tidak merasa, bahwa 
hal itu dapat menimbulkan fikiran 

|rakjat, bahwa pemerintah pusat da- 
lam segala matjam soal agak biasa 

mengkesampingkan .kepentingan2 Su 
matera Tengah, padahal kedudukan? 
daerah itu daiam Negara Kesatuan 
adalah sama? 

Pertanjaan? itu Gimadjukan mengi 
ngat: 1. Setelah penanja perhatikan 

dengan mata-kapala sendiri, ternjata 
lah bahwasanja djalan. antara Su- 
ngai Dareh dan Madura Tebo belum 
“Gapat dilalui oleh kendaraan bermo- 
tor karena sampai sa'at ini belum per 
nah djalan itu diperbaiki. 

. 2. Oleh karena ini, maka getah 
| parah rakjat jang dihasilkan dalam 
“lingkaran keliling daerah itu, tidak 
| Gapat dibawa ke Djambi- atau ke 
Padang, terketjuali melalui  djalan 

sair Batang Siat dan Batang ' Hari 
jang terlalu lama, jakni dalam dja- 
rak jang biasanja dapat dilalui mo- 
tor 12 djam sekarang mesti mengha- 
biskan tempo 12 hari. 
“8: Tersebab hal ini, maka sangat- 
lah terasa kesusahan perekonomian 
rakjat dan sangatlah merugikan ke- 
pada deviesen negara. 

4. Menurut surat Menteri Pekerdja 
an Umum tanggal 19 Djuli 1951 ke- 
pada Parlemen dalam mendjawab per 

sampaikan kepada penanja pemerin- 
tah telah menjediakan djumlah R. 
3.392.090 untuk pembangunan djalan 

untuk pembangunan djalan Linggau 
Muara Tebo dalam Anggaran Belan-     dja tahun 1951. 

  

tanjaan penanja dan jang telah di- 

Benkulu - Bintuhan dan R. 2.400.000 | 

Pemerintah Pusat kesamping- 
0 Sumatera Tengah? 

-' Djalan2nja tak pernah ia 
ERDASARKAN Undang? Dasar pasal 69, anggota D.P.B. H. Sira- 
djuddin Abbas memadjukan. pertanjaan kepada Pemerintah sbb: 

23 

5. Dengan mata kepala dapat di- 
persaksikan, bahwa seluruh pulau 
Djawa djalan2 jang dinamakan aas 
verkeer telah lama dibangunkan kem 
bali dan telah simpang siur kendara 
an bermotor. 

Demikian pertanjaan H. Siradjud- ! 
din Abbas. — Ant. 

Bersiap2 Roulette di- 
tangkap 

  

Enam orang jang sudah bersiap2 | 
akan membuka roulette di Bandung, | 
kemarin malam telah ditangkap dari 

Hotel Trio oleh beberapa orang ang 

gota tentara jang belum diketahui 
dari mana-mananja. Dengan demiki 
an maksud 6 orang itu untuk mem 
buka roulette hari Minggu pagi di 

isalah satu tempat dikota Bandung 
telah digagalkan dan sekarang du 
duknja perkara sedang diperiksa 
oleh pihak berwadjib. Tentang ini 
djurubitjara tentara di Bandung me 
njatakan, bahwa 6 orang itu tidak 

mempunjai idzin untuk membuka 
roulette, karena sedjak 2 Oktober 
1950 Panglima Tentara tidak keluar 
kan lagi idzin untuk permainan itu. 
Kabarnja ada djuga uang jang turut 

dibeslah, tapi djumlahnja belum di 
ketahui. Menurut kabar jang belum 
resmi sebabnja 6 orang itu sudah 
bersiap2 membuka roulette ialah ka 
rena ia diberi sematjam surat idzin 

dari salah seorang anggota tentara, 
tapi kemudian dinjatakan oleh jang 

berwadjib, bahwa idzin itu tidak 

sjah dan kepada pemberi idzin itu 
diperintahkan supaja segera mentja 
butnja kembali. Enam orang itu ter 
diri dari 2 orang Tionghoa dan 4 
orang Indonesia. — Ant. 

SEBDA setahun 
Baru? ini SEBDA tjabang Tjila 

tjap melangsungkan Alal-Bichalal 
diantara  keluarganja bertempat di 
Pendopo Kabupaten. Pertemuan itu 
dirdmaikan dengan pertundjukan wa 
jang kulit. 

Ketjuali itu, pertemuan ini dimak 
sud djuga selaku Peringatan seta 

  

  hun berdirinja SEBDA. 

an). 

Dalam melakukan pelantikan De- 
wan Pertahanan ini Presiden mene-, 

rangkan antara lain memanglah ke- 
adaan di Indonesia waktu ini mengz- 
hendaki adanja Dewan Pertahanan 
jang demikian itu. — Ant, 

  

N 

Daeng Lalo ditembak ge 
rombolan 

Anggauta parlemen Bebasa Daeng 
Lalo ketika dimasa reces mengen- 

| darai mobil menudju Semarang, te- 
lah kena tembakan dari gerombol- 
an bersendjata jang ketika itu se- 
dang bertempur dengan Angkatan 

Perang di daerah Pemanukan, se- 
hingga mendapat luka ringan di- 
| Jututnja. 

Tentang peristiwa tsb. Daeng La 

lo menerangkan, bahwa ketika ia 

bersama2 dengan anggauta parle- 
men Mahidin mengendarai mobil 
pada tg. 29/6 menudju Semarang, 
didjalan besar daerah Pemanukan | 

pada pk. 09.00 mobilnja diberhenti- 
kan oleh polisi jang menjuruh para 
penumpang berlindung karena ma- 
sih terdjadi pertempuran. - Ketika 

Daeng Lalo turun dan hendak ber- 
sembunji dibelakang mobil, lututnja 
kena tembak. Ia terangkan djuga, 
bahwa menurut keterangan jang di 

dapatnja, pertempuran pada hari tsb. 
dimulai pada pk. 05.00 pagi dan ber 
achir kira2 pukul 10.00. Kekuatan 

gerombolan jang menjerang ditak- 
sir diatas 200 orang, — Ant. 

Madiun hendak dibikin 
bandjir - Vrij 

Semalam Walikota Madiun Rus- | 
lan ' Wongsokusumo baru2 ini me- 
njatakan, ia telah meletakkan da- 
lam atjaranja hendak membuat Ma: 
diun ,,Bandjir - vrij”, sedapat mung 
kin dalam tahun ini djuga. Di Madi- 
un ada djalan raya jang letaknja 
djauh lebih rendah dari kali Madi 

    un sehingga tiap tahun tergenang 
air. Hal ini sudah waktunja menda- 

| pat perhatian. Ketjuali itu dianggap 
| perlu Madiun diperluas dengan ba- 
Ingunan2 baru. Kini Madiun ber- 
penghuni 80.000 orang. 

Pihak Masjumi semalam membe- 
'rikan perajaan perpisahan kepada 
Wongsokusumo. Seperti diketahui 

Wongsokusumo adalah salah satu 
anggauta pengurus terkemuka Ma- 
sjumi wilajah Djawa Timur. —Ant. 

ENURUT keterangan pihak MM:   
Penghidupan ra'jat mulai teratur, 

"walaupun masih serba kurang dari 
“pada keadaan semula, tetapi dapat 
|diharapkan perbaikan ' dikemudian 
(hari. Bantuan Pemerintah, teruta- 
ma jang mengenai ternak mulai nam 
pak, sedangkan untuk kepentingan 
keamanan umum, ra'jat selalu ber- 

“sedia membantu alat2 negara jang 
ditugaskan. "4 

Pernah diadakan djam malam di- 
beberapa daerah jang dipandang pen 

Guduk maka djam malam itu tidak 
lama, dan kini satu “daerahpun di 

djam malam lagi. 
Sementara itu, ' 

jang lalu, disalah satu tempat te- 
lah dapat ditangkap beberapa 
orang jang didakwa telah melaku- 
kan penggedoran. ' 

Selandjutnja wartawan ,,KR” men- 
dapat keterangan dari pihak polisi 
Jogja, bahwa keadaan keamanan 
dalam . kota "sendiri, pada umumnja 
demikian djuga,. dapat diharapkan 
dalam waktu jang pendek akan da- 
pat kembali aman seluruhnja seperti 
waktu2 dulu. T Mean de- 
mikian, baik pi polisi maupun 
ra'jat sendiri tida boleh lengah, ha- 
rus tetap waspada. 

Wakil Presiden menindiau 

  

  

  

  

    

pustakaan Negara di 
Garuda jang men 
waktu jang pendek ini akan dibuka 
untuk umum. . 

Seperti diketahui, ruangan Perpus 

takaan Negara di Tugu djauh ku- 
rang mentjukupi ruangannja, sehing 
ga harus pindah ke depan Hotel Ga- 
ruda. 

Direntjanakan ajuga oleh Kemen- 
terian PP dan K, bahwa di Jogja 
akan didirikan tempat perpustakaan 
negara dengan gedung2 dan ruangan 
(ruangan jang chusus. 

    

    
Semua penerbitan ber- 

sifat madjalah 
Dari Djapen dihentikan. 

Dari pihak Djawatan Penerangan 

terangan, bahwa kini semua pener- 
bitan jang: bersifat madjalah jang 
dikeluarkan oleh Djapen2 baik di 

kotapradja ' maupun dikabupaten2, 

harus dihentikan. 
Hal ini.disebabkan djuga karena 

kekurangan kertas. 
Kabarnja jang diperbolehkan ha- 

nja penerbitan jang merupakan pem 

beritaan dan brosir. 

3 Bulan djembatan kali 
Progo selesai 

Menurut keterangan Djawatan Pe 
kerdjaan Umum Daerah, maksud 

pembuatan djembatan - diatas kali 
Progo di Srandakan jang pandjang- 

nja 600 M. dalam waktu 3 bulan 
akan selesai, mengingat soal2 bahan 
dan tenaga dapat mentjukupi, tetapi 

Gjuga soal kelantjaran beaja harus 
tetap dipelihara. 

Seperti diketahui, djembatan itu 
diurus oleh Jajasan Djembatan Kali 
Progo tetapi penjelenggaraannja di- 

kerdjakas oieh Djawatan Pekerdja- 
an Umum.   

  

nKeng Po”, ,,Pedoman” in .Antara” 
Dituntut menteri demisioner Sujono 

BNURUT ,SIN- 
bermaksud menuntut 

takkan djabatannja. 

Mengenai hal ini Sin Po mengabar- 
kan lebih landjut, bahwa pada hari 
Senin pagi dikemenierian perekono- 
mian telah diadakan ,,perieriuan an- 
tara menteri perekonomian, mr. Su- 
jono dengan wakil2 pers, jang  di- 
maksudkan untuk menijari kedjer- 
nihan dan penjelesaian dalam soal 
pemberian devisen kepada  Perbeta 
dan N.V. Dewasa jang telah menim- 
bulkan kegontjangan dalam bebera- 
pa.kalangan” itu. 

Dalam pertemuan itu mr. Sujono 
Hadinoto dengan tegas memperingat 
kan kepada segenap pihak, supaja 
djangan mengemukakan sesuatu pen 
dapat berdasarkan 'atas dssas-desus. 
Ia mendjelaskan pendiriannja ketika 
ia hendak menerima djabatannja. se- 
bagai menteri, dan ad. berkata, bah- 
wa berdasarkan pengalaman2 dan 
pengetahuannja ia sebenarnja tidak 
hendak. menerima pengangkatannja 
itu, tetapi sekali ia sudah menerima 
pengangkatannja maka ia mendja- 
lankan kewadjibannja sebaikanja. 

Dalam mendjajankan kewadjiban-   "knja itu, mungkin ia mendjalankan 

      
  

Balance of power! 

  

PG” menteri Perekonomian, Mr. Sujono Hadinoto 
warta harian ,,Keng Po” dan ,,Pedoman” dan 

mungkin djuga kanter berita ,,Antara' ”, sesudah ia dengan resmi mele- 

sesuatu kesalahan, dan karena itu ia 
bersedia menerima kritik dan koreksi 
Gan bersedia pula memiful segaia 
konsekwensinja. 

Mengenai soal kritik, mr. Sujono 
memperingatkan supaja ' kritik2 itu 
ditudjukan kepada soalnja (zakelijk) 
dan jangan  sekali2 bersifat per- 
soonlijk. Dalam hubungan ini ia me- 
ngemukakan kritik2 dari surat ka- 
bar ,,Pedoman” jang a.l. menulis da- 
lam 'podjoknja bahwa mr. Sujono ti- 
dak pantas mendjadi menteri karena 
ia gila”, 

Kritik sematjam itu terang  me- 
langgar ' kesopanan dan kesusilaan 
dan setelah meletakkan  djabatan, 
saja akan menuntut ,,Pedoman” ber- 
dasarkan Ssmaadschrift”, demikian 
menteri Sujono. 

Dari tulisan s.k. ,Xeng Po” tgl. 
11 Djuli jl. menteri Sujono menarik 
kesimpulan bahwa terhadapnja dia- 
Gjukan tuduhan2 oleh surat kabar 
tersebut, jaitu bahwa menteri telah 
memperglinakan kekuasaannja dgn 
tidak sermestinja (nisbzuik maken), 
bahwa mentari mengadakan. kong: 
Kalikong dengan teman separtainja, 
bahwa menteri mengatjaukan markt 
analyse Benteng-groep jang 
fide, membantu usaha? jang 
bonafide. 

Selendjatng SIh Po” niengabar- 
kan, bahwa dalam hu bungan ini rar, 
Sutond menggugat berita ,,Antara” 
seolah-olah pemberian :devisen ke- 
pada Perbeta maugun 'N. V.. De- 
wasa dipaksakan pelaksanaannj. 
Dalam hal ini ada pihak (pegawai) 

jang bertindak tidak disipliner dan 
terhadapnja harus diambil tindakan 
pula, sehingga geszag pimpinan be- 
nar2 dapat terwudjud. 

Mr. Sujono menundjukkan, bahwa 
berita Antara”. itu menuduh dia 
telah mendjalankan kong-kalikong 
dengan teman separtainja “dan hen- 
dak mentjatut devisen setjara besar2 
an. Terhadap kantor berita ,,Antara” 
ini ia mungkin djuga akan menga- 

  

   
     

  djukan tuntutan, 

Keamanan kabupaten Sleman 
mulai baik 

ting, tetapi karena keinsjafan pen- | 

Sleman tidak ada jang mempunjai | 

beberapa waktu | 

Daerah Istimewa Jogja didapat ke- | 

bona-: 
tidak 

F9 ad 

Pamong Pradja Kabupaten Sleman, 
keadaan keamanan didaerah M. M. Komplex, sekarang mulai npm- 

pak baik kembali, terutama setelah diadakan gerakan?. nahan oleh pi- 
hak Siaf K beberapa bulan jang laku. 

| Pindjaman kepada pain AN dae 
rah telah  disanggupi . sebanjak 

| PR. 200.000,—tetapi kini baru diberi 
ikan R. 40.000,— : 
| Dalam waktu 4 tahun, 
| 'Djembatan itu supaja men, sembbali- 

| kan beaja itu jang akan didapatnja 
| dengan mengadakan tolgeld bagi ti- 

    

ap2 orang jang melalui Sama 
Progo nanti. 

Singkat Jogja 
— Dalam rapatnja baru2 ini dari 
seluruh anggauta S.B.P.U. Tjabang 
Maguwo antara lain telah” dapat 

| membentuk pengurus ' baru dengan 
sdr2. W. Sardjono sebagai ketua dan 
S. Hadimudjijono sekretarisnja. 

is 

Pemilihan umum menda- 
4. pat perhatian : 

Dari luar daerah. 
Sedjak mulai berlaku pemilihan 

umum didaerah istimewa Djokja 
hingga kini jang telah datang seba- 
gai penindjau a.l. utusan? dari kota- 
pradja Magelang, Klaten, Solo, Tegal 
dan Purbolinggo. Wakil? propinsi jg 
Gatang ialah utusan? propinsi Dja- 
wa Tengah dan propinsi Djawa Ba- 
rat. Dari Djakarta jang datang wa- 
kil kota-besar Djakarta dan K.P. Pu 
sat. 

Lebih landjut dapat - dikabarkan, 
bahwa utusan? dari Kotawaringin, 
Sunda Ketjil dan Bali serta: Sumate 
ra Utara telah sampai dikota Djokja 
djuga. 

Peladjar2 PP Makasar 
ke Jogja 

Pada tg. 21-7 jang akan datang pa 
ra peladjar Sekolah 'Menengah Pa 

mong Pradja di Makasar akan da 

tang di Djokja. Rombongan jang ber 
djumiah 45 orang itu akan mengada 

kan penindjauan pemerintahan oto 
nom desa dan djalan pemilihan umum 
didaerah istimewa Djokjakarta. 

Selain daripada itu mereka akan 
menjaksikan perguruan Taman - Sis 

wa, kraton dan musium Sono - Budo 
' Selama para peladjar Pamong 

Pradja dikota gudeg direntjanakan 
melihat2 keadaan di Kota-Gede. 

i Setelah dua hari di Djokja mereka 
akan melandjutkan | perdjalanannja 
ke Solo. 

  
56 Orang ke Lampung 
Tanggal 24 Juli jang akan datang 

akan berangkat dari Jog gjakarta rom 
bongan transmigrasi “jang terdiri 
Gari 56 orang ke Lampung. 

Selain itu dapat dikabarkan pula 
bahwa telah siap berangkat kelain 
tempat 80 orang. Kemanakah mere 

ka ini akan ditempatkan, masih me 
nunggu keputusan. 

Perlu diketahui bahwa mulai tang 
gal 6 Desember '50 sampaitanggal 

19 Juni '51 jang lalu djumlah keluar 
ga jang telah dipindahkan tempat 

nja ada 122 orang termasuk pendjem 
put ke Sumatera Selatan Puja 
2 orang ke Sulawesi. 

Pendaftaran ASRI 
Pendaftaran Akademi Seni Rupa 

Indonesia ditutup  selambat-lambat 
nja tg. 20 Agustus jang akan datang 
dan memulai peladjarannja tg. 1 
September ”51. 

Peladjaran jang akan dibuka ada 

5 bagian jaitu Seni Lukis, Patung, 
Keradjinan, Reklame, Dekorasi, Illus 
trasi dan grafik dan bagian Guru 
Gambar. , s 

Lama peladjaran antara, 3 dan 5 

tahun. (Lebih landjut lihat aa ha 
ri ini). 

    

Ramalan musim. kering 
Ramalan mengenai keadaan mu 

sim kering untuk tahun 1951 di Dja 
wa dan Madura menurut keterangan 

jang terachir dapat diduga akan 
djauh lebih kering dari pada biasa 
nja. 

Demikian laporan djawatiin Mete 
orologi dan Geofisik. 

Darmawisata lurah2 
Tanggal 381 Djuli jad., para Jurah 

dari Kawedanan Wonodadi Kabupa 
ten Bandjarnegara akan mengada 
kan darmawisata "untuk, menambah 
pengalaman2 ke Jogjakarta, 

Di Jogjakarta rentjana jang akan 
dikundjungi adalah Kraton Jogja 
karta, Sonobudojo, Pabrik. Ys Pa 
thook, Perusahaan Perak Tjokrosu 
harto, Karangkadjen, 1 8 Taman Sari 
dan Pertjetakan »Kedaulatan Rak jat”, “1 

« Demonstrasi mesin2 
Mak ini djam 10,00 Pemerintah 
Daerah Istimewa Jogjakarta akan 
mengadakan demonstrasi mesin2 pi- 
pitan minjak kelapa dan mesin pe- 
ngupas gabah, di paberik 

Kepada mereka jang 
ngundjungi demonstrasi 

     

    ini dapat 
minta surat undangan di Kantor Per 
dagangan Dalam Negeri Djetis 

| Jogjakarta. : 

: INALAA Uta ga 

45 

    

SENISONO ,,The Big Cat” ok Mc 
Callister, Preston Foster . - 
umur, 
LUXOR: . ,BUFFALO” Bilik Joel 
Mc, Crea, Maureen .O'Hara, Linda 
Darnell dil. — 13 th. keatas. 
REX: ,/Task Force (Tjakrawala ter 
bakar), Cary. Cooper — 18 th. 
INDRA »That mad Mr. Jones” Red 
Skelton, 'Janet Blaire 13th. : 
SOBOHARSONO ,,In a lonely place” 
Huraphrey Bogart, (Gloria “Grahame 
mt, 
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Jaa 

|. & Menteri pertahanan Po 
| sekal (Rusia) Rokossovsky, 

      

   

    

    

   

   

  

. bar api jang membakar gedu g2 
daerah tsb. akibat terbakarnja mi- 

jak benzine sebanjak sedjuta gal- 
| Aons. Semua pemadam api tidak da- 

t memadamkan tetapi banjak ang 
. gauita2 dari pemadam api menderita 
iketjelakaan waktu mendjalankan tu Dg ja, pt : TN 

   

   

“TU. 
  

“ang Djuta bantu bandjir 
ai Sak Kanaai 
«“Madjelis rendah - Amerika telah 

'rat sendjumla
h 25 djuta dollar untuk 

'daerah2 
Titis “ia 

gerah2 Kansas dan Missouri jang 

diserang oleh bandjir. 
““ Djumlah tersebut adalah 10 djuta: 

"dollar lebih banjak dari pada jang diminta oleh Truman. — Ant. - UP. | 

  

'Djerman tak kuat utk 
00000 netral 

His : Kata Mc Cloy, 
Komisaris tinggi Amerika di Djer 

man. Barat, John MeCloy, katakan, 
bahwa tudjuan terutama dari agres 

:si Sovjet Uni jalah Djerman. - 
| Ta 'sekali lagi berseru kepada Djer 

. man Barat supaja ikut serta Galam 
pertahanan Eropa Barat untuk ke- 
pentingannja sendiri. 

- Dikatakannja, Djerman Barat tak 
tjukup kuat untuk. bersikap netral 
diantara. Barat dan Timur. Dan per 

“tahanan Eropa Barat tak akan da- 
“pat dilaksanakan dengan tak ikut 
“sertan Djerman Barat, mengingat 

a pasukan2 Sovjet Uni jang be 
ata MeCloy. — Ant-UP.        
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t Sumber? jang mengetahui menga 
|takan, bahwa Franco bermaksud hen 
dak mengadakan pembersihan dalam 

  

1 

ngkin 4 orang menteri akan 

in kedudukannja. Diduga, 
5 € Juar negeri Alberto 

: martin adalah salah seorang jang 
"3 “termasuk da 

  

4 orang itu. — Ant- 

DE TAB ta 
PEN Aa AN Sherman berunding de- 

Gu .ngan Franco. : 

Laksamana Sherman terus me- 
'ngadakan konperensi dengan djende 
ral Fransisco Franco sementara itu 

  
terdapat tanda2 akan segera adanja 
perdjandjian militer antara Spanjol | 
dan Amerika Serikat. 

Diduga pada. pertemuan mereka 
(pertama itu, dibitjarakan soal untuk 

I mendirikan pangkalan2 Amerika di 
2 Spanjol. . 

Kalangan diplomatik berpendapat, 
(bila persetudjuan mengenai pangka- 
lan? itu tertjapai, maka pertama? 

akan didirikan pangkalan? angkatan 
'Iaut kemudian pangkalan? angkatan 
udara. , 
“Kalangan jang lajak dipertjaja di 

Pa Kneiaan akan berbitjara dengan 
para pembesar tinggi Spanjol menge 
nasi pangkalan2 angkatan laut di se- 
pandjang pantai Spanjol, termasuk 
pula kepulauan Balear (terdiri dari 
pulau2, Majorca, Minorca, Iviza dan 
Fomentara) di Laut Tengah. 

Sebagai diketahui, Amerika baru? 
ini mendapat pangkalan angkatan 
laut di daerah Napels (Italia) seba- 
gai pangkalan didepan. Dan bila 
Amerika dapat pangkalan2:di Spa- 
njol, maka pangkalan? tadi dapat di 
sebut sebagai pangkalan? belakang, 
dimana didapat sediumlah besar per 

  

| bekalan2 seperti minjak, bahan ba- 
kar dan mesiu, kata kalangan itu se 
terusnja. : 

2 Inggeris tak setudju. 

Pemerintah Inggeris telah membe 
ri tahu kepada pemerintah Amerika, 
bahwa Inggeris tak setudju dimasuk 
kan Spanjol dalam Pakt Atlantik 
Utara dan pula tak setudju diadakan 
nja tiap perdjandjian militer lang- 
sung antara Spanjol dan negeri2'ang 
gota Pakt Atlantik. — Ant-UP.   

| nada “Kaesang: T 
2 “Utara melaksanakan persetudjuan2 

k00 jg telah-tertjapai - 
3 Pertemuan diteruskan hari Selasa ini 

KE-5 konperensi gentjatan sendjata diadakan di Kaesong 
pada hari Selasa, pada djim 11.69 djam setempat, sedjam lebih Jam- 

bat daripada biasa. 
. Djurubitjara markas besar PBB 

. mengatakan, bahwa pengunduran dimulainja konperensi itu diadakan 
atas permintaan fihak Utara. Di- 

“ fambahkannja, bahwa mereka tak 
Nan er ap PAD dalam menga- 

ARYA —. Beberapa kemadjuan. 
. Pengumuman markas besar djende 
ral Ridgway mengataken bahwa be- 

  

berapa kemadjuan telah terdjadi da- | 
lam menjusun agenda jang disetu- 
Gjui oleh ke-2 belah fihak. 
“ Dikatakannja, bahwa fihak Utara 
telah memenuhi persetudjuan jang 
telah tertjapai mengenai neutraliteit 
tempat konperensi. NA bat 
" Iring2an kendaraan bermotor dari 
delegasi PBB pada hari Senin menu 
dju Kaesong dengan -t 

Ligunakan bendera putih 
shentikan selama perdjala 
1 Wartawan UP, Farne 

    

   
   

    

   

  

C- Fsar tersebut, 

pat luka? parah kena tembakan 
rang major Polandia, hingga te 
“sa dirawat di Moskow. Major tadi s 
telah lepaskan tembakan, terus mem 
bunuh diri. SU UNI 
& Kansas city jang menderita bai 
djir sedjak 3 hari ji malai Sene 

rlibat dalam lautan api, | 

“bakaran besar, sebagai akibat per! 

: an 11 tank minjak pembakar, Se 

  

   

an kota ha 2) 

  

   
(ex Djuni jl. berlabuh dekat Abadan 

            

   
    

    

    

         
    

     

   
    

     

  

        

      

         

  

KAPAL ,KURYULUS” MENGGANTI ,,MAURITIUS” | 
pendjeladjah Inggeris ,,Huryalus” dari 5770 ton sedjak tanggal 

- 

“kan tuntutan2 fihak PBB jang telah 
mereka setudjui, jakni supaja Kae- 
song didemiliterisir “dan delegasi 
PBB diberikan kebebasan bergerak. 

Perundingan hari Senin. 
Menurut pengumuman markas be- 

“sar Ridgway, perundingan pada hari 
Senin dimulai tepat djam 10.00 djam 
Setempat. Ketua delegasi PBB mem- 
buka pertemuan dan memberikan 
alasan2 tentang agenda jang diadju- 

.kan oleh komando. PBB. Demikian 
UP. 1 $ 
Kemudian ketua delegasi Utara 

minta waktu 2 djam, untuk memberi   
i kesempatan bagi" delegasinja, mem-: 
' bitjarakan usul2 itu. 

. Setelah sidang dimulai lagi, Nam 
| II memberikan pendapatnja tentang 
| usul2 tersebut. Kemudian sidang di- 

“| tunda pada djarm 13.50 djam setem- 
pat setelah memperoleh kata sepa- 
kat, bahwa sidang akan dimulai lagi 

|#bada hari Selasa djam 11.00 pagi. 
| Menurut pengumuman markas be- 

: beberapa  kemadjuan 
telah tertjapai dalary menjusun agen 
“Ga jang disetudjui oleh ke-2 belah 
fihak. aa Te ak 

Ea . Embargo “terhadap RRT 
00 akanditeruskan? 

39 Negeri telah memberi tahukan 
a PBB, bahwa mereka sepenuh 

ja memenuhi  embargo alat? sen- 
j jang diadakan oleh PBB ter- 

RRT dan Korea Utara dan' 

  

terdapat gentjatan sendjata 
EA PLS HR Mba pilu 

telah memberitahtikan su 
argo itu tetap dilakukan” 

japai.. perdamaian jang 

hnja agar lebih mendekati 3 
si Barat. Kalangan politik | 

n, bahwa dalam minggu 

lebih landjut menduga, bah- | 

dalam waktu jang lama, | 

  

demokrasi Barat 
1, kobola onerisi? angkatan laut Ame 

Fr | | adi Ma 
wat terbang, untuk mengadakan korperensi dengan pemimpin? Spanjol | 

mengenai pertahanan Eropa Barat terhadap ngressi komunis. 
Ps k p i 

  

id @engan menumpang pesa- 

Lg 

  3 

Mengenai 
ter 1s Djepang. |. BE 

| Dutabesar Amerika di Menila, My 
.ron M. Cowen, hari Selasa menjam- 
/paikan nasehat? dari Washington ke 

.naan dengan sikap keras dari peme 
rintah Philipina terhadap pasal? ten 
|tang pembajaran kerugian perang 
Djepang dan keamanan dalam per- 

Sementara itu panitia penjelidikan 

kan sidang lengkap hari Senen me- 
Ingumumkan sama sekali sikap pe- 
“merintah Philipina tak berobah ter- 
“hadap perdjandjian perdamaian Dje 

| pang, jang tak dapat diterima oleh 
Philipina. — Ant-AFP, 

serba 1G 

Korea Utara 

 Mendjadi 

Semendjak tanggal 1 Djuni tenta 
ra Korea Utara telah diperbesar dari 
kira-kira 45 sehingga 72 dipisi, kata 
nja. 
“Seorang opsir tentara ke-8 menga 

takan, bahwa Korea . Utara telah 
mendatangkan alat2 perang. Perge- 
rakan  kendaraan2. bertambah ba- 
njak di Korea Utara. Pengintaian da 
ri udara melaporkan pergerakan ra- 
ta2 sedjumlah 1795 kendaraan setiap 

hari. : 

“Sedangkan perundingan berlang- 
sung dengan pelahan, kegiatan di me 
dan pertempuran dapat dikatakan 

1 sepi. Hanja diberitakan terdjadinja 
pertempuran setjara ketjil2. 

“. Pasukan Korea Utara kelihatan di 
daerah. sebelah tenggara Kaesong 
dan disebelah Barat Yonchon terdja 
Gi pertempuran ketjil. 
.. Di front tengah pasukan PBB te- 
lah menangkis serangan ringan pi- 
hak Utara. — Ant-UP. 

  

»Wah Kiuy Yat Po” harian netral 
jang terbit di Hongkong mewarta 

|kan bahwa beberapa kapal Pilipina 
| telah membongkar muatan2 mereka 

di RRT. : : 
Harian itu mengatakan bahwa se 

buah kapal Pilipina jang memuat 
Maak pembakar dan perlengkapan 
militer baru2 ini telah membongkar 
imuatannja tidak djadi dipelabuhan 
Wakpoa dekat Kanton tetapi di pu 
lau Manshan jang dikuasai oleh pi: 
hak RRT. —— Ant. AFP: 

  
  

x Fr N #s 4 

Bekas PM..Lebanon dibunuh 
Pembunuhnja Gapat me 
Toloskan diri. 2 

Bekas, perdana menteri Lebanon, 
Riad el Solh, kemarin dulu dibunuh 
orang di Amman. 

Menurut berita itu, BI Soih ditem- 
bak di bagian djantungnja dan bina 
sa ditempat penembakan. 
-Pembunuhnja dapat meloloskan 

diri sehingga tidak diketahui siapa. 
El Solh ditembak pada djam 15.30 

|waktu Ammar dalam perdjalanan 
ke lapang terbang dari Amman, di 

  
Riad el Solh tiba di Amman 'atas 

undangan radja Abdullah dari Jor 
dania. — Ant.- AFP. 

Emas 150.000 rupee 
000 disita 

Para pegawai pabean Bombay ke 
marin dulu mensita 134 batang emas 

1 seharga 150.000 rupee dari kapal Ing 
gris ,Dwarka” sebesar 4.851 ton jg 
datangnja dari Teluk Iran. 

Emas itu diketemukan bertjampur 
diantara abu arang bakar di sebuah 
prahu penolong. —Ant. - Renter. 

  

  
» : 

Ijo Seleksi 
— GP Tr 

akan diadakan Perlombaan Seleksi   i Korea dengan djaminan2   

utk. mengganti kapal ,,Mauritius” 
. jang maksudnja melindungi penduduk bangsa Inggeris disana, berke- 
maan dengan" perselisihan tentang muinjak.  —ANP, SE ai 1 

adap kemungkinan  terulangnja | f 
sei ngan pihak Utara. Ant UP AFP. 

| Jang diperlombakan ialah : 
Bagian. Puteri : 5 
1. Lari 100 m:. 2. Lari 200 m. 3. 

Estafette 4 x 100 m. 4. Lontjat ting- 
gi. 5. Lontjat djauh. 6. Lempar lem- 
bing (600 gr.). 7. Lempar peluru 
(4 Kg.). 8. Lempar tjakram (1 kg). 

Bagian Putera : 

1. Lari 100 m. 2. Lari 200m. 3. La 
ri 400m. 4. Lari 800m. 5. Lari 1.500 
m. 6. Lari 5.000 m. 7. Lari 10.000 m. 

   

                

   

                    

   

  

   

4x 100m. 10. Estafette 4 x 400m. 
11. Lontjat tinggi. 12. Lontjat djauh. 

113. Lontjat djangkit. 14. Lontjat ting 
Si pakai galah. 15. Lempar peluru 
(1,25 kg.). 16 Lempar lembing (800 
81). 17. Lempar tjakram (2 kg.). 
18. Dasalumba (tienkamp). 

| Nummers jang harus didjalani utk 

  
'&. Lari 100 m. b. Lari 400m. c. La- 

Iri 1.500m. d. Lari 110m. horden. 
e. Lontjat tinggi. f. Lontjat djauh. 
g. Lontjat tinggi pakai galah, 
Lempar tjakram (2 kg.). i. Lempar 
|peluru (7,25 kg.). j. Lempar lembing 
(800 gr.). . 

Penjelenggara perlombaan. itir ia 
lah» F Kaso Gap Tiab. Solo),   

Washington tekan Philipin 4 | g £ 

perdjandjian 

“pada presiden Bipidio Guirino, berke- | 

ajandjian perdamaian Djepang. 
(presiden @uirino, setelah mengada- | 

Tentara 

PMA TNGANBIK keuntungan dari berkurangnja pertempuran? di Korea, 
'Spara pemimpin Korea Utara telah memperlipat-gandakan tentara- 

nja sebagai persiapan djika perundingan gentjatan sendjata mengalami 
'kegagalan, demikian Giterangkan oleh seorang opsir PBB. , 

KapalfPilipina di RRT 

| 

mana ia hendak menumpang pesawat | 
terbang untuk ke Beirut. | 

'ah surat jang, 
. pala delegasi 

Olah Raga : 

Perlombaan Atletik Djawa - Tengah 
untuk PON: ke" Ii 

LA, TAS instruksi PASI Djawa Tengah (Semarang) maka pada bagi- 
an pertama dari bulan Augustus 1951 jang 

atletik jang mewakili Djawa Tengah di PON ke-II Djakarta. 

8. Lari 110m. horden. 9. Estafette 

Dasalumba (tienkamp) itu ialah : | 

h. | 

      

2 dihukum mati 
Mentrut surat kabar ,,Sin Wen Jih 

Pao” “jang terbit di Shanghai, 58 
orang kaum kontra-revolusioner ke 

“tika tanggal 14 Dili telah mendja- 
lani hukuman tembak di Shanghai. 

tian maka ' djumlah 
revolusioner jang ' te- 
kanhukuman tembak 

3 Djuni di Shanghai, 
ndjadi 320 “orang, ——- 

    

   
   
   

   
w 

  

| Tagi seorang Gubernur 4 KATA Ki 2. 4 . 

000 Indo China 
En ag Ru Berhenti. 

Gubernur Vietnam-tengah, Pham 
Van Giao, minggu jang lalu telah 
minta berhenti kepada radja Bao 
| Dai. PEN 

Itu adalah gubernur jang kedua 
'dari Vietnam jang minta berhenti: 
dalam beberapa bulan belakangan 
ini, Gubernur pertama jang minta 
berhenti jalah Nguyen Huu Tri, jang 
telah meninggalkan Vietnam Utara 

Mubulan Mana Mu. 27 Ant » puteri 

   
     
memperbesar 

72 dipisi 

  

“Kawat Liaguat kepada 
, . Nehru 

'Supaja menarik pasukan?nja. 
Perdana menteri Pakistan, Lia- 

guat AN Khan, menerangkan, hahwa 
ia pada hari Minggu ini telah me 
njampaikan kawat kepada perdana 
menteri India, Shri Nehru, jang beri 
Si permiutaan kepadanja, supaja utk 
kepentingan perdamaian internasio 
nal dan perhubungan-tetangga jang 
baik ia memindahkan pasukan2nja 
jang dipusatkan  didaerah-daerah 
perbatasan Pakistan. 

Liaguat menjatakan, bahwa seba 
gian besar dari pasukan2 India kini 
dipusatkan didaerah2 jang mengha 
dapi perbatasan Pakistan dan ada 
dalam djarak-penjerangan jang mu 
dah dari I tan Barat. 

Selandjutnja dikemukakan, bah ' 
wa masa'alah Kashmir akan tetap 

masa'alah jang mem 

   

   

naa DN ai PA UN AAN Gandum di'India banjak 
Berita2 dari New Delhi jang di- 

siarkan kamarin menjatakan, bahwa 
harga2 gandum di India kini makin 
(murah. Hal ini disebabkan dengan 
ladanja bantuan gandum dari Ame- 
rika Serikat. Sedangkan bantuan ig 
"kedua dari Amerika tidak akan sam 
pai di Bombay tgl. 27 Djuli ini, apa- 
bila oleh Kongres disetudjui, maka 
pengiriman gandum akan dilakukan 
selekas mungkin. —RS. 

  
  

Pakistan minta perhatian 

Akan pemusatan? pasukan 
India. 

Pakistan kemarin dulu minta per- 
hatian Dewan Keamanan terhadap 
pemusatan2 pasukan2 India dekat 
perbatasan Pakistan, tetapi Pakis- 
tan dalam itu tak minta supaja de- 

| wan tsb. bertindak. 
I 

| Kalangan diplomatik katakan, pro 
Ltes Pakistan itu dimuat dalam sebu- 

disampaikan oleh ke- 

Pakistan di PBB, A. 
Bokhari, kepada ketua Dewan Ke- 
|amanan, Gladwyn Jebb (Inggris). 
| Surat itu memuat isi kawat jang 
| telah disampaikan oleh perdana men 
' teri Liaguat Ali Khan kepada perda- 
,ha menteri India, Jawaharlal Nehru, 
i memprotes adanja pemusatan2 pa- 
sukan2 India didekat perbatasan 

  

Malik tetap optimistis 

Fugasnja jang pertama: 
melihas tjutju, 1 

Delegasi Sovjet pada PBB Jacob 
Malik, mengatakan kemarin, bahwa 
ia boleh dikatakan jakin, perunding 

lan? itu akan mengakibatkan perda- 
limaian. Cai 
| Mendjadi harapan saja jang sung 
|guh2, kata Malik, bahwa akan ter- 
| tjapai perdamaian di Korea, sebagai 
|hatsil dari perundingan? tsb. 
| Ketika ditanja tentang rentjana- 
nja ia mendjawabh, bahwa ia raerasa 
bangga mengdjadi seorang kakek dan 
kewadjibannja. jang pertama jang 
penting jalah, melihat tjutjunja di- 
kristenkan, — Ant-UP. 

  

| Krisis kabinet Italia 
P. M. Alcide de Gasperi 
berhenti. 

ri pada malam Selasa telah mengam 
bil putusan untuk meletakkan djaba 
tannja setelah lima tahun 7 bulan 
mendjadi kepala pemerintah Italia, 

De Gasperi jang kini berumur 70 
tahun mengambil putusan itu setelah 

| semua anggota kabinetnja mengadju 
Ikan permintaan berhenti sebagai aki 
(bat pertikaian jang timbul oleh per 
letakan djabatan menteri keuangan, 
Giuseppe Pella. — Ant. - UP, 

  
  

Tentara asing harus 
berlalu 

Radio Peking malam Selasa ini me 
ngulangi tuntatannja bahwa semua 
tentara asing harus ditarik kembali 
dari Korea dalam waktu sesingkat- 
Singkatnja. 

Radio tadi jang mengutip pikiran 
harian? Korea Utara mengatakan 
bahwa penarikan kembali tentara 

jasing itu adalah mendjadi batu udji- 
an tentang kedjudjuran Amerika Se- 
rikat dalam keinginannja untuk 
mengachiri perang Korea. Ant. Rtr. 

  

Maxwell ke Baadad 

lor Minggu berangkat dari Teheran 
menudju ke Bagdad setelah memerik 
sa missi Amerika Serikat jang diper 
bantukan kepada tentara dan gen 
darmerie Iran. — Ant. - AFP. 

Perdana menteri Alcide de Gaspe 

Delegasi Amerika Serikat jang di ' 
ketuai oleh Djendral Maxwell Tay- | 

: Soal lama “ai | Samelara Timur i 
Belum ada tanda2 segera selesai 

Menurut keterangan jang dipero- 
leh, luas tanah perkebunan tembakau 
sadja di Sumatera Timur jang teru- 
tama terletak didaerah ketiga kabu 
paten tersebut adalah 250.009 Ha. Sa 
bagaimana pernah dikabarkan, Deli 
Planters Vereeniging, jaitu gabungan 

| dari maskapai? tembakau ' didaerah 
ini, telah menjatakan bersedia untuk 
menjerahkan kembali 125,000 aa 
akan tetapi hingga sekarang pelak- 
sanaan pergembalian tanah itu be- 
lumlah djuga dilakukan. 

Pada waktu jachir ini dikalangan 
perkebunan? tembakau terdapat pera 
Saan kuatir, bahwa dengan terus-me- 
nerusnja diduduki tanah perkebunan 
tembakan oleh rakjat, penanaman 
tembakau Gibeberapa kebun sudah ti 
dak mungkin lagi. 
Sementara itu pengambilan tanah 

oleh rakjat masih berdjalan terus 
dan berhubung dengan ini dapat di: 
kabarkan pula, bahwa Ik. 50.000 
orang dari Tapanuli telah pindah ke 
Sumatera Timur jang kini mendu- 
duki heberapa tempat Gikabupaten2 
Langkat, Deli/Serdang dan Simelu- 
ngun . : 

Menurut keterangan jang diperoleh 
dari seorang pembesar kepindahan 
mereka ke Sumatera Timur ini tidak 
lah diatur dengan tjara jang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Gidaerah 
ini, sehingga karena itu banjak jang 
mengalami kehidupan jang tidak da- 
pat dipudjikan didaerah ini. Mereka 
di Tapanuli telah diberikan penerang   

lan “di “Sumtera Timur, sedang 
sementara itu keadaan penduduk 

|di Tapanuli Selatan ekonomi | le- 
bih baik, hanja jang mendjadi 
soal adalah penduduk disekitar Sa- 
mosir (Tapanuli Utara). Diakui, bah- 
wa tanah disana memang tidrk yiem- 

'herikan kemungkinan2 hesar bagi 
  

Minjak 

AIOC bertang 

JURUBITJARA pemerintah Iran 

Dug tanggung djawab jang besar t 
hari 

: Menteri luar negeri Inggeris Her- 
bert Morrison menjambut Gengan 
gembira perhatian Amerika Serikat 
|dalam masaalah Iran. 

Dinjatakannja, mudah?an missi 
Harriman memperoleh hatsil. 

Mogadham Gub. Djende- 
ral Teheran. 

Perdana menteri Iran Mossadegh 
telah mengangkat djenderal Alavi 
Mogadham selaku gupernur Gjende- 
ral Teheran. 

Kini Mogadham akan diberi tugas 
mendjalankan undang2 perang. Dika 
barkan, bahwa semua demonstrasi? 
telah dapat dibubarkan dan mereka 
jang menentang akan diadili berda- 
sarkan undang? militer. 3 

50 Orang telah ditangkap, dan me 
nurut kalangan jang mengetahui, di 
antara mereka terdapat beberapa 
orang asing. 

Pasukan? ' Sovjet me- 
mang ada.di Astra. 

Djurubitjara markas besar tentara 
Iran membenarkan, bahwa. pasukan2 
Sovjet Uni kini sedang mengadakan 
latihan2 didekat. Astra, jang letak- 
nja sebelah pantai barat-daja Laut 
Kaspia. 

Dikatakannja, latihan? itu diada- 
kan dalam waktu? jang tertentu dan 
tiap bulan kesatuan2 angkatan pe- 
rang Sovjet jang bersendjatakan me 
riam2 anti-pesawat udara mengada- 
kan latihan2 pula di perairan Sovjet 
di Laut Kaspia. 

Minjak untuk Inggeris 
tjakup. 

Mendjawab suatu pertanjaan jang 
diadjukan oleh seorang anggota kon   Pakistan, —Ant.-UP. 

akan datang di Solo 
Atletik, untuk menentukan djago? 

Penggalian Ikada untuk 
Stadion'isasional hari ini 

Kemarin malam bertempat distu- 
dio RRI Djakarta dilangsungkan ra- 
pat panitya tehnik PON ke-II di- 
bawah pimpinan Let. Kol Dr. Aziz 
Saleh. Dalam rapat tsb. jg dibitja- 
rakan jaiah soal susunan sub panitya 
penjelenggara bagian2 olah raga, 
rentjana pemakaian lapangan per- 
aturan2 pertandingan dari masing2 
Gjenis oleh raga, dil. 

Selandjutnja dalam rapat tadi di- 
umumkan djuga undangan dari Jaja 
san Stadion Nasional untuk meng- 

(hadiri upatjara penggalian pertama 
“Gari tanah lapang bekas Ikada jang 
jakan didjadikan Stadion Nasional 
dan untuk pertama kali akan dipa- 

|kai untuk Pekan Olah Raga Nasio- 
(aa ke II dalam bulan Oktober jad, 

$ —Ant, 
SEPAKBOLA : 

Kompetisi PSSI Djawa 
Timur 

Pertandingan? kompetisi PSST da- 
|erah Djawa Timur telah dimulai ke- 

  
  

no PANEN Ntar ea RA anaan 

Sservatif dalam madjelis rendah Ing- 
geris, menteri Noel-Baker menerang 

marin dulu “dengan pertandingan? 
antara kes.2 Kabupaten dari Kere- 
sidenan Besuki. Di Bondowoso ber- 
langsung “pertandingan antara kes. 
Bondowoso. — Situbondo jang ber- 
achir 2-1 untuk kemenangan kes. 
tamu" 

Pertandingan antara kes. Djember 
— Lumadjang dilangsungkan di Lu- 
madjang dan berachir 3-0 untuk 
kemenangan kes. ,,tuan rumah”, Ant: 

Palmeras Juventus finale 
Rebutan Rio de Janeiro Cap. 

Sedjak beberapa minggu jl. dibe- 
berapa kota di Brazilia dilangsung- 
kan pertandingan2 sepakbola untuk 
merebut Rio de Janeiro Cup jang ci 
ikuti oleh 5 kes. dari Eropah dan 3 
dari Brazilia. j 
Mengenai pertandingan2 semifi- 

nale jang dilangsungkan pekan jl. 
UP mengabarkan bahwa pertanding 
an, antara kes. Juventus — Austria, 
kes. Italia memperoleh kemenangan 
8-1, sedang pertandingan antara 
kes. Palmeras dari Sao Pau 1o -—- 
Vasco da Gama dari Rio de Jangiro 
berkesudahan 0-0. 

Pertandingan finale akan berlang- 
Sung antara kes. Juventus dari Ita- 
li melawan kes. Palmeras dari Sao 
Paulo. —Ant.-UP, 

BULUTANGKIS : 

Wong Peng Soon menang 
Dalam pertandingan finale kedju- 

araan bulutangkis jang 'diselengga- 
rakan oleh Cricket Club Singapura, 
Gjuara dunia jang belum resmi Wong 
Peng Soon telah mengalahkan pema 
in no, 1 dari India Deyinder Mohan   dgn. 15511, 194, -— AnteUb, 

  

Iran: 
  

gung dijawab: 
Atas pengaliran darah 

dalam pidato radio mengatakan, 
bahwa tak dapat dirazu?kan lagi, bahwa kongsi minjak AIOC mem 

erhadap insiden? jang terdjadi pada 
Minggu jang mengalirkan banjak darah. 

.kan bahwa kongsi2 Inggeris 
i memperbesar produksi.minjak kasar 
| dinegeri2 lain dan bahwa kongsi2 itu 
| menjaring lebih banjak minjak da- 
|lam paberik2nja ditempat? lain. Se 
|lain itu Inggeris membeli minjak da 
fi kongsi2 Amerika, demikian Noel- 
"Baker menambahkan. 

| Menteri tersebut achirnja kata: 
»Untuk kita tidak merapakan ben- 
tjana, sebagaimana dengan umum 
orang menduga, djika Iran berkeras 
dengan sikapnja jang sekarang ini.” 
—. Ant-AFP, : 

  

Chiang boleh marah 
Dalam suatu upatjara memperinga 

ti Dr. Sun Yat Sen, Chiang Kai Shek 
menjatakan “ kemurkaannja bahwa 

Tiongkok Nasionalis tidak diadjak 

dalam perdjandjian perdamaian dgn 
Djepang. 

Chiang menjerukan kepada rakjat 
dan angkatan perang Tiongkok Na 
sionalis supaja  memperlipat-ganda 

kan usahanja untuk merebut kemba 

an jang kurang tepat tentang keada 

  
telah | 

ERHUBUNG banjaknja tanah? perkebunan  dikabupaten  Deli/Ser- 
dang, Langkat dan Simelungun di Sumatera Timur diarabil rakijat, 

dapat dikabarkan, bahwa menurut keterangan jang Miperoseh pAkRANG 3 
pada Waktu Ini telah Ik. 100.060 orang petani jang menduduki tanah? di- 
Gacrah kabupaten? tersebut, Nasing? mengambil tamah seluas 6000 meter, 
sehingga dengan perkiraan jang kasar sadja tanah2 
diduduki diketiga kabupaten ilu adalah 60.009 Ha. 

perkebunan jang 

penduduknja, akan tetapi kalau se- 
kedar berladang sebarai di Sumate- 
ra Timur masih tjukup kemungkinan 
Na 
Mengenai keadaan penjelesaian 

pembagian tanah kepada rakjat, hing 5 
ga sekarang temipaknja Pemerintah 
didaerah ini ada prinsipnja tetap ti- 
dak dapat mengakui sjah pengam- : 
bilan tanah2 perkebunan itu, berhu- 
bung hingga kini masih belum dju 
ga ditarik. kembali maklumat Kom “ 
mandan 'entera & Territorium TI 
dan Wali Negara NST ditahun jang 
lalu jg tidak membenarkan pengam- : 
bilan tanah2 perkebunan itu, Sung- 
guhpun prinsip ini dipertahankan, 
akan tetapi pemerintahan didaerah 

ini masih menantikan sikap tegas 
dari Pemerintah Pusat tentang soal 
penjelesaian tanah ' itu, 

masalah pengambilan tanah oleh rak 
jat bukan. sadja terdapat di. Suma- 
tera Timur ini akan tetapi djuga di- 
daerah lain. — Ant. 

nARGA MAS 
Di Jogja tg. 17-7. 

No.1 FA R 34,50 
53 33 na" 83,50 5 

An tan Ni Oa 
Perak murni 3 3 252 

Di Djakarta. 
Harga emas tertjatat kemarin du- 

ku sbb.: j 

PAP NO bye Tea bhn aa R 34.50 
ya Bea Bana manset an ena 13850 
1 NP Teo Kn a 

Harga bahan makan 
Di Jogja tg. 16-7. 
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berhubung - 

  

      

  

   
    

     

   
   

  

   

  

   
   
   

   

    

Beras No. 1 1 Kg RK. 1290 

1 2 AE na 30 
3 3 TE Se ana 

». Ketan ki, an an Uta 
Djagung Aa 3 1,— 
Katj. tanah wose 1 ,, ». 1,80 

sirtelo Pa PAN Haii 

». idjo 5.35 Ka 
Ketela/sikong TE naga 0,39 

» rambat te 1 0,40 
Ikan laut Tn LK 

» Gendeng Ia 13 ,— 
» gereh An Ea 

Po, bandeng Aa » 13, — 
| Daging kerbau EA 2 ana 

» sapi Ii  — 
» kambing Tara aa : Opl 

Lombok besar ET eri ae 
» rawit Lg MT 

Brambang An ss 12,80 
Bawang EN ee ra 
Kedele putih 35, a30 

» hitam Ka, 1 XTa 
Gula batu ng (Ag 

» “pasir TP RS 52330 

» Klapa daa mhn 
Djahe tai Ia 
Kentjur one: 1,90 
Tjengkeh Tersng 1, — 

Gambir siak 5 PPN 2 24,7— 
Tembakau Iya 9 13,— 

Tomat Ih #1, — 

Kentang Esa aa “Rek 
Kopi Lg ni 2 — 
Bontjis Aa 5 10160 

Kobis putih Sana In nah 
Teh sruni 3 9,— 
Bubuk ag ta I— , 
Kretjek Ie 9 13, — 
Djeruk keprok 10 bidji ., 9 — 
Salak NO: 3 1,20 
Pisan? smbon 1 lirange “2 

» radja 1 As Mn Oon 
» SUSU 1 & an 

Telor itik #putir |, 2040 
» ajam iE 5 ara 

asn 1 S3 SEO 
Ketjap 1 botol». 1,5 

» tanah Ka Ak 0,75 
tanah akan Sc Oon 

Garam I.Kg 3. Oa: 

Ajam seekor“... Tag:   
    1 daratan Tiongkok. — Ants- UP. 

| Gigi bagus, gigi 

jang putih 

seperti mutiara 

dan ketawa 

berseri”... berkat 

PRODENT - 

tapal gigi jang 
paling baik! 

Ki 

' Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75   
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Dat 3 
) teki bis: suratn 
surat jang bunjuja 

   

  

estinja tahu, or "ang sakit mata | . 
s dibawa kerumah dokternja, 

latenja tidak bisa diangkut. 

Djadi dokter Pranowo lantas Kai P 
: Berabe. Berabe geng gong mlom- | 

9 seperti Orang. OmMpPONg. Sebab | ke: 

punja anak jang namanja Su- | 
ri. Tidak uda seorang pun jang 

mata, hanja sakit kantong jg. 

ah chronisch ! 
Kemarin dokter Pranowo. antarkan 

at teka-teki kepada Berabe. Tu- 

sannja njata tulisan orang intelek!! 

“Berabe djadi heran betul. ' Apa | 
ksudnja, ada orang ingelek: pin- 

Le Kay Berabe, dan mau bikin 

ot Pa' Pranowo ? Apa ini tanda2 
" achlak ? 
Untung sadja nama Berabe bullet 

jam untuk meminang wajang | 

'Pjoba, kalau andaikata lan- 
tas ada jang tolol sampai mau teri- 

“ma pinangan-Berabe.? Berabe sih 
tentunja tidak keberatan, tjuma ba- 

: ana orang rumah ? - 

   
   
    

    

       

   
    
    

    

      

    
   
    

   
   
   
    

   

   

    

    

   

    

  

   

    

  

      

  

   
    

  

  
alan baru, jang emanga seperti 

| hadiah lebaran ! 
Bihan duliltah ! 11 

BeRYgE 
1 Papan penutupan as 

tihan guru P.8. Mn 
Di Magelang. 

  

'denan Magelang, atas usaha Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat Kotapradja 
Magelang telah diadakan upatjara 

“penutupan latihan guru P.B.H. ber- 
, sama2 silaturachmi lebaran. 

- Dalam kata sambutan dari inspek 

' wojo menjatakan, meskipun banjak 
“akademikus, tetapi apabila mereka 
diam dan tidak suka menjumbang- 
kan tenaga serta fikiran untuk ke- | 
pentingan masjarakat, ' 
anjak berdjasalah guru2 P.B.H. is 

“TENTANG PENTJ EGAH 
RIBA 

' Setelah kami membatja warta ha 

| rian Kedaulatan Rakjat tanggal 14 | 

| Judi 1951, bahwa. diJogjakarta telah 

diadakan pembentukan perkumpulan 

e
n
 

PS dna has “sia 122,4 m. 
Ka Dong Kena 

118.30 ban njanji kanak2 1 
(19.15 Ruangan Peternakan ' 
hana Krontjong dan Langgam 

1.15 # 

21.20 Ketoprak Studio 
Djakarta 

112.00 Antara tjermin dan per jua 
17.15 Orkes Krontjong Rahaju 
18.00 Ruangan Pemuda : 
20.30 Orkes Studio Djakarta 
22. 15 Seni Bea Studio 

12.00 Klenengan dari Puro M.N. 
17.00 Kiriman dari S. M. BOPKRI. 
19.30 Pilihan Pendengar 
20.30 Merdu Meraju 
21.17 Siteran mat2an 

rapi wnrunghtjtaBerabe dapat' ke- | | 

Semalam diruangan kantor karesi- | | 

si Pendidikan Masjarakat Mardisis“ Hi 

lebih baik Kill 

  

Sean NEGARA 
|” MEMBUTUHKAN: 

Banjak tenaga administrasi 
jang tepat. 
Djangan tunggu? sampai ka- 
sip, “beladjarlah tjepat2. 

MEMEGANG BUKU TERTULIS 

Tjukup untuk bekal madju ke- 

'dage- 
Wireng, 

      

   
     

       

     

mulaan. 
Lama: beladjar — ai .8 bulan, 
Uang beladjar — R15.— 

| sebulan 
Hak peladjar — Boleh — 

“.bertanja apa jang belum 
« “difahami, 
Tidak perlu beli. buiten lagi. 

  

2 Aa i Lah 35 
8 mereka rapat 

pengaruhi 
. djaran boleh dimulai pada se- 
gala saat. 5 

naga administrasi belum ter- 
sedia banjak, kita belum dapat 
mengadakan “ pembangunan 

Gari desa2 sampai ke-kota2 
(dari koperasi sampai N.V.) 
Barang siapa berhasrat me- 

“Nambah ilmunja, boleh minta 
nomer perkenalan (proefnum- 
mer) dengan tjuma2 kepada: 
Balai Pendidikan Dagang 

: Indonesia 
»PAHLAWAN EKONOMI" 

sementara dia 
R. Wignjosoehardjo 

Barusari (Karangasem) No. 18 
Semarang. 

g Barang siapa ingin mendjadi 
agent, supaja ' berhubungan: 
sendiri dengan alamat diatas. 

3 Ne ana memuaskan. 

   
peran Djapendi Jogja- 

  

  
Surakarta:   AT

T 

udjian memegang buku pet. 

Ketahuilah, bahwa selama te- : 

perekonomian besar2an mulai - 

  
  

1 " PENGUMUMAN 
AKADEMI SENI RUPA INDONESIA (A.S.R.L) 

" JOGJAKARTA. 
“Pendaftaran siswa baru dan djuga siwa lama. 

Selambat-lambatnja tgl. 20 AGUSTUS 1951. 

W, 

| Dapat. “Jatang sendiri un A.S.R.I. Bintaran Lor 12b atau dengan 
Ir -surat, "3 

Bagian-bagian jang dapat diikuti: : 

“SeBAGIAN SENI LUKIS (Bagian Ih 
A3 BAGIAN SENI PATUNG dan PAHAT (Bagian II). 

5 1m BAGIAN SENI KERADJINAN (Perak, Kuningan dan Kaju) 
«dan SENI PERTUKANGAN (Bagian “ade te 

1v. BAGIAN SENI REKLAME, DEKORASI, ILLUSTRASI den. 
: GRAFIK (Bagian IV). 5 

3. “Mu BAGIAN GURU GAMBAR (GURU sen I RUPA) (Bagian V). 

  

    

an, I, nu dan IlLlama peladjaran 3 tahun. 
gian TV dan 1 lama peladjaran 3 tahun (Bakaloriat) 

. 5 tahun (Doktoral). 
|.3 tahun Bakaloriat disamakan idjazah BI. 
— 5 tahun Doktoral disamakan idjazah BII. 
Peladjaran dimulai 1 SEPTEMBER 1951. 
Uang pangkal R 25.— dibajar lebih dulu kalau sudah diterima. 

» Uang kuliah dan alat setahun.R 200.—. Boleh diangsur ian 4 ag 

Sjarat-sjarat untuk diterima: 

1. Untuk bagian I, II, III mereka jang beridjazah S.M.P. atau Sekolah   
     

  

    

    

     

   
    

     
   

    

    
    

  

     

    
   
   

     
    

   

   
    

     
   

      

    

      

      
    

      

  

pentje gah riba (woeker), jang dina 

makan »PERKUMPULAN PENTJE | 
& GAH RIBA”. 

- Kami amat setudju, dan tentunja 

h Rakjat jang tah mampu (mis- 

“Selain dari itu, kami minta dengan 
& | sungguh? pada PERKUMPULAN 

PDENTJEGAH RIBA sukalah mem 

| perhatikan tentang: 
xi Menjewakan rumah dengan memu 

ngut uang kuntji. 
Djikalau orang jang ta” mempu 

njai rumah, akan menjewa rumah, 
dan diharuskan membajar uang 

“kuntji jang tidak sedikit, terpaksa 
“ia ta? dapat menjewa rumah ber |, 

kustji, dan ia harus tinggal dima 
, na? 

| uang pakai pegangan. 
Hal ini telah banjak terdjadi, se 

|. hingga banjak orang jang mendjadi. 
“korban, dan ta'- mempunjai rumah - 

atau barangnja hilang, karena ta da' 
at membajar pindjamannja jang 

dengan bunganja amat besar. 
Umpameanja: A pindjam uang pa 

da B. sebanjak R 300,— B. suka me 
nolong pada A, asal sadja ia suka 

memberi pegangan. Berhubung A | 
amat membutihkan uang, lalu ru 

kan, akan tetapi B minta supaja di 
djual sende sadja, dan didalam seki 

an “bulan ta? dapat " -mengembalikan. 
1 embajar 

“bunganja, rumah mendjadi haknja 

“ B. Berhubung A ta? dapat membajar 
lantaran bunganja jang amat berat, 
dan B ada kemauan memiliki rumah 
dan perkarangannja. A, dari itu bu. 
nganja. dipertinggi agar A ta” dapat 

rumah dan perkarangannja pada B. 
. Maka dari itu kami minta dengan 
Sungguh2 agar PERKUMPULAN 

' PENTI “RIBA (WOEBKER), 
memperhatikan tentang hal tersebut. 

maa ak : Kramo —— Jogja. 

TAN 1 
Dari pada 'Toko Buku lain 
Buku2 GANECA terpilih un- 
tuk para Pen pengeta- 
huan 

  

ca
b    

   

      

“SmEP MATARAM | 
Masih menerima pendafta- 

Sekolah pagi Tenan 
A33. | 

  

Pengumuman. 
000 | 1alai tanggal 16 DJULI 1951. 
1 Jajasan Pembangunan 
K6 Tugu Kidul 28 — Jogjakarta. 

  

| menurunkan harga buku? im- 
port dengan lima PN 

II kali harga lama. 

| Sedia buku-buku sekolah. 

4517. 
NAN AA BANNER   

      

  
  

ang disambut dengan gembira | || 

hubung ta' dapat membajar “uang EF 

. Tentang djual sende” dan pinajam' : 

mah dan perkarangannja dipegang Ps 

pindjamannja deng gan. |: 

“membajar, terpaksa A memberikan |: 

ran murid di Bintaran Wt. 1. Mk 

L
A
N
 

ye 

Tehnik Pertama 3 th. (Sek. Landjutan) dan 
jang dapat menjatakan mempunjai bakat 
dan hasrat jang besar. 

mereka jang beridjazah-S.M.A. A/BC. atau 
idjazah jang sederadjat dan jang dapat me- 
njatakan mempunjai bakat dan hasrat jang 

(ta besar. 

& Salinan idjazah jang sjah. 
4. Surat keterangan dari orang tua atau Wali jang akan mendja- 

min pembajaran peladjarannja. 

Dua buah pas-foto jang terbaru. 

Keterangan dari Menteri Pangreh Pradja. 
Keterangan lain2 dapat Giminta kepada Dir. A.S.R.I. Bintaran Lor 

12b EPA No. 83, Jogja. 

4 

2. Untuk bagian IV,V, 

p
a
n
   R. KATAMSI. 

Direktur ALS. R.I. 

458 -7. Jogjakarta. 

Permulaan beladjar tidak dis 5 Le 
oleh waktu. Pela- 

  
    

          

   
itulah sebab: 

nja diseluruh dunia ini 

lebih: banjak muatan 
berat? diangkut dengan 

bs ban-Goodyear 

: dari pada dengan ban 

Yang bermerek slain.     
    

    
   

    

B Solo, 17 Juli 1951. 

KEDAULATAN RAKJAT 

Temh Pe Le era aki 

, nan kami jang tertjinta 

R.M.P. HATMOSOERONO, 
pada hari Sabtu tanggal 14 Djuli 1951, sampai usia 58 tahun. 

Kepada dokter R. SARTONO dan djuru-rawat R. PANDOJO 
| MINTARDJO, jang merawat selama sakitnja Ajahanda kami be- 
“serta pada sekalian Pembesar2, handai taulan dan saudara2, jang 

| telah datang menjampaikan penghormatan jg. penghabisan, mem- 
berikan sumbangan, baik berupa fikiran, tenaga, harta dan kara- 

ngan bunga, kami menghaturkan banjak? terima kasih. 

Hormat kami,   Putera2-Puteri Almarhum, 

e 1. R. M, Ronopeespito 
2. R. M. Ronopradoko 

3. R. M. Ronowidodo 
4. R. Adjeng Soelaksmi, 

        

   

  

  

Kementerian P. P. dan K. Bagian Kursus2 mengabarkan, bahwa ber- 
hubung dengan hari raja Katolik djatuh pada 15 AGUSTUS 1951 

s maka Udjian Persamaan S. G.B. diundurkan seminggu dan diada- 
kan pada tgl. 20, 21, 22 dan 23 Agustus 1951. 

Kementerian P.. P. & K. 

Na,  intndowi 467 -T. 

  

  

  

  

PEMBERITAHUAN 
Mulai tg. 14 Djuli 1951, untuk perninta'an langganan, pembelian 
€tj€ran, permuatan iklan dalam K SNG PO dan STAR WHEKLY da- 
pat perhubungan pada: 

6 Agen distribusi 
Harian / Mingguan 

KENG PO & STAR WEEELY 
' Tan Khee In 

Dj. Serangan No. 5 (Wirobradjan) 
466 - 7. Dj. Kadaster No: 1 (muka CH.T.H.) 

  

NOMOR DEPAN 
  

  

APA dan SIAPA: 

MONONUTU 
            

  

  

  

  
PENGUMUMAN | 

  

  

DITJARI 
oleh Concern besar, 

SATU 

| 

| 
APOTHEKER. 

Perdjandjian2 baleh berdamai. | 
Surat2 berikut. keterangan 

pada surat-kabar ini di bawah | 
No. 459-7. : | 

jang lengkap dialamatkan ke- | 

  

DJAJA!!! | 
Kirim Wesel R2.— dapat LES .: 
Pertjobaan Schriftelijke Cursus 

| 

  
TAIL CR 

(Potongan Pakaian Laki2) 
Sekolah Mendjahit Indonesia 
Bag. Tailor Dji. Alhambra 67 

Djakarta 

| | 
| 
| 

  
  KA 

KA 2 Pe KG
 

R 

Tgl. :20-7 

| 
| 

  
PERTANDINGANISEPAK BOLA KEHORMATAN 

DJUARA 3 KOTA 
di KRIDOSONO - JOGJAKARTA. 

-51 ALWATHONY (DOjuara Solo) — ORION 

Tgi. 21-7-51 C. H. T. C. S. (Djago Smg) — ALWATHONY (Djuara 
Tgl. 22-7-51 C. H. T. C. S. (Djago Smg) —-ORION 

  

LELANG UMUM nyaa 

  

MULAI MALAM INI Ng 
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ag 

Uu 
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tour Y s
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Lon McCALLISTER“ Peggy Ann GARNER - 
Presion FOSTER 

wih Forrest TUCKES, 
Skip HOMEIER 

Produced by Directed by 
PHIL KARLSON 

  

ORY BY MORTON GRANT 
Prasented by WILLIAM MOSS Pi STURES NG 

tar Eagle-Lion (Hollywoodi Studi 

GLE-LiON DISTRIBUTION   

    

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Kepada segenap para dermawan, handai taulan dan - kawan-kawan 
kami mengutjapkan beribu terima kasih atas segala bantuan, sum- 

bangan dan perhatian pada pernikahan anak kami: 

KUSDARTI PRODJOLALITO 
dengan 

SUWONO NOTODIKUSUMO. 

pada hari Achad Wage 15 Djuli 1951. 
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A
 

Jogjakarta, 17 Djuli 1951. $ 
PRODJOLALITO dengan Isteri. 

ML MANAPAA 
459-7. 
LELE 

  

men emmmmman 

  

Pada hari SELASA 24 DJULI 1951 djam 10 pagi, di. Balai-Lelang 
KE MADJUAN, Wudonegaran M4, Djokja. Perabot2 rumah-tangga, 
Sepeda2, Radio, Bahan Peran, Sepatu2 dan Sandal, dll. 

IARI PERIKSA Djure Lel lang 5 

463—7 SENEN SORE PAK M uv '#H 
  

  

AHLI NUDJUM H. B. AZAD, Kotakpos 132 BANDUNG. 
Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, pertjinta- 

an, perdjoangan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan 

nama dan umur dalam satu enveloppe deny:an poswesel R. 10,—-4 
Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti. 

Rahasiah tanggung dipegang teguh. 2178-7. 
  

Djanganlah nona berkeluh kesah, bila nona me- 
rasa kekurangan daja-penarik bagi kaum lelaki. 

Beladjarlah dari mereka jang lebih berpengala- 
man. Mereka selalu memakai sabun Colibrita,. 

Berkat tjampuran wangi?an jang terpilih didalam- 

nja, kulit nona akan memantjarkan harum semer-. 
bak jang tak dapat ditolak oleh - 
siapapun djuga. 

CSM. 508 — 165 — B: 

      

   
   

    

  

(Djuara Jogja). " 

(Djuara Jogja). 

    

     

  

Untuk DJOKJAKARTA dan SURA- 
KARTA: ,RIS TRADING COM- 

PANY” 
Toko A. B. C. di Djokja dan 
Toko ONG di Solo. 

Selandjutnja Agen- Agen diselu- 
ruh Indonesia, 

Harga Karijis. 
5 ARIBUNE OA 0 On esai fi 

Ka BERDIRI (seb. Selatan)... 2— 

BERDIRI |... Pn L— 

   
   

Toko, MEDAN” Patjinan 
Toko ,BLIMA” Tugu 

Toko ,,BARU” Patjinan 17 
Warung ,,HARDJA” Danurdjan 
Toko ,SEMERU" Ngabean 

TI
 

GE
 
L
a
 ke
r        434 - 7. 

ANAK2 SEKOLAH (setjara rombongan dengan surat Te BERDIRI TE BOLONG 

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

Mulai tgl. 17 DJULI 1951 kartjis ta beli (voor verkoop) pada: y # 

Kleermaker ,HIMALAJA" Purwokinanti 

Sdr. ,KODRATFANA” Batjiro Baru A. 12. 

“4 4 1 5 
Land dak ia Tap pen ng RA ata ton 30 Ph 

     

  

   

              

          

  

Pengurus: 

PSIM /ORION 

     Ba aa en KA aa 

 


