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| ngan pada berita hari Selasa itu. 

# 

“bagai tukang bubut 2 hari lamanja, 

      

    

“bertukar pikiran, dan adalah hak se 

.dan pendapat sendiri2. 

-kannja. alasan, bahwa Pemuda Rak 

  

massa “pomidafpemudi serta mendi 

$ da memang | demoeratisch, orang 

    

Ka ig Bngmajetma djadi-Republik Indo 
nesia 
Na sudah tidak pada tempatnja 

    

Kita sanga tertarik oleh isi state 
kita tangguhkan dulu 

3 sambil MENUNGGU 

lagi jang siapa tahu mem 

di keterangan jang lebih djauh la 
gi ng mungkin mengubah Kera 
kita jang pertama. 

“Sesudah 2 hari, ternjata tidak ada 
keterangan Tebih landjut, sehingga 
boleh kita mendasarkan pemanda 

  

     

  

Satu hal jang menarik perhatian 
“kita, jaitu, statement Pemuda Rak 

jat itu bersuasanakan pendirian jg 
mag semata-mata. 

t £ 

Boleh orang tidak setudju dengan 
niatan Presiden hendak bekerdja se 

dipenataran Alri Surabaia. Misalnja, 
ngan mendasarkan. “pendiriannja 

| pendapat, bahwa hal itu mengi 
! kepada kinr ohoshi djaman 

Diepang, seperti telah dikemukakan 
oleh Pemuda Rakjat itu. Tentang 

perasaan, td j'mungkin orang dapat 

seorang: boleh mempunjai perasaan 

Tetapi selandju inja, ada dikemuka 

jat. tidak menjetudjui pertemuan Pre 
| siden dengan pemuda/pemudi, karena 
pertemuan bermaksud hendak mem 

Semangat bekerdja” 

rikan stootbrigade - pembangunan” 
   negara epik Tahanan — E.M. 

Bap eng B3 

2 aa t 

Pertemuan itu ternjata langsung 
tapi jang hendak kita bitja 

rakam. sekarang, pangkal-pikiran Pe 
muda Rakjat j jang djuga djadi dasar 
sikap menolak pertemuan Presiden 
dengan memudajpemudi “itu. 

Pangkal-p iran itu -— harus dia 
kuk ini, — sungguh sangat idealis- 
tisch. Tetapi segera harus ditambah 
kan AA ratan terlampau idealis- 

- tiseh. Ialah, karena perkataan: Repu 
blik Indonesia — K.M.-B. itu. 

| Sebelum A3 M. B., pada tempatnja 

   

  

gn perang Pen pro — 

- Jaa ho 

mirkan aa 17 nara 

  

Kemarin 

jan Djaksa2 Seluruh Indonesia) dgn 
: menteri Urusan Pegawai RP. Suro 
Iso. Dalam pertemuan itu telah dike 
mukakan Gan. 

| san2 oleh wa 
tuntutan mereka Urkuk perbaikan 
nasib. Pertemuan itu belum ambil 
sesuatu putusan dan akan dilandjut 
kan lagi. 

diberikan pendjela 

  

  

| satu Mr. 

  sekarang “ini via perundingan 

mempersoalkan benar dan tidak be 
varnja, pa nan Bei Haa kita ini. 

8 

Paham “demolkPiei membolehkan 
setiap orang. atau segundukan orang 
mempunjai pendapat sendiri. Tetapi 

adalah tuntutan demokrasi pula, bah 
wa. suara jang sedikit harus tunduk 

kepada dan na naa, 
Suara terbanjak. 

“Dan selandjutnja, Bantah nan ke 
sadaran- “politik jang rieel, apabila pi 1 

| muan dan rapat umum di “ Sentolo. 
|Rombougan Wk. Presiden disambut 

hak jang tidak menjetudjui KM.B. 
tempo hari,-sekarang ini memperla 
kukan Republik Indonesia sebagai 
mangan metan UT 

' Apabila sikap negatief, jani tetap |. 
menolak apa jang mereka namakan 
Republik — K.M.B. ini, ditarik terus 
setjara konsekwen? Bagaimana pen 
dapat. mereka mengenai kedudukan 
hukum mereka didalam negara kita 
sekarang “ini, adakah mereka bersi 
kap non-kooperator selengkapnja? 

Apakah mungkin berpegang kepa 
da sesuatu jang tidak ada? Tentu 
tidak! mn 1 

Sikap negatief ini sungguh Tut 
disesalkan, lebih2 karena terdapat | 
dikalangan pemuda2 jang progres 
sief, jang biasanja  sanyat 2hatan. 

"angen $    
t 

ee 2 5 :3 

Hata saka negatief itu terdapat 
dikalangan “golongan jang belum 
djauh ketjerdasannja, apa boleh bu 
at, Boleh kita pandang, mereka itu 
belum tjukup — Imas pandangannja | 
dan adalah kewadjiban kita semua 
untuk memberi mereka penerangan. 

» Tetapi kalau sikap 
nampak dikalangan . 

Pa 
pemuda jang 

NPM, boleh dikata 

  

   

     

   

        

    

  

   

W.H. 

kabinet. 

Nun Suroso, 

binet Ban parlem 
. sama jang baik. seharusnja | 
pula kabinet itu. bersifat parlemen: 

1 terhadap suatu 
zaken kabinet itu didasarkan pada 
perlunja tenaga, ahli dalam djaba- 

menyrut pen- | 

-ter,' Djika keingi 

  

tan menteri, maka 

| sekarang ini. 
| memakan korban berdjuta2 

negatief itu: 

karta al. telah diputuskan adjukan 
permintaan kepada Pemerintah 
tuk mendapat penghargaan jang se 
Suai dengan tugasnja. — Ant. J 

Mr. Sa dana meh) 
Menurut rentjana ketua parlemen | 

Mr. Sartono akan mengadakan penin | 
Gjauan didaerah2 Djawa Barat, Te 
ngah dan Timur lamanja 14 hari. 
Pada hari2 pertama ia akan kundju 
ngi Semarang. 

Selama ia pergi pimpinan parle 

  

(para Djaksa menda 5 
tempat dikementerian | 

PN um "Pegawai diadakan pertemu' 
an antara wakil2 Per sadja (Persatu | 

k12 Persadja tentang | 

Sebagai diketahui baru2 ini para 
“ Ldjaksa dalam konper ensinja di Dja 

un | 

0000 HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit: "Kedaulatan Manan, (Anggauta S.P.S) 

     

     

    

     

              

     

    

      
men diserahkan kepada wakil ketua | 

M. Tambunan. — Ant. 

  

Wanita India dapat idja- 
zah penerbangan 

Menurut P.T.I., maka buat per- 
tama kali seorang wanita India te- 
lah mendapat idjazah penerbangan | 
guna pesawat peluntjur. 

Wanita tsb. ialah njonja Roshan 
Dara Dastoor dan berumur 26 th. — 

Ant, 5 
ma 

Schacht 19 Djuli dari 
Roma ke Indonesia 

Doktor Hjelman Sohacht, ahli keu ' 
dngan kenamaan dan presiden Reich 
bank Djerman dimasa Hiiler, jang 
sebagcimana telah diwartakan akan 
ke Indonesia atas undangan Pemerin 
tkh Indonesia, lebih djarh dikabar | 
kan UP dari Roma, bahwa tanggal | 
19 Djuli ini ie meninggalkan Roma 
deng gan eny ada menudju Indo | 
nesia. - 

Se Tar Sehachi jang tiba di Roma be 

berapa hari H dengan isterinja, dim 

perdjalanannja ke Indonesia itu akan 
singgah di Cairo, Calcutta, Bangkok 
dan Singapura. “Demikian menurut 
UP dari Te — Ant, 

| 

' probikeem perekonomian. 

   PELANTIKAN KEPALA STAF UMUM ANGKATAN PERANG R.I 

| Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi: Angkatan Perang telah 
melantik Kolonel Tahi Bonar Simatupang Sebagai Kepala Staf Umum 

Apri, bertempat di 
| Hadir 

dihadapan Pangli 
Panglima Tertinggi berdjabatan 

dalam upatjara tersebut para 

"seluruh Indonesia dan atache3 militer luar negeri. 
' Kolonel Simatupang mengutjapkan Sumpah men 

tangan 

setelah upatjara pelantikan selesai. — Ant, 

istana Merdeka. 
menteri, para komandan A. P. 

urut agama Protestan 
ma Tertinggi. 

dengan: Kolonel Simatupang 

  

  

Mr, Mr. Wilopo: 

Penjakit2 dalam Masjarakat sudah 
diketahui 

ap Sekarang obatnja djadi soal 
w.ovo bekas menteri Per suruhan RIS jang kini telah dite- NE topkan oleh Pemerintah untuk menggantikan Mr. Shjonc Hadinoto 

(sebagai Menteri Perekonomian sewaktu ditanjakan apakah jang 
| mendjadi programnja jang periama sebagai sg 
“memberikan djuwaban sebagai berikut: 

»Buat saja waktu ini 'rasanja tidak perlu buat: 
pandangan? 

Pan penjakiinja dalam masi 
alnja ialah obatnja, kata 

“Dan itu, katanja lagi, tidak bisa 
| saia terangkan begitu sadja berhu- 
bung dengan seluk beluknja tiap2 | 

Saja di- 
. dalam hal ini harus menjelidiki dulu 
| hubungannja dengan Kementerian 
“Keuangan, Kementerian Perburuhan 
. dan sebagainja. Meskipun soal2 eko- 
nomi saja sudah sering mendjum- 

  

5 aa Hatta 
sea nga 

An 
  

K 

- piatu. 

Sebelum "melakukan peperiksaan 
objek2 tsb. diatas, diadakan perte- 

oleh Bupati Kulon Progo beserta 
pegawai2 parsongprodjo lainnja. 

"Dalam kata sambutannja Bupati me 
'njatakan penghargaannja atas kun- 

sudah menguraikan dengan pandjang 
lebar tentang perkembangan pere- 
konomian di Kulon Progo, maka 
atas nama rakjat ia mempersilahkan 

| Wk. Presiden memberi sepatah dua 
"patah kata kepada  rakjat jang su 
dah menunggu2 diluar. 

Pergaulan Kemerdekaan. 

“Seperti djuga dilain2 daerah jang 
dikundjungi, maka dalam amanat 
nja Wk. Presiden mengandjurkan 
kepada rakjat supaja dengan penuh 
tenaga dan kegiatan mengisi Ke- 
merdekaan jang telah kita  tjapai 

Kemerdekaan jg telah 
djiwa 

itu hendaknja diinsjafi rakjat dan 
dipergunakan  sebaik2nja. Kemudi- 
an Hatta menegaskan apa arti ke- 
merdekaan kita sekarang ini, jaitu 
bahwa: kita sekarang tidak lagi ter- 
ganggu oleh kekuasaan asing. Tidak 
sadja Belanda 
kini telah mengakui kemerdekaan 
Gan kedaulatan negara kita. Apa se 
babnja kita dapat memperoleh ke- 
merdekaan itu? Ditegaskan oleh Hat 
ta, bahwa sebab2 jang utama dari 
tertjapainja kemerdekaan itu, jalah 
karena ketabahan hati kita dan 
hasrat jang teguh untuk mem- 
perdjoangkan kemerdekaan itu, se- 
hingga Belanda terpaksa harus me 

« 

  
Gas da keada beve” jang menghendaki diada- 

intergral dalam: kabinet Sukiman-Suwirjo seka- | 
ripdra. Pn terangkan, bahwa keinginan ter |: 

upakan za- 
kabinet, » jang | 

h bahwa antara ka- 
harus ada kerdf4 | 

Pa kekuasaan. negara kita 

£ P. Suroso: 

  

. mungkin bisa mendapat lebih ba- 
t Nana. 

saja hal ini tia seharus- 
| nja demikian. Karena keahlian se- 
(penuhnja .hanja diperlukan oleh 
staf2 pada kementerian masing2. 

| dapat 

“Tentang kerdja sama dalam 'kabi- 
net. Sukiman-Suwirjo dikatakan oleh 
Suroso, bahwa didalam kabinet ter- 
(dapat saling pengertian dan kerdja 
sama jang baik dan djauh dari apa 
jang digambarkan orang diluar, Ant, 

djungan pemimpin kita itu dan se- | 

tetapi seluruh dunia. 

di Kulon Progo : : 

Koperasi menudju Indonesia 

jang sudah banjak diberikan jang mengandung 

| betapa sulitnja wakvu sekarang ini keadaan perekonomian deng 

Mr. W: lopo. 

akan 
Menteri - Perekonomian itu, 

memperbanjak lagi 

tentang 
an me- 

arakat, mendjadi “Maka ita jang 

painja Tindak sedikit banjak mas- 
alahnja mudah saja pahami, saja 

( Masih perfi beber apa waktu untuk 
| mempeladg djentra (machinerie) 
dari Kem ian Perekonomian dan 
tjara beke ja. 

Didalam Keadaan kinf'adalah saja 
ditjemplungkan kedalam satu kabi- 

  

     

    

net jang sudah Mempunjai dan ter- 
hadap mana sa tidak gann 

| bagian bahkan : saja fait accompli 
dari rentjana | 1ggaran belandja 
hegara jang sudah Citangan par- 
lamen. #1 : 
Maka manbarn Ai menurut faham 

dan kejakinan saja terhadap Nan 
gram dan rentjana anggaran belan-   200 adil dan ea 

Membangun kemakmuran tugas utama 
UNDJUNGAN benindjauan Wk. Presiden di daerah istimewa Jo- 
gjakarta diachiri kemarin dengan kundjungan : 

“Progo. Tempat? jang dikundjangi jalah Sentolo, Nanggulan, 
wang dan Bore. Objek? jang diperiksa jitu pasar Sentole, monster ka- 
mer keradjinan diiempat tsb., Keradjinan Pamong Krido di Nanggulan 

dan usaha? Bruderan di Beta jaitu Mena Pimpinan Tenun, 

-kedaerah - Kulon 
Kaliba- 

rumah 

itu kepada bangtan bangsa Indone- 

sia. 8 

“Kewadjiban kisa sekarang 
membangun kemakmuran. 

“Selandjutinja Kattu " ruenegaskan, 

bahwa dalam alam merdeka seka- 
rang ini, kita harus pula dapat mem 
bangun kemakmuran.  Kemerdeka- 
an Gan kedaulatan bukan tudjuan jg 
paling 'achir. Kita masih mengna- 
dapi pekerdjaan jang besar lagi, ja 
itu kemakmuran. Kita harus terus 
berdjoang sekuat.tenaga sebelum ki 
ta mentjapsi tjita2 jang tinggi, ja- 
itu negata Indonesia jang adil dan | 
makmur, Kemakmuran dan keadil- | 
an jang harus kita tjapai itu tidak-. 
lah hanja untuk daerah Kulon Progo 
sendiri. Kulon Progo bukan “ hanja | 
merupakan bagian dari daerah isti- 
mewa Jogjakarta, tetapi bagian da 
ri seluruh Indonesia... ' Kerdjasama | 
antara pPeinerintah dan rakjat ada 
lah paling penting bagi usaha mem- 
bangun kemakmuran itu. 

Kemakmuran harus 
usahakan. f 

Kemudian Hatta mengandjurkan 
dalam hubungan ini, supaja rakjat 

mempergunakan segala. tenaganja, 
kalau perlu dengan gotong rojong. 
Kemakmuran tidak dapat datang 
sendiri, tetapi harus diusahakan. Sa 

lah satu usaha utk membangun ke- 
makmuran rakjat jalah koperasi. Se- 

di- 

  
| 
Va 
| 

lain itu koperasi adalah  satu2nja 
“djalan uhtuk menjusun tenaga jang ' 

lemah mendjadi kuat. Oleh sebab itu 
Hatta mengandjurkan supaja rakjat 
giat mendirikan koperasi. 

Achirnja Hatta menjerukan: Ma- 

rilah Kita kekerdja dengan gembira 
dan kerahkan tenagamu sebelum ter 

tjapai tjita2 kita, jaitu ' Indonesia 
adil dan 'makmur. Demikian a.l. isi 
amanat Wk. Presiden. 

Rapat sematjam itu djuga diada- 

t 

“kan di Kalibawang. 
Sesudah melihat keradjinan tenun 

' »Pamong Krido” di Nanggulan, pe 
nindjauan dilandjutkan ke Kalibha 
wang: Disini rombongan Wk. Presi 
den Ne Pa saluran 

2 megara itulah jang harus di: 
utamakan pada permulaan ini, de- 
mikisn Setan PA X7 Ame 

  An 

  
sa, 

jang Barber ia 70 km. itu. Seperti: 
diketahui, reritjana pekerdjaan sal 

|ran ini adalah '5 th, sedang ranta 
man globaal dari beaja jalah 
R. 10.000.000.—. Menurut keterangan 

| jang sudah digali kini pandjangnja 
“baru 3 km” Saluran ini akan menu 

| dju sampai Temon 'Adikarto. 

| Rentjana daerah ontjoran sbb: 
|. 1660 ha (perbaikan) dan 4340 ha 
| (perluasan). Tenaga gotong-rojong 
jang dikerahkan ada 16.196 orang. 

Kemudian kundjungan terachir 
ke Boro, suatu daerah dalam penga 
ruh agama Katholik. Ditempat itu 
para tamu dapat melihat kegiatan 
ummat Katholik dalam usaha sosial 
nja, antaranja telah didirikan Seko 

lah Pemimpin Tenun, dan djuga ru 

mah anak piatu, dimana dirawat & 
T0 orang anak. 

| SIB. itu telah dapat menghasil 
kan bermatjam2 tenunan, seperti sa 

|rung, handdoek, selimut, servet, sa 
Putangan dan lain2. Djuga berma 
tjam2 bar ang2 anjaman. 

Usaha ini berada dibawah pimpi 
han Broeder O.O. Timotheus Wignjo 
Subroto dibantu oleh 4 orang Broe- 
der lainnja, terdiri dari seorang Be 
landa (Broeder Josue) seorang Ti 
onghoa dan 2 orang Indonesia. 
Dalam kata sambutannja Br, Josue 

pada pokoknja mendesak kepada pe 
| Merintah supaja memberi bantuan 
berupa subsidi, mengingat penting 
nja usaha tersebut. 

Hari ini Wk. Presiden akan kem- 
bali ke Djakarta. 

  
  

Stang” umum. serikat sekerdja Die 

.pang, Sohyo, Selasa keluarkan state 
"ment jang ditudjukan kepada selu 

ruh buruh Djepang, dalam. mana di 

njatakan perasaan tidak puas sidang . 

tersebut dengan rentjana perdjandji 
Lan perdamaian Djepang. i 

.Sohyo serukan kepada kaum bu ! 
ruh, supaja tak membpertjajai peme   jang sokong rentjana perdjandjian 

tak bersjarat dan mentjoba mengam 

Lembaga Kebuderaan Indonesia 
uKon 

.rintah, dan kaum. kapitalis Djepang 

yeh Kunonen Watenschanpen” 

bil mata rakjat Djepang dengan ka 
.takan, bahwa rentjana tersebut ada 
lah perdjandjian jang sesungguhnja. 

Menurut statement tadi hal? pen 
ling jang tidak dipuaskan ialah: 
Djepang harus lepaskan hak dan 
buntutannja terhadap semua  dae 

lx 

rahnja ketjuali terhadap Djepang | 
.jang asli, 

Batavissseh Genootschap 

  

  

  

         
    

      

  

     

    

  

  

  

Sementara itu radio Peking pagi 
nja mewartakan, bahwa perunding- 
an tsb. mendapat suatu kemadjuan 

ng baik sekali. ' Dalam pada itu 
seor rang djurubitjara PBB mengata- 

kan,  hahwa delegasi Komunis me- 
madjukan soal baru . dalam . perun- 
dingan itu tetapi dalam pembitja- 
raan2nja lebih landjut djurubitjara 
tu tidak mau memberikan keterang- 
Annja. 

Di Kota kini hanja terdjadi sedi- 
kit pertempuran didarat sadja, te- 
tapi peronda PBB terus menerobos 
kedudukan Komunis. Pesawat2 ter- 
bang PBB djuga meneruskan gera- 
kannja atas sasaran2 Korea Utara. 

BBC. 
. 

jan 

Ceace F re diserah- 
kan G. E: 

rullah Entesam, menerangkan bah- 
wa,gentjatan sendjata di Korea akan 
Ciserahkan kepada sidang Umum se- 

  

      

  
| pada Secretariat 

Ketua Sidang Umum PBB, Nas- : 

| 
| 

. Sebulan R. 9,— 
Etjeran “ R. 0,50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70 

  

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota. 

    

  

MASALAH POLITIK DLM SIDANG 
UMUM DI PARIS? 

PARA utusan PBB dan Korea dalam konperensi 
gentjatan sendjata di Kaesong kemarin 2 kali 

diadakan pertemuan baru jg seluruhnja berlang-: 
sung 3 djam. Keterangan2 lebih landjut dari PBB 
soal pembitjaran2 belum ada. 

mata2 diketahui dewan keamanan 
sadja, akan tetapi “mungkin djuga 
dengan badan tsb. bersama2. 
mikian radio PBB. 

Selandjutjna ketua Sidang Umum 
PBB itu menurut radio tsb. berpen- | 

dapat, bahwa segala pembitjaraa: 
mengenai masalah politik di sidan: 
umum, sesudah tertjapai gentjata: 
sendjata di Korea akan ditund: 
sampai persidangan jad. Persidangai 
jang akan datang itu telah ditetap 

san akan diadakan di Paris tg. 6 
Nopember ini. 

Iran mengekor 
Amerika 

Pem. Iran telah memberikan . ke- 
PBB, bahwa Iran 

akan mengawasi pengiriman mi- 
njak ke Korea Utara dan RRT ber- 
hubung dengan adanja embargo 
PBB terhadap pengiriman barang 
strategi kepada 2 negeri tadi. 

  

Sidang seksi2 Parlemen: 
  

tentang - 

Telah kita kabarkan bahwa Pa- 
nitya Ad Hcc jang telah mempe- 
ladjari rentjana tersebut tidak se- 
pendapat dengan “prinsip2-rentjana 
Pemerintah itu dan menjetudjui ada- 
nja pemilihan setjara langsung. 

Kalangan parlemen menerangkan 
bahwa didalam pembitjaraan diba-   

  

gian2 itu soalnja akanberkisar ter- 
“utama pada tiga prinsip pemilihan 

  

  

bertingkat, kiesdistrict untuk . Indo- 
nesia seperti jang dikehendaki oleh 
rentjana undang2 itu, apakah pe- 
milihan langsung dengan hanja satu 
kiesdistrict sadja untuk 
Indonesia dan sistim perwakilan 
berimbang. 

Pembelian padi. 

Seksi pertanian kemarin dulu te- 
lah mengadakan pembitjaraan dgn 
BAMA mengenai soal pembelian 
padi di Djawa oleh Pemerintah. 
Menurut  rentjana akan dibeli 
350.060 ton di Djawa Tengah dan 
175.000 ton di Djawa Barat. 

Tapi dalam kenjataannja peme- 
rintah hanja dapat membeli 200.000 
ton untuk seluruh Djawa sebagai 
kekurangan jang 150.000 ton padi 
pembeliannja dilakukan oleh ALS 
dan penggilingan2 beras. 

Mengenai . soal ini seksi pertani- 
n parlemen akan mebentuk se- 
yuah panitya jang diberi kewadji- 
5han menindjau soal2 tersebut. Ren- 
jana penindjauan politik agraria 
'ari Pemerintah ditangguhkan me- 
nunggu rentjana undang2. tentang 
hal ini dari Pemerintah. 

Seksi perekonomian parlemen tadi 
malam membitjarakan peristiwa pen 
belian l.k. R 4.600.000.— kepada Per- 
beta dan L. K. R 2.000.000.— kepada 
N. V. Dewasa. Pada umumnja ka- 
langan seksi perekonomian diparle- 
men tidak begitu keberatan terha- 
dap pemberian devisen Perbeta se- 
bagai perhimpunan dari bekas para 
pedjuang jang laras dengan kete- 
rangan Pemerintah didepan parle- 
men tempoh hari untuk memberi 
sokongan moreel dan materieel kepa- 
da bekas para pedjuang. 

Selain itu dibitjarakan pula mas- 
alah ,,valuta contract”. antara para 
exporteur2 dan pembeli diluar ne- 
geri. Ant. 

Pegawai2 Konsulat2 RRT 
Dalam perdjalanan ke In- 

: donesia. 
Berhubung dgn kabar tentang per 

djalanan 20 orang pegawai perwakil 
an RRT jang baru2 ini berangkat 
dari Hongkong dgn kapal ke Indo- 
nesia, dari pihak: kedutaan - besar 
RRT terdapat keterangan, bahwa 
mereka adalah sebagian dari djum 

lah pegawai jang didatangkan di In 
donesia, untuk dipekerdjakan pada 

DJIAN PERDAMAIAN 
2. Sistim keamanan jang diusulkan 

itu hendaki perubahan undang2 
dasar Djepang dan memaksa Dje 

pang adakan persetudjuan militer 

dengan suatu negara tertentu, 

. Rentjana perdjandjian ini berten 

tangan dengan dasar? tak diada 

seluruh :   

  

Panitya Ad Hoc setudju pe- 
milihan langsung 

“Pembelian padi dibitjarakan 
ENUA bagian2 Parlemen jang berdjumlah 8 kemarin memulai me- 
ngadakan rapat tertutup untuk masing2 mengadakan pembitjaraan 

rentjana undang? pemilihin konstituante jaitu sebagai pen- 
dahuluan sebelum diadakan pembiftjaraan dalam sidang pleno. 

  

konsulat2 RRT di Djakarta, Makas 
sar, Bandjarmasin dan Medan jang 
kini pada umumnja belum mempu- 
njai staf. — Ant 

Silaturachmi Sunan 
& M.N. 

Semalam dibangsal Sasono Muljo 

telah dilangsungkan malam Silatu 
rachmi dari Seri Sunan Paku Buwo 

no Gengan wakil2 partai dan organi 
sasi2, kepala2 djawatan dan pega 
wai negeri jang semuanja kira2 ber 
djumlah 700 — 800 orang. 

Djuga dipendopo Mangkunegaran 

“diadakan djuga malam Silaturachmi 

  

    

seperti tersebut diatas jang dihadliri 
oleh & 2000 orang, serta diteruskan 

dengan pertundjukan wajang kulit. 

Paku Alam ke Gunung 
—. kidul 

Didapat keterangan, bahwa untuk 
mengadakan tindjauan disekitar pen- 
daftaran penduduk sebagai permula- 
an akan diadakannja pemilihan ang- 
gauta DPR daerah, maka Sri Paku 
Alam, merentjanakan pada tanggal 
20 Djuli menindjau daerah Gunung 
Kidul. 
Kemungkinan ada, bahwa setelah 

daerah itu, lain2 daerah akan di-' 
kundjungi djuga. 

Dalam pada itu, objek2 pemilihan 
umum anggauta DPR daerah di Jog- 
ja ini, dibuat djuga opname2 film 
oleh Kementerian Penerangan .jang. 
dimaksudkan untuk dokumentasi. 

De-: 

i | tj) 
TAHUN VI — NOMOR 156 Y/C 

  

TS Maan - “Ta 

baru 
  

— Presiden Sukarno — 
kirim kawat 

Berhubung dengan pertuka- 
ran kepala negara di Belgia, 
jaitu penggantian radja Leo- 
pold oleh puteranja Baudouin 
kepala negera Belgia baru, 
pres. Sukarno kirim kawat 
sbb.: 

Al. isinja menjampaikan 
utjapan selamat atas nama 
rakjat dan pemerintah Indo- 
nesia. Dan mendo'akan ne   

  

.Kem. LN.   

ga dengan kodrat Allah, radja 
Baudouin didalam Saring 
hannja dapat menuntun rak- 
jat Belgia kearah kesedjah- 
teraan dan kemadjuan seria 
perdamaian didalam lingkung- 
an bangsa? didunia. Ant.       asa 

Inggeris adukan Mesir 
pada DK! 

Pemerintah Inggeris memutuskan 

untuk mengadukan kepada Dewan 

Keamanan tentang tjampur tangan 
Pemerintah Mesir dalam soal Israel. 

Wartawan diplomatik menerangkan, 

bahwa naskah rentjana telah diedar 

kan kepada lain? anggauta dari De 
wan tersebut. Sebagai diketahui nas 
kah tersebut dibantu oleh Perantjis 

dan Belanda paling sedikit. 

Sementara itu Azam Pasha sek 
djen. Lembaga Arab menerangkan, 
bahwa negara2 Arab akan memban 
tu tindakan Mesir dan Negara2 Arab 

menjetudjui dengan bulat, Arab me 
ngirimkan alat2 perang dan laing 
barang ke Israel, dan semua nega 
ra? Arab berdiri dibelakang Mesir. 

Tentang soal 4 buah kapal" kepu 
njaan Inggeris kini sedang dalam 
perdjalanannja ke laut Merah, dan 

mengenai soal kapal Empire Rose ki 
mi orang2? Mesir telah ada di dalam 
kapal tersebut. — RA. 

500 Djuta dollar guna 
bantuan Tehnik 

Kepala programma bantuan tehnik 
rentjana .fatsal 4 presiden Truman 
Rocke Feiler mendesak kepada kong 
gres menjediakan sekurangZnja 500 
djuta dollar untuk bantuan “tehnik 
kepada daerah2 jang kurang kema 

Gjuannja diantara bangsa2 merdeka. 
Rocke Feller hadlir dimuka komite 
urusan Luar Negeri Konggres Sela 
sa malam untuk programma bantu 
an LN. 

Hadlir dimuka sidang itu Selasa 
malam bekas kepala ECA Paul Hoff 
man jang terlebih dahulu mengadju 

kan 8500 ribu dollar untuk program 
ma ekonomi/militer kepada dunia 
merdeka sebagai tudjuan mengada 

kan perdamaian jang abadi. 
RAS. 

Mr.Subardjo pimpin mi- 
“si ke Burma dan Thai? 
Atas  pertanjaan djuru bitjara 

Kem. L.N: terangkan kemarin, bah 
wa memanglah besar sekali kemung 
kinannja pemerintah akan kirimkan 
missi buat adakan kundjungan ke 
Burma dan Thailand. Missi ini akan 
diikuti sendiri oleh menteri L.N. Mr. 
Subardjo dan mungkin sekali pula 

akan turut serta beberapa orang 
menteri lainnja. 

Keberangkatan missi ini direntja 
nakan didalam awal bulan Agustus 
tahun ini, demikian  djuru. bitjara 

— Ant. 
  

Nama Stadion baru tetap ,,Ikada”. 
K EMARIN pagi dengan dihadiri Wali Kota Djakarta Raya Sjam- 

suridjal, anggota panity PON ke II dan wakil? organisasi keolah- 
ragaan di Djakarta telah dilangsungkan upatjara penggalian pertama ta- 
nah lapang Ikada jang akan didjadikan Pa Nasional kell di Dja- 
karta dalam bulan Oktober jad. 

Major Suhardi ketua panitya lapa- 

ngan PON keiIl dalam kata pem- 

bukaannja al katakan, walaupun 

lapangan jang akan dibuat nanti 

akan berbentuk stadion, tapi nama 
jang diberikan kepada lapangan baru 

itu akan tetap lapangan Ikada ja'ni 
singkatan dari Ikatan Atletik Dja- 
karta, karena mengandung riwajat 
jang bersedjarah. 

Sebab lapangan itulah beberapa 
hari sesudah proklamasi kemerdeka- 
an ditahun 1945 dalam suatu rapat 
raksasa dapat digelorakan semangat 
rakjat dalam perdjuangan kemerde- 
kaan. Stadion tsb. akan berukuran 
140 kali 200 M, akan ' memuat Ik. 
30.900 penonton. Beaja pembikinan 

    

adanja suatu perdjandjian interna 
Sional mengenai pembajaran keru 
gian perang. 

| Tidak disebutnja RRT dan Tiong 

kok Nasionalis dalam negara? jg 
tanda-tangani perdjandjian, akan 
sangat lemahkan arti perdjandji 
an perdamaian. 
Perdjandjian sedemikian akan ru 
pakan suatu rintangan prinsipil 

5. 

kannja pembajaran kerugian re | untuk perkokoh dan kebebasan 
rang mungkin - mengakibatkan ekonomi Djepang, — Ant, - AFP, 

, | 

PEP Na 4 | da aah 

  

# 

nja ditaksir 1 djuta lebih dan sudah 
harus selesai pada 30 Sept. jad. 

' Sebagaiman diketahui untuk be- 
aja pembikinan stadion itu pres. Su- 
karno telah berikan sumbangan per- 
tama kepada jajasan Stadion  Na- 
sional 100.000 rupiah. Sedang dalam 
pertemuan ramah tamah antara pre- 
siden dengan para pedagang bangsa 
Indonesia, Tionghoa dan Arab, kaum 
pedagang tsb. telah serahkan sum- 
bangan R 1160. ribu. (Ant). 

AAL an       
“ AB 669 sekarang ini sering mo 

gok. Maklum, banjak dipakai utk 
keperluan dimas penerangan kata 
MIO NB eN Uu minjaknja masih ting 

gal 5 liter, . tocm djalannja sudah 
tidak bisa dipertjaja lagi. Sopirnja, 
jang katanja..bertanggung djawab, 
banjak mbesengut darimada senjum 
manis “baik2. Banjak pegawai2 jang 

dilajani dengan hati mendongkol. 
£ Mr. Tirtodiningrat bekas bupati 

Bantul ditanja wakil Presiden Hatta. 
Mengenai kemadjtan koperasi cm 
dong di Sewon. Mr. Tirto memegaxg 
tjatatan. setjarik kertas. Sampai be 

berapa lama dilihatnja untuk mem 
beri djawaban. Serenta sadar kem. 
bali, baru mengerti, bahwa kertas 
itu tjatatan soal koperasi bath, 

Sa Sa NS Upik Peda aah  



   

    

| kan soal perdjam 
| nyari. La 

    

   

   

“ sementara itu 
bahwa sampai sekarang 

“Jum 'ada ketetapannja Ba keba 
atau tidaknja Indonesia 

  

   

         

  

    

    

    

    

  

     

   
Seksi Pawangak Parlemen | 

“rapatnj ja telah ana 

& “datang ita 
“ kongresis. dari 

| Ant, 

Menteri Luar Negori 4 Ia aobawbia 
menerangkan pula, : 

“djandjian perdamaian: dea ni 
“pang itu. Jang mendjadi faktor tu 
rut atau MAPAN Senpooniad “dalam 

"d Talaga nata Sajak Aa anrenna soal | N 
Ke Sebaga akan aa te 

“kini sedang didalam. pe dja 2 
dengan: Kapat ke mayang Baron A3 

Yk 1 

  

   
     
   
   
   
   
   
    

    
    
      

    

    
   
   

    

      

   
   
    

  

    

    

       
     

  

    

  

   

  

    
   

   

  

   
     

      

    

    

    

  

   

    

      

   
   
   

  

   

dikundjungi peru- 
an Li 

an. Waki2 orga- 
tema dengan va 
BEI dan Badan Bu 

rekat2 Sekerdja (BPSS)— 

si Perserikatan 
Jakan dilangsungkan 

g pada 25 Djuli sam 
“Yebih djauh diterima 

gan bahwa segala perongko 
Si ini ditanggung 

jan PBB di Indonesia. 

    

    “ak £ 

  

     

  

   
ngan maksud diadakannja 

dan:y non-governmental 
Apakah sebabnja untuk 

exposisi ini dipilih kota Bandung, ka 
“langan2 disini tidak mengetahui. — 

| Ant. 

  

    

   

  

       

  

Panca 
    

   

  

        

     

3 1 

ta" dan sekitarnja. | 

akah mengada | 

   

eat HA NA S1 

| tjaan pengetah 
(Jedjaran dsb 

Mengingat be E1 dn 4 kemung | 
| kinan ba 4? akan 
g timbul ersoalan ah. sesi 

tu buku harus: Mega ikan ke 

  
     

     
   
   

  

   
   
    

   

    

    

   

     

sb ata: pin aah he PEN da 

    
vekgh, Aktor? Gevisen jang, di 

(masukkan: kedalam pei 
an, sehingga" harga bu £ 

| dilerbitkan disinipun, djika Gi 
| bandi men, turun. 

     

2 Dia Tent 

  

| 

K ke bai s. 4 . 1 ky tis 

| bukug peladjaran usb. jang di- 

4 

  
Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta 

: Inhos. 

Le
an

 

dan menteri Mononutu tampak sedang berkundjunc g did Kanan Pe peternakan unggas dikota Magelang. 

        

     

      
   

    
   
      
        

  

   

  

| Gerombolan ag u — Madja- 
lengka bikin bada! 

ENURUT berita? dari 
: tempat dalam deerah kubupate 

: bahan terdapat tandas, bahwa gero 

tentara dan seorang penduduk tewas 
|dan nama gerombolan An beluh dike       “Berita” re smi PB ss 

  

    

  

   

agar Pi naa 

mn saban 'Tjabang2 
CG g tergabung dalam | engu- 

rus Bes Ia Sarckat Buruh Gula jang 
| berkedudukan di. Dj. 
baja, SAMA SEKALI TIDAK ADA 
jang hadlir dalam  Konggres tsb. 

“Perlu “diterangkan 

| Kongres | jang: diselenggarakan itu 
bermaksud untuk MEMETJAH - 
BELAH dan MENGATJUKAN SBG, 

ruh Djawa akan mengadakan Kong 
gresnja jang ke Vijang sedikit hari 
lagi akan adakan. : 
  

    

    

  

    
F pengangkutan: dan sebagainja. 

Untuk mendjaga agar para tjalon 
hadji itu tidak dir ugikan, maka dgn 

fni Kantor2 Agama j - bersangku- 
tan menganggap perlu untuk 
ngambil tindakan2 tegas “bersama? 
“pihak Pamongpradja dan Sa orga 
nisasi Islam. tj 
| Tindakan tegas jang jipaimana ti 

dak ditegaskan, tetapi dalam 
lumat tersebut diter: angkan, 

   

      

bahwa 

hak mengatur, melak: 
menggwasi 
Hadjy di Indonesia adalah 
Perbaikan Pergjalanan az 
nesia” disingkat PIII 

    

  

   AIndo- 
    Indonesia tahun 1949 di ta bel anang 

dan pula telah disjahkan de ak 
'te.notaris sebagai badan" jang ga un 

: tanggung Gjawab kepada Kemente- 
rian Agama sekitar perdjalanan: aje 
Merah Mah itu. — Ant.    

   
   

      

      
     

  

     

   
    
     

   
   

    

   

  

   
   

  

    
    

    

   

  

   

  

   
   

    
   

    

    

   
   

   

   Kalimantan. | 
“Oleh Komandan: Train 

    

in Naa 
“Direktur Corps Tjadangan 

2 bahwa 297 orang tjalon 
nsmigran kini sudah siap untuk 

“|dikirim ke “Kalimantan. 35 

.. Tjalon2 tersebut dilatih di Kudus 

(Semarang). 
  

'rena djuga persiapan di Kalimantan 

  

Ma kader KowaLkal 

Kalangan jang mengetahui mehe 
|rangkan kepada kita, bahwa dalam 

Djawa Kursus Kader Koperasi: jang | 
diselenggarakan oleh Djawatan Ko 

| perasi sudah dapat dibuka ketjuali | 
“I dalam Karesidenan Banjumas. 

  
| but kursus belum Tn dana An 

  

      
   
   

    
    

  

   
    

     
   

   

       

   
: Bala Benaan ag 

ng Ban: Teng “Gi Aap 
Djambi. (Kerugian akibat ke-” | 
bakaran itu berdjumlah 50 Ni 

| ton bensin, 10 ton 1 jae Mayat 14 

| nah dan | 16 ton minjak solat || 

   

     

  

"tolongan untuk bindian 
| damkan api itu tak memba- 

hash ri ah ter Ta. 
    

  

mengingat” pengalaman? j ang terdja : 
Gi dibeberapa daerah tempo hari, ki 

Satu2nja organisasi jang mempunjai | . 

an dan. 
perdjalanan Djema'ah | 

sebagai keputusan k ongres Buana 

/ Kapten Nitiprawiro pada hari kema |. 
dilaporkan kepada Overste| 

(| Menurut. Kapten Nitiprawiro, Kas | 

sudah Ta dapat Ma keberang, 

(| bulan Djuli ini diharapkan diseluruh 

Kalangan tersebut tidak menerang 9 

kan, mengapa di karesidenan terse | 

IE MINJAK TERBA. b 

4ah resolusi dalam : 

     
   
     
   

     

    

        
      

Bakan 'organisasi resmi. 
PANTOR Urasan Agama Propinsi Djawa mengan: mengumumkan, 

, bahwa kini Gisementara tempat di Djawa Tengah terdapat organi- Isasi jang meramakan Girinja »PENOLONG DJEMAAH HADII” dengan embunjal rentjana menjelenggarakan perdjalanan tjalan 
'berangkat ke Tanah Sutji, Matan Pe eta 

hafji pada 
Mean 5 

| ma bataljon »Widjajakusuma”. 
Kalimantan mereka: 
ikan tanah seluas 1.609 Ha untuk pe 
rumahan dan pertanian. — Ant. 5 

Benggol2' pendjahat ke- 
tangkap 3 

« 

di Semarang telah ditangkap lagi se 
orang Belanda dan seorang Indone 
sia jang dalam engusutan ternjata : 
mengaku telah melakukan perampo 
kan dibeberapa tempat. Paling achir 
:perbuatan itu dilakukan disttatu tem | 
pat dimana penghuninja ditembak. 
Seorang Indonesia tersebut bernama 
.B., bekas polisi Semarang diwaktu 
pendudukan Belanda. 

Seperti pernah dikabarkan bebera | 
pa minggu jl. djuga polisi telah ber , 
hasil menangkap 5' Orang perampok | 
Jang dalam waktu pendek berhasil | 
.menggarong. sebanjak R 300.000.—. 

  

  

Jajas 

“Berkenaan dengan Kongres jang 
esangaakan di re Sa “5 

Musi 21 Surat 

bahwasanja ' 

'djust ru Sarekat Buruh Gula selu- 

ikatan mereka En terdjadi dalam 
bulan Agustus' jang akan datang, ber 
sama2 keluarganja. jang berdjumlah 
5.609 orang. Rombongan: diberi na- 

2D 
sudah disedia- 

“ Oleh pihak Mobiele Brigade polisi 

Dikabarkan pula, bahwa instansi 
resmi telah menangkap surat2 dari 
gerombolan jang ditudjukan kepada 

Seorang jurah. Surat2 itu menundjuk 
'kan akan adanja persiapan2 dari pi 
:hak gerombolan tersebut. Lurah dari 
| daerah ketjamatan Kertasernaja an- 
tarx lain mendapat surat: dari. seo 
rang jang menamai dirinja »Atma” 

Gari ,KMD Ir ketjamatan Bangodua 

| dan ketjamatan Kertasmaja”. 
Dalam surat itu diperingatkan 

akan tanggal ? Agustus 1949 seba 

gai ,Hari Proklamasi Negara Islam 
Indonesia” dan dikatakan, bahwa 
lurah itu telah dilindungi Tuhan, ,.se 
hingga kami masih bisa melakukan 
tugas sutji”. 

»Kita sebagai pemangku NII me 
ngadjak kepada kuwu kedjalan su 
tji?” dan ,Kuwu sebagai jang ber 
tanggung djawab atas rakjat selu 

ruh Tulungagung harus kembali 
kearah mordotillah, karena pihak RI 
Komunis dengan komplotannja sema 
kin lama bertambah actief menggu 
nakan ummat Islam, supaja bertem 
pur dengan kita. Karena perang du 
nia ke- III. meletus, Komunis tim 
bul, djadi pak kuwu harus pimpin 
rekjat terutama pe Islam, jang 
bertanggung djawab baik karena pe 
rintah NII maupun karena acherat”, 
Gemikian Surat itug 

7 Agustus hari Pr oklama 
s NI! gt 

Djuga  diper intankan didalam su 
rat itu, supaja 
dan. mengusir pendjadjah ialah TNI/ 
Komunis serta djangan sampai kena 
tipuan jang berkedok merdeka (Ben 
djadjahan)”. « 

Setelah menjerukan supaja tiap 
Mukmin/Ummat Islam....chusus. dan 
wadjib berdjihad fisabilillah dan me 
njumbangks “tenaga dansharta ben 
danja seba 
ti terhadap. 'perdjoangan -NII, maka 
Surat. itu ditutup dengan seruan 
,Awas! Revolusi akbar akan ya tang”! L 

  
  

Dibeberapa tempat. 

Selain daripada itu terdapat pula   | menjatakan, bahwa suatu gerombo 
(Ian bersendjata. meminta uang dari 
| penduduk dengan | alaSan, | bahwa 
Luang itu akan. dibutuhkan untuk | 
perbekalan gerombolan itu jang 

| mungkin diperlukan untuk 'memban 
tu kawan2nja didaerah Selatan Ban 
dung. 

Disamping berita? tersebut Lan 
|di djuga peristiwa jang menggelisah 
'kan penduduk didaerah ketjamatan 
Andjatan (Indramaju). Dikabarkan, 
bahwa 6 orang, jang memperlihat 

bkan surat2 dan mengakui dirinja 
TA PUN Perbeta, telah ti 

z 

“Png bagatas Ipersatuan Polisi : : 

n Sosial didirikan 
Penjelenggaraan 'keamanan soal utama 

NG ONGRBS Persatuan Pegawai Polisi seluruh Indonesia jang diadakan 
empat hari berturut-turut sedjak tanggal 14-7 jbL.,. tanggal 17-7 sore 

telah diachiri dengan mengambil putusan? berupa suatu urgensi program 

polisian dalam P3. 

Diantara putusan2 penting jang di 
ambil dalam kongres tersebut ialah: 
1, Mengusahakan dalam waktu jang 

singkat “berdirinja suatu: Jajasan 
Sosial, jang akan mengatur dan 
memberikan djaminan2 pada ang 

. gota2 polisi serta keluarganja ' jz 
: gugur, mendapat ketjelakaan dsb. 
“nja. 

Memperhatikan keadaan jg tum- 
buh dalam masjarakat, terutama 
disekitar persoalan penjelengga- 

, raan keanranan. 
"13. Menjokong sepenuh2nja perdjua- 

ngan wakil Persatuan Pegawai 
| Polisi dalem Panitia Gadji. 

kongres telah mengambil pula sebu. 
12 dinjatakan,   

Janggaran ' dasarjanggaran 
|htangga jang telah diwudjudkan ber: 

(bahwa 189 utusan ang menghadiri! 

  

kongres (P3 dari ibang2, daerah 
yserta PB. Persatuan Pegawai Poli | Darwin ' “Karim, 
“si jang berkedudukan ai Bandung, ! Ng 
Medan, Makassar dan Djakarta, dan 
jang mewakili 86.600 anggotanja, de | 

(Ingan ini menjatakan telah bermuta | 
kat untuk membulatkan langkah per | H. 
djuangan dalam satu persatuan, jak 
ni Persatuan Pegawai Polisi Repu- 
blik Indonesia, berdasarkan pedoman 

rumah 

sama dalam rapat besar PE 

Selain .putusan2 tersebut diatas, | 

dan sebuah resolusi tentang pernjatana: fusi dari seluruh organisasi ke 

Persatuan Pegawai Polisi seluruh In 
| donesia pada tanggal 14, 15, 16 dan 
17 Djuli 1951. 
Selandjutnja penglaksanaan ten- 

tang fusi tersebut diserahkan sepe- 
nuhnja atas kebidjaksanaan Pengu- | 

| xus Besar dan bekas2 pengurus he- 
sar jang bersangkutan. Demikian isi 

| dari resolusi tersebut. 
Putusan P.B, 

bDjuga dalam kongres tersebut te- 
Jah diputuskan suatu susunan baru 
pengurus besar Persatuan Pegawai 
Polisi Republik Indonesia sbb: 
“Ketua Mr. Memet Tanuwidjaja, | 

wakil ketua Djen Mohamad, penulis 

  

| Bendahare S..Suwondopranoto, ko- 
misaris2. Umar Chatab dan Sutajib | 

YGustafson Mar Swedia dengan 6——3, | Hadidarmo. 
# Untuk Sumatera Utara ditetapkan. 

0 dan A.R. Gunawan, Djawa 
| Barat Anang Djajaprawira, Djawa 
| Tengah Abd. Rachman, Djawa Timur 
Honggopranoto, Kalimantan ' Barat 

T. Kang dan untuk Sulawesi Andi 
Samsudin. 
Kongres dari Persatuan Pegawai 

Polisi Republik Indonesia ke-II jang 
.akan datang, dimaksudkan akan di- 
(adakan di Bali, sedang: waktunja be 
lum ditetapkan. — - Ant. 

Aa 

Indrama ju, kedok 

menangkis musuh 

-tjinta, bukti dan bak 

berita dari daeral? Madjalengka, jg | 

I S. Djajusman, penulis II Suharto, '' 

  

keamanan Da bean 
n Indramaju mulai terganggu lagi, 
mbolan bersendjata sedang bersi iap2 

£ untuk melakukan gangguan, jang akan lebih besar dar ipada jang sudah2. 
Ii Berita terlambat dari. Haurgeulis menjatakan, 

Ii tentara telah diserang oleh gerombolan bersendjata, 
bahwa sebuah pos 
sehingga seorang 

karena serangan tersebut. Djumlah 
tahui. 

ba didesa Andjatan: Mer eka dengan 
disertai oleh. seorang pegawai desa 

telah meminta uang dari 14 orang 
penduduk (diantaranja dari 3 orang 
Tionghoa) dan berhasil mengumpul 
kan R 1010—. Kata mereka uang 
itu adalah untuk keperluan kongres. 

Sesudah peristiwa ini terdjadi, ma | 
ka penduduk itu melaporkannja 
pada jang 

kan, bahwa pemungutan itu didjalan 
kan dengan paksa serta tidak boleh 
ditawar2 lagi. Dari pihak berwadjib 

terdapat keterangan, bahwa ke 6 
orang tersebut telah menulis surat 
kepada jang berwadjib dalam surat 
mana diterangkan, bahwa mereka 
hanja memungut uang R 450,— aari 
7 orang. — Ant. 

    
Gerombolan disinjalir 

| Dekat Tjikalongkulon. 

Menurut berita jang sampai di 
Bandung tg. 14 Djuli jl. kira2 djam 
16.90 didesa Bajabang” ketjamatan 
Tjipeur ndeuj dekat  Tjikalongkulon 

|telah “disinjalir ada gerombolan jg 
djumlahnja belum diketahui ketika 
menjeberangi kali menudju. kedesa 
Leuwiliang. Polisi dan tentara se- 
gera meiakukah penjelidikan. 

Dalam pada itu dikabarkan, bah- 
wa pada hari itu djuga pagi2 'seo- 
rang anggauta CPM ditempat terse 
but jang sedang beristirahat sudah 
dilutjuti sendjatanja oleh  geromboi 
an jang kemudian melarikan diri. 
Ant. 

  

n Warta 
alembang 

— Nanti malam. Persatu 

wan Indonesia Kring 

ulang tahunnja jang pertama bertem 
pat di Sositet Palembang. 

Penjamakan kulit diperhatikan 
Seorang, dikirim . ke Amerika “utk perdalam vaknja 

M   

akan mengadakan peringatan hari. 

Hinega kini 
kita tjukup memuaskan. Dari luar: 
Djawa seperti Sumatera, Kaliman 

|tan, Bali, Timor dil pemuda kita me: 
ngikuti peladiaran di Djokja. Malah 

| diantara bekas murid dari kursus. 

dah dapat mendirikan perusahaan 
Isendiri. Kebanjakan murid keluaran 
Kursus tersebut masuk kerdja dalam: 
perusahaan kulit atau perusahaan 
sepatu. 

Memang sangat terasa, bahwa un 
tuk mendirikan suatu perusahaan 
kulit sendiri sangat membutuhkan 
-begroting jang tidak sedikit. Usaha2 
.kearah koperasi dalam lapangan ini 
telah nampak. 

but ialah mereka jang keluaran seko 
lah rakjat. Lama peladjaran: dalam 
vak penjamakan. kulit 3 bl, sedang 

dalam tak mengerdjakan kulit 6 bl. 
Untuk tiap mata peladjaran bajaran 
nja R 45 — sekwartal, 

Dalam memadjukan 

sekolahan: tersebut diatas terdapat 
laboratorium jang-bertugas menjeli 

diki bahan2 jang diperlukan dalam 
perusahaan kulit. Matjam2 pertjoba 
an telah diadakan. Sedang hasilnja 

boleh dikata memuaskan. Menurut 
| per njataan Partusti  Sudibjo, pemim 
pin bagian laboratorium, hanjavda 

  
ke | jam soal alat2-lah jang sangat perlu 

berwadjib dan menjata ! ditambah. . Mudah-mudahan  sadja 
sekembalinja dari perdjalanannja di 
Amerika dapatlah ditjukupi kekura 
ngan2 tadi. 

Sementara itu diantara peladjar2 
jang telah lulus dari kursus penja 

mak kulit ada seorang pemuda Ti 
onghoa keluaran H.B.S. Dia kini ka 
barnja telah mendirikan perusahaan 
sendiri. , 

» 

9 Orang ke Amerika. 

Lebih landjut didapat kabar, bah 
wa sercmbongan utusan jang terdiri 
Gari 9 orang akan melawat keluar 
negeri. Selain daripada ke Amerika 
ada pula jang akan dikirim ke Dje 
pang. : 

Diantara pengikut rombongan ta 
di ialah siri Partustri Sudibjo terse 
but diatas. 
Mereka itu akan mempeladjari ser 

ta memperdalam pengetahuannja 

masing2. Antara lain dim soal teksil, 
keramik, kulit dan-sepatu, laborato 

in2. Rombongan “tsb. jg terdiri da- 

trian sangat boleh djadi berangkat 
dalam 'achir bulan. Agustus jang 
akan datang. 

Oleh Pemerintah telah direntjana 
kan untuk mendirikan looi-centraal 
dibeberapa tempat, diantaranja di 

Magelang, Magetan dan Madura,   
  

  
kelas pertengahan. akan 

bisa mentjapai 506900 dollar, dalam 

50.000 menjaks 
White Ciiy stadium. -— Ani. 

Djago Perantjis Achard 
menemui adjainja 
Dalam Jaauan uulak perlom- 
baan ,,hfountain. climb”. di 

“Brasil. ye 
Djago balapan mobil  Perantjis, 

Jean Achard telah: menemui adjalnja 
Saptu jbl. kekika mobilnja “,,Masera, 
ti” dalam suatu latihan keluar dari 
gelanggang 'perldmbaan dan djatun 
didjurang, demikian UP mengabar- 
kan dari Rip de Janeira. 
Achard adalah dalam latihan un- 

tuk turut serta dalam perloimbaan 
mendaki gunung hari Minggu. Ke- 
tjelakaan tsb menjebabkan' ia men- 
Gapat luk:2 dibagian kepala dan me 
remukkar dadanja, sehingga seketi- 

nja jang penghabisan. 
Upatjaga pemakaman djenazah al- 

marnum Achard tsb., serta segala 

beajanja, dipikul! oleh Brazil - Auto- 
mobile Club. — Ant. 

Sven Davidson djuara per- 
tandingan2 interna- 

sional Swedia 
UP mengabarkan “dari Baastad, 

bahwa Sven Davidson Minggu jbl. te- 
lah 'memperoleh kedjuaraan pertan- 

dingan2 internasional di Swedia de- 
ngan mengalahkan djago Pilipina FF. 

Ayapon 9 — 7, 06 —1, 
Pertandingan single untuk kaum 

| wanita dimenangkan oleh Nancy Bol 
ton (Australia) jang , mengalahkan   

Sumatera Selatar ! 
6 — 1, 

Ake' Elieshon/Fiilde Sperling  ke- 
dua2bnja dari Swedia memperoleh ke- 
djuaraan miced double, mengalahkan 
jpesangyan tjampuran jarg ter Giri da- 
ri Staffan Stockenberg. (Swodia) / 
Clare Prore Proeter (Australia) de- 

ngan 6 — 4, 6-— 3. 
Tony Trabert “djuara ' “single 
Amerika gelanggang keras. 

Dalam pada itu AFP mengabarkan 
dari. Chicago, bahwa: Tony  Trabert 

Olah 

Revanche Turpin — Sugar Ray tg. 1219 
di New York 

Penonton tidak boleh. lebih dari 50.000 
ARI LONDON UP mergabarkan, bahwa promotor 
Jack Solomons mengatakan, pertandingan revaneh antara Randolp 

Turpin melawan Sugar Ray Robinson untuk merebut kedjuaraan dunia 
diadakan tg: 12 September di New York. 

Solomons mengotakasu seiandjutnja, bahwa ditaksir hasil pendapatan 

fidak lebih 169-060 colfar, karena Polisi tak 
ksikan rertandingan-ulangan itu jang akan 

ka itu djuga menghembuskan napas: 

Raga: 

dari London 

mana bagian Turpin akan mendjadi 
mengidjinkan lebih dari 

diadakan di 

pertandingan diatas gelanggang ke- 
ras untuk merebut kedjuaraan nasi-' 
onal Amerika. Hari itu ia - menang: 
dari Art Larsen dengan angka 6 — 8,' 
2— 66 — 4, 6 — 3, 8 —.6, 

. Doris Hart djuara pertanding- 
an Midload Candy djuara laki2. 
Pasangan Candy/Viera. Tania 
Gonbie. , 

“Dari Biningham UP 1 Man 
kan, bahwa djuara wanita di 'Wimpble 
don Doris Hart (Amerika) kembali 
memperlihatkan keunggulannja' Ge- 
ngan mengalahkan : temannja sendiri 

Sa gSA pembangunan membutuhkan sana tenaya2. 
lapangan. Untuk mengisi kekurangan2 tenaga ahli ini, maka didiri 

kanlah beberapa sekolahan atau kursus keahlian. Diantara “beberapa se 
' Rolahan vak jang telah. ada di Tugu Kulon Djokja terdapat' puld kursus 
T) penjamak kulit dan kursus menger djakan kuli t. 

berliatlan pemuda2 | 

penjamakan kulit ada pula. jang su 

Perlu diterangkan - disini, bahwa | 
untuk dapat mengikuti kursus terse: 

| mean 

penjamakan kulit dalam kompleks 

rium, scheikundig industrie dan la-: 

ri para. pegawai Djawatan-Perindusy 

Looicentraal didirikan. ' 

  

ahli" disegala 

Tempat inilah nantinja jang akan 
 mengerdjakan hasil usaha kulit dari 

yakjat. Dikandung niatan pula, bah 
wa nantinja akan diserahkan kepa 
da. koperasi rakjat. Untuk pertama 
kali akan didirikan di. Madura. 

Perlu diterangkan, bahwa untuk 
tiap looi-centraal dibutuhkan begro 
ting sebesar R 800.000,—. Sedang 
alat2nja akan dipesankan dari luar 
negeri (Amerika). 

FN Sultan mau djadi — 

guru ! 
wW ART rombongan wak 

Fresiden menindjaw didas 
rah kabupaten Bantool, didapat: 
keterangan, bahwa dikabupa-: 

| ten tersebut ada 7 buah seko-:' 
| lahan SM. Mereka jang mende- 

| ngarkan berita itu agak he- 
ran dan tertjengang. Karena" 
jang mendjadi pertanjaan, ia'- 
lah apakah ada tjukup Kaka 
Purndnga! : 
'»Saja mau (bukan, Akan 

Red): djadi guru!” kata S.P. 
Hamengkubuwonro, jang kebe 
tulan turut mendengar “berita 

itu. Dikatakan ' sejandjutnja: 
»Kalau saja tidak dapat peker 

. Gjaan di Djakarta, saja maw 

Gjagi guru disini?” Sambil ter- 
senjam segan?, seperti biasa-. 
nja.. : 

SBPP Kota”Jogja dibagi 
3 Ranting 

Dalam Rapat  Anggauta Sarekat 
Buruh Pasar dan Pembantaian (S.B, 
P.P.) Tjabang Kota Jogjakarta, tgl. 

11/12 Djuli 1951, bertempat di Jogja 
karta, dan  dikundjungi Anggauta 
lengkap, telah: dapat diputuskan, 
bahwa S.B.P.P. Tjabang Kota Jogja 
karta, dibagi mendjadi 3 Ranting. 

u Bering - Hardjo, kantor Kontro 
lir Urusan Pasar dan Kantor Pusat 
Urusan Pasar, diurus oleh Komisaris 
Ranting Sdr: Tondoradono. 

'2. Pekuntjen, Grombolan dan kan 
tor Lurah No. 1 bg. luar, diurus oleh 
Komisaris Ranting Sdr. Tondosuman 
tri. 

3. Kranggan, Ngasem, Kota - Gede, 
diurus oleh Komisaris Ranting Sdr. 
Tondohardjoso. 

Lulus UI. | 
Telah Julus udjian University” 

HIsiam Indonesia “Jogja untuk fakul 
teit ekonomi pada bulan Mei Sumilan 
dan Sudiro Alimurtolo dan Tulus Hu 
kum pada Ba Juli Sagar jong, dan 
Djarum. 1 

Kursus2 KPU A didaerah 
Jogja dibuka 

Dari pihak Djawatan Pendidikan 
Masjarakat Daerah Istimewa ' Jogja 
karta didapat keterangan, bahwa se 
djak bulan Mei dan Djuni jang lalu, 
diseluruh daerah telah dibuka dgn 
resmi 67 buah Kursus? Pengetahuan 
Umum matjam A-: (rendah) jang men 
dapat bantuan dari Pemerintah. 

Kursus2 pengetahuan Umum ma 
tjam A lainnja jang diusahakan oleh 
pihak partikelir, kini telah terdapat 
20 buah jang dianggap memenuhi 
sjarat2nja dan sedang diadjukan ke 
pada Pemerintah untuk dimintakan 
djuga subsidi. 
Tentang  kursus2 pengetahuan 

umum matjam B (menengah) kini 
pun sedang” dipersiapkan kembali, 
baik dikabupaten2 maupun dikota- 
pradja Jogjakarta sendiri, sedang 
kan Kursus Pengetahuan Umum ma 

A1 
4 

    

  

|tjam C (tinggi) di Jogja sendiri se 
Gang dipersiapkan djuga. 

Silaturachmi pegawai 
(kantor urusan pasar 
kabupaten Bantool 

Semalam bertempat di Kantor Uru 
san Pasar kabupaten Bantul di Pati 

“han Jogjakarta, dilangsungkan ma 
lam. silaturachmi halal bihalal dian 
tara segenap pegawai pasar Bantul 
serta para undangan. 

Setelah diadakan pidato2 baik bieh 
pimpinan maupun oleh pihak hadi   Shirley Fiy dalam pertandingan fi- 

nale single wanita kedjuaraan tennis | 
Midiead hari Sabtu jl. dengan angka | 
AN ee BN bi 

Von Candy dari Australia dalam 
pertandingan finale single laki2 me- 
ngalahkan Naresh Kumar. dari India 
dengan 6 — 4, 6 —2. 
Bersama2 Armanda Vieira dari Bra 

zilia, Candy menangkan pertanding ' 
an finale double melawan pasangan 
India Nrendra Nath/Naresh ' Kumar 
dengan angka 6 — 4, 6 — 3. 

Italia — Djermam 2 -- 2. Per- 
tandingan jeng akan menentu- 
Kan dihentikan karenawhudjan. 

Mengenai pertandingan semifina- 
“Je Davis: Cup Gasran Eropa antara 
regu2 Italia - Djerman jang berdja 
lan sedjak beberava hari jbl di Mu-| 
nich dan sampai hari kedua berkesu 
dahan 2 - 1 untuk Djerman, ' lebih 
djauh AFP mengabarkan, bahwa 
kedudukan kedua regu tsb. kini 
mendjadi santa kembaui, disebabkan 
Ciovanri Cuceli (Italia) berhasil   mengalahkan BH. Buchholtz  (Djer- 
man) dengan 6-26 53 GL 

Pertandingan ' terachir dan jang 
akan menentukan siapa jang achir- 
nja Keluar sebagai djuara,” dilang- 

sungkan antara jago tua Djerman 
Gottfried von Cramm melawan Ro- 
lando del Beilo. 2 Set: pertama dime 
nangkan oleh von Cramm dengan 
angka T — 5, 080— h, tapi set ke 
tiga diperoleh Rolando deng gan 6-4. 
Set jang keempat disebabkan . hu- 
djan tak dapat diteruskan dan akan   pada hari Minggu talah menangkan 

“pa dan minjak katjang, dan 

rin, pertemuan - diramaikan dengan 
mempertundjukkan kesenian 
bjongan jang diachiri hingga ajauh 

“ malam. 
Perlu diterangkan “ disini, karena 

hingga kini" pembangunan” kantor 
|urusan Pasar kabupaten Bantul: di 
Bantul sendiri belum diadakan sama 

| sekali akibat rusak dari bumi ha 
ngus waktu agressie jang lalu, maka 
untuk sementara berkedudukan di. 
Jogjakarta, 5 

Singkat Ki 
— KEMAKAN pagi dipaverik Wat- 
son dilangsungkan demonstrasi/. yae- 
ngenai mesin pipitan minjak/. kela- 

mesin in kaan gabah Ma. ag 
   

  

LUXOR. Prince of Foxas. Tyrone Po wer, Orson Welles, Wernda Hendrix, 
17 tahun. 
REX: ,,Task Force Cijakrbwaia Kar 
Ah Cary Cooper. — 13 th. 
aa 1 Dosa ta'berampdn” “. Is 

sUSOHARSONO "In a lonely place? 
Kia ye Bogart, Gloria Grahame 

SENISONO ',,The Big Cat” Lon Mc 
Callister, Preston Foster — Segala.   dilandjutkan hari ini. — Ant. umur, Pn 

an 
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dan menjelenggarakan 

“ni dinogeri Mikado: 

Bowo menura 
“bil mencdongkan pistol 
ta uang Kent 
karena dia tidal 
dapi mereka dita, » 

    

   

  

   

Pa 

Panai Naa Aa Pa 
    

  

   
    

160 Aipta Tupee., 

pertama 'i Tan. Melarang perdaga 
saran ang dilakukan oleh perseora- 

2 ntjana memberikan ke | 
   

| pengawasan mutlak atas seluruh pe | 
Tu rekonomian goni, ja'ni produksi, pa 

sar dam eksport, djadi menetapkan 
Iuasnja-tanaman, menetapkan pasar | 

pendjualan 
hasi12 jang angah MEA DATRN, 2 Ant 
UP. TE KO 

  

“3 

Pakistan dan Komunis 
Polisi 'Katachi kini telah menahan 

“Nasir Fisain, sekretaris Partai Ko 
munis Khrachi menurut undang2 ke 
(amanan ngan Pakistan. 
pe Gutena 

'HUK TANJA: 4 

Mak atau terbasmi 
1 Pemimpin Huk di propinsi Nucva 
Vizcaya, Luzon Utara, telah menje : 
rukarn, kepada pasukan2 pemerintah 
di daerah itu supaja ,,menjerah setja 
ra damai atau terbasmi djika tidak 
menjera yi 

Kolonel Simplioio Rivera, koman 

dan bataljon ke 17, mengatakan per 
-mintaah itu diserahkan kepadanja 

oleh seorang suruhan. Bersamaan 
dengan ini Huk menjerukan rakjat 

“supaja bekerdja sama mereka jang 

akan melindungi rakjat dan membe 
rikan kepada setiap penduduk sebi 
dang tanah. 
Kolonet Rivora -mengatakan bah 

. wa djawabannja terhadap perminta | 
an itu adalah ,,nonsen?” 
UP. 

Gambar “Dulles dibakar | 

Demonstrasi terhadap bordfai 
- djian perdamaian Djepang. 

2960 Anggota 
Liberar. di Manilla telah teriak2 me- | 

  

nentarg” perdjandjian perdamaian 
dgn Djepang pada malarg , Rebo 
im daf Ynereka telah membaka:" 
gambarnja John Foster Dulles,: »ja- 
lah orang jang utama untuk perdjan- 
-Gjian perdamaian itu. 

Orang2 jang 'mens gadakan demons: 
trasi itu tidak menghiraukan per- 
Imintaan presiden @uirino supaja ti- 
/dak terlalu menjerang pribadi  Dul- 
fJes. “ar 

Ph Dalani'rapat telah diambil resolu 
Si, dalam mana ditolak dengan 

tuntutan ' pemerintah Philipina un- 

tuk mendapat penggantian kerugian 
perang 8600 Kana dollar. — Sah - 
UP. yet aa : 

    

   

    

(han ur Te 

— Ant. - | 

— Ant:sj 

Lembaga Pemuda | 

kej 

ras perdjandjian itu dan menjokong 

    
  dengan menteri luar” negeri 

| Baguir Kamen, Hana. kementeri- 

    

dakan Gengan Har 

“ Altar Saleh, 
1 Nasionalisa- 

1rusan keuangan Kazeri Gassibi. 

Sikap Iran tak berubah. 

Selandjutnja . AFP: kabarkan dari 

  

  

g | Teheran, bahwa menurut sumber jg 
1 dekat: perdana. menteri 
“dalam pembitjaraan2 jang diadakan:   

“dengan Harriman pada malam Sela- 

| Iran mengenai nasionalisasi industri | 
minjak. - 

Dikatakannja, Harriman telah | 
memberitahukan kepada Mossadegh, 
bahwa pemerintah Amerika Serikat 

bantuan ekonomi dan tehnik jang di 
butuhkannja,. djika Mossadegh mau 
menerima . suatu 'kompromi dalam 
sengketa minjak itu. 

Pertemuan dgn Shepherd. 

Kimbasi in dulu 'Averell Harriman 
mengundjungi dutabesar Inggeris Sir 
Francis Shepher . 

kan kepadanja hatsil2 dari pembitja 
raannja dengan Kana menteri 

“Iran. 

  

Kapaiz penempur Inggeris 
meninggalkan Maita. 

ari Maita: Reuter (mewartakan, 
banwa kemarin dulu 4 buah kapal 

# penempur. : Inggeris meninggalkan 
Malta menudju Aden. 

Markas besar angkatan laut tak 
mau menghubungkan keberangkatan 
nja kapal2 perang.itu dengan ber ita2 
jang menjatakan, bahwa kapal2 ier- 
sebut akan. mengundjungi djuga 
Akaba diteluk Iran. 

- Beli minjak ditempati lain. 
AFP mengabarkan dari London, 

bahwa . Inggeris telah mengadakan 
hubungan dengan negara? jz meng- 
eksport minjak untuk mendjamin ke- 

3 Toni mna ra njah - 

- Seperti telah dikabarkan, Ingge- | 
'ris telah mengadakan pembelian2 
minjak dalam djumlah jang besar. | 
di Amerika Serikat. "Sumber? Ing- 
geris tidak menganggap hilangnj ja: 

| minjak Iran itu sebagai suatu hal ! 
jang tak dapat diperbaiki, tetapi 
masa selama 2 tahun untuk menga- 

  
anggap sebagai hal jang sulit, mes- 
kipun dapat: “Giatasinja. 
Meskipun demikian, hilangnja mi- 

“Yanjak-Iran akan-merupakan kerugian 
sebanjak $ 350.000.000 setiap tahun- 
nja bagi sumber2 pendapatan uang 
Inggeris. 

Harriman akan tetap di 
Iran. 

Dari Teheran lebih landjut .dika- 
barkan, Harriman dalam. konperensi 
pers. kemarin dulu katakan, bahwa 
ia akan tetap tinggal di Iran, sela- 
ma tinggalnja akan berguna. 
Harriman memberikan  djawahan 

itu setelah ditanja oleh para war- 
'tawan tentang kabar adanja kesu- 
karan2 jang dihadapinja selama 
Fundingan2 jang diadakan dengan 
perdana menteri Mossadegh. 
Ditanja bagaimana .pendapatnja 

  
  

  

“Sekitar ka di Italia : 
  

Komunis minta pemilihan 

  

333 

PEMIMPIN Partai komunis Italia, 
Palmirod Togliafti, mengandjurkan su 

. paja diadakan pemilinan umum lagi | 
Gi Italia untuk menjelesaikan krisis ' 
pemerintahan Gewasa ini jang dise- 
ea eni tinja perdana menteri 
De G peri Gan kabinetnja. 

Togliatii Katakan bahwa ia akan 
mengemukakan permintaan-itu 'kepa 

“ da presiden Luigi Einaudi, bila ia me 
ngundjangi kepala negara untuk me 

  

| yundingkan krisis. 
Einaudi:telah kembali ke Roma da 

| Ti tempat tinggalnja musim panas 
untuk. menemui pemimpin2. terkemu 
.Ka dan pemimpin2 semua partai2 po- 

| Sitik untuk membitjarakan ' pemili- 
Man perdana. menteri baru. 

ata. Mogliatti: Kita akan minta 
aja. rakjat. Italia dengan melatat: 

pemilihan uraura jang baru menjata- 
kar pendapatnja terhadap pemerin- 
tah dan politik jang. hingga sekian 
telah dilakukan. Menurut pendapat 
kita pemerintah jang baru 'itu nanti 
harus dipimpin oleh seorang jang be 
rada diatas “Semua partai politik. 

Krisis sungguh2 gang. telah t erdja" 
di dalam par i jang mempunjai sua' 
ra terba “dalam parlemen adalah 
akibat dari politik jang penuh dgn 
kesalahan. Dan kini partai krisien 
demokrat kepunjaan De Gasperi sen 
diri mengerti bahwa negara telah dje 
mu dengan, poli k jang semata2 “ber 
dasarkan, Pa, ntik Utara dan 

    

       

   

   

          

    
    

    

# Dalam pi 
Portugal jang akan dilan gk 
beberapa wakta Jagi, hanja . 

tjalonj jaita ajenderal 'Cra- 
veiro Lopes dan ak sa mana 
Guintao Meireles. Sai 

da 

  

Apabila ama Ok3 ara RRT | 
Haa Djepang mendjadi normal, 'ma-| 

  
ka RRT akan dibandjiri ole) chika 

tabi”, jaita tumit sepatu dari pa 

da karet. Persediaan: io teri tsb. ki 
itu 

    
  

sar. 

21k | Pendapat tsb sangat ditondjolkan 

1 konflik ini bukan mendjadi tjita2 ne | m 

   

Naa, bit 7 

“umum 
  

| Persendjataan kembali 
Djepang membahajakan 

Dr. Herbert Evatt, pemimpin oppo 

sisi Australia, memperingatkan, bah | 
| wa persendjataan kembali Djepang | 
dapat mengakibatkan ' malapetaka 
bagi negara2 di Pasifik: Barat-daja. 
Demikian reaksi 

Evatt, mengenai rentjana perdjandji 

Ant. - Reuter. 

B 

  

  : oleh pers kita, karena njata2 bahwa 
'dalam naskah itu Amerika sangat 
Tunak Tennagap, musuhnja dulu. Dan. 
Kemungkina 'besar, bila naskah itu 
Opa disetudjui, maka konflik 
di Asia pasti akan timbul lagi. Dan 

  

    

gara2 Asia jang menghendaki ada- 
ja perdamaian dan kerdja .sama. di-. 

'antara negara? disini. Sebab, kalau 

isadja untuk mereorganisir kemilite 
Yannja, sudah bisa dibajangkan, bah 
wa kekuatan Djepang akan. perkuaga, 
lagi di Asia. 

. LL Induk karangan »ABADE" 
# Djakarta. 3 

Berkenaan dengan rentjana per- 

  

Iran 

in gatakan, bahwa | 
u . dengan pembi- 

| menurut AFP 

Minjak, dan wakil menteri negara 

Mossadeah, ' 

sa, Mossadech' betapapun djuga tak. 
mau memperiunak sikap pemerintah | 

bersedia memberikan kepada Iran | 

an memberitahu- 

| tasi kekurangan? akan minjak  di- | 

pertama dari | 

an perdamaian dengan Djepang. —A 

  

"una Kab s Pai , 
KL 

Naskah perdjandjian perda- 
.maian dgn Djepang 

Cjaminan keamanan diseluruh Asia djadi essentieel. | 
UKAN soal haru, domangisuitikja. Karena, mulai dulu terus menerus 
dialur2, sehingga se-akan?2 merupakan soal jang baru lagi. Bagi poli- 

'tisi jang sunggub2 memperhatikan atau paling sedikit: turat memikir- 
kan nasib Asia dikemudian hari, perdjandjian dengan Djepang adalah 
soal jang penting sekali. Maka tidak mengherankan, bahwa setelah 

nan dari radio seluruh dunia menjiarkan naskah jang didikte 
oleh Amerika itu, pers dinegeri kita ini djuga menjambut dengan hangat 
nja. Dalam prinsipnja boleh dikata hampir bersamaan dalam pendirian- 
|nja. Jaitu menolak atau sedikitInja harus dirubah sedemikian rupa, se- 
tea keamanan diseluruh Asia. Tenggara itu dapat terdjamin betul2. 

'Djepang diberi: kesempatan sedikit | 

      djandjian perdamaian dengan  Dje- 

ra MINJAK 

  

dap seal minjak Iran, Harriman' 
mendjawab ia sedang mempeladj 

Ant. AFP-Reuter. 
Hak 

  

Delagasi Sitaan Dje- 
pang di London 

tai Sosialis) Rebo jang lalu tiba di 

London dari Nee (Djerman 

Barat). 
Mereka akan meninggalkan Ing 

gris hari Kemis ini. Sebagian dari 
delegasi itu akan pergi ke Denmark 
dan sebagian. lainnja ke Perantjis. 

Ketika mereka ada di Inggris me 
reka mengundjungi gedung parle 

| men, Festival of Britain dan berba 
gai-bagai tempat jang berarti dan 

|telah mengadakan rundingan2 pula 
|dengan para anggota Partai Buruh 
Inggris. — Ant. - AFP. 

  
  

| Eksport Djepang ti 
Djerman 

Sebagian besar minjak  da- 
lam tahan 1951 — 1952. 

Besarnja eksport Djepang ke Djer 
man menurut perdjandjian dagang | 
jang kini sedang dirundingkan ham 
pir 10 djuta doltar buat tahun 1951 
dan 1952, demikian diberitakan oleh 
kalangan ' jang ber dekatan dengan 
kementerian ' perdagangan di Tokyo 
Minjak mengambil bagian terba- 
njak dalam export tersebut, jaitu 
sedjumlah 5 djuta dollar lebih. 
Ant. AFP.   Lembaga Arab perkuat 

putusan Mesir 
Untuk membatasi lalu 
lintas Suez.   

t Lembaga Arab, jang beranggauta 

|kan 7 negara, membantu pembata 
|san2 lalu lintas perkapalan di Teru 

san Suez. Demikian sekretaris lem 

|baga tersebut mengumumkan pada 
Ihari Selasa. 

: " Dikatakannja lebih landjut, bahwa 
| politik Mesir sesuai dengan blokkade 

| jang dilakukan oleh Lembaga terha 
| BAN Israel. — Ant. - Reuter, 

  

Panglima2 Militer Nato 
berunding 

Membitjarakan pertahanan 
Atlantik. 

Pertemuan penting antara pangli 

ma2 militer NATO (North Atlantic 
Treaty Organization) telah dilang 
sungkan di Paris kemarin dulu, ber 
“tempat dihotel Astoria, dibawah pim 
'pinan panglima tertinggi djenderal 
Dwight Eisenhower. 

Sumber Serikat jang berkuasa me 
ngatakan, bahwa pertemuan itu dise 
lenggarakan untuk mempeladjari ke 
adaan persiapan2 pertahanan Atlan 

tik dewasa. ini. Masaalah memperku 
at pertahanan Djerman oleh negara2 

Barat djuga diperbintjangkan dalam 

pertemuan itu. — Ant.-AFP. : 
  

Pabrik badja terbesar 
di Eropa 

MENTERI keuangan Inggris, . 
Hugh Galiskell, kemarin. dulu di 
Port Talbot membuka pabrik badja 
terbesar Gi Eropa, jang pembikinan- 
nja telah memakan waktu selama 4 
tahun serta ongkos 60 djuta ster- 

djakan pembangunan pabrik jang: 
pandjangnja 41, mil  disepandjang 
tepi. Saluran Bristol dan meliputi le-: 
bih 600 acre. 

Pabrik : tsb. akan   raemprodusir 
'1250.000 ton sheet badja dan plat | 
timah setiap tahun dengan buruh- | 
nja sedjumlah 8.090: orang, -— Ant. 
Reuter.     

# 

# 

pe- 

pang harian ,ABADI” menulis a.l. 
Bukanlah suatu rahasia lagi kiranja, 
bahwa jang sangat berkepentingan 
dengan segera diadakannja perdjan- | 
djian perdamaian dengan Djepang 
adalah Amerika Serikat. Amerika 
Den tankah, Djepang sebagai satu 

a dalam rantai pertahanannja di. 
Timur-Djauh untuk . membendung 
arus komunisme. Dan oleh karena itu 
dapat dimengerti bahwa Amerika 
bersikap sangat lunak sekali terha- 
dap bekas musuhnja jang terbesar 

  
dalam perang dunia ke-II jang baru : 
laju-itu.. 

Dan tidaklah djauh perkiraan kita, 
bahwa. sesudah perdjandjian perda- 
maian ini berlaku, Amerika akan ber 
sedia djuga untuk mengeluarkan be 
berapa ribu djuta dollar lagi buat   

sendiri mengenai sikap Iran. terba HN 

   
undang2 nasionalisasi minjak Taha | 

Delegasi parlemen. Djepang. jang | 
terdiri dari. 6 orang. (anggota2 Par 

“recht, 

8.000 Orang buruh telah, menger-. : 

|Iah terdapat 
' dalam perundingan, 

gagal? 
Iran tak kanal, | kompromi 

3 R JANG DEKAT PADA PEMERINTAH IRAN, 
1 ANTARA AVERELL HARRIMAN DAN PER: 
ANA MENTEII MOSSADEON TELAH DIPUTUSKAN: 

"pada hari Selasa | 
kan pembitjaraan : 

  

— Boleh bawa njonja 
“Korea. Selatan 

Kk SINET Philipina 'me- 
'ponukta bam sanya anggota 

Tatan Philpi 1 Korea 
Pa PAR 

        

      

   Ken Ta aa ser ladu “ Phiipi 
“na serta anaknja akan diberi 
kan pengangkutan tjuma? ke 
Philipma dalam kapal? ang- 

katan laut dari Korea atau 
Japan kembali ke Philipina. 
— Ant, UP 1       
13 Komunis USA 
masuk pendjara 

13 Pemimpin Komunis Amerika jg 
telah dituduh hendak merobohkan 
pemerintahan dengadh kekerasan ha 
ri Selasa untuk ketiga kalinja dipe 
rintahkan masuk ' pendjara, ketika 

mereka tak dapat memberikan uang 
borg jang dapat Gisetudjui oleh pej 

Ingadilan. 

Perintah itu dikeluarkan oleh ha ' gano dan kemudian 

  
  
i 

- selesai pada bulan jang akan datang | 

| 

RRT 'harus dalam PBB 
'Yuntutan tawanan perang 
Amerika. 

Menurut berita TASS agit Pyong 
yang jang disiarkan oleh Radio 
Moskou, sedjumlah 9376 dari tawan 
an perang Amerika jang berada di 
tangan Korea Utara telah. menun- 

tut. supaja RRT ikut 'serta'. dalam 
(PBB, pemboman liar terhadap pen- 

| duduk sipil. dari Korea Utara  Ha- 
Irus dihentikan dan menentang ' de-: 
ngan keras pengiriman BA AA Al 

TN AE | merika Serikat ke Taiwan, 
-— AFP. 5 

  

3000 Kamar dibuat 
di Tientsin “3 

Rumah2 baru jang semuanja akan 
| mempunjai 3.000 kamar kini sedang 
dibuat di Tientsin. 

Separoh dari rumah baru itu akan 

| dan sisanja bulan Nopember. 

1 

    

Lebih 140.000 kamar telah dibikin 
betul dan kini dapat dipakai. 

Selain itu pemerintah kota Tient- 
sin telah memberi pindjaman kepa 
da umum serta perusahaan partike 
lir, untuk keperluan hygiene dan ru 

mah sakit, serta penduduk, untuk 
rumah? baru dan pembetwan ru 
mah2 jang telah ada, — Ant. -NC- 
NA. 1 1 

Farouk & Narriman 
Radja Farouk & Ratu Narriman 

serta rombongannja kemarin dulu 
meninggalkan Venezia, menudju Lu- 

akan ke San 
kim Alexander Holtzoff dari penga Remo dan Riviera Perantjis. — Ant.- 
dilan federal, — Ant. - Reuter.: AFP. 
  

Bawmlinaan Kaesong : 

Delegasi P.B.B. baru dibentuk 
Djika tertjapai persetudjuan agenda 

IDANG ke-5 gpentjatan sendjata di Korea telah dilangsungkan ke- 
marin dulu di Kaesong dalam snasana oplimisme. dan menurut be- 

rita2 jan terachir, suatu delegasi PBB baru akan mengoper pekeraja- 
an delegasi jang sekarang sedang mengadakan perundingan, Gjika te- 
lah terdapat persetudjuan mengenai agenda gentjatan sendjata. 

Dikabarkan selandjutnja, bahwa 
kemungkxinan akan:tertjapainja: per- 
damaiar: djauh lebih banjak, ka- 
rena dalam perundingan pada hari 
Senin: telah tertjapat  kemadjuan2 
jang konkrit dan mengingat ada- 
nja suasana  persaudaraaan - dalam 
perundingan. 

Koresponden UP, Earnest Hobe- 
menghabarkan dari kamp 

PBB, bahwa mungkin suatu delegasi 
PBB baru akan dibentuk untuk me- 
ngadakan pembitjaraan2 gentjatan 
sendjata jang sesungguhnja guna 
mengadakan Peneanan di Korea, 
Giika.rentjana j ormil telah di- 
terima baik da | perundingan 
di Kaesong oa 

Yan Fleet tjalon ketua 
Gelegasi. 

Djika ke-2 Gelegasijang sekarang 
mengadakan pembitjaraan2 di Kae- 
song"itu: berhatsil njusun suatu 
agenda gentjatan. j 
setudjui oleh ke-2 belah fihak, diduga 
bahwa mereka akan membutuhkan 
banjak waktu untuk . mempersiap- 
kan pembitjaraan2 jang sesungguh- 
nja guna mengachiri peperangan. 

: Sumber resmi, menurut berita 
jang dikirimkan oleh  Hoberecht, 
mengumumkan, bahwa letnan djen- 
derai James A. Van Fleet panglima 
tentara Serikat ke-8 mungkin akan 
mengetuai delegasi PBB jang baru 
itu, “untuk melaksanakan agenda 
gentjatan sendjata. 

Seperti diketahui, delegasi jang 
sekarang mengadakan pembitjara- 
an2 di Kaesong diketuai oleh lak- 

  

  

   

“samana muda C. Turner Joy. 
Phase pertama dari usaha untuk 

mentjapai perletakan sendjata mung 
Kin akan diachiri dengan pengumu- 
man bersama tentang agenda- cease- 
fire dan dalam phase ke-2 akan di- 
bitjarakan fatsal2 dari agenda 
Diduga Van Fleet akan mengikuti 
pempbitjaraan2 ini, sekalipun andai 
kata anggauta2 delegasi jang se- 
karang mengadakan perundingan Ji 
Kaesong itu tetap merupakan dele-. 
gasi PBB dalam perundingan2 se- 
landjutnja. 

“Belum ada persetudjuan 
mengenai atjara. 

Djurubitjara delegasi PBB dalam 
perundingan Selasa sore katakan, 
walaupun beberapa soal telah dipela- 
djari beberapa kali, belum tertjapai 
persetudjuan mengenai 
rundingan gentjatan sendjata itu. 

Dikatakannja, hari Selasa ini te- 
beberapa. kemadjuan 

tetapi delegasi 

    

remiliterisasi Djepang, agar Djepang 
dapat turut dalam rangka pertaha- 
nan blok demokrasi di Pasipik meng 
hadapi arus komunisme. 

Selandjutnja dalam  perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang itu ha- 
rian ini berpendapat bahwa ada tiga 
sjarat jang penting buat Indonesia, 
jaitu: 

1. Harus ada djaminan bahwa remi 
literisasi Djepang sesudah per- 
djandiian perdamaian 
akan berdjalan sedemikian, 

  

se- 

hingga Djepang akan timbul kem: 
bali sebagai satu negara militer 
jang kuat di Pasifik jang dapat 
membahajakan keamanan  Indo-. 
nesia, sebagai terdjadi dalam pe- 
rang dunia ke-II, ketika mana da 
lam waktu jang singkat sadja 
hampir seluruh Indonesia dapat 
dengan mudah diduduki oleh ten- 
tara Djepang. 

bangunan kembali, ekonomi. Dje- 
pang tidak akan bersifat memba 
hajakan ekonomi negara2 tetang 

. ganja, sehingga Djepang akan da 
pat kembali melakukan expansi 
ekonomi sebagai sebelum perang 
Gunia, ke-II, ketika mana. pasar 
di Indonesia dibandjiri dengan 
barang2 Djepang jang murah se- 
hingga industri Indonesia sendiri 
tidak dapat tumbuh dengan  su- 
bur. 

Bagaimana djuga Indonesia harus 
mendapat kerugian perang dari 
Djepang untuk kerusakan2 jang 
telah dialami Indonesia selama ti- 
ga tahun setengah pendudukan 

Djepang disini, 

itu, 

atjara bagi 

ini tidak | 

  

  

  

  
  

Korea Utara telah mengemukakan 
soal baru. 

' Kabar Pyongyang. 
Dari Pyongyang . lebih landjut | 

NCNA Kabarkan pertemuan ke-5 dari 
rundingan gentjatan sendjata telah 
Gimulai djam 10 waktu. Korea tg. 17 
Djuli. sebagaimana direntjanakan, 
dan berachir djam 13.40, demikian 
Gikabarkan oleh - wariawan NCNA 
dari Korea. 

Pertemuan dilandjutkan untuk me- 
njusun atjara.- Pertemuan selandjut- 
nja diadakan djam 9 pagi tg. 18 
Djuli. Ant.-UP-AFP. 

Bantuan ILO kpd Iran 
Persetudjuan tambahan bantuan 

  

tehnik antara Iran dan ILO (Interna | 
tional Labour Organization) telah 
ditanda-tangani kemarin dulu dikedu 
taan Iran di Washington. — Ant.- 
Reuter. 

Inggris sedia 
Eropa 

Pp 
Ercpa Barat, berhkuBung 

Panusalisan2 

D   
angka? jang authentiek 

| mein itu dimuatkan  anta- 
ra lain sbb: 

Undang2 pertambangan  Indone- 
sia (Indische Mijnwet stbl. 1899 No. 
214) jang ditetapkan sebelum  ke- 
merdekaan Indonesia, masih  dipa- 
kai sekarang, setelah penjerahan ke 
Gaulatan oleh - Pem&tintah Belanda 

kepada Rakjat Indonesia pada tg. 
27. Desember 1949, Dengan sendiri-: 
nja dasar tjita2 atau leading-prin- 
cipile jang terkandung dalam un- 
dang2 tsb. (kolonial) tidak sesuai 
lagi dengan keadaan sekarang jg 
berhadjat kepada pembangunan dan 
kemakmuran rakjat. 

Salah satu sumber kekajaan alam: 
di Indonesia ini jalah Tambang Mi- 
njak terdapat. diseluruh Indonesia, 
seperti didaerah Atjeh, Langkat, (Su 
matera, Timur), Kampar. dan Rokan 
(Riau), Djambi, Palembang, ' Tjepu 
dan Wenckromo, Balikpapan, Tara- 
kan, Halmahera dan Ceram, : Irian 
&N. Djika diusahakan 'dan diatur de 
ngan sungguh2, raka hasil: dari 
tambang minjak untuk kas Negara 
|akan sangat memuaskan, “ sebagai 
jakam ternjata dalam uraian dibawah 
Lini: 

  
Exploitatie 
Minjak. 

: Tambang 

| Semua tjabang minjak  diusaha- 
| kan oleh perusahaan? asing jang te | 
Hah mendapat concessie atau de- 
| ngan djalan ,,5A-Contract” dari Pe 
meerintah Hindia Belanda,  severti: 
(BPM, S.V.P.M., NYAM,/ NP. 
P.M. dsb: Pekerdja2 penting 'semua- 

Inja terdiri dari orang2 asing, teruta 
ma orang2 Belanda. , 

Tarabang minjak Tjepu jang-”ma 
sih dalam tangan R.I. sedang di- 
bangunkan. oleh tenag22 Indonesia 
ahli minjak dengan pengharapan usa 
ha ini akan. berhasil. 

Tambang minjak Sumatera Uta- 
ra sekarang terlantar, karena belum 
ada ketegasan dari. pihak -Pemerin- 
tah, sehingga bumi jang.kaja raja 
disana mempunjai penduduk. jang 
menderita. Sekiranja Pemerintah su 

IL di mengatur, maka kas Negara akan |. 

menerima banjak keuntungan. Un- 
tuk mengusahakan tambang ' sudah 
ada sekadar tenaga2 'ahli Indonesia 
jang dapat melaksanakan pekerdja 

fan2 perusahaan minjak, “meskipun 
  
pimpin front 
Barat 

EMERINTAH buruh Inggris bersedia untuk pegang pimpinan front 
dengan sikap pemerintah Iusgeris jang 

menentang akan adanja perdjandjian militer antara Amerika Serikat 
dan Spanjol, 

Pembesar2 
Inggeris berpendapat, 

usaha Amerika untuk memasukkan 
Spanjol, sekalipun setjara. tak lang 
sung dalam pertahanan Eropa Ba- 
rat akan merusak organisasi  per- 
djandjian Atlantik” Utara, kata 'ka- 

langan jang mengetahui. , 

Tapi para pemimpin, pemerintah 
buruh Inggeris dalam | pada itu 
mengakui mereka akan tak “dapat 
berbuat apa2, bila Amerika Serikat 
memutuskan untuk memberi ben: 
tuan militer dan ekonomi kepada 

Spanjol sebagai tukar. pangkalan2 
udara dan laut untuk Amerika di 
Spanjol. 

Menteri luar negeri Inggeris, Her- 
bert Morrison,. beberapa-hari bela- 
kangan ini telah memberi tahu ke- 
pada Amerika, bahwa ' Inggris de- 
ngan keras. menentang dimasukkan 
nja Spanjoi bagaimana djuga dalam 
pertahanan Eropa Barat. 

Dikatakannja, Pakt Atlantik Uta 
ra adalah suatu persekutuan dari 

tinggi pemerintah: 
bahwa tiap 

demikian kata kalangan jang berkuasa di London. 

negeri demokrasi merdeka untuk 
saling mempertahankan perbatasan 
nja masing2 serta tjara2 hidup  ne- 
geri2 tsb. 

Pakt tsb. didukung oleh bantuan 
moral dan rasa simpati dari rakjat 
jang diwakili dalam pakt tsb. Bila 
dasar moral ini hantjur, maka.pakt 
itu sendiri akan mendjadi badan 
jang tak berisi. — Ant. UP. 

  

Djerman Barat dan Pakt 
Atlantik 

Djurubitjara kementerian luar ne 
geri Inggris kemarin dulu.katakan, 

bahwa Amerika Serikat. tak membi 
tjarakan dengan Inggris mengenai 

soal, apakah Djerman Barat akan 
mendjadi anggota Pakt Atlantik 
Gara : 
Dikatakannja, pemerintah Inggris 

belum. merapertimbangkan “tentang 
kemungkinan dimasukkannja Djer 
man Barat dalam pakt tersebut,   
      

Ketiga djaminan diatas inilah jang 
essentieel bagi Indonesia dan harus : 
diperdjuangkan dalam  konperensi 
perdjandjian perdamaian dengan Dje 
pang itu untuk keselamatan negara | 
dan bangsa Indonesia sendiri dikemu , 
dian hari. F 

,MERDEKA” Djakarta da 
lam tadjuk rentjananja. 

Dalam mempertahankan naskah 
rentjana perdjandjian perdamaian Ce 
ngan Djepang jang diumumkan itu, 
harian ini mengatakan, bahwa. reu- 
tjana tersebut adalah made in USA : 
dan karenanja berbau pula kepenti- 
ngan Amerika, 
Sudah terang, kata harian ini se- ! 

" landjutnja, bahwa sedjumlah negara? 
jang dalam melakukan politiknja be 
bas dari pengaruh Amerika, djika ti- 
dak menolak rentjana perdjandjian 

“perdamaian dengan Dje 

Bana |dikitnja akan mengemukakan usul2 
2. Harus ada djaminan bahwa pem-. 

ang 'tu, se- 

perobahan jang dianggapnja.perlu. 
Sebab dengan tidak adanja pero- | 

bahan2, maka samalah  halnja dgn 
membantu politik Amerika untuk le 
bih memperkuat djedjaknja menurut 
kepentingan Washington. Disamping 
soal2 tersebut, maka buat Indonesia | 
bab kelima dari rentjana perdjandji ' 

-an jang mengenai soal2 pembajaran |! 
kerugian perang, tidaklah memuas- 
kan. 

Karena disitu tidak disebut adanja 
djaminan jang positip bahwa  kerus 
gian perang jang ditimbulkan oleh 
Djepang, akan diganti. Tjuma seker | 
dar. djandji akan menempatkan ke- 
tjakapan serta tenaga kerdja rakjat 
Djepang untuk kepentingan negara2 
itu kelak, Dan didalam hubungan ini, 

  

maka. Indonesia sebagai salah satu: 
negara, jang. banjak menderita keru 
gian sebagai akibat tindakan2 - Dje- 

| haruslah mendapatkan 'djaminan le- 
bih positip buat memperoleh ganti ' 

| kerugian itu. 

»KENG PO” dim induk, ka 
yangannja. 

Kepada 14 negara jang telah.ber 
|sangkutan langsung dalam pepera- 
ngan Djepang, antara mana djuga | 
Indonesia, telah dikirimkan rentjana 

| perdjandjian- perdamaian, jang: ber- 
maksud mengachiri keadaan luar-bia 

| sa sesudahnja, perang dan mengada 
Ikan kembali perhubungan? normal. 

Dua factor njata sekali, mengua- 
| san sikap negeri? Asia Tenggara ter 
Ihadap Djepang. | 

Jang terutama. jalah perasaan ta- | 
kut, bahwa nanti Japan akan 'men- 

| djadi pula negara militer jang kuat, 
dan imperialistis. 
Akan tetapi perasaan takut ini ti- 

dak beralasan dan hanja berdasar 
| atas sisa2. ketakutan hebat jang da- 
| hulu pernah dialami oleh bangsa2 di: 
| Asia "Tenggara, demikian ,,Keng Po”. 

| Untuk memperkuat pendapat ini di- 
kemukakan oleh. Keng Po, bahwa da 

lam persendjataan 'Djepang sudah 
djauh ketinggalan, sedang faktor? 
jang memungkinkan negeri itu, men 

| Gjadi kandidat djuarapun tidak ada 
lagi, setelah Mantjuria, Korea dan 
Formosa lepas dari kekuasaan Dje- 
pang. Djepang tetap akan memegang 
peranan penting sekali di Asia Ti- 
mur, akan tetapi betapa pentingnja- 
pun, peranan itu tetap pula akan ber 

    

£ 

  

mara mee SADAMAN TIK asean 

matte dapa! 
untung besar 

Pendjelasan usul mosi Mr. Teuku 
ALAM sidang seksi perekonomian parlemen hari Selasa telah dibi- 

ji rakan dasar? pertimbangan sebagai pendjelasan dari usul. 

Mr. Teuku Hiasan cs jang telah diadjukan kepada parlemen untuk me- 

minta supaja dibentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan. 
Pendjelasan itu selain memuat pokok? maksud mijawet: 

Hindia Belanda jang masih berlaku sampai 
mengenai exploitatie minjak, export 

harga minjak, bea export, accijns, penghasilan pemerintah dari minjak, 
keuntungan perusahaan? minjak, let-alone agreement, Mean ibe- 
lasting as dan djuga angka? teniang 1 te uya timah. : 

mosi 

didjaman 
pun. memuat 

minjak, 
Sekarang, 

perlu ditambah. dengan tenaga2 ahli 
dari luar. Jang. sangat. kurang ialah 
badan2. atau organisasi2 jang sang- 
gup mengatur dan memimpin peru- 
sahaan2 .minjak, itu seperti (perusa- 
haan2 asing. 

Hasil tambang: minjak. 
Menurut keterangan . Djawatan 

Tambang. djumlah hasil. (produksi) 
.minjak sebelum perang adalah. 
18.009.000 ton. setahun, diseluruh. In 
Gonesia. Akan tetapi sesudah rewp- 
lusi nasional tambang minjak... di 

Sumatera Utara dan sebagian : dari 
tambang minjak Tjepu. tetap. dalam 

tangan: Republik “Indonesia hingga 
sekarang. 

Meskipun demikian, hasil  (pro- 
duksi) minjak sesudah perang “ti- 
dak. termasuk Sumatera Utara dan 
sebagian dari tambang minjak Tje- 
pu) adalah & 7.000.000 ton setahun. 
Hasil minjak jang tsb. diatas mung 
kin belum produksi jang sebenar- 
nja, karena belum: ada (pengawasan 
jang rapi. 

Menurut keterangan orang2 
mengetahui Tambang: Minjak Suma 
tera, Utara dapat. menghasilkan 
3.090. ton TRpGi 12.000..ton nanjak 

sehari, sedang. Tambang.Minjak di   Tjepu dapat menghasilkan &. 500 
ton ..sehari. 

Tentang persediaan Pingal 
lam bumi Indonesia adalah sangat 
banjak, sebagai satu bukti. tentang 
kekajaan tanah. air. kita. Sebagai 
tjontoh “dapat. dikemukakan 
vieuw Direktur ,,Caltex Coy” di'Ca 
lifornie baru2: ini. jang: menjatakan 
bahwa concessie2 iang telah ada da 
lam: tangan maskapai. tsb. didae- 
rah Kampar (Sumatera 

mempunjai persediaan minjak Lk. 
1009 miljard ton, jang berarti lebih 
banjak dari persediaan minjak di Ca 
lifornie. (Amerika). 

Meskipun pernjataan ini tidak te 
pat, maka. boleh kita berpegang pa 

Ga keterangan Wakil Maskapai Mi-   

  
(Bersambung hal 4). 

nang msh Aap Daru Wembn Wa ana 

Sifat Ana. Sp Naba RSNI 2 na Ba no dea ps AAN he 

  

njak tsb. di Indonesia (Rowley) je 
mengatakan bahwa djumlah .perse- 

:diaan (reserves) - minjak didaerah 
“Kampar (Sumatera Tengah) adalah 

beratus-ratus djuta ton minjak, ar- 
tinja persediaan minjak didaerah 
tsb. adalah tjukup- untuk berpuluh- 
puluh -tahun pr sena setjara be- 
sar2an. — Ant. Mean 

Karet di. Djakarta 
Harga karet: tertjatat 

dulu sbb: 

Sheet No. 1 f.o.b, Djuli/Augustus 

kemarin 

R. 7.80.pembeli. Sheet: No: 2 f.oib. 
Djuli/Augustus. R. 7.45 » pembeli 
Sheet  No..3 f.o.b. . DjulifAugustus 
R. 7.10 pembeli. Crepe No.1 £o.b. 
Djuli/Augustus: R. 8.30 djadi. Sheet 
No. 1 ready ek. Priuk. R. 6-75. — 
Ant. 

Emas.di Djakarta 

Harga emas tertjatat tg..17/7 
djam 17.00 sbb: 

Emas: No.1 R. 84.50 
3 Na A 130.50 

» 325 ” 7 3 
si 2 FI 
  

un 

Pertahanan bersama. 
Menteri angkatan laut Inggeris 

mengulangi lagi pendapat 'Pemerin 
tah, bahwa perundingan di 'Kaesong 
tidak “akan mengurangi antjaman 
dunia Barat. Peladjaran2:dari Korea 
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harus diingat, dan Kaum Komunis 
bolehlah “dibilang sudah siap: Maka 
dari itu, Inggeris dan negara2 seku 
tunja: |harus tjepat: bertindak untuk 
mengadakan pertahanan bersama. — 
BBC. 

« 
  

Dua Menteri India 
berhenti 

Menzies, P.M. Australia, mengata 
kan di Canberra, bahwa Australia 

telah menundjukkan djasa2nja kepa 
pang, baik materi maupun manusia, ! da India dan Pakistan untuk menje 

lesaikan ketegangan mengenai. Se 
Kashmir. 

Dalam .pada..itu Graham, peranta 
ra PBB dalam: menjelesaikan “soal 

Kashmir kini telah berada di Kara 
Chi untuk mengadakan perundingan 

dengan P.M. Pakistan Ali Khan. Da 
lam keterangannja kepada para war. 
tawan Graham menegaskan, bahwa : 
perundingan2 jang kini telah dilaku 
kan antara India dan Pakistan ber 
sifat tidak resmi. : 
Kemarin pagi di“ New Delhi 2 

orang Menteri telah meletakkan dja 
batan- jang kemudian masuk pada 
Party anti Komunis jang baru. — 
BBC. 

  

| Italia minta perusahaan 
Charge daffaires Italia di Wash- 

ton, kemarin telah bertemu dengan 
Menteri L.N. Amerika 'Acheson un 

'tuk minta supaja dalam perdjandji 
an perdamaian Italia dirobah. Kare 
na sudah sesuai lagi dengan kedudu 
kan Italia sebagai anggauta Atlan 
tik. Dalam keterangannja | Acheson 
djuga mengatakan, bahwa 'Amerika 
djuga mengakui bahwa “sebagian 
dari perdjandjian itu tidak sesudi' 
lagi dengan kedudukan Italia seka 
rang ini. Tetapi, demikian: Acheson 
selandjutnja, bahwa soal itu: tidak 
dapat Amerika sadja jang merobah, 
tetapi diminta..djuga, pendapat dari 
negara2 lainnja, — BBC, 
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Di Jogja sekarang tni l 1. ea 10.0 

  

000 orang mu dan mahasiswa ba 
ru, jg datang dari luar kota Jogja. 

Sena 10.000 arang memerlukan pe 

.mondokan. T se! 
bisa mondok pada 'pamili, tapi seba 

| gian besar belum tahu kemana harus | 
minta tempat. Anggauta2 panitya 

ondokan Damukg sibuk, tapi ka 

     

| barija baru “dapat menempatkan | 
: 100 orang. KENA 

mBah Nur, baik kalau 
. jang masih punja kamar jg 

prei, meneri: anak2 mondok. Ke 

timbang 'ada anak2 jang mondok di 
tempat jang tidak keruan. 
“Bung Kriting akur betul, pun Be 

— rabe setudju 100 Jos tapi karena jang 
kuasa dirumah biasanja para njonja, 
apa tidak baik perkumpulan Wanita 
diadjak turut. tjampur? Sir 

' Sebab, biar pihak kaum bapak ngo 
tot, kalau pihak kaum ibu na 
Kan sama sadja KANG diveto!! 

   

  

Ketika dead kehakiman Mr. Ya 
min berhenti, dikabarkan dia akan 

dikirim keluar negeri. Serta menteri 

ekonomi Sujono berhenti, pun ada. 
kabar, katanja. dia akan dikirim ke 

luar negeri. 
Kalau begitu, kata Bung Kriting, | 

kalau kepengin keluar negeri, dia 
Jan jang terbaik ialah masuk partai, 
@jadi menteri, lantas sebentar ber 

henti, selag gi kabinet belum diganti, 
tentu dikirim keluar negeri. 

Lha baiknja masuk partai apa, ta 
nja Berabe. 

Untuk masa sekarang ini, baiknja 
an P5 Ti dap naskah tsb. tidak banjak ketarik bikin partai baru jang beropposisi, 

tentunja ditawari portefeuille mente 

ri, sebab p.m. 

dak suka opposisi./ 
Sahut mBah Nur, Kalau begitu, 

ajo lekas bikin Oa baru! 

Di Indonesia sesuatu hal djadi ra. 
mai, kalau wartawan tidak turut. Di . 

Korea tempo hari, perundingan ham 
pir2 mandeg, djustru karena warta 

wan pada ikut. 
Apa memang sudah nasib warta 

wan? Kalau ikut, djadi 

tidak ikut, bikin ribut? - 
Aih, kata mBah Nur: Djangan tije ' 

rita tentang wartawan jang selalu 

menjebabkan ribut, si mBah- tang 
gung, kalau menghadapi Miss Ribut, 
tidak ada seorang wartawan pun jg 

ribut. Baru akan ribut, kalau. hati 
sudah kepintjut, sampai dirumah ke 
djatuhan Hen 

-tapi apa 
boleh buat, balak 2 iga 

Via Pa' Walikota Jog gja Berabe te 
rima surat dari Pa” Wedana Wono | 

dadi, Bandjarnegara, apa boleh para 

Pa Lurah seluruh kawedanan Wono | 
: 23 mengundjungi per tjetakan "ee | 

Psk djawab diielaba laporan 
imi: Tentu boleh. Andaikata ada jg | 
melarang, Berabe  toch akan ter 
djang. Sebab didjaman pertempuran ' 
Bobotsari, Berabe pernah menginap : 
dirumah Pa Lurah Punggelan, dan 
dapat makan minum dikawedanan 

3 Wonodadi. 

Kalau merurut mBah Nur, sudah ' 
klop betul. Pa' Wedana onodadi 

datang mengundjungi Bung Wonohi 
fo. Tjuma, disini tidak bisa sedia 
kelapa muda dengan tempe kripik 
atau mendoan. Paling bisa green 
spot dan untuk tanda mata, setiap 
Py Lurah disangoni 1 lembar K.R., 
dan untuk Bu Lurah 1 ex. Minggu 
Pagi. Supaja Pa dan Bu Lurah te 

tap kuat bersatu, seperti didjaman 
Tn ketika Pena datang me 

Siaran RADIV 
-KEMIS 19 DJULI 1951. 

Gelombang: 59,2 dan 122,4 m. 
09.00. Ujon2 dari Puro Paku. 

Alaman. 
12.30 Dari Pulau Bali. 
14.00 Hiburan siang 

    
  

oleh Tjahaja ' 

Orkes Peron onar Par RaNa,. 

— GADISNJA. 

gian ketjil | 

  

5. Naskah ke daniftan Ha 

  

maian dengan Djepang 
(Sambungan hal 3 

“sifat sekundair, djika dibandingkan | 
| dengan kekuatan kekuasaan Rusia, 
Amerika dan Inggeris, demikian 
»Keng Pori 
. Faktor jang kedua ialah perasaan | 
penasaran, djika Djepang tidak diwa 
djibkan membajar kerugian besar, jg 
telah diderita oleh negeri2 jang. te 
lah diserang dan Naa oleh ten, | 
tera Nippon. . 
Ie Tentang perasaan penasaran ini 
kaum politisi dinegeri2 Eropa dan 
Amerika, telah mendapat pengala- 
man banjak dan berharga berhubung 
dengan perdjandjian perdamaian de   

Sukiman - Suwirjo ti 

ribut. Kalau 

bahwa rakjat pada 

“1 

  

Suka Duka: IKUT MERTUA 
SURAT DARI -AJAH PADA 

ngan Djerman sesudah perang dia Mn 

nana barang2 sebagai pemba- 
jaran kerugian perang djumlah be- 
sar2, terbukti bukan mendjadi keun 

Itungan bagi negeri jang menerima- 
.nja, tetapi sebaliknja, telah membi- 
'kin kalut industri dan perekonomian 
dari negara2 jang menerimanja ba- 
jaran itu. Serta memelihara sarang 
Gendam jang sangat berbahaja dine 
geri jang dipgksa membajar itu, de- 
mikian Keng 7O: 

Sikap jang hanja terdorong oleh 
inafsu2 dan sentimen itu dapat ' di- 

  

“dak akan menguntungkan 
Pilipina dan Indonesia 
hari. 

negara 
dikemudian 

»SIN PO” dlm induk kara- 
ngannja. 

Tapi ternjata bahwa apa jang di- 
umumkan dalam  garis2 besarnja 
umumnja telah diketahui, karena itu 
mungkin perhitungan umum terha- 

lagi. Djuga umum telah mengetahui 
bahwa naskah itu ada bikinan Ame 
rika dan telah ,,didagangkan” . dgn 
tjara mendesak dan John Foster Du! | 

“les sebagai pengarang dan ,,verkoo- 
perna Naskah itu mungkin diarig- 
| gap. sebagai meesterstuk dari Dulles 
tapi rasanja tidak akan merupakan 
satu kemenangan diplomatik “jang 
"kekal dari Am erika dan kemungki- 

inan ada terlalu besar bahwa itu per 
'djandjian perdamaian akan mendjadi 
“bibit dari perselisihan baru di dunia 
Timur. 

  
| Semua negara jang pernah berpe-:| 
|rang sama Djepang, diminta turut 
' menanda-tangani perdjandjian per- 

damaian itu, ketjuali Tiongkok. Ini 
| kegandjilan disebahkan oleh perseli- 

mengerti, tetapi sikap demikian ti- 

| wab.Mr. Brown tersebut diatas Dany 

| Dalam film ini kita dapat melihat 
'pemaiman jang pertama-tama dari 
Audie Murphy, jang meskipun belum 
begitu baik tetapi mempunjai hara 
pan besar untuk berkembang seha 
gai bintang film. Pula dalam film 
itu dapat kita' agnbil tauladan? dan 

peladjaran2 jang - berguna bagi in- 
stansi2 kita jang bertanggung dja 
wab supaja berusaha mengurangi ke 

Gjahatan djiwa, terutama dikalangan 
pemuda2 kita jang akan mendjadi 
bunga bangsa Indonesia dikelak ke 
mudian hari. 

Tentang tjeritera dari film »Bad 
Boy” itu berkisar kepada suatu usa- 
ha dari sebuah rumah pendidikan 
djiwa Varicty Club ,,Boys Ranch” jg 
diselenggarakan oleh 'Mr. Brown 
Chloyd Nolan) untuk mendidik se 
orang pemuda Dany Lester (Audie 

Murphy) jang karena tersesat men 
djadi orang djahat. Meskipun usaha 
itu banjak menghadapi kesukaran2, 

tetapi karena kejakinan Mr. Brown 
bahwa Dany itu pada hakekatnja 
.orang baik, dan pasti akan dapat di 
kembalikan dalam keadaan semula, 
maka ,usaha itu diteruskan tiada 
pantang mundur. Kesesatan djiwa 

Dany dengan seorang temannja Joe 

Dany itu karena pertjobaan me- 
holong ibunja jang sedang sakit, 

tapi menurut dugaannja menje- 

bahkan meninggalnja. Setelah terdja 
Gi bentrokan dengan  ajahnja dan | 

untuk menghindari “segala sesuatu | 
maka ia melarikan diri dari rumah. 
Untungnja soal itu tetap mendiadi 
rahasia umum. Pada suatu ketika 

Dany dengan seerang temannja Joc 
melakukan perampokan disebuah ho 
tel besar tapi dapat ditangkap se 
dangkan Joe. melarikan diri. Oleh 

pengadilan Dany didjatuhi hukuman 
20 tahun tapi karena umurnja belum 

118 tahun itu tidak dapat dihukum, 
melainkan akan dimasukkan sebuah 
tuchthuis. Tapi atas tanggung dja 

  
nb
 

diterima dalam Boys Raneh tadi. . 

Pun dalam Boys Ranch ini Dany   sihan faham jg meruntjing antara 
Amerika, dan Inggeris. 

ingin Tiongkok diwakili oleh peme- 

balikrja anggap harus 
oleh pemerintah RRT. Sebagai kem 
promi telah disetudjui bahwa Tiong- 
kok tidak diwakili. Dengan begini 
ada dimaksudkan bahwa Tiongkok 

Ibelakangkali dapat turut ambil ba- 
gian bila sudah didapat ketjotjokan 
siapa jang harus memakili. Tapi bi- 
sa Gipastikan dari sekarang bahwa 

| apabila perdjandjian perdamaian: ke 
| djadian ditanda-tangani di San Fran 
| cisco nanti di hulan September ini, 
| perdjandjian ' damai. tidak “untuk 
umum hanja untuk jang Te ep 
nja sadja. Rusia sudah njata tidak 

| bakal turut ambil bagian an 
i Mn karena ia tidak setudju tja-' 
3 Girantjangkannja  perdjandjian 
itu Djuga tidak “ada kemungkinan 
RRT kemudian akan turut menanda- 
tanganinja. Melainkan ada kemung 
kxinan Tiongkok dan Rusia bersama 
atau masing2 membikin perdjandji- 
an perdamaian: sendiri sama Dje- 
pang, jang itu Waktu akan berhak" 
untuk membikinnja karena sudah 
berdaulat lagi. Tapi disini baka! ter 
bit kesulitan dan perselisihan ” jang 
bibitnja sekarang rupanja - dengar: 
sengadja mulai ditanam. 

— "NASIONAL" 
a.l. berkata : 

Meskipun Djepang pada waktw.in:' 
tidak berdaja lagi, tapi kita ja. : 

umumnja jan: 
beberapa tahun jang lalu telah ber 
hasil mentjapai tingkat tinggi, dalan. 
hatinja tak akan dapat menjetudin 

“ perdjandjian perdamaian jang dibi- 
kin atas konsep Amerika itu. Sema 

jngat kebangsaan jang telah pernah 
ditanam tak bisa dihapuskan begitu 
sadja, dengan tak meninggalkan, De, 
kas2 dalam djiwa Djepang. Dan s 

Mean 

     

“Amerika | Melakukan perbuatan2 djahat jang 
| mentjemarkan nama Mr. 

'rintah Chiang Kai Shek, Inggeris se | Boys Ranch-nja itu. Pada suatu hari 
diyakilkan | Dany melarikan diri tetapi ketahuan 

innurkoan Suatu kedjadian dalam 

  
  

  

    

1 Timur. dah tentu mereka ini tak sampai aa 
17.05 Gending kanak2 oleh Wiloso- ' |lam ba ithinnja melihat negaranje prodjo. »Gibubuti” begitu sadja, seperti apa l 

1745 Hiburan sore. | jang ak, dalam naskah per- |. 
18.30 Peladjaran njanji Pemuda. 3 : “1915 Tin abang. mak in : Pendapat kita, bagaimanapun aju 
19.45 Ditaman Sastera dengan ke ba kita tak dapat membendung ke- nia MUOa madjuan bangsa baik dalam arti eko 
20.30 Bisikan P adang Pasir. Pata Bni begitu pula an H Sgm AI jepang jg pada waktu jang achir2 21.30 Heran oleh sdr. Bandjaran iri terkenal sean jang ,,ke 

jam” dimata dunia. Sebab peladja 
22.30 Pe bulan Purnama | ran dalam sed jarah: membuktikan, | Tn ik bahwa hal ini bahkan akan menim- 
18.00 Musik 2 nna maag “Kaji 'bulkan bahaja, seperti halnja jang 

: 1715 ah Iu ati Sg Pa |telah kita alami dengan Djerman se 
..I9 ai Ta rontjong KRajuan sudah perdjandjian Versailles. 

19.30 Orkes Hawaii Puteri. 
20.30 Hiburan Malam. rn 5 ie £ 22.15 Musik Ballet. Banjak buku? jang harganja 2.5 SEMARANG. “sudah TURUN 
12.30 Njanjian gembala sapi. Saksikanlah di 
17.10 Pendidikan kanak2. “ ” 
pe Siteran Dengan Bookstore MERCUUR jab 
2 ria marga 57 Tugu Kidul — Jogja. 

| SURAKARTA. Pan wah | 
13.45 Orkes Krontjong Mutiara. Mean sean ane 
18.15 S Seni Suara Djawa. - ca 
an Pane “- 5 | Kursus Mengetik ,,Wongsoatmodjo" | 
air san Asi hatinja, | perdiri Sediak th. 19 400-7.1   
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tidak mendjadi baik, malahan sering 

Brown dgn 

Gan dikerdjar polisi. Setelah terdjadi 
tembak nenembak, maka atas kebi- 

Gjaksanaan Mr. Mr. Brown, Dany 
menjerah.. 

Achirnja ia dibawa dimuka penga- 
dilan lagi. Tetapi serenta ternjata tia 
da bukti2 bahwa ia ada niat membu 

nuh ibunja hukuman 20 tahun itu 
ditarik kembali dan pada achir tjeri 
ta kita dapat melihat Dany kembali 
di tengah2 pemuda2 bunga bangsa 
lainnja. 

The Prince of Foxes 
AGAK lembek, Gjalan pembuatan 

opnamen2nja. Tidak ada semangat 
“Gan geraknja. Dan banjak jang ter- 
putus2, sehingga sukar untuk di- 
ikuti tjeritanja. 

Beberapa scenes jang terachir, 
dalam pertempuran diatas benteng, 
ada origineels dalam tehnik. Mes- 
kipun pembikinan pilem ini didja- 
lankan di Italia, tempat asli menu- 
rut. tjritanja, tapi malahan me- 
nundjukkan suasana jang tjanggung 
Naa djanggal. Sehingga tidak dapat 
esuai dengan tjeritanja, jang meng- 

abad 15, dimana Italia masih meru- 
pakan. daerah2 jang terpisah. Per 

| tempuran satu jawan satu seakan? 
merupakan manuvre biasa. 
Jang njata, ialah pilem mempu- 

nak strekking, jang baik... Seorang 

  

PEMBERIAN TAHU 
Djamu SEMANGAT bikin 
kuat BnEsauta. rahasia laki2. 

" “Kirim R 11.50. 
Tapi, Ya sangat lemah (peluh) 

: kirim R 41.509 

dapat ratjikan istimewa, tang- , 
: gung kuat kembali 

LAUW DJIN SING 
Dil. Kemuning 26 - TAgung 
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A 

“Pemberontak 

Orson Welles. 

“dengan pandangan2 
dari Orson Weles, dan aksi2 

.-hasil, 

?. Telah lahir 
: 

| 'di-Rumah 

$ 
$ 

| 
! 

Aan ena EN NNOnnan Pap 

Haa dun 

BAD BOY” 
MRUATU perbuatan jang meskipun tidak disengadja tapi membawa 

akibat jang menjesatkan, dapat menjebabkan penjesalan bagi orang 
jang berbuat, itu atau sebaliknja dapat merobah djiwanja mendjadi 
orang djahat mitsalnja. Soal jang belakangan ini ditundjukkan kepada 
kita dalam tjeritera film »Bad Boy” keluaran Allied Artists jang sok 
hari lagi akan diputar di bioskop ,,Rex”" untuk 17 th. keatas. 

  
petani jang memberontak terhadap” 
kaum. feodalis, setelah 'ditjela, di- 
siksa “dan dihina sekehendaknja. 

“petani ini dimainkan 
oleh Tyrone Power, jang terkenal 
akan romantiknja. Djuga dalam pi- 
lem ini tidak ditinggalkan kebiasa- 
an itu. isampingi peranan achla 

Jang bukan asing 

lagi bagi penggemar lajar Putih. 
Pilem ini seakan2 hanja dipenuhi 

jang tadjam 
dari 

'Tyrone. 
The Prince of Foxes dibikin oleh 

20 th. Century Fox, keluaran tahun 
1950. 

Storynja mengisahkan seorang pe- 
tani jang dengan tjara jang som- 
bong (meskipun dalam pilem itu ti- 
dak kelihatan sombongnja), dapat 
menduduki pangkat dalam militer. 
Malahan dialah jang ditundjuk oleh 
radjanja Hertof Cesare Borgia dari 
Roma untuk menaklukkan 2 daerah, 
dengan ,menjelundup dari kamar 
tidur”, artinja “dengan djalan me- 
mikat hati puteri dari negara jang 
bersangkutan. Dinegeri Ferrara ber- 

tapi jang kedua kalinja untuk 
merebut , Citta Del Motta, - gagal. 
Disinilah ia mendjadi orang jang 
djudjur dan sadar karena pengaruh 

| radjanja jang berbudi luhur. 

Kemudian ja menentang kehendak 
radja Borgia. “Dalam pertempuran 
jang kalah, dia ditahan dan disiksa. 
Tapi atas kebidjaksanaan kawannja, 
ia telepas dari genggaman radja jg 
bengis itu. Achirnja dengan kawan2 
nja ia telah dapat merebut kembali 
daerah Motta tersebut dari tangan 

,Paberik biscuit di 
| Gunungkidul ? 

| Dari pihak Pemerintah Daerah Is 
timewa Jogjakarta didapat ketera 

ngan, bahwa kini sedang dipesan da 
ri luar negeri kedatangan mesin2 

untuk penggilingan gaplek dan bescu 
it ringan jang dimaksudkan untuk 

dapat diperg gunakan ra'jat sendiri 

didaerah gaplek (Gunung Kidul). 
Hal ini dimaksudkan, untuk mem 

bangun perekonomian ra'jat teruta 

ma didaerah Gunung Kisul jang 
umumnja mendjadi daerah minus 
itu. 

Seperti diketahui disana telah da 

pat didirikan paberik keramiek, dan 
djika berdirinja paberik penggiling 
an gaplek dan biscuit itu terwudjud, 

maka diharapkan daerah itu akan 
mendjadi daerah jang menundjukkan 
baiknja perekonomian ra'jat, karena 

dengan adanja paberik2 itu, djunilah 

penganggur akan berkurang. 
Sementara itu didapat keterangan 

djuga, bahwa untuk mengatasi kesu 
karan2 mesin2 penggilingan gula 

ra'jat (buatan Surakarta) jang di 

djalankan dengan kekuatan Sapi St 
perti terdapat didaerah Bantul dan 
Sleman, dimaksudkan djuga untuk 
memesan mesin2 penggilingan tebu 
ringan dari luar negeri, jang dikemu 

dian hari dapat dibelinja oleh ra'jat. 

    

Penjakit menular 
Laporan penjakit penular . dari 

Kantor Kesehatan Rakjat Daerah 
Istimewa Jogjakarta jang ke 26, 27 
dan 28 menerangkan bahwa keadaan 
diluar kota nihil. Sedangkan didalam 

kota dikemantren | Mergangsan 1, 
Gondokusuman 1, Danuredjan 1 dan 

Gondomanan 1. 

— Dari Djepara dikabarkan 15 ru 
mah penduduk roboh dan. beberapa 
lagi mendapat kerusakan sebagai   

  

Borgia. “Dan mendapatkan - djanda akibat angin pujuh jang mengamuk 

permaisuri Motta. beberapa menit lamanja di desa Se 

Pilem ini diputar di Luxor untuk | manding, Bangsri (Djepara) baru2 

17 tahun keatas. | ini. s : 

INI MALAM DAN BERIKUTNYA. 

INDRA 
DOSA TA 

Kata2 tidak perlu 

Pimpinan sdr. USMAR ISMAIL. 
Peranan sdr. R. ISMAIL. 

Datanglah menjaksikan djaman 
5: 
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$ Ajahanda kami jang tertjinta 

pada hari Sabtu tanggal 14 Diuli 

“berikan sumbangan, baik berupa 

Ea KR 
her ” 

461-7. 

NA 

      

ananmbamnaa 

dengan selamat 
.. anak kami-jang pertama 

Hindrijo Purwoko Julianto 
Sakit St. Elizabeth 

Gandjuran pada tgl 12 Juli '51. 
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A
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Bantul, 19 Juli 1951 

SOETIKNO 
dengan Isteri. 
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jang terdapat perempuan. 

470 - 7. 
        

  

SEDIA 
APA dan 

   

      

  

Pekerdjaan pengobatan dari mendiang SINSE MIN KHO 

masih dapat diteruskan sebagai biasa, teristimewa untuk Penjakit 

»ASMA DAN 
# 

 Penjakit Badan separoh mati dll.-nja 

Harap para langganan dan saudara lainnja maklum adanja. 

PENGOBATAN GANDEKAN 20, JOGJA. 

  

  

Ts PA PR ea AA STAN an Va sa kain R. 10.— 
2. TATA NEGARA T Li. 2 5 5. — 
3. TERAS TATA NEGARA sn 3:75 
4. Kamus Indonesia oleh E. St. HARAHAP PE aa 5 — 

. 5. Every day Indonesia - English dictionary Ml 8, "PATA BAHASA MO aa Ka ad 
“1. Keterangan Peladjaran Bah. Ind. 1, 1, &. oi 

S., Peladjaran bahasa Ind! UMUM. oo ana pn 8 — 
9. Ilmu Djiwa anak-anak .......... Jera Oa BEAN ee aa Sa Rambo 9 A— 

10. Ilmu Djiwa masjarakat ........ nk ea2G 
11. Politiek dan hukum Negara .. NN Oa 

| 12, Gerak-Gerik partai politik ..... be ai orak) 
"13. Rasionalisasi ...... Pns Ka Ta Na 600 

Ie, "Bilektro tethtik MN AK 3 10-— 
Lari Atom Motekul Lea PE A aon Oa 
TO. Ilmu “bergaul Wic..iiik pia eh ak PEN ena an 2 ne 
17. Penuntur” karang-mengarang W..... s1 50-18 
118. Kursus costuum ...... SNN bas Te HN AR PRA an en NI Mba | 

| 19. W. CV Keyner Mind ke mabakan. LA MR a10 — 
20. Theori dan praktek masak-masakan an  012b 

ee BEKALAGO MA aa na — 
'22. Sedjarah Indonesia Me lhan 
Mn ARA OA Gan YA ng ag NE Pa ea K3 20 
24. Sedjarah Ne Indonesia Pn NN #eleva na oinO 
2 Seojatan Islam Ae Sa Kuya ka Ari Gr aU 
Ongkos kirim 107, sedikitnja BR 1l— 

Toko Buku ,K. R." 2 Oo u u 1" . . 

Na 

KENTJING MANIS”. 

  

  

   
   

  

    

  

  

1 Telah pulang Ke-Rachmattullah 

.P. HATMOSCERONO, 
Kepada dokter R. SARTONO dan djuru-rawat R. PANDOJO 

MINTARDJO, jang merawat selama sakitnja 
serta pada sekalian Pembesar2, handai taulan 
telah datang menjampaikan penghormatan jg 

ngan bunga, kami menghaturkan banjak2 terima kasih. 
z pena 

djam 17 — 19 — 21. 

BERAMPUN 
Jogja mengenal sebagai tjeritera Sandi-Wara: KU BUNUH AJAHKU 

Maan mata 

Hatsjil usaha Perfinis......... 

Jang kali ini tersendiri dari jang lampau. 

Iringan Music oleh PAUL LATU PERISA. 

jang lampau dari 3 mereka. 

DIRECTIE 

1951, sampai usia 58 tahun. 

Ajahanda kami be- 
Gan saudara2, jang 

. penghabisan, mem- 
fikiran, tenaga, harta dan kara- 

Hormat kami, 

Putera? - Puteri Almarhum, 
1. R. M. Ronepoespito. 
2. R. M. Renopradopo 
3. R. M. Roncwidodo 
4. R. Adjeng Soelaksmi. 

Solo, 17 Juli 1951. 

  

  

MALAM INI DAN SELANDJUTNJA 
SAMUEL SHELLABARGE'S., Teh 

PRINCE OF FOXES — 
Starring: TYRONE POWER, GAN. NBA WANDA | (EN. 

DRIX, $ 

  

17 Tahun keatas. tr 
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    1 ALT. 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN LAUT 

En 

PENGUMUMAN 
No. G 4/8/1 

I. Angkatan Laut Republik Indonesia memanggil : 
Pemuda? Indonesia, pentjinta Laut, untuk dididik mendjadi : 
A. Perwira Corps Pelaut. 
B. Perwira Corps Techniek (mesin). 
C. Perwira Corps Electro Techniek. 
D. Perwira Corps Komando. 

E. Perwira Corps Administrasi. 
F. Perwira Pendidikan Djasmani. : 

II. ' Tempat pendidikan didalam dan/atau diluar negeri. 
Lamanja pendidikan didalam negeri &- 2 tahun, -diluar negeri 
& 3 tahun. Selama dalam pendidikan peladjar2 diberi asrama, 
perlengkapan tjuma2 dan uang saku.. Sesudah lulus dari pendi- 
dikan akan diangkat sebagai Per wira Angkatan Laut Republik 
Indonesia. 

III. Sjarat- sjarat. 
a. Warga negara Indonesia. 
b. Laki-laki. 
c.. Umur 18 tahun sampai 25 tahun. 
@. Berbadan sehat berkelakuan baik. 
e. Tinggi sekurang2nja 1.55 M. 
f. Belum beristeri. 

g. Sanggup ditempatkan dimana sadja setelah tammat pela- 
djaran. 

h. Harus sanggup mengadakan! Ikatan Dinas dalam Angkatan 
Laut sekurang?nja 10 tahun. 

i. Untuk A,B,C, dan D idjazah serendah2nja S.M.A. Bag. B atau 
jang sederadjat dengan itu. 

j- Untuk BE dan F paling rendah S.M.A. Bag. B,C,A, atau jang 
sederadjat dengan itu. 

IV. Lamaran2 hanja setjara tertulis dengan disertai: 
a. Riwajat hidup lengkap jang ditulis sendiri. 

b. Saliman2 surat idjazah/surat keterangan disertai angka2. 
C. Surat keterangan berbadan sehat dari tabib. 

d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pradja atau 
Polisi. 

e. Untuk mereka jang sedang bekerdja : surat idzin dari Kepala 
Djawatannja. 

Dialamatkan kepada : 

Untuk Djawa Barat dan Djakarta Raya : Perwira Personalia 
Djalan Elang no. 3 Djakarta. 

Untuk Djawa Tengah : Perwira Bag. Sosial Angkatan Laut 
Jogjakarta. 3 

Untuk Djawa Timur : Personalia Bag. Penerimaan di :Kali-:- 
asin no. 4 Surabaja. Pa 

Untuk Sumatera : Kom. Daerah Maritiem Belawan, ' 
Untuk Kalimantan : Band'armasin. 

Untuk Sulawesi : Komandan Kedinasan Kota Angkatan Laut 
Djalan Guntur no. 1 Makassar dan Menado. Sa 

Untuk Sunda Ketjil dan Maluku : Ambon. H5 

V. Mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil dengan perantad 
raan radio RRI dan/atau dengan surat, untuk diudji. 

VI. Segala biaja perdjalanan kapal / kereta api dari.tempat pendaf- 
taran ke Surabaja, akan dinikul oleh Angkatan Laut Republik 
Indonesia. 

VII. Pendaftaran ditutup pasa tanggal 15 Agustus 1951. 1 

Djakarta, 10 Maret 1951. 

Kepala Staf Angkatan Lant 

a.n.b. 

Perwira Personalia 

»KORRA” R. S. MANGASTOWO. 

  

  
  

Sija ingin sekali 

mu sedikit? 

memasak sedikit enak 
buat Usman, tetapi margarine saja telah 
habis: mungkinkah si pindjam dari pada- 

  

  

    

    

Alangkah lezatnja . . . ff 
Dan alangkah enak tj 
baunja 
Saja tanja pada diri 1 

  

N 

  

  

  

       4 “sendiri, apakah gera- & 
GS ngan ini? 

      
  

  
  

Sungguh nikmat benar. 
Belum pernah makan senafsu 1g 

  

   
Mahal? .... mana bisa! 
Itu tadi margarine Palmboom jang tidak lebih 

, 
  

  
Lezat nikmat din sehat. 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas “ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem. 
buat hidangan mendjadi hidangan pesta. ........ 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

  

  
  

kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

KN Na ana Tenun 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

mahal dari lain-lain margarine, akan tetapi 
jang rasanja lebih lezat dan tjampurannja 
lebih ana 
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