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"Ted 
CN ty PIR akan membitjarakar 

1 penga ngkatan teri Agraria 
sampai kini ma sih Kosong. 

“ag akan tetap yna pen 
3 ut 

     

politik « asu 
2 n2 bagian ekonomi Kedu- 

2 dan kedutaan Indonesia 
di (Eropah Barat tg. 16 dan 17 Djuli 
job. 'ini telah berkonperensi di Lon- 
don dengan maksud untuk mengada 
kan persesuaian dan persamaan di- 

“dalam mendjalankan politik ekcnomi 

- dan keuangan dan didalam politik 
perdagangan. Untung dan ruginja 
kerdja-sama didalam hubungan Unie 
Indonesia - Belanda telah “Gitindjau 
didalam konperensi itu. Djuga di- 

akan Gjalan2 dan tjara2 un- 
emperkuat serta menjempur- 

, Organisasi masing2. 

   

: an pidato. — Ant. 4 

4 dan Wakil2 Buruh 
Pemerintah 

Sentral Bire SOBSI kemarin pagi | 
mengadakan rapat Gengan “ wakil2 

10- Serekat Buruh pemerintah jaitu 
Serekat2 Buruh Ye A., Postel, Pen- 
djara, Kehutanan, Garam, Pertahan 
an, Pekerdjaan Umum, Dasrah Oto- 
nom, Sesial dan Tjukai. Dalam ra- 

pat itu dibitjarakan penindjauan ga 
dji baru Gan minga agar -Panitya 
Gadji ditambah lagi 2 anggota dari 
serekat2 
dang perlu guna memberi sumbang 

  

Konpe- 

ddin Noor, “De s 

buruh. tsb., karena dipan-|' 

Pa PERT 
Rebo pagi j! dibekas lapangan Ikada Djakarta telah dilakukan upatjara 
pematjulan pertama dari 

Ketua Parlemen Mr. 

s Indonesia jang ada di Djakarta   annja dalam soal2 tehnis. Jang su- 
dah mempunjai wakil dalam panite ' 
ra gadji jalah SBKA dan Kehutan : 
an. — Ant. 5 

Mereka jg Ta b erangkat 
Panity a Hadji -Indonesia Yusat 

memperingatkan bahwa para djema- j 
'ah hadji dari Krawang, Subang, Pur | 
wakarta, Bandung, Tjirebon dan Dja | 

i 

g: 

karta jang akan berangkat dengan i 
kapal Tarakan dan, Kotabaru jang 

29 j.a.d. agar supaja dengan segera 

Reksodipuro, Presiden memberikan 
jamanatnja jang merupakan pendje- 
| Jlasan terhadap ideologie Marhaenis- 
me dan tjara2 mew udjudkan ideolo: 

igie tsb. serta'arti domokrasi. Kena- 
“da wakil pemuda itu Presiden meng- 
harap agar dalam kongres jang akan 
diadakan Gi Bandung itu djuga akan 
diperhatikan benar2 soal penjempur- 

inaan alat2 negara. Menurut Pre- 
siden sekarang ini Badai ada jang 

     

La ai untuk bekerdja"di- | 
alangan : pemuda dan partai2' se- 

Ta soal arbe'ds roguctiviteit perlu 
masing2 akan berangkat tgl. 27 dan 'git rada dalam la Hn Presiden 

  

    
        
     

   

    

   

MA LAPANGAN STADION NASIONAL: 

pembikinan Stadion Nasional untuk Pekan 
Olah Raga Nasional ke IT nanti. Pematjulan dilakukan oleh Dr. Halim, 
Ketua PON jang disaksikan oleh Walikota Djakarta Sjamsuridjal, Wakil 

Tambunan dan lain-lain, Dr. Halim sedang menga- 
b. “dibuka oleh Dr. Subandrio, | dakan Nan par tama. — Antara. : 

r Indonesia di London de- « 

Presiden dan Pemudi 

Kurang andjuran bekerdja 
dikalangan pemuda 

.ERATUS pemuda wakii2 Pemula Deinokrai Indonesia dari seluruh 
dalam perdjalanan menudju ke Kong 

res Pemuda “Demokrat di Bandung kemarin telah diterima 
Sukarno di Istana Negara dalam suiftu pertemuan ramah tamah. Per- 
temuan di istana itu jang dihadiri Menteri Penerangan Mononutu dia- 
dakon karena Presiden tidak dapat mengundjangi Kongres PPI di Ban- 
dung itu, berhubung dengan akan keberangkatannja ke Sumatera. 

Atas permintaan Wk. PDI Subagio! —— : $ 
| di Indonesia terlalu sukar. Sekalipun 

  e3 | djuga mengharapkan: agar para pe- 
membawa surat2 keterangan dokter : muaa cdjangan Bea i baniak me- 

tentang kesehatannja kepada Pani- | ngerahkan pandangannja diluar 
tya Hadji Indonesia Pusat Djakarta, ' lingku ngannja. “Pp Nu ramah 
—RD.: 
aa 

# “ s3 
2 - A Lhnsenamen » aa 

kzin besi onti ka baru 
Untuk Indonesia dan 
Birma. ' 

ECA Amerika Serikat mengumum 
kan bahwa Indonesia dan Burma te 

  

Ba 

lah mendapat izin. pembelian ai 

seharga 455.900. dollar. Disamping 
itu diberikan 12.000. dollar untuk 
membajar Gjawatan2 tehnik untuk 
rentjana kesehatan Gaerah NE 
Djauh. - 

Waktu imi Burma diizinkan mem 
pergunakan 51.090. dollar untuk be 
h alat2 pengetahuan dan pekerijaan 
dan 4.000. doilar untuk obat2-an- 

Barang2 ini semuanja akan dida 
tangkan dari Amerika Serikat dan 
daerah2 bawahannja. Untuk Indone- 

.sia disediakan sedjumlah 400.000 
jg semuanja akan digunakan untuk 
membeli rabuk posphate. 
-Rabuk ini akan didapat dari Ame 

rika Serikat Gan daerah bawahannja, 
dari Nederland Belgia dan Italia. — 
Ant. “ 

   tamah diachiri dengan ' Per tan n 
bersoad djawab: Ame Tap 

Masih ada rasa tjuriga an 

tara Nederla nd - Indonesia 
Kata Lamping. 

Komisaris Tinggi Belanda di Indo- 
nesim AT. Lamping, jang hari Se- 

.lasa tiba di Den Haag untuk berbi- 

nai penindjauan kembali persetuaju- 
an Uni Nederland - Indonesia, miene- 
rangkan kepada pers, ia mendapat 
kesan, bahwa . masih ada sematfjam 
rasa tjuriga « dalam perhubungan an- 
tara negerinja dan Indonesia, demi- 
kian dikabarkan oleh AFP dari Den 
Haag. 

Lamping pertjaja, ada keras 
han untuk mengurangi rasa tjuriga 

itu, kalau tidak bisa dihilangkan sa 

ma sekali, dan ini akan sangat mem 
perbaiki perhubungan antara kedua 
negeri. Ia akui, bahwa banjak pega 
wai Belanda meninggaikan Indone   sia, karena mereka merasa keadaan 

  

Sjamsudin St. Makmur : 
  

Ip ada kelonggaran bagi 
2. pers nasional 

, 

tjara dengan pemerintahnja menge- 

— Untuk mendapatkan kertas koran 
ALAM konperensi pers kemarin pagi anggota Parlemen Sutan Mak- 

D mur sebagai ketua Seksi Pener .ngan Parlemen menerangkan, bah- 

wa djaman masa peralihan sekarang ini pers nasional belum memenuhi 

sjarat?2 jang semostinja “penuhi oleh perusahaan? pers, artinja pers na- 

“nional belum mempunjai pertjetakan sendiri, tidak mempunjai modal dan 

“tidak ijukup dapat penghasilan dari abonne, maupun dari adpertensi se- 

. bagai sjarat jang telah dipunjai oleh pers asing dinegeri ini. 

kabar, dibajar seluruhnja oleh begitu maka pers nasional 

Se HA Maan 4 surat kabar itu sendiri, jang dari kedudukannja jang "lemah 

    

  

ur2 berusaha hendak | (2) ketjuali pers asing maka pers 

ena Maula jang setidak2 nasional dapat Na pembeba- 

nja bisa sedjadjar dengan pers asing san dari pada pembajaran harga 

dinegeri ini, masih sangat tergan- deviezen certificaat dengan me- 

tung pada pertjetakan asing dgn ha- nerangkan keadaan surat kabar 

rus membajar beaja tjetak jg tidak jang meminta. | 

sedikit sehingga sangat menghambat | (3) karena negara jang memikul 

aa Oleh karena itu deviezen certificaat jang « harus 

erlu dapat perlindu- dibajar oleh pers nasional maka 

    
     

  

   
    

    

hgan dai rintah jg tidak usah pemerintah berhak "mengadakan 

Na ionggaran” bagi modal, |. kontrole oplaag jang. seteliti2nja: 

ipi b Pan jang. meru- (4) terhadap pers nasional jang 

4 e minta pembebasan deviezen cer- 
tificaat dan memenuhi sjarat2 
tsb. diatas dibebaskan sama se- 
kali daripada pembajaran devie- 

| zen certificaat dengan tidak me- 
“ “Jihat djumlah Oa surat ka- 
(bar, 

3) 
3 it |. sebagai diuraikan Benteri Pene- 

dapat Seksi Penerangan he adalah| “ rangan ' jaitu modal, direksi, 
menghamba embangan dan men|  hoofdredaksi dan administrasi di 
djauhkan dari tudjuannja, pada hal| pimpin oleh orang2 Indonesia. 
pers nasional adalah merupakan sa- oleh karena surat? kabar nasi- 
lah satu alat Tn jang harus | 

1puk. P 

ank dengan itu Seksi tsb. 
telah mengirimkan putusan rapat- te 
nja sbb.: | 
(1) pada azasnja disetudjui semua | 

# harga devizen certificaat kertas 
2 jang Pan oleh surat2 | 

Hah mar familia 'pe- 
3: Penerangan Parle- 

dewasa ini jalah| 
n dalam mendapat- | 

(6) 
| ran harga deviezen certificaat 
maka harga deviezen certificaat 

“oleh mereka ini diterima lang- 
sung dari Kementerian Penera- 
ngan. Ant, 

  

  

1 tjepat2nja 

Presiden 

  

Gernikian, kata Lamping selandjut 
nja, ada djuga orang2 Indonesia jg 
berpikir, bahwa mendjadi 

Indonesia, sekalipun keadaannja se 

perti sekarang ini. — Ant. 
  

Hatta ke Nusakambangan 
Menurut RD. Wk. Presiden Moh. 

Hatta tidak lama lagi akan beristi- 
rahat untuk beberapa hari lamanja. 
Tempat jang dipilih untuk beristira 
hat ini kali jalah Nusakambangan. 
menang 

Hi A R 1 A N Uu MU M 
Diberikan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan sionelaDAah 

"NI Tidak aokin kabinst 

2 

diri telah berhenti sebagai walikota, 

kewadji | 
ban mereka untuk tetap tinggal di ! 

# 

Presidentiee! & 
|ammoengi pendapat dari pelbagai 

| kalangan jang menjatakan siipaja 
Kabinet sekarang ini diganti dengan | : 
Presidentieel kabinet wakil ketua | 
pertama parlemen, Mr. Tambunan 
menerangkan, bahwa hal ini tidak 
mungkin. Presidentieel kabinet akan 

| bertentangan dergan Undang2 dasar 
IRI jang menjatakan, bahwa para 
menteri melakukan tanggung dja- 
web langsung kepada parlemen. De- 
mikian a.l. Mr. Tambunan. —RD. 

og - 2 2. 

Mr. Wilopo dilantik 
Kemarin pagi bertempat di ista- 

na Merdeka telah dilakukan upatja- 
ra pelantikan Menteri Perekonomi- 
an jang baru Mr. Wilopo oleh Presi- 
den Sukarno. Upsatjara tsb. disaksi- 
kan oleh hampir segenap Menteri 
dan pembesar? lainnja. 

   

(KEMARIN perundinga 
NA hari jang ke-7, 

nja antara delegasi PBB 

Hadisubeno Sosrowerdojo 
walikota Semarang 

Sebagai Walikota baru di Sema- 
rang oleh Pemerintah Pusat telah di 
angkat Hadisuheno Sosrowerdojo 
untuk menggantikan Mr. Kusubyono 
Hadinoto jang atas permincaan Sei 

Semarang. 

Hadisubeno adalah salah seorang 
diantara 4 tjalon jg diadjukan oleh 
DPR kota Semarang. Ia seorang 
anggcura PNI jg sebelum pengang- 

mja bekerdja pada Kementeri- 
Perekoncmian: 

Dalam pada itu pekabaran Rusia 
menjatakan, bahwa komunis berke- 
hendak teguh akan permintaan pe- 
narikan itu. Salah seorang anggauta 
delegasi PBB menjatakan, bahwa per 
mintaan itu adalah mengenai 'soal2 

2 ae politik... Sedang kekuasaan delegasi 
Untuk mewakili Gubernur Budijo- -pBB hanjalah dibatas pada soal2 mi- 

no jang pada waktu ini sedang men- Jiter saja. 
Gerita sakit telah ditundjuk untude'e is: « 

ysementara Residen Milono dari Se-j 
imarang. Dalam miempertimbangkan 

      
an   

Ridgway djuga 
  

  

Ipengangkatan seorang waki jang diam 
| tertentu Pemerintah sedang menung |. sementara itu & jenderal Ridgway 

:gu laporan pendjelasan dari dokter | telah kembali lagi ke Korea kemarin 
tentang sakitnja Gubernur Budijono. | pagi, setelah mengundjungi Toxio. 

Selandjutnja ,,&ntara”“« mendapat | Ta tidak mau memberikan keterang- 
. keterangan bahwa tentang kabar2 | an mengenai pekabaran Rusia itu. 
i kepergiannja walikota Surabaja Dul 
| Arnowo keluar negeri pihak Kemen 

|terian DN tidak tahu menahu ten- 
ang soal.itu 
Oa Arngwo masih tetap mendja- 

£ WaliaaNaNAa jo sedang keda- 
j a Chusus untuk | 

"Masih bertempur 
terus 

Dalam pada itu pertempuran ma- 
Isih berdjalan terus. Lebih2 dipan- 
tai Timur dan sektor tengah sebelah 

PE 

     

        

an “dagi Kemente- | Utara dan Barat sungai Inyin. Di- 
untuk:mempbitja- |: pantai Timur desakan komunis sa- 

aerintahan. —Ant. ngat kuatnja, sehingga 2 kompi 

        
  

  

- 

“Perlawanan 

  

  

Dewan Propinsi PNI di- 
bentuk 

ngah jang berlangsung di Semarang | 
tanggal 14 s/d 15/71 dan dikundjungi | | 

Cleh Ik T0 utusan2 dari Dewan2 Dae 
Yah dan tjabang2nja di Djawa Tes | 
ngah antara lain memutuskan: 

1..Membubarkan  kommissariaat | 

dan membentuk Dewan Propinsi dgn 
pengurusnja terdiri Ketua I-dan II 
Mr. Sujudi dan Hadisunarto, Penulis : 
I dan II Abdullah Sadjat dan Suno 
ko, Bendahara Hadisubeno. Sedang 

departemen2 politik, organisasi, sosi 
al dan ekonomi masing2 dipegang 
oleh Suratmo, Kromolawi, Koibium 
Djajapramudja gan Darono. 

Sebagai anggota2nja ditundjuk ma 
sing2 Ketua dari Dewan2 Daerah di 

|gian Pemuda Demokrat dan Wanita 

Demokrat. 
2. Mendesak Dewan Partai untuk 

segera mengadakan usaha memper 
tjepat pelaksanaan UU pengganti PP 
39/1950, dan mengambil tindakan se 

tentang  terlaksananja 
penghapusan Uni Indonesia - Belan 

da. 
Hadir djuga dalam konperensi ter 

sebut utusan2 dari Dewan Partai 
Mangunsarkoro, Gatot Mangkupra 
dja dan Nj. Pudjobuntoro jang ma- 
sing2 memberikan pendjelasan ten 
tang: perkembangan politik didalam 

parlemen pada waktu jang achir2 
ini, konsolidasi partai dan pemilihan 

umum. — Ant. . 

Wakil wanita Pakistan ke 
Bali 

  

berangkat dari Karachi ke Indonesia 
| Begum Husain Malik, sekretaris 

sociation, sebagai wakil organisasi     
menjetudjui paham pers nasional 

onal dibebaskan . dari pembaja- | 

jang harus diterima oleh impor- | 
Stir? kertas dari 'Surat2 Kaban," 

tersebut dalam konperensi Non-Go- 

vernmental Organisations di Den Pa 

Sar jang akan datang. Ia akan diser 

tai oleh Begum Dastagir sebagai pe 

nindjau. 

dari Ghulam. Mohammad, menteri 
ekonomi dari keuangan Pakistan, dan 

djenderal International Islamic Eco 
nomic Conference. Begum Husain 
Malik terkenal dalam gerakan wani 
ta India maupun Pakistan, dan 7 
tahun lamanja telah mendjadi sekre 
taris All-India Muslim League bagi 
an Wanita, kemudian mendjadi ketu 
anja, dan sekarang sekretaris djen 
deral All-Pakistan Women's “Associa   ition, — Ant, 

  

“mungkin akan terdjadi,” ,valaupun Inggris dan Perantjis 

| tahanan Atlantik Utara. 

tiap2 karesidenan djuga mengenai ba. 

  

  

Inggeris & Perantjis tak 
dipusingkan 

Spanjol penting dim pertakanan Eropa Barat 
ENTERI luar negeri Amerika Serikat hari Rebo ini mengumunm- 
kan, bahwa Amerika Serikat dan Sepanjol sedang ,,menindjaw tja 

ra? untuk memperkuat pertahana: mereka,terhadap sesuatu agressi jg 
menentang- 

nja”. 
Konperensi PNI daerah Djawa Te |. 

  Acheson  mengrangkan, bahwa 

Amerika Serikat sunguh2 bermak- 

sud — apabila Eropa Barat diserang 
—£ untuk mempertahankan dan bu- 
kan untuk membebaskan Eropa Ba- 

rat. 
Menurut pembesar2 militer, 

njol sangat penting artinja. 
Dalam pada itu Acheson tidak me 

ngumumkan, apakah jang dikehen- 

daki Amerika itu suatu persetudju- 

an pertahanan Amerika-Sepanjol Ie 

terpisah, ataukah supaja - Sepanjoi 

mendjadi anggota Organisasi en 

Mengikat rakjat berke- 
dok Agama ! 

Dalam pertengahan bulan ini telaf 

tiga hari berturut2 Kantor Agama 

Daerah Istimewa Jogjakarta keban- 

djiran berpuluh2 saudara dari dae- 
rah kapanewon Lendah, Pandak, Se 

won, Pengasih, Gamping, Sentolo 
dan Tempel. Maksudnja minta pen- 
Gjelasan2 tentang ilmu kebatinan 

jg sesuai dengan peladjaran Agama. 

Menurut keterangan, mereka da- 

Spa- 

Kemudian ia mengatakan, Bata 

sudah berbulan2 lamanja Arnerika 

mengadakan pembitjaraan2 dengan tang Ci Jogja karena pada dewasa 
Inggris dan Perantjis, tentang pe- : 

ini banjak orang jang mengaku gu 

   

   
la 

soal penjelesaian mengenai 
agenda masih dibitjarakan selama 2 djam lama- 

  

   "LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan R. 9— 
Etjeran : R. 9,50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70 

  

SEKITAR. KAESONG : 

JUNIS DESAK TERUS 
NARIKAN TENTERA AS! 

BELUM ADA REAKSI PEHAK P.B.B. 
di Kaesong mengindjak 

dan pehak komunis. Me- 
nurut pengumuman perundingan itu akan dilan- 
djutkan hari isi djam 10 setempat. Sesudah pe- 
rundingan pehak PBB mengumumkan, bahwa ada 
kemadjuan2'jang telah tertjapai. Tetapi - demikian 
PBB - masih ada soal jang penting jang belum da- 
pat penjesuaian, iaitu mengenai permintaan ko- 

'munis untuk mengundurkan segala tentara asing 
jang ada di Korea. Mengenai ini markas PBB ti- 
dak mau memberi keterangan sedikitpun. 

pasukan PBB. mengundurkan diri. 
| Tetapi pehak Utara malahan tidak 
mau meneruskan serangan2nja. 
Pasukan2 udara PBB aktip me- 

ngadakan serangan2 atas persedia- 
an2 dan perhubungan2 komunis. 

Oleh kementerian pertahanan di 
Washington diumumkan, bahwa Ame 
rika dalam pada itu telah kehilangan 
di Korea tenteranja, sebanjak 79 ri- 
bu orang. 13 Diantaranja tewas, dan 
54 ribu luka2 dan lain2nja hilang. 
Demikian BBC dan Radio Amerika. 

ai .. 

Korea turut perdjandjian 
. 

dgn Djepang ? 
Menteri L. N. Amerika Dean Ache- 

|son mengemukakan bahwa John 
Foster Dulles dan duta Rep. Korea 
membitjarakan perdjandjian perda- 
maian Djepang kemarin. Mereka 
akan memkitjarakan tentang ikut- 
nja Korea dalam perdjanrdjian dan 
persetudjuan keamanan Pasific. 

| Dalam konferensi persnja Achesor 
memperingatkan terhadap provagan- 
da perdamaian Rusia jang diperba- 
barui terutama ' didasarkan dalam 
madjallah Rusia jang berbahasa Ing- 
geris ,,News”. Penerbitan “ini :utl 
pembatja2. diinar. negeri, sedangkai 
isinja berbeda dengan isi penerbitan? 
jang dalam bahasa Rusia dan dalam 
siaran? radio Rusia. Rts. 

  
  

Baudouin minta Pzolien 
terus 

bala Bando. ari Belgia mir 
ta kepada Joseph Pholien hari Rebo   

|ini dengan 

| kami mengerti. 

Tg. 22/7 jang akan datang akan 

djenderal All Pakistan Women's As-: 

ranan jang mungkin dapat didjalan 

kan oleh Sepanjol dalam pertahanan 

Eropa Barat. Katanja, Amerika Se- 

rikat ,,tidak ' berhasil ' mentjukupi 

pendirian jang sama tentang soal 

Inggris dan Prantjis, 

karena sebab2 jang kami insafi dan 

Akan tetapi, berhu- 

bung dengan sebab2 strategi, maka 

ru kebatinan memberikan peladjar- 
an2 jang dipandang bertentangan de 

ngari, dasar2 Agama dan djika di- 
praktekkan akan bertentangan dju 

ga dengan peraturan2 Pemerintah 
jang akibatnja akan menimbulkan 

pertjetjokan diantara 

(didesanja masing2). 

Dari Kantor Agama mereka me-   Amerik:? melakukan djuga pembi- 
tjaraan2 jang bersifat penindjauan 

Tem — “Ant, - UP, 

  
'Begum Husain Malik adalah puteri | 

isteri dari Husain Malik, sekretaris | 

    
Lembaga Kebudajaan Indonesia | 
»Kon. Bataviaasch Gencotschep 

pi" $ van Kunsten an Wetanschappan” 

  
to 

    

nerima buku2 penting tentang Aga 

ma dan ketata-negaraan. 

  

KONPERENSI UNESCO DI PARIS. 

“Pada tg. 22 Djuni jl. di Paris telah 
UNESCO, dimana Indonesia diundang untuk menghadirinja. Gambar di- 
atas menundjukkan suasana dalam konperensi tsb., dimana Prof. 

, Sardjito jang mengetuai delegasi Indonesia 
ti sambutannja, 

dilangsungkan ' Konperensi 

Dr. 
atas nama pemerintah RI 

kita sendiri ' 

supaja terus “mendjabat Perdana 
Menteri setelah Pholien dengan for- 
mil mengadjukan permintaan  ber- 
henti kabinetnja. 

Kabinet Pholien seluruhnja terdiri 
dari anggauta2 partai Kristen Sosi- 
al itu memegang pemerintahan Bel- 
gia semendjak bulan Djuni 1950. 
Permintaannja berhenti itu adalah 
formaliteit jang selalu digunakan 
wektu penobatan radja baru.: Ant. 

| sebaik2nja untuk memperb 

TAHUN VI — NOMOR 451 

  

  

  

Nehru beri Kulenasah 
Tentara India se- 
mata2 pertahan an. 

PM India Nehru hari R 1 

takan kepada Pakistan 
takut mendapat serangan d 
Nehru mengirim amanatnja 1 

PM Liaguat Ali Khan jang meng 

takan jang India tak 
keamanan Pakistan. Tui 

tan ialah India memusaikan 

nja. di perbatasan Pakistan, 
kal oleh Nehru. 
Nehru menegaskan bahwa 

tentara India jang dikirim un 
wadjiban di perbatasan In 

semata2 untuk pertahanan. 

menegaskan kepada Pakista 
politik India memelihara pei 
dan menghindarkan — penerc 
Nehru mengatakan keingina 

jang besar mempertahanka 

lihara perhubungan serangga dengan 
Pakistan. 

Ia mengusulkan agar Pakisi 
jakin apa jang dikatakan 

an jad. melawan India. In 

   

       

   

  

    

  

    
    

  

   

    
hubungan antara kedua negeri 
— RAS. 

Rene Meyer po matur 
Kabinet 

Rene Meyer (Radikaal 
jang didalam. tahun 1947 
Perdana Menteri telah men 
mentjoba membentuk 
rantjis setelah Petsele membei 
Kan kepada Presiden Aurioi i 
lannja dalam usahanja 
kabinet koalisi. 

Lebih dulu Presiden Aurio 
minta Robert Schuman supaj: 
bentuk kabinet tetapi Schu 

    
   

    

    

      

per   (ELEr polak. Ant. AFP, 

  

: : Penindjauan 

lengan 

5 lah daerah jg. minus, artinja 

tidak ada sungai lainnja jg. airnja   
' Sebagai bukti dapat kita simpul- 

Ikan pada keterangan? jg. kita per- 
oleh dari jg. bersangkutan, jaitu 

bahwa hasil panen setiap tahunnja 
hanja dapat dipergunakan untuk 2 
atau paling lama 4 bulan. Teranglah 
sudah, bahwa keadaan jg. demikian 
itu tidak dapat dibiarkan sadja. Soal 
ini sangat dirasakan oleh penduduk 

jg. berdjumlah 213.389 orang itu. 
(Untung, pada umumnja penduduk: 
Kulon Progo mempunjai semangat 
gotong-rojong. Salah satu sifat jang 
kini dipraktekkan oleh pemerintah 
dalam pembikinan saluran raksasa 
jg. 70. km. pandjangnja itu dan di- 
rentjanakan selesai dalam 5 th. Dan 
melihat djumlahnja jaitu lk. 16.000 
jg. Kini dikerahkan sebagai tenaga 

tjukupi kebutuhan penduduknja. Salah satu sebab dari 
jalah keadaan tanah dan karena kekurangan air. 

ini baru sedjak zaman Djepang diperhatikan. Kita harus b 

Sarapai kini masih kita gunakan itu. Namun dgn. adanja ds 
berarti kesukaran? jg. mengenai air itu sudah dapat diatasi. 

  gotong rojong itu maka dapatlah di- 
katakan suatu bukti jg. memperkuat 

pendirian kita itu. 
Lain sifat lagi jg. dapat dipandang 

sebagai usaha untuk mengatasi ke- 
kurangan kemakmuran didaerah itu 
jalah sifat ,,suka berniaga”. Barang- 

kali Kulon Progo adalah satu2nja 
daerah dalam daerah istimewa ini jg 
terkenal akan ,,perindustrian setem- 
pat” (huis-industrinja). Meskipun 

,industri2” ketjil, jg. kebanjakan ber 
sifat semi koperasi, banjak menga- 
lami kesulitan2, namun karena se- 
mangat berniaga penduduk itu, kini 
masih hanjak ig. berdjalan. Kita tja- 
tat sadja mitsalnja : 

Keradjinan Bagor.     Keradjinan ini banjak dikerdjakan 

Kulon Progo :: 

Rakjat Kulon Progo menjingsingkan 
badjunja 

Untuk atasi kekurangan kemakmuran 
(Oleh Wartawan K.R. sendiri). 

EDJAK dulu orang telah maklum bahwa daerah Kuloi     

  

       

   

   

   

   

   
    
    

  

daerah jg. hasil padi 

Kerjuali k 
Gapat dipergunakan. Ke! 

di Ketjamatan Pengasih, Nan : 
dan. Lendah. Sudah bebera akun 
keradjinan ini merupakan huis-indus 
trie. Ditahun2 jg. lampau ker ah 
ini dapat memproduceer 10. 

atau 40 ton bagor setahunnja 
karena kesukaran2 pada den 
terutama jg. mengenai bah 
tahun '51 ini diduga 
menghasilkan bagor 2.800 1 
11,2 ton dgn. harga R. 75,000, 

gor ini banjak dikirim ke Djakarta, 
Tasikmalaja, Tegal dan La 

(Bersambung Kadanan 4). 

dan 
BEN 

  

  

2 MUNGKIN, karena tidak ada tema, 
pat pembuangan air untuk umum. 
Tiap ruang ata tempat jang kiranja, 
»geschikt”  dipakainja. Salah san 

tempat itu dalah dimuka rumah obat 
Panti Walnjo didjalan Malioboro, Ti- 
ap malam sesudah lewat tengah ma- 

lam, ditepi tembok. jang rendah se- 

belah dalam mendjadi sasaran ma- 
nusia, jg sedang lewat didjalan itu. 

“ BUNG Hatta punja dieet. Tidak 
makan daging, safur bajem dan bu 
ah sawo. Sebaliknja suka makan ter 
pe, tahu, tomat dan pisang goreng, 
Kalau minuman, ialah teh atau kopi 
sonder gula atau dir soda. Njamik- 

anja pisang goreng aiaw lemper 
ajam, 

   



      
   
   

atken 

     
selama: pertengaha i 

1951 telah diderita olehnja eru 
sebesar R 23.000- Ini di 

In 1 karena terus merosotnja- ha 
brics, sehingga harga cambrics 
diperolehnja dari .amportir dan | 

in didistributir kepada anggau | dar 
anggautanja telah merosot Naga 

     

Petna 
   

      

  

   

   

    

    

  

     

         

         
     

     

»Parbain" adalah suatu organi 
ooperatip dari para pengusaha i bat gar 

jan perta: 
Ga "3 

       

    

  

    

     
   
    
      

   
   

  

   

   
   

      

   

  

   

  

1 

F Bt S3 
itu ermasuk golongan k 

emikian- permulaan pertanjaan anggota 

— @jumlah sertipikat- Na 
“Pada Beslit tersebut. diatas dilam- | 

    pirka 
mz 

“beberapa harianfmadjallah, 6 
Dean na ana Rasion ionghoa-Mslaju” jang ““selajaknja 

sat. dimasukkan pada: golongan | 
“nasional, baik mengingat - mo- 

npinan, bahasa maupun . tjo- 
Pan isinja, tetapi tidak erna : 

    

   

  

     

      

    
   
   

    

Selimut massa ontatsd ? 

(Fwa selama bulan Maret dan April jl.- 
“Direksi Pabrik Gula Kalibagor (Ba 

njumas) berturut-turut telah meme 

tjat 9 (djumlah 18) orang pekerdja. 

ena & tlg buta mengi- 
bahwa aj nlah « j:    

   

    

   

   
   

  

     
    

      

      

pertanjaan, apakah tjara jang diam 
“bil 'itu dilakukan untuk menghindar 
kan Giri dari peraturan pemerintah 
“mengenai massa ontslag, jalah lara 

ngan untuk memetjat lebih dari 10 
| orang sebulannja. 
1 Kabarnja soal tersebut: telah dja 
'tuh ditangan Djawatan Pengawas 
Perburuhan dan telah ditetapkan, 
bahwa para pekerdja jang dipetjat 
itu arus diberi uang pesangon sesu 
'ai dengan ontslagrecht. Kabarnja fi 
hak Diraba sampai kini belum meme 
Pun) 

  

memenuhi segala Sa 
sa anak mereka “na 

nurut berita P.I. Winata “oleh, 
terian Penerangan telah dite- 

kan dengan Beslit tis. 3 Djuk 
51 No. 484/P suatu peraturan baru 
ngenai harga- -harga kertas koran. 
Dalam peraturan ini diadakan per 

: an2 antara “harian2) Lita Sep n       3    
         

  

djuga dengan. ke 4 
keuangannja. 5 

  

    

    

   
   

  

   

  

   

    

  

     
   
     

| Dari Jurnalistik. 

kawin seakan Mg : 

“& Bang | 

      
   ( g bagi pers bukan S 

rga kertas koran ditetapkan n 
uhnja sen termasuk 

    

| hasa Djawa ,Eispres' mulai 

   

  ini pindah di Kantor Agama bagian 
Penerangan. —— Ant.      

  

      
   

   

   
   
    

   
   

  

      

  

   
   
   

    

   

    

   
   

    

   

  

    

    

  

    

      

   
   
   

  

   

  

  

  

, pesawat? pem 
Pesgaoat itu 

aa Oleh Bener Sei" Se 
   

   

an Sujua, di Dja 
kira2 114 

ah 5 ag sen. 

Barang masih 
Mn tentang ini 

lanian, bangsa | 
jang hasilnja ra- 
410 kali lebih be | 

hasil 

ut Sujud se- 
akan berbagai 

. didesa mau 

digan- 5 

i An an pidatonja | 
mes T- akan angka2 sebagai gam 

ertanian umumnja 
memperbaiki ker 

nteri. mengharap 
1 usaha meningkat 
tani itu tidak sema 
“Kepada kemadju- 

n'sadja, tapi djuga kepa 
Pp usaha rakjat, jaitu per- 

tah mengenai seal aren Tn 2 

juga suatu daftar nama2 ha 

| Fihak jang .mengetahui. dengan 
pasti menerangkan kepada KR, bah 

| Tindakan fihak Direksi menimbulkan 

i — diri 

ani Bi Amartiwi dari 
um. mulai bulan muka 

takkan tugasnja, | Ea 

anggal 22 kanan ini, ia 
Tag 

oernarso dari harian ba- 
“bulan | 

“| Sujono. Hadinoto dan diganti oleh 
“Mr: Wilopo teman separtainja dari 
u PNI. Karena katanja Sujono dari P 
INI, gantinja djuga harus dari PNI, 
|sebab kabinet bersifat koalisi. 

| di menteri beliim nampak. Hanja se 
| gala matjam djandji jang diutjapkan 
Inja dimana2 ketika mengadakan per 
djalanan penindjauan kepada berma 

  

    

  

     

   
   
   

    

    

   

   
   

lah produksi. sebelum perang, tapi ti 
'daklah -berarti bahwa persediaan he 
ras sudah. tjukup, karena 
penduduk sekarang sudah bertambah 
15Ye- Penduduk. jang sekarang rata2 

. mempun jai tanah 0,2 Ha (di Djawa 
Barat) lan 0,18 Ha (diseluruh Dja 
“wa) menurut Menteri tidak mungkin 
Gapat diberi tanah lagi, karena ba- 

| tas? jumlah tanah dewasa ini tidak 
inkan hal itu. Djumlah per 

keb nan asing jang sekarang ada di 
Djawa hanja 796 dari sedjumlah lu- 
asnja pulau Djawa, sedang djumlah 
luasnja hutan 23 pun sudah tidak 
dapat dikurangi lagi. Mengenai trans 
migrasi dikatakan, bahwa keuangan 

   

   

  

   
   

       

    

| mengadakan Ar aar asi setjara be 
Sar2an. 

Ditegaskan sekali lagi bahwa dgn 
batas djumlah tanah sekarang, tidak 
lah dapat diharapkan hasil usaha 
mempertinggi kemakmuran petani.   sekarang a.l. diterangkan, bahwa de 
wasa ini Indonesia mengalami keku 
rangan 700.000 ton dan persediaan 
dewasa jini hanja rata2 230 Sai 
'buat setiap orang sehari. 

'(Pada achirnja Menteri 
kan, bahwa melihat kemungkinan2 
jang ada sekarang, maka belumlah 
dapat memberikan kemakmuran ke- 
“Dea petani dalam djangka pendek. 

Organisasi tani harus 
|. punja economis aspect. 

Gubernur Sanusi Hardjadinata 1 
“I menjambut pidato Sujud dan Menit 

iri Pertanian menjanggupkan Banuta 
| pamongpradja akan bekerdja bergan 
dengan dengan djawatan pertanian 

| dan mengandjurkan: bahwa djeritan 
| petani itu harus diperhatikan. Selan 
| djutnja Gubernur menghararkan su 
| paja organisasi? tari jang sudah ada 

| tidak hanja mempunjai politis aspect 
tapi jang penting jalah “ mempunjai 
economis aspect. Ia pun mengandjur 
"kan supaja djawatan- pertanian dan 
djawatan lainnja jang mempunjai tu 
gas berusaha kearah kemakmuran 
rakjat bekerdja-sama dengan djawa 
tan koperasi, supaja dengan demi- 
kian akan timbullah organisasi jang: 
Hn sotong-tolona. an Ant, 

    

         
     
     
    
    
     
     
     

ikanan, Diona oran peretnan dan. 

djumiah | 

“pemerintah tidak mengizinkan untuk. 

"Mengenai soal naiknja harga beras 

mengata-- 

Suraboja - Padan satu 
1 F3 ) - hari 

bahwa kini sedang | Didant kabar, 
“giat dipersiapkan adanja perdjala 

han kereta-api tjepat Surabaja-Ban 
tung lewat Jesia jang dapat didja 
jani dalam waktu satu hari. 

Na jang akan datang. 
Keterangan: jang diperoleh Anta | 

ra? “selandjutnja « njatakan, bahwa 
'formasi kereta api tersebut diduga 
.akan mempergunakan 1ok2 dan kere 

erbong baru jang dapat Naga 
| dari Juar negeri ee Ant 

  

  

Tidak Ian bata “orang tua 
hendak ke Tiongkok 

“ Oleh pihak kepolisian bagian PAM 
di Surabaja telah ditahan 6 orang 
pemuda Tionghoa diantaranja se 
Orang wanita, sewaktu mereka" itu 
hendak berangkat ke Tiongkok. Da 
lam keterangan jang diberikan ke 

pada polisi dinjatakan, bahwa niat 
nja pergi ke Tiongkok itu untuk me 

nuntut peladjaran diperguruan jang 
lebih tinggi disana. Tetapi, kemudian 
pihak polisi mendapat tahu, bahwa 
pergi mereka ke Tiongkok itu tidak 
dengan seizin orang tua masing2, 
“sehingga. mereka terpaksa tidak di 
izinkan pula oleh pihak kepolisian 

untuk meninggalkan pelabuhan Su 
rabaja. : 

Te 'beras pada waktu ini di Perlu diterangkan, bahwa pemuda- 

Djawa telah Ap ajamai — djum- | pemudi Tionghoa jang dimaksudkan 
berumur antara 17 sampai 20 tahun. 
Tidak diterangkan siapa jang mem 
beajai perdjalanan ke 6 orang pemu 
da tadi ke RRT..— Ant. 

| Menurut rentjana perdjalanan itu | 

Lakan dimulai pada tanggal 1 SPD IA i 

  

| Fauna “Malioboro | 
. tidak ada pengemis | 

| Kala Menteri | 

( | 
L 

Mornonutuk 

! (Menteri Penerangan 

b Kepala. Djaw L 

  

   

    

io Djakarta dalam koterangan- 
di Semarang baru2 ini i 

| n bahwa di “Yogja narapak 
|ba sik dalam“ soal “perekonomiannja, 

Didjalanan 'antara. Magelang . dan 
| Jogja dimana TER AA Wu Fresi 
| den melaluinin,. Menteri, mengatal 
banjaknja Rulolat jang 
serba baik sedangkan ditoko2 . ba- 
njak bahan? pakuian jeng | tidjual 
untuk umum. . 

Semeniuta Hu didja lan Malopora 
tidak “dilihatnja. seorang henremis: 
maupun orang? jang bergelanda ang- 
an disepandjang djalan raya itu. — 
Ant. $ 

   

    

Kursus keramik 8 
Sangat besar ' kemungkinannja, 

bahwa dalam waktu jang tidak lama 

lagi perusahaan Keramik di Purwo 

redjo. Klampok . (Bandjarnegara)   ditudjukan bagi para penganggur. 
Menurut rentjana, maka tiap kursus 
|akan memakan waktu 9 bulan dan 
jakan diikuti oleh 40 orang. Jang da' 
ipat diterima mendjadi kursus ialah 
| mereka jang tamat Sekolah Rakjat 
i: dan penganggur. 

| Menurut keterangan para pengusa 

lha perusahaan keramik, maka mere. 
h ra jang telah mengikuti kursus ter 
eng Gengan baik dipastikan dapat 

| berdiri sendiri. 8 
  

| menterian Sosial. 

harus. memberi bantuan 

Di Djawa sadja ada 10.000 djiwa 
jang berkeadaan demikian, 

Selandjutnja Presiden Sukarno. dg 
mendjatuhkan air mata serta sua 

terharunja melihat anak2 jang bu 
ta itu, memberikan amanatnja. Pre- 
siden mengatakan, 
ra usaha mentjari atau mendapat- 
kan Tuhan ialah ikut tanggung dja 

yab atas nasib anak2vini. 
Pada saat: ini, demikian Presiden 

dengan  suaranja “ jang 'terharu, 
masjarakat sedang ditimpah kri- 
sis materieel dan moreels ''Masja ra- 
kat terlalu dikuasai: oleh sang. Aku, 
umpamanja menggeior untuk sang 
Atu, membunuh untuk sang Aku, 
melepaskan Tuhan untuk sang Aku 
dah. 

  
pertingkarn, akan tetapi keluar, ja- 

gara dan tanah-air. Untuk mentjari 
Tuhan ialah digubuk2 jang 
dan dibawah djembatan. »Wie God 
dient, dient' de mens”. 
ta Presiden. nii 

Pada achirnja, Presiden mengata 
kan, bahwa tak perlu us 
doakan, karena pekerdjaan 

  
  

— Sidang D p R DS 
Barat 

7 TMP AN DPkDS Propinsi Djawa 

hingga guorum (30 anggota) tidak 

Djajarachmat (Masjumi), ketua 
DPRDS itu datang, tapi tidak men- 
tjatatkan namanja didalam daftar 
nama. Ia memberi keterangan kepa 
da anggota DPRDS jang hadir, bah 
wa ,,tanggal 29 Djuni jl Dewan Wi- 
lajah 'Masjumi Djawa Barat telah 
memberi instruksi kepada. seluruh 
anggota Masjumi dalam DPRDS dan 
DED “Propinsi Djawa Barat supaja   
Kedua badan tersebut dan segala se- 

protes terhadap tindakan  Pemerin- 

“Djawa Barat diluar pentjalonan DP 
| RDS Propinsi Djawa Barat”. 

“Gubernur Sanusi selaku pengawas 
DPRDS antara lain menjatakan, bah 

ketegangan antara kita sama kita, 
soalnja tidak ea Mp pala 
lagi: 

Diharapkan, supaja partai2 dan 
masjarakat tetap tenang, karena ke   
SETELAH beberapa minggu ter- 

siar berita2 dan desas-desus sekitar 
mutasi dan pergeseran menteri da- 
Jam kabinet, jang kemudian dibantah 
“kontan “oleh pemimpin partai ' dan 
.menteri2, maka ternjata toh ada pe 
rubahan dengan berhentinja menteri 

Untuk memberikan gambaran dje" 

rena waktu sependek itu tidak boleh 
dipakai ukuran dalam menghadapi | 
“dihadapi oleh pemerintah dan negara 
“Kita. Hasil selama 3 bulan Ia mendja 

bersikap non-actief selaku anggota- 

suatu djabatan (kedudukan) akibat | 

dari keanggotaan mereka, sebagai 

tah mengenai pengankatan Gubernur 

wa untuk mentjegah meruntjingnja | 

| wadjiban negara terlalu penting un- |: 
tuk dihambat oleh soal2 demikian. 
Diandjurkannja, supaja tiap ang- 

gota DPRDS baik Tn 'actief mau- 

Nana 

(las tentang apa jang ditjapai selama | 
“| mendjadi menteri 3 bulan oleh Mr. 

“| Sujona Hadinoto, tidak mungkin. Ka 

Propinsi Djawa 
beku 

Gubernur Serukan " “supaja mentjegah keruntjingan 
Barat kemarin dulu tidak bisa di- 

landjutkan, karena djumlah anggota jang hadir tjuma 12 orang, se- 
tertjapai. 

pun jang non-actief didalam DPRDS 
itu, tetap melakukan pekerdjaannja 
jang “konstruktif “didalam masjara- 
kat, sehingga usaha2 penfbangunan 
tidak terganggu. 
Berhubung dengan soal keamanan 

jang masih harus diperbriki itu, Gu 
bernur menjatakan, bahwa kalau tim 
bul ketegangan2, maka nistjaja golo 
ngan jang hingga sekarang  meng- 
ganggu keamanan itu akan menda- 
pat keuntungan. 

Alat2 negara seperti tentara dan 
polisi tidak akan tjakup kalau tidak 
dibantu oleh masjifrakat. Hendaknja 

kita berdjiwa besar didalam mengha' 
dapi soal2 jang silit dan dengan dji 
wa besar demikian, maka segala ke 
senangan dan penderitaan kiranja da 
pat diatasi. Demikian keterangan 
Gubernur, 

Dapat ditambahkan, bahwa Guber 
nur selaku pengawas DPRDS akan 
(melaporkan peristiwa bekunja DPR 
DS Propinsi Djawa Barat itu kepada 
Kementerian Dalam Negeri. 

“itu ialah pembitjaraan mengenai Tag 
garan keuangan Hg Barat. 
Antara.   

    

renta sekarang ia berhenti 
kah djandji2 itu dipenuhi? 

Orang akan djengkel, dan rnasjara 
kat tidak tertolong Bea Tn 

dapat- 

: belaka. 1 

Mr. Wilopo. 

£ Penggantinja ini ialah hsekas men 
iteri perburuhan RIS. Semasa Repu- 
blik Indonesia dengan ibu kota J ogja 
aa matjam soal jang sulit jg 

lu, Wilopo ini terus Iserada dalam 
post perburuhan. Dan Jaasil pekerdja   

tjam perusahaan, untuk memberi:      
    

   

(| kanjini dan itu untuk menolong peru 
sahaan itu dil. Orang mula2 memang 

. 

“ 

annja dalam soal2 itu boleh dibilang 
tidak berapa mengetjewakan. Ia da 
lam beberapa hal dapat mendekat- 
kam.pihak buruh “dengan madjikan: 
Ini sudah suatu tanda baik. 

Kini ia pergi ke Keryenterian Per 
€konomian, rasanja kurang pada tem 

t # 

Sebelum pertudjukan dimulai Menteri Penerangan 
lam tsb dengan menjatakan a.L., bahwa seluruh masjarkat selajaknja 

sepenuh-nja kepada usaha? sosial untuk me 
reka jang kehilangan salah satu daripada pantjaindranja.. 

ra tertahan2 dan terputus2 “karena : 

bahwa satu tja- | 

Bukan sangaAku Yang harus Gi- | 

itu 'mengabdi pada Inasjarakat,- ne 

botjor I 

.ewKjai Slirodiwismo dim ,,per- : lindungan” 
JAI Slirodiwismo, pemimpin LI, (imam Islam F 

& jang Jalu ditangkap oleh jang berwadjib dan dimasukkan dalam 
Sebasnja tidak Gierangkan. 

aha ini dist 
ini su- 

Sebagai diketahui, atjara sidang | 

Ikut tanggung” djawab atas anak? 
P0 buta kata Presiden 

Satu tjara mentjari atau dapatkan Tuhan 
R EBO malam jl. digedung Pertemuan. Umum Djakarta telah dilang- 

sungkan malam pertundjukan oleh PABRI (Perawatan Anak Buta 
Republik ' Indonesia) dari Temanggung jang diselenggarakan oleh Ke- 

membuka ma- 

Gah pasti dapat berkah. 
Sebelum diperlihatkan kepandaian 

anak2 jang buta itu, jaitu menulis 

dan membatja setjara Braille” dan 
berkeradjinan tangan serta bernja- 
nji koor, berhitung, menghafal seri 
djarah 

A. Dempas, pemimpin 
anak2 tsb. mendjelaskan 
orang2 buta pada umurmnja. 
buta harus dibebaskan oleh orang2 
:jang dapat melihat dari-nasib - ke- 
butaannja. Djanganlah hanja 
kasihan sadja pada . mereka, dan 
menganggap mer eka sebagai orang 

jang tidak normaal, kata. Dompas 
| Gan selandjutnja ia menuntut masja 
rakat memberikan penghargaan pe- 
nuh kepada me reka jang buta itu. 

1 Ant, 

Gan guru 
“hai nasib 

Crang 

   

     

berpakaia ni 

akan membuka kursus keramik 'jg | 

Gan lain-lamnja., ! 

  

ber | 

  
AN kabupaten 29 buah. 

& 

Salah satu 
anak, 

Soal gedung dan tenaga? penga- 

irangan. Beberapa djalan sedang di 
“tempuh untuk mengatasi kesulitan? 
(tadi, setjara tertip dan rapi. 

Dalam pada itu kursus pengadiar 
Gitiap kabupaten pun' telah berdiri. 
Hingga kini baru ada satu kelas. 
Tahun depan dapat ditambah kelas 

kelandjutannja. Dan tg. 30 Dj juli jad. 
diadakan udjian naikan jeng: : 

Dalam kursus - tadi dipersiankan 
tenaga guru S.R. Selama  'beladjar 
dan berpraktek para pengikut 'men- 
dapat uang saku sebanjak R 55.—- 
Peladjar keluaran S.R.' dapat dite- 
rima djadi murid dari kursus tsb. 
Direntjanakan Kursus Pengadjar ini 
berlaku .4 tahun, dan mereka jang 
lulus kursus dipersamakan dengan 
keluaran S.G.B. 3 

Sekolahan? jang didirikan 'dengan 
tenaga2 murid Kursus Pergadjar 
nantinja pun akan didjadikan seko- 
lah “Rakjat, bila keadaannja sudah 
memenuhi sjarat2nja. . Para kursus 
jang berpraktek ditiap sekolah di- 
bimbing seorang kepala sekolah ke- 
luaran C.V,O. dan telah mempunjai 

(pengalaman 7 th. 
Atas pertanjaan diterangkan, bah- 

wa diharapkan pemuda2 keluaran 
S.M.P. sanggup menjumbangkan 
tenaga untuk menambah djumlah 
tenaga2 pengadjar. 

  

Adikarto ditunda 
Kundjungan penindjauan rombong 

an Staf ,,K” daerah ke daerah Adi- 
karto jang direntjanakan tanggal 17 
Djuli jang lalu, berhubung dengan 
kedatangan Wakil Presiden didaerah 

Jogja baru2 ini, ditunda pada tang- 
gal 25 Djuli jad. 
Dalam pada itu, 

| mulai mengadakan | 

  kemarin Staf ,,K” 

kundjungan lagi 
seperti rentjana ban hari itu, jaiah 
ke Imogiri. 

Dagelan Mataram meng- 
hibur tentara DDT 

Tanggal 25 Djuh jang akan da- 
tang, rombongan Dagelan Mataram 
Barisan Kuping Hitam, dipimpin 

oleh sdr. Supardi, akan pergi ke Se- 

peringatan berdirinja Dinas Teknik 

Tentera. 1 
    

disrlndangan. 

"Sebagai telah dikabarkan, dua kali 

fa: telah kena perkara. Jang pertama 
ia oleh djaksa diadjukan kepada pe- 
ngadilan karena ia mengaku Girinja 
,Ratu Adil” (menjiarkan kabar bo- 
hong), tetapi-perkara ini ditolak oleh 
hakim, jang menganggap, bahwa 
Slir odiwismo berhak menjiarkan ke- 
pertijajaannja, jang kedua ia ditun- 

  
   

    
   

    

  

tut (dgn. tuduhan msia an rapat 
sonder idjin, dan k pelanggar- 
an ini didjatuhi hukurian 3 bulan. 

Sebab penahanannja sekarang be- 
Tum eeeng Ih tetapi Giketahui, 
bahiva, pada. awal bulan ini ia telah 

mengirm surat .kepada Presiden, 
Gjuga kepada Nekhru, dan tembusan- 
nja kepada beberapa menteri dan 
pers, jang disinjalir oleh harian ,,Na- 
signal” Jogja mengandung tendens. 
Injelampaui batas. 

'Menurut sk. itu, terhadap agama 
Isl am-dan kaum Muslimin gerakan 
LE H..itu dgn. njata menegaskan si- 
Kkapnja, bahwa kitab @ur'an dan ki- 
tajo2 Islam adalah ,,alat2 untuk me- 
metjah belah, meniadakan .keten- 
tra,man dunia”, sedang orang2 Islam 
nja tidak .benar2 menjembah Tu- 
hart”. —Ant.. 

15100 jang mendaftarkan 
dam turut udjian P. G.A 

Merturut tjatatan kantor Agama 
Kedu, ala 1500 anak jang mendaftar 

  

  
   

Dalam' Negeri seminggu lepas 
(Oleh redaktur KR) 1 

enak mendengar ajanaji itu. Tapi se | patnja. sivan Deniata rekan dalam 

kan, akan turut,udjian Pendidikan 

2 Ha sa 

lapangannja itu belum ada, selain da 
ri pada teori2Z jang didapatnja keti- 
ka masih mahasiswa. Itupun boleh 
an sangat sedikit. 

“Bagaimana nanti hasilnja, adalah 
“terlalu prematuur' mengatakan seka 
rang. Ha harus menungen 

Buku dan buku, 

Pemerintah telah mengadakan sua 
,tu peraturan mengenai buku, hingga 
harga2 buku jang diimport dari luar 
negeri turun ' harganja. Ini adalah 
suatu tindakan jang baik, mengingat 

kegiatan 'beladjar dari pada bangsa 
kita, terutama para pemuda. 
Aturan 'igu telah beriaku. sedjak 

tanggal 16 Djuli jl, dan memang har 
"ga2 buku serta madjallah dari“luar 
negeri itu sudah turun.   
  

Fak) heberapa hari 

  
| Guru Agama di Magelang. Dari djum 
lah sekian 'itu, semua asalnja dari 
daerah karesidenan Kedu. Pada wak 

tu diadakan udjian baru2 ini, jang 
datang hanja 875 anak, sedang P. 

G.A. di Magelang hanja akan mene 
rima 35 anak murid. laki2. Buat mu 
rid wanita tempatnja di P.G.A. Jo 

gja. 
Sekolah di PGA. ini lamanja 5 

tahun, setelah lulus jang asalnja da 
ri tamatan sekolah rakjat nantinja 

akan mendjadi guru umum dan jang 
asalnja dari madrasah, dapat men 
djadi guru agama. Berapa jang lulus 
Galam udjian ini belum dapat diketa 
hui, karena masih dalam penjelesai 
an. 

5 Orang mendapat "dian 
zah manteri djururawat 
Pada hari Senen jl dirumah sakit 

Kramat, Magelang telah diadakan 

udjian untuk mendapatkan idjazah 
mantri djururawat bagian penjakit 
djiwa. Jang mengikuti udjian ada 6 
orang, mereka selama 4 tahun beker 

dja sebagai tjalon mantri di rumah 
sakit Kramat. Setelah diadakan udji 
an oleh beberapa dokter jang: ber 
sangkutan, hanja 5 orang jang lulus 
mendapat idjazah 'mantri djuru ra 
wat bagian penjakit djiwa: jalah Ba 

simun, Tolkah, Widi, Santosa dan 
Sarijah.   

TAN Ta 

Tetapi aiuran ini karena menge- 
nai buku jang diterbitkan dan ditje 
tak dinogeri ini fe belum berla- 
ku sesuatu peraturan, mengakibat- 
kan, bahwa buku? dalam negeri te- 
tap Harganya djadi berarti lebih ma 
hal dari pada harga buku luar nege 
ri itu. Dan ini berakibat, bahwa pe- 
rusahaan penerbitan bangsa kita ma 
kin lama makin ketjil, achirnja has 
rus “tutup, karena hidaik sanggup 
kongkureren dengan buku2 luar ne- 
geri itu. | ! 1 

  

    

  

Akibat jang lain ialah, bahwa nan 
tinja penulis dan pengarang bangsa 
kita akan mentjetakkan buah tangan 
nja diluar negeri. Dan ini tentunja 
akan mematikan usaha bangsa kita 
dalam Japang penerbitan. 

Memang Sikatakan, bahwa . akan 
diadakan aturan nitngenai buku ig 
diterbitkan dinegeri ini, hingga har 
ganja djuga akan turun djuga. Tapi 
sangatlah disajangkan, mengapa atu | 

ran jang demikian itu tidak sama? 

djar untuk S.R. terasa sangat keku-. 

Kundjungan Staf ,,K" ke 

marang untuk menghibur pada hari ! 

Ipelagjaran Agama 

| jg. hendak meng 

Usaha mengatasi kekurangan 
tenaga pengadjar 

Oieh Djaw. Pengadjaran daerah 'istimewa 
ULAI tg. 17 Agustus jad. direntjangkan oleh Djaw  Pergadjaran 

“daerah istimewa mendirikan lurus pengantar” kewadjiban beladjar 
Dengan demikian daerah isiimewa Djokja 

ikan ada 120 tempat. Usaha tsb. adalah peraimbahan djuntah sekolahan. 
Seperti diketahui dewasa ini tiap sekolah kebandjiran 

Sekolah rakjat ada jang 
murid 'Yatusan. 

Bela 

Sementara 'itu tentang maksud2 
mengadakan dagelan untuk keperlu- 

an pembangunan ekonomi seperti jg 
Gimaksudkan oleh Menteri Sujono 

| Hadinoto exit baru2 ini, kemungkin 
.an besar tidak djadi dilangsungkan. 

Menurut rentjana, kundjungan per- 
tama jang akan diserbu barisan hi- 
buran (dagelan) Kuping Hitam itu 
jalah Sumatera. 

Anak hilang ! 
MULAI Senin jang lalu anak” R. 

Hartosuwirjo Kadipaten 83, berna- 

m4 R. Suprapto sampai kemarin so 
re belum kembali kerumahnja.  Me- 
nurut keluarganja, Suprapto sewak- 

|tu pergi dari rumah memakai pakai 
an: tjelana pendek biru, dan  hemd 

| merah putih lerek2. Sedang tjiri2 di 
|badannja adalah: gundul, mata 

bar, dan kaki belang? karena gudig. 

Peladjar PP Makasar 
hari ini tiba 

  

pendi hari ini ditunggu kedatangan- 
nja rombongan peladjar2 dari Seko 
lah Menengah Pamong Pradja Atas 

di Makassar. Kundjungannja ke Jo- 
gjakarta ini direntjanakan selama 

3 hari, selain akan ikut menindjau 

djalan pemilihan umum, djuga akan 
melihat objek2 kebudajaan dan kese 
nian. Dalam programnja- besok pagi 

mereka akan berkundjung Sonobu- 
dojo, kekraton, Kotagede. dengan 

peraknja, Wonokromo, dan malam- 
nja dipertontonkan tarian Taman 
Siswa. 

Lusa mereka kembali pulang, Me 

ladjar jang : mengikuti 
itu. 

rombongan 

Muhammadijah tolak ren. 
tjana U.U.' perkawinan 
Setelah ditindjau dan dipeladjari 

enja tentang rentjana UG. 
an, maka sidang PB, Mu- 

ha bara? ini telah mengam 

   

  

   

  

  

  

  teputnsan, “menolak “rentjana 
LI. tsb. seluruhnya. 

Hasar penolakan ita ad, ialah di- 

| seba kan djiwa U.U. itu melanggar 
ikebehasan orang beragama dan ber- 
bau kentonitasissne. Manja faisal? ig. 
nge uce ekati konsepsi dari rentjana 

. Perkawinan ja. pernah diadju- 
se cieh Pemerintah Djadjahan du- 
tu (Belanda) “dan Gjura telah di- 
emohi oleh Muhammediah. 
Berhubung dengan itu, maka kini 

dari Muhammadijah sedang usaha- 
kan suatu konsepsi jg. sesuai dengan 

Islam dan djuga. 
tidak akan merugikan golongan lain. 

Diema'ah Hadji sabarlah:!! 
Berhubung dgn. belim ada kepas- 

| tian berangkatnja, maka belakangan 

Lini timbul kegelisahan . dikalangan 
ti djsma'ah hadji. 

Walikota Diokja teiah mengirim- 
kan kawat kepada Kem. Agarha di 
Djakarta jg. maksudnja minta 'kete- 
gasan. 

Sementara itu dari Djakart& dite- 
rima kawat, jg. menjatakan menung 

gu ketegasan iberangkatan ka- 
pal. Ha Gihara apkannja, ugar para 
ajema'ah hadji bersabar. 

CMJ akan buka SM 
“Dapat dikabarkan bahwa. Consen 

trasi Mahasiswa Jogjakarta. kini be 
rada Galam persiapan untk mendi 
'rikan Sekolah Menengah Umum ba 
|gian pertama diwaktu sare, Tn 
lah Kanisius Pugeran. 

Sekolah itu akan : dibuka gan 
awal Agustus jg akan Tatang. Mak 
sud pendirian sekolahan tersebut 12 
lah untuk berbakti kepada masjara 
Kat dan negara dalam masa pemba 
ngunan ini. 

   

pem 

      

— Semalam bertempat di gedung 
Palang Ilerah Indonesia tjabang Jo- 
gjakarta dilangsungkan malam ha- 
lal bi halal dongan Seganap anggau-. 
ta dan pengurus serta pegawai Pa- 
lang Merah Indonesia dan para un- 
Gangan.   

Siapa kehilangan 
kuntji ? 

Kemarin siang diantara. dja 
“Ian Djetis — Blunjah dikete 
mukan oleh seorang pedadjar 
S.M. Mohammadjah 3 buah 
kuntji... 

Jang merasa kehilangan 
agar mengambil di kantor 
Redaksi ,,K. R.” Tigu 42. 

PU memanah engan mo bekasar tanin Ab“ wes MAanimbak or bngoba 

  

PNALAN "y   

  dikeluarkan. 

    

REX Jang Boy”, Audie Murphy, 
Lloyd Nolar, —— 17 th. 
TN »Fiosa ta' berampun” R. Is 
mai 
SOBOHAH.SONO: The Crus ades”, 
Loretta Young, Henry Wilcoxon: — 
17 tahur, 
SENISGINO ,,The Big Cat" Lon Mc 
Callister, Preston Foster — Segala 
umur. 
LUX/AOR. Prince of Foxes. Tyrone Po 
Wer, Orson Welles, Wanda Hendrix. 
17, sehun, 

mempunjai nyarid sebanjak | 1000 

len 

MENURUT keterangan dari dja- 1 

nurut keterangan ada 45 orang pe-. 

  

€ 
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3 

  

    

jang dimu 

urangnja satu 

  

    
Ketika San eaia Mena. 

seruan2 jang bersifat anti Radja Ab 
dullah dari Jordania, Seperti dika 
barkan, Riyad 'as-Solh dibunuh oleh, 
anggota? Partai Nasionalis Syria di 
ibukota Jordania, ketika ja mendjadi | 
tamu Radja Jordania dan hendak 
menudju kelapangan terbang untuk . 
pulang kenegerinja. —— Ant.-UP. 

Juliana dan Bernhard 
) ke USA 

Diumumkan dengan. resmi da Deni 
Haag kemarin dulu bahwa Ratu Ju 
ana dan Prins PBernhard. akan me 
ngundjungi Amerika Serikat dan Sa 
nada tahun depan. 

Undangan dari Amerika Serikat 
datang dari presiden dan njonja Tru | 

man, sedangkan undangan ke Cana 
da diterima dari gubernur djenderal | 
Lord Alexander dan Lady Alexander, 
Gemikian pengumuman tersebut. — 

Ant. - Reuter. k Ri Wear pe 

“Dasa ada 
Membentuk Kabinet. da 

Tenteri keuangan Perantji 
rio Petsche hari Rebo ini telah mele 

Dasa Manna untuk membentuk. 

hari MhaNticban sunda peran m 
ngah dapat menjetudjui PE 
merintah. — Ant. UP. : 

Dua delegasi Indonesia ti- 1 
ba di Nederland 

Semalam sampai di Schiphol, dua 
anggauta delegasi Indonesia ke Pe 
kan Pemuda Sedunia di Berlin. Mere 
ka itu adalah Baharuddin ketua di 
legasi, dan Suwardi, wakil mahasis | 
wa Djakarta sin pena pelita 

Kami gembira sudah sampai di 
Nederland dan bertemu kawan? jang : 

  

sama memperdjuangkan perdamaian | 

Gunia. Kesan .kami pertama-tama ia 
lah kejakinan kami, bahwa di Neder 

land nata banjak. sambutan terhadap | 
Pekan Pemuda | Sedunia di Berlin. 
Kami Tarairah, seluruh anggauta 
delegasi Indonesia dapat sampai di 

:|ka kedua belah yi 

  

Pa sida 

“kali diadakan : es. Reces jang per 
h |tama kal nja diadakan atas permin 

Itaan delegasi: Utara, guna mempela 
? | djari setjara teliti agenda jang telah 

ditindjau kembali itu, jang diadju 

kan oleh Laksamana-muda Turner 

annja ketika pagi hari: - 
.. Sidang siang hari: dimulai pada 

  

Idjam 13.24 dengan pernjataan ketua 
delegasi Utara, jang kemudian diiku 
ti dengan pemeriksaan oleh kedua 
pihak setjara mendalam. Sesudah itu 
pihak PBB minta supaja diadakan 

reces, dan tak. lama sesudah itu ma 
hak mentjapai da 

sar untuk |persetudjuan, mengenai 
susunan kata2 tentang hal jang ke 
dua jang penting, Ng Gitjapai pada 
bari Rebo ini | EPA 

s 

  

He Te usa terus adakan 
Fa | pengebom an. 

udara Tgn amondjatyhkan   Berlin sebelum Aina — Ant. 

Usul diplomatik bara 

ang ab ala A3 3 

Sore? 1 
- Untuk adakan pertemuan 5 Make dgn RRT 
ARA Giplomat Amerika menduga bahwa Sovjet Rusia dalan behera— 

pa minggu isi akan rsengad jaka suacu use diplomatik jarg penting 
ab ofiensir-perdamaiannja sekarang ini. Demikian menu 

yut berita? dari Nay an jang dimuat Oleh 'barian? “di Amerika. Seri 

    

   

  

   
   

    

   

guna memperk 

at : 
“Usul dini mu ak an borbestu , 

saran? Agar “suatu pertemar 
an antara neg sesar termasuk. 
Republik Rakjat iongkok "untuk | 
memetjahkan esatang Timur Dja : 
TAAT : : 

: aksuag Sovjet. 

alam sdal tak 

an pada'itu bervenda | ! 
  

  

    

            

   

bermaksud sek 
Gapat keuntu 

nja jang 
itu. terus.m 
gagalkan usa 

“Antuk "memper 
Satu tudjua 

merugikan Beta 
djandjian perc 

sa 

Anda tanganan: per 
camatan Djepang jg se 

Serikat akan 
cisco pada an 

bagai telah "dadakan oleh Amerika | 

     

ca tanganan per Sian perdamai 
9: & sendi dari 
4 Serikat untuk mem 
Ketat “defensif dil 
i 

  

2 lairnja ialah ne untuk 
ngerlemah per ssekutuan 

“antik omunis di, Eropah. 

Hahwa  Sovjet Rusia 
negara2 

Dilata kam, 

| muagkin memyunjai harapan Dn 

  

melaksanakan imaksud itu | dengan 
yen egunakan | Na KN .adanja 
perbedaan pendapat dalam pc 

    

  

   Ing gris dan Amerika k $ 

dap Timur Djauh, dan dengan mengu 
rengi ketakutan akan suatu penak 
lukan Eropah 'oleh Ke serta d   nunis serta « Zi 
ngan mengobarkan Kembali Djeanen | O 

     

tang persendjataan kembali Djerman 
Gikalangan Tn antjis. — An 
Reuter. y 

  

Iis Kare 'Inggoris 
misgeel kurtna  Kerongkongannja 

tertusuk bagian udang jang dima- 
naja pada suatu pesta. 

Professor Auguste . Picard hendak 
'mentjoba noik keudara dengan bal- 
“Ion sarupai 20500 m, djika berhasil | 

apat uang 200.090 dollar guna | 
iaja pertjobaan itu. Ia pegang re- 
cord tinggi ntuk uno, Tn 

Mpea ii 1000 im. 

  

ak BT WAR MA Ma an 
utk menunda. atau: 

  

adakan di San Fran- 

  

' Menghadapi Daan | 
| penjelesaian “perburuhan 

ari Kementerian Perburuhan di 
| Saat kabar, bahwa pada hari Rabu 
tanggal 18 Djuli 1951 jl Panitia Pe 
njelesaian. Pertikaian Perburuhan 

Nk Tupa2nj ja 1 Gengan Giketuai oleh Menteri: Perbu 
Ker Ban ruhan dan dikundjungi oleh: Mente 

(Keuangan, Pertanian, Pekerdjaan 
| Umum, “Perhubungan dan wakil2 da 

: ir Kenungan, Pertanian, Pekerdjaau 

Pe aa | telah mengada' 
"sa? untaks membitjarakan 

pertika te “perburuhan SBG — AS 
'SI, SBGLI —.OGEM- Tjirebon dan 

k Sarbupri — Ayros/DPV. 

Tentang | pertik 
. mengenai buruh 

     

   

ar Te keputusan an “ter 

tentu. 
Mengenai PRA Sarekat Bu k 

“ruh Gas dan Listrik Indonesia dan 

OGEM Tjirebon P4 akan mengirim 
kan Panitia Adhoc ke Tjirebon un 

landjut. 
w Setinajutnja tentang Sarbupri - 

      

    2| 

Tea, me- | Dj 

| TNO NaKA PA : 

vros/DPV, P4 “telah mendengarkan 

   
Adhoc jang telah menjelidiki. perso |      

    

    

    
   

   

pri - Avros/DPV itu akan diam 
lam Ran ena — 1 “ 1 

  

  

  

   

    
    

    
'nja baru2 i i telah Sapu “mengha 

lukan 6 orang perampok jang ma 
k dirumahnja, sekalipun oran 

| karena perlawanannja 
telah mendapat luka2. 
Ketika 6 perampok itu metan. 

tjam akan menganiaja orang tua ini 
kalau ia tak berikan harta-bendanja, 
tidak terduga-duga orang tua itu 

sehingga. ter 

  

  

Joy ketika ia mengachiti per njata 

mat: era Timur. Pembitjaraan dan ke 
putusan P4 selandjutnja tentang soal 

ngu hari Rebo tadi, 2' 

kemadjuan sedikit lagi, ' 
diterima oleh kedua belah pihak, Tan ng Ta -A 
jaraan jang mendalam. 3 

erensi ta sendjata kini diadakan di Mapan 1 

hari itu, | pesawat2 udara Amerika masih te' 

um disele | wenang?2 atas kota desa? jang dalam 
-| 

! 

an 
f 
| 

| 
| 
5 

! 

' 

  
Walaupun Tundingan Dentjatan | 

ikaian SBG-ASSI 
| non-aktif, buruh 

| borongan dan kerdja lembur P4 te 

“tuk: menjelidiki persoalan itu lebih 

GA: 

Gan membitjarakan laporan Panitia 

  

   

    

    

     
   

   
    

   

      

    

  

   F : G SUATU 5 TEMPAT DI KOR. : 3 
Meriam dari 8 inch kepunjaan pasukan PBB “sedang memuntahkan 

pelurunja kearah pos2 dari pasukan2 Korea Utara dan RRT. 5 
2 Disamping itu pasukan2 PBB masih melandjutkan serangan2 

bome dibelakang nora ME NAN mu- 

|larikan diri. Tetapi Orang: tua itupun 

  

ang an -6 pnya MAT saaN aan dna 

suh telah mengebom dan menembaki 

| tewas, 4 aa luka TN 8 rumah 
Ii: rusak. Ke Uh y 

(ngan terus-menerus dari pesawat2 

menurut berita 

RAKJAP 
      

  

i pada hari Rebo djam 109.58 waktu 

“kearah penjusunan 

      #nerangkan bahwa ia kagum dengan 
disiplin pasukan2 Tiongkok Nasiona 
lis. Tentara Tiongkok Nasionalis ada 
lah salah-satu kekuatan Militer jang ' 
utama dari dunia 'merdeka, Dewey 
menambahkan. 1 

Gubernur New Tato 
' bo siang tiba di. Manila. 

Kepada para | “wartawan Dewey j 
menjatakan, bahwa maksud perdjala | 
mannja itu ialah. untuk melihat kea ! 
daan2 didaerah. Pasifik sendiri. 
Sementara itu Dewey ditunggu ke 

datangannja “di Hongkong hari Sap 
tu jang akan datang dimana ia. akan 

rus adakan pengeboman sdengan se 

   keadaai damai di Korea Utara. 5, 

Tg. 11 Djuli, 45 pesawat udara mu.   itu pada Re 

sektor timur Pyongyang, selama 134 

djam, selama mana lebih 80 bom te 
lah dilemparkan. 2 penduduk preman 

Kota Nampo djuga My sera 

udara lawan. Desa2 di Selatan pro- | 
pinsi Pyungan djuga berulang2 di 
bom .oleh pesawat2 udara Amerika 
Galam beberapa hari belakangan 1 ini. 
— Ant. - UP. - “NGCNA: | $ 

Mobilisasi militer di Pakistan fiimur? 
EMUA suratkabar di Calcutta kemarin dulu “mewartakan, bahwa 

menurut kalangan jang lajak dipertjaja”, di Pakistan Finiur se- 

dang dilakukan ,mobilisasi militer jang lengkap dan Me sum- 

ker- sumber sipii”, . 

  

'Senin Dewey akan terbang ke Indo 
China sebelum mengundjungi Singa 
pura, Indonesia, “Australia dan New 

k Zealand. —— Ant. - - AFP.   
'Hindustan Stan- ' perbesar ketat ad 

Japorannja i Dikabarkan seterusnja, “bahwa su 

(As- jatu eksadron pesawat pelanpar 2 2 

(dan pesawat2 pemburu :ditempatka 

Menurut s.k.- 
“dard”, jang menerima 
dari koresponden di Shillong 
sam), nd divisi tentara Pakistan ki 
ni ditempatkan di Pakistan Timur, 
sedangkan hingga kini daerah en 
hampir tidak ada pertahanannja”, 
dangkan — kata koresponden Bk 
pasukar2. ansar dan pasukan? suka | 

rela lainnja, telah diperkuat “mendja- 

500.600 KaUg, can polisipun “di 

pula, bahwa tank2 dan ineriam2 ki- 
ni dipusetkan didekat |“tanalbatas, 
tak. djauh dari @jalan kereta. api 
jang menghukungkan Assam dengan 
daerak2 Indi: lainnja.. 
Memuwut Jabar kb India, pendu- 

duk sipil diwilajah Pakistan  dila- 
rang: mencekati perbatasan sampai 
kurang dari 5 mil dan lalu-lintas 

kendaraan dilarang sama sekali se 
sudan mulai malam. — Ant. - AFP. 

di 

Ea Bkondon - Johannesburg 
# 114 djam 42 menit 

Comet” kepunjaan maskapai pener 

bangan Inggris, hari Rebo ini telah 
tiba di Johannesburg dari Inggris, 

'|dalam waktu rekord, jaitu 14 djam 
42 menit, atau rata2 421 mil dalam 

satu djam. 
Di London diumumkan, bahwa pe 

sawat ,,Comet” tadi tidak sengadja 

4 djam lebih tjepat:dari ng apa jg 
“ditetapkan. —. Ants- 

      
    
Nee Ike Nan Na nas Dewey me 

mendjadi tamu gubernur Hongkong: 

Sir Alexander Grantham. Pada hari ' 

Mau ah pesawat terbang sipil jet: N : ? £ 
| diantara. pemain2 puteri akan ikut 

    
dari 

sh 
ajaa Dab ya man hebat, Jani Sehir 
nja menjebabkan perampok2 itu me 

12. 

Kex curangan Djawa Tenan XI, 
'kurang baiknja ,,headplay” pada ga 
ris muka, dan garis belakang tidak 
begitu trapvast, sehingga kalau pi. 

hak lawan mempunjai pemain? jang 
| gesit digaris muka, sudah tentulah 
benteng kesebelasan Djawa Tengah 
itu akan ,,hantjur”. Disamping itu 
football minded” Medan 'sedikit ba 
njak djuga merasa ketjewa, berhu 
bung tidak djadi datangnja pemain2 
Djawa jang telah turut ke Olympia- 
de New Delhi, seperti Sidi, Liong 
How, Sugiono, Darmadi Ona 

nja. —Ant. 

Embleem Pon Dj. Tengah 
Oleh Panitia P.O.N. ke-II Djawa 

Tengah telah ditetapkan suatu em- 
'bieem jang akan dipakai oleh djago2 
olahraga Djawa Tengah jang akan 

berlomba dalam P.O:N. ke -II di Dip 
|karta jang akan datang: : 

Hmbleem tersebut berbentuk. sua 
tu sehild (perisai) bersegi tadjuh, jg- 
diatasnja terlukis sebuah tjandi jg 

mempunjai 7 buah stoepa jang melu 
kiskan tjandi Borobudur, dilingkari 

mendapat luka2, sehingga ia terpak 
sa dirawat dirumah sakit Ulin, Ban 
djarmasin. Kini ia telah sembuh dan 
kembali kekampungnja: — Ant. 

  

Pelamtokuka tjalon 
Djemaah Hadji 

Menurut pengumuman “Kementeri 
an Agama RI. tjalon djemaah hadji 

“berasal dari luar Djawa dan tj jalon2. 

jang sedianja akan diangkut dgn 
kapal ,,Jenny” jang semuanja ber 

djumlah Ik. 4308 orang akan Tana 

kut-dengan kapal: 
isYarakan” dari Tg. Priok tgl. 27/7 

sebanjak 982 orang, »Kotabaru” da 
ri Surabaja tgl. 21jT sebanjak 510 

orang, dari Tg. Priok tgl. 29/7 seba 
njak 368 orang, . ,,Eurybates” dari 

Makasar tgl. 29/7 sebanjak 60 orang, 

Gari Surabaja . tgl. 7/8 sebanjak 4- 
orang, dari Belawan tgl. 10/38 seba 
njak 450 orang, ,,Blitar” dari Sura | 
baja. tgl. 13/8, sebanjak 63 orang, | 
dari Makasar tgl. 15/8 sebanjak-1000 

orang, ,,Pulau Laut” dari Surabaja | dengan dua untai padi (padie-aren) 
tgl. 16/83 sebanjak “160 orang dan , dan 7 buah lingkaran. Gambar tjandi 
dari Tg, Priok " tgl. 19/38 sebanjak | ' dan padi itu menggambarkan lam 

711 orang. ''bang Djawa Tengah jang subur, se 

  
  

  

usia punja bom atom model baru ? Rusia punja bom atom model baru 
4 UATU berita pendek dari Hongkong telah mengherankan pembesar? 
Gi Washington pada hari Rebo jl. Mereka menanja apakah Rusia 

| telah mentjoba . sendjata atom model paru atau hanja menujalankan pro 
paganda. Y : & , 3 

|. Sampai BN rakjat Amerika 
Serikat hanja tahu, . bahwa Rusia" 
pernah mentjoba sendjata atom Sa 

tu kali, jaitu jang dimaklumkan oleh 
presiden Truman dalam bulan Sep 
tember jang lalu. Theorie jang ber 
laku adalah bahwa bom atom jang 
ditjoba Rusia itu bermodel seperti 
bom atom jang didjatuhkan di Dje 

“Berita pendek itu hgrasal dari N. 
CN.A, dan mengabarkan " tentang | 
perletusan gunung.api pada tanggal 

27 Mei di Sinkiang. Berita ini menim 
bulkan pertanjaan2 karena (1) para 
ahli mengatakan didaerah jang ter 
sangkue tah ada gunung api, (2) 

- Rusia menemukan 
uranium di Sinkiang dan mengusaha 
kan uranium ini jang mendjadi ba 
han terpemting uniuk sendjata atom, 

(3) sumber Tiongkok Nasionalis per | 
nah memberitakan bahwa RRT mem 
bentuk pabrik atom di Sinkiang, (4) 
Bruno Tan sardjana 'Inggeris 
jang” melarikai diri “kebelakang 
, Tirai Besi "anta bulan September 

jang lalu dikabarkan telah bekerdja 
di. Sinkiang dalam soal sendjata | 

atora, 5) Sinkiang mempunjai ba 
njak padang pasir jang baik untuk 
Gipakai sebagai tempat mentjoba. 
sendjata atom dan (6) orang mendu 

ha membuat lebih banjak bom dari 
model tersebut. 

Taksiran2 tentang  djumlahnja 
bom atom jang “dimiliki s Rusia 

| dari 20 sehingga 30 bidji. 
Di lain pihak berita itu tentang 

perletisan gunung api di satu tem 

pat jang diketahui tidak mempunjai 
gunung api, mungkin hanja suatu 

| propaganda jang tjerdik dan litjin. 
Tetapi ada kemungkinan berita sing 
Kat itu mentjeritakan hal ig benar, 
Ijaitu perletusan gunung api, 

    dirikan pabrik atom, Tempat ini su | memberitakan dari Mana 
| kar Suketemukan. | 

ga di daerah itu Rusia mungkin ber (Joseph Iu Myler, wartawan UP. 

Ant, .« UP, 

pang dan sedjak itu Rusia berusa 

sekian J 

| 
| 
In 
is 
| 

p 

i 

:HADIAH DISAMAKAN 

  
pula di Pakistan. Timur. Dikabar Sani : 

! 

: ama. Pak kh 2 
Guru2 abiturienten HJI.K. diperla 

kukan sama dengan H.K.S. Pendidi | 
kan HIS. (& th) plus H.IK. (6 th) 
ada 19 th (tiga belas). 

B.IK. menerima peladjaran: baha 

dan Belanda, (Ilmu Pasti).     (3 th) plus H.K.S. 8 th. Djumlah 13 
th. (tiga belas). Hanja ditambah isti 
mewa bahasa Belanda. (Bonder ba 
hasa asing lainnja dan alm pasti). 
Melihat LAMA PENDIDIKAN, bo 
lehlah sudah: disama ratakan, (43 
th. 18 th). 

Sekarang jang aneh bin adjaib: 
Abiturienten K.S. N.S. “dll. Ke 

juali diatas-atas tadi. K.S. dari HI. 
. (@ th) plus K.S. (4 th) ada 11 th. 

(Sebelas th). Ini perhitungan setja | 
ra GROBOH. N.S. dari Sekolah Rak 
jat (Sekolah Angka II) 5 th. plus 
PN. 4 th. ada 9 th. (sembilan th). 

Melihat lama pendidikan, djadi 
konklusinja: 11 th. (sebelas) sama 
dengan 9 th. (sembilan). DAPATkah 

ini? Apakuh memang dibiarkan be 
gitu sadja kirenja, untuk mendjaga 

nama persatuan yurud diseluruh In 

donesia ini? Lalu jang mendapat 
sehingga 

itu, bagai berarti KEMUNDURAN 

| manakah? 

N.B. Guru? Ek uentan dari S.G. 
A., SGB. dan laingnja tidak dima 

sukkan dalam teropongan ini, sebab 

“ini tjiptaan Pemerintah kita. 
Mudah-mudahan tulisan jang sing 

kat ini mendjadikan perhatian jang 
berwadjib. Wait and see: 

"Guru jang terkena persSAMA 

RATAKAN — SOLO. 

  

Fiimstudio nPermai" akan 

sa asing (Inggris, Djerman, Prantjis | 

H.KS. dari HLL.S. (7 th) plus ES. 

   
   
   

   

  

DIAL 
Tn ak. dapat 

untung besar 
Pendjelasan: usul mosi Me Teuku Hasan sc. 

Harga minjak, 

EBASAI umum mengetahui |harga minjak benzine di Indonesia se- 
55 karang berdjumlah R 0.72 per liter, atau R 0.90. per kg. Menurut 

uroian diatas: harga Takok Pokana) rata? dari minjak mentah (ruwe 

olie) dH berdjumlah lebih” karang R0.65 per kg. Oleh sebab itu harga 

  

      

  

    
     
    

  

per kg atau R 0.08 per liter, 

Djika harga pokok minjak benzi- 
ne kira2 R. 0.10 per kg dan minjak | 
ini didjual dengan harga R 0.90 per 
kg, maka sangatlah banjak keuntu- 
ngan jang diambil. Harga minjak 1 
tinggi mi sangat mempengaruhi eko: 
nomi rakjat, karena harga minjak | 
jang tinggi itu memahalkan | tran- | 
sport, biaja pabrik dsb, sedang tran 
sport dl jang mahal itu menaikkan 
harga barang2, terutama harga ba- 
rang2 penghidupan rakjat sehari2. 

Sebaliknja harga minjak benzi- 
ne, jang berasal dari Indonesia, di- 
djual dinegeri Belanda hanja R 0:14 
(N.C5) per liter. Ini berarti bahwa 
harga minjak benzine di Nederland 

pokok (kostprijs) minjak benzine boleh aan 2 X R 005 —R 0.10 

kajaan alam ini untuk Panai 
'rakjat sebagai ditetapkan oleh Pasal 
38, ajat 3 Undang? Dasar Republik 

| Indonesia. Dengan ringkas minjak 
mentah (erude sil) didapat oleh mas 
kapai2 minjak asing iu boleh dika 
takan dengan sangat murah. Keada 
an ini Natus diubah dengan segera. 

Tambang minjak Suma- 
: tera Utara. 

Menurut laporan2 jang kami teri- 
ma, keadaan tambang minjak Suma 
tera Utara sangat menjedihkan ka- 
rena Pemerintah tidak bertindak te 
gas tentang status tambang: terse- 
but: 

sedang pekerdjaan tambang 'minjak   lebih murah dari harga benzine di 
Indonesia (R 0.72 per liter). & 

Harga minjak mentah (erude oil) 
diluar negeri sekarang adalah U.S. 
$ 0.04 per liter, atau U.S. $ 0.05 per 
kg, diterima dengan kapal tanker di 
pelabuhan Indonesia. Ini berarti 
R 0.57 per kg fob Indonesia dengan 
nilai (Koers) "resmi. 

Untuk mempermudah perkiraan, 
harga minjak mentah diluar negeri 
baik dihitung sadja R 0.50 per kg. 
Menurut statistiek resmi harga mi 

njak jang diexport dihitung kira2   dibuka di Sdlatiga 
Tanggal 22/7 jang akan datang di 

Salatiga akan diresmikan pembuka 
an Filmstudio »Permai” jang dipim f J p 

| pin oleh Kwik Hway Gwan, pendu 
| duk dikota Semarang. 

Perusahaan film tersebut mengam 
bil : tempbut “dibekas gedung Ge 

meente didjaman Belanda jang telah 
Giperlengkapi dengan sebuah asra 

| na untuk tempat tinggal para pema 

! 2 pemainnja jang hin gga kini telah 

terdaftar tidak kurang -dari 300 
Or ang, 

Kabarnja. perusahaan tersebut 
akan berdiri dengan modal permula 

an R 1.000.000.— - dengan bentuk 

R 0.10 per kg, sedang harga diluar 
negeri kira2 R 0.50 per kg. Hal ini 
sangat mempengaruhi djumlah bea- 
-export . tjukai tahunan, vennoot- 
sbhapshelasting dsb. : 

Seharusnja harga minjak jang di- 
export itu dihitung sedikit kurang 
dari 'R 0.50 per kg, umpamanja 
R 0.40 per kg. Dengan demikian bea- 
export dan vennootschapsbelasting 
akan bertambah untuk Ten 
Negara. 

Selsin dati itu harga pendjualan 
minjak didalam negeri hafts diawa- 
si Gan ditetapkan oleh Pemerintah 
sedemikian rupa, hingga harga mi- 
njak didalam negeri mendjadi lebih 
murah dari diluar negeri, Gan raern- 
pengaruhi harga barang 

  
     NV. Patut pula dikabarkan, bahwa 

serta Ributrawit jang terkena! dim 

dunia film dan djuara penjanji lagu 
»Dewi Murni”. — Ant.   

: berusaha mentjapai rekord, tetapi te : 
: lah sampai di pada hampir : 

“Oleh Olah Raga: $ 

Pertandinga jan2 Kes. Djawa Te- 
ih di Medan 

ESEBELASAN sepakbola Djawa Tengah jang sebagian besar terdiri 

. K dari pemain? Persis (Solo) ditambah dgn pemain? dari Semarang, 

Bandung dan Jogja, dalam debuutnja pada hari Sabtu tanggal 14 Djual jl 

: .|telah menggulingkan PSST (Bond Sumatera Timur diluar Medan) dgn 

'ketapi dalam pertandingan hari kedua Minggu 

mengakui ba beda kes. nenen Putera dan menjerah kalah dengan 

Han lingkaran tersebut menggambar 

|an pertama melawan Ampon mem   

| Anom. 

“diberi warna mas. 

“bunji: 

Pertandingan2 Davis Cup 

"SKI" 15-tahun 
Baru2 ini ,,Badan Kebatinan.Indo 

nesia” telah merajakan hari ulang 
tahunnja jang ke-is di Semarang, 

Gengan diramaikan oleh wajang ku 
ht dan pertundjukan jang lain. 
  

tgl. 15/7 terpaksa 

. Gari schild, djumlah stoepa dan djum 

kan adanja 7 keresidenan di Djawa 

murah (turun). , 

Bea OENA minjak. 

expert R 0.19 per kg dan bea-export 
(sitvoerrecht) berdjumlah 827, mala 
pabean Republik Indonesia meneri- 

ima RB 6.03 XK61000.609 X R 109-— — 
|& R 43.000.099-setahun, Akan tefa- 
pi bila harga minjsk jang diexport 
ita “dihitung dengan harga “R 0:59 
per kz, maka pabean R.I/ akar me- 

perna 0.08 X 6.000.050 Xx K0 5091— 
MR 240.090.9090.— setahun. Ini ber- 
arti tambahan uang masuk untuk. 
kas- negara. R. L R 240.099.000 — 
848.060.009 — R 192.000.000 tiap? 
tahun. Meskipun harga rainjak jang 
Giexport itu Gitaksir 20”, lebih ren- 

| dah dari harga pasaran luar negeri, 
jumpamanja R 6.40 per kg, maka pa 
bear BR. IL. akan menerima 6.98 Xx 
6.060.690 KR 409.-— — R 192.099.000 
tiap tahun, jg berarti R-.144.009.699 
lebih barjak dari penerimaan seka- 
rang. :   

Pengawasan atas export 
dan perusahaan minjosk. 

Angka2 (gegevens) tentang export 
dan hasil produksi minjak itu Hakan 
Gicontrole sebagaimana mestinja, ka 
rena mungkin tidak semua export 
minjak melalui pabean.seberti expori 
barang? lain. Demikian djuga belum 
ada ,,speciale controle” dari ' pihak 
Pemerintah tentang. produksi "dan 
transport minjak jang berharga itu.   Tengah. Oleh karena lambang ke 

makmuran itu berudjud warna ku 
ning dan hidjau, maka warna jang 
»domineerend” dari pada embleem 

tersebut jalah kuning dan hidjau 
atau dalam bahasa Djawa Pare- 

Dasar dari embleem tersebut ber 
warna hidjau, sedang 7 lingkaran itu 

Diatas gambar pada embleem ter 
sebut masih diberi huruf2 jang ber 

,Djawa Tengah”. — Ant. 

daerah Eropa 
: 'Djerman — Itali 3-2. 

Mengenai pertandingan semifinale 
perebutan Davis-Cup daerah Eropa 

antara regu2 Djerman- Itali jang di 
mulai sedjak tg. 13/7, UP mengabar 

kan, bahwa kesudahan pertandingan 
adalah 3—2 untuk kemenangan regu 
Djerman, sehingga dengan demikian 
akan madju dalam pertandingan fi 

nale melawan pemenang dari pertan 
dingan antara Swedia - Pilipina. 

Sebagaimana diketahui kedudu 

kan sampai hari kedua masih tetap 

2—2, dan pertandingan terachir ser 
ta menentukan antara von Gramm 
melawan Rolando del Bello telah di | 
hentikan karena hudjan setelah von 
Cramm menangkan 2 set. Permainan 
jang dilandjutkan kemarin berachir 

dengan kemenangan von Cramm, se 
hingga dengan demikian membawa. 
regu Djerman pada kemenangan 

3—2, 
Kesudahan pertandingan lengkap 

hja. antara von Cromm-del Bello 

adalah 7—5, 6—4, 6—4. 

'Regu Swedia sudah 
memperoleh 2 bidji 

Dalam pada itu di Stockholm ber 
langsung pertandingan  semifinale 
untuk. merebut Davis Cup daerah 
Eropa antara regu2 Swedia - Pilipi 

na. Syen Davidson dalam pertanding 

  

peroleh kemenangan 6—1, 6—4, 4—6, 

0—46, 6—2. 
Pemain kedua dari Swedia Lenart 

Bergelin . mengalahkan Raymando 
Deyro dengan 6—1, 6—3, 6—2. 

Dengan kemenangan kedua pema 
in itu, regu Swedia hingga kini su 
dah mendapat 2 bidji kemenangan, 
dan hanja menunggu 1 kemenangan 
lagi, sehingga bisa madju dalam per 

tandingan finale daerah Hropa mela 
wan regu Djerman jang telah men 

  

“dapat kemenangan dari regu Italia. 
Ant 1 Tn 

mendjadi ' 

Djika tiap fh diexport & 6.000.609 i i 
ton minjak, dihitung dengar harga 

tersebut tidak lantjar lagi berhubung 
alat pengangkutan dsb telah kotjar- 
katjir dan semuanja Galam keadaan 
serba: kekurangan, ' Gadji pekerdja2 
telah beberapa bulan belum Ta 
Pada hal tambang minjak Sumater 
Utara itu dapat menghasilkan Kenari 
semalam paling sedikit 3000 ton mi 
njak mentah, “dan paling banjak 
12.000 ton sehari. Dalam setahun 
tambang minjak ini dapat menghasil 
kan paling kurang:12 X 30 xXx 38000 
ton. — 1080.090 ton minjak mentah. 
Djika minjak ini diexport “keluar 

negeri, maka Kas Negara dapat me 
nerima & 1.000.000 X R 500-———- 
R 500.000.600.— setahun. Oleh sebab 
itu. perhatian Pemerintah. terhadap 
soal tambang minjak Sumatera Uta 

pra itu Tenan: diperlukan, apalagi 
|rakjat dan buruh. merunggu-nunggu 
-tindakan Pemerintah jang memuas- 
kan. 

  
Penghasilan Negara. 

Penghasilan Negara seluruhnja ti- 
ap tahun dari tambang? minjak me 
hurut keadaan sekarang adalah se- 
bagasi berikut: 

Penghasilan Negara dari pendjualan 
diluar negeri R nihil 
Penghasilan Negara 
dari ' hak - tetap 
(vastrecht) —&- 

Penghasilan Negara 
Gari tjukai tahuran 
(jaarl. ciins) 
Penghasilan Negara 
tjukai benzine & pe- 
trol (accijns) 2 
Penghasilan Negara 
bea-export 

Penghasilan Negarg 
vennootschaps- 
belasting & 

» 1.500.600.— 

26.600.000.— 

15.590.000.— 

».43.9900.000.— 

» 128.500-000.— 

Diumlah & R 314. Tt 000. — 
Penghasilan MA napa 

kita bulatkan sadja R 315 
tiap tahun (menurut angka2 
diterima dari Kementerian Peroko. 

nomian dan Keuangan), baru hanja 
& 1Go Gari penghasilan perusal 
minjak seluruknja (R. 4.209: 
atau belum 1099 dari keuntungan 
maskapai2 minjak setahun. 

Penghasilan Negara tiap tahun 
dari sumber minjak, ketjuai “ yen- 
nootschapsbelasting Gan bea-expcrt 
jang berdjumlah £- R 143.990. 000,-— 
itu adalah &— 494 dari keuntungan 

kunsi2 minjak di Indonesia se- 
tahun. 

Penghasilan Negara rienurut Pa- 
sal 55 ,Indische Mijnwet”, jang ber4 
Gjumlah & R 20.009.099.— setahun 
tidak 'ada artinja, djika dibanding- 
kan dengan keuntungan perusaha- 
an2 minjak asing di Indonesia itu. 
Ant. 

    

    

  

90), 

  Beberapa banjak produksi minjak 
sebenarnja belum dapat diketahui, 
hanja mungkin dihitung menurut 
tjatatan perusahaan2 minjak asing 

Pemungutan (heffingen) 
atas bahan? minjak, 

Menurut bunjinja pasal 35 ,,Indi- 
sche Mijnwet”, perusahaan? minjak 
jg mempunjai concessie harus mem- 
bajar R 0.25 hak tetap (vastrecht) 
per hectare tiap2 tahun, dan 4, da 
ri hasil kotor tiap2 tahun sebagai 
tjukai tahunan (jaarlijksche cfns). 
Ternjata bahwa hak-tetap dan cijns 
tersebut sedikit sekali, djika kita per 
hatikan bahwa menurut keterangan 
Djawatan Pertambangan djuralah 
hak-tetap dan cijns'jang diterima 
Oleh Kas Negara dalam tahun 1949 
adalah £ R 20. 000.000.— dan dalam 
tahun 1959 berdjumlah hanja kira2 

| Harga beras di Bogor naik 
Barga beras di Bogor menurut 

tjatatan tanggal 15/7 jang biasanja 
harga R 1,60 naik antara R'2,— sam 
pai R 2,12 Beras kwaliteit buruk 

dari R 1,35 naik mendjadi R 1,70. 

. Menurut keterangan ketua Sarikat 
Buruh Penggilingan padi, kenaikan 
harga beras itu mungkin karena har 

ga-padi didaerah “Krawang naik. 
Harganja padi disana 1 ton sampai 
R 900,— (sembilan ratus rupijah).: 
— Ant. 

Tjatatan harga di Singapure 
Harga karet f.o.b. dan hasil bumi 

tertjatat tg. 18/7 (djam 17.00) di pa 
sar NN   R 21,5 djuta, 

Selain itu Kas Negara menerima | 
tjukai (acecjns) minjak benzine dan 

betrol dalam tahun 1949 dan 1950 
sbb.: | 

Th 1949 djurlah & R 63 000, 200-— 
Zh-1950 djumlah &'R 115.600.000, 
Ketjuali vennootschapsbelasting 

Gsii bea-export. jang bersifat uu, 
| Pemerintah Republik “Indonesia, ha- 
nja- menerima Lk. 143 miljun 
(1959) sadja dari kekajaan alam in 
“donesia (minjak), jang diperguna- i 
Ikan oleh perusahasn? asu Onnik | 
memperkajakan dirinja, sedang Pe- . 
merintah tidak mempergunakan ke 

Panitya PON II 
Tanggal 18 kemarin, Panitya 

PON II Jogja mengadakan rapat di 
rumah K.R.T. Honggowongso, diha 
dliri oleh .para anggauta dari ma 
sing2 perkumpulan olah-raga. Kepu 

tusan jang diambil akan mengirim 
kan 11 bagian keolah-ragaan, dian 

taranja, menembak, Gan Iain-lainnja. 

Seleksi2 akan. dimulai besuk. pada 
permulaan bulan Agustus ini. 

Disaraping itu Panitya 17 Agustus, 
telah merentjanakan pula pertandi 
ngan2 dan lain2 jang perlu, di Alun2 
utara. Dan di Umbang-Tirto diada 
tan perlombaan berenang. 

Tennis Solo - Surabaja 
21 Djuli.di Udjung Surabaja akan 

diadakan pertandingan tennis anta | 
ra djuara2 dari Solo dan Surabaja. | 
Dalam pertandingan2 itu akan ikut 
main Sri Sunan Paku Buwono, Pa 
ngeran Surjohamidjojo dan Kolonel 

  

  
Nazir. — RS,    

Sheet No. 1. 2 Ser di 
3 1 SA ASEA jne 
1 MN BASE DNA Na ikaO 

” 17 4 y 1,23 

Crepe C Rena “ 0,94 
5 » hantjuran 36 0,91 

Standard “peng. . bl. 

AURA US an na anta a41 14 
' Standard peng. bl 
| Auet. BEP Ona tega 113914, 
Standard peng. bl. 
OktujDes) NA AN nu okep 
Pasarnja tetap 
Tima putih Muntuk »' 418,00: 
Lada putih Serawak » 935,00 

5 au Sibu » 91500 
ae » Lampung”, 845,00 

» hitam 5 "5 690,00 
Kopra Padang . »' 86,060 

SI Indragiri NA 1 2550 
su Sundried , 

0 pisa nd B0 
Harga “kopi, tapioka Djawa dan 

minjak kelapa tidak berobah. 

Harga karet di Djakarta 
Harga karet 'tertjatat kemaren 

djam 17.00 di pasar Djakarta sbb: 
Sheet No. 1 f.o.b. Djuli R 7,85 pemb. 

” . 2 ” » 1 145 3) 

2 KO Sh Sa 2.120 djadi 

Crepe ,, 1 Bu 8,80 -pemb, 
Sheet ,, 1 ready Been 

"Priuk 639 djadi 
Pasarnja tetap. : 2 

EMAS, 
Harga emas tertjatat kemarin du 

lu djam 17.00 di pasar Djakarta sbb: 
DANA Ta en AR 35,— 

K MA Men AO 9 3 — 
5 DRM N Oa AA Aa ir daa 

pi JOGJA tgl. 19-7251. 
NEAMa Do Ie aa R 383,175 

ip INA skokan ban Wine 11 38, — 
9 Me Hu Baba OA aa 02, 

Perak MUrAb aan bana hr OUj38 

Buruh dan ai sangat gelisah, : 
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urid2 dan kebutuhan sekolahannja.. 

“Murid baru diharuskan bajar uan 
"pangkal R. Gx dan. peng gee 

BR. Si 
Menurut iman Nur 

praktis. Tapi 
. masih ada curangnja, | 

murid-murid tidak mesti : 
  

   

      

   

  

    

        
      

  

rena Praptonlik Sup Jeena, 
in lagi mengharus bi 

| tang tinggal pakai bangku L Nur 
pagi, tapi Keuana ra 19 pan 

    

matah karena Na era ter 
menerus naik, dan kemarin Laaan 
djadi R. 8x— sekilo. 

Berabe tjoba tenangkan pikiran- | 
nja. Kan sudah terima hadiah lebar- 
an tempo hari ? djau 
tapi kan sudah habis dan a 

  

nja 
sekarang, lebaran sudah Tama Jewat, E 
harga naik terus. 

Lha kalau tempo hari tidak dika- 
:sSih konitehInbaraa | 2? — Ja, Mana, ae 

- djawabnja. 

Berabe sahut : Nah. sekarang 'mo- 
goki sadja Pedagang2 beras! 

Tapi Kemis malam Djunvat malah 
Berabe jang dimogoki, tidak disedia- 
kan nasi oleh Ma' Berabe. 

2 EA 
1 

— Mudah-mudahan ' mantep mma 
muran Mr. Wilopo lebih pandai me- 
ngendalikan harga. Kalau melihat 
namanja memang orang berani. 
. Namanja sadja : wu opo ? "5 Mau 

apa, ajo ? 
| Mudah-mudahan sadja betul2 ur. 
Wilopo berani melawan harga jang 

  

terus naik, dan tidak sebaliknja ber- 
' kata : Mau apa, Iha song sudah be- 

gini nasibnja ! ! : 

  

  

Pa Putih Bt 

The Crusades 
”$ ESUNGGUHNJA pilem ini la- 

ima,tetapi masih berisi abadi. 
' Sedang pembikinannja. (tehnikop- 
namen) baik. Agak banjak aksi jang 
asli (natuurlijk).- Karena peran2nja 
dipegang oleh bintang2 lama djuga, 

Loretta Young dan Henry Wilcoxon. 
Meskipun pilem tsb. reproduksi, 
toch tidak mendjemukan. 

“The Crusades keluaran filmproduc 
tion Paramount Pictures, pimpinan | 

““Cesill de Mille, jang sudah terkenal | 
akan hasil2 jang bagus. 

 Tjeritanja Sudah diketahui. Gerak ' 

“an dari seluruh negeri di Eropa, jg 
- akan memulihkan atau membuka da 

erah Jeruzalem, tempat sutji dan di 
pudji oleh kaum Kristen. Semua ra 
dja dari negeri2 itu turut membang- 
kitkan rakjatnja untuk maksud jang : 
sutji..Kota Jeruzalem waktu itu di- 

tutup rapat2 oleh kaum saracenen, 
seorang Kristenpun tidak dapat me 
nerobos kekuatannja. 

k Pertempuran terdjadi antara ka- 
um Kristen dan kaum Musiimin de- 
ngan serunja. Tidak ada jang kalah | - 
dan tidak ada jang menang. Achir- 
nja diadakan kompromi perdamaian 
antara radja Inggeris Richard van 

Leeuwenhart (Henry Wilcoxon) de- 
Tigan radja Muslimin, dengan tjam- 

pur tangannja isteri Richard, jang 
telah mendjadi tawanan dari Musli- 
min. 

Selama berperang dengan kaum 
Saracenen, timbullah dalam kesatu- 
an2 Eropa tjetjok antara radja Ing- 

geris « dengan radja Perantjis, me- 
ngenai kedaulatan Inggeris dikemu 
dian hari. Menurut perdjandjian me | 
.mang adik radja Philip dari Peran- 

tjis akan dikawinkan dengan Ri- 
chard. Tapi dengan kehendaknja sen 
diri ia menikah dengan puteri dari 

Berengia, jang sangat bertentangan 

dengan maksud Philip. Tapi untuk 
en NE An bersama, bersama2 me 

madju dalam perdjuangan. Ra- 
aja 'Richard jang mengingkari djan- | 
djinja telah didaulat turun dari tach 
ta, dan mendjadi orang biasa sadja. 
Achir tj 2 “Richard dapat Na 

1 Babi 

: diputar di Soboharsono 
hun Panai 

  

      

vat Naat. no an 

8 1 ag Ka “In Pena 
   

  

          

         Bung Kriti S3 BUP 

      

    

  

   

     
   
     

  

        

      

     

    

   
   

| nja sebagai berikut: 

   

abnja : Betul, 

sekarang & selandjutnja. 

. MINGGU PAGI MATINBE DJAM: 109.00. 
1 5 : "B AD Handa dengan 

  

    
    

  

      

    

| Nanas Mentotulakan Wonogiri, jang 
Huasnja 1200 ha. 

. Panitya2 17 Agvat 
| di Klaten 

| Pada tg. 18/751 djam 10 di Klaten 

  

an likinja tanah2 
kin oleh Negara. 
masukkan djadi tanah hak desa. 

   

   
jang belum mempunjai garapan ta- 
nah dan dipungut padjak seperti dar 
lam UUD Pe ghapusan Padjak | 

9. 

TPI enerangan Sar. Hn 
| 0 dari B.T. I, Sec. Keuangan Sdr. 

ari P.G.R.I. dan See. Rapat2 | 

d Sumarto dari S.B.G. 5 , 
Selandjutnja dapat” dikabarkan, Pertiobaan Sekolah Me- 
papkin karena belum adanja kon h 
, Dewan Pemerintah Daerah Ka | nenga 4 tahun . 
Jaten telah mengundang segenap | Atas inisiatief" para guru SMP. 

'isasi/ Party dan Djawatan2, : Wonogiri, mulai bulan Dju 
elandjutnja dapat djuga berdiri | fi ini didirikan S.M.P. bernama ,,Pan 

Panitya IT Agustus dengan susunan | We Sila” jang diadakan pada Waktu 
1 sore, lamanja 4 tahun, jang mengam 

(bil murid? lulusan S.R. 6 tahun. 
5 Hal ini adalah suatu pertjobaan, 

mengingat atas pendapat dikalangan 

   
  

  

   

Ketua Sdr. Dwidjo dari D.P.R., 
'akilnja Sdr. Wignjosubroto . da: 

Parka, Sec, Sdr. Machdi dari P. 
N Keuangan Sdr. Ahmadi dari 

| Masjumi dan Djueri dari Bank An 
ara. Mana anggauta?2 dari wakil? 

temyat | 
baik dengan berdirinja 2 Pani | 

jang sama tudjuannja, - . maka | 
n andjuran Djawatan “Pene- 
“kedua panitya tadi. Ternoda 

uaikan diri. P 

bak dimiliki Negara 
“Barisan Tani Indonesia tjabang 
Wonogiri dalam konperensinja 'be- 
lum lama ini di. Wonogiri - dihadiri 
oleh segenap koordinator, “utusan 
B.T.I. Sukohardjo dan utusan. koor- 
dinator B.T.I. daerah Surakarta. : 
Dalam konperensi tsb. dibitjara- 

kan mas 'alah tani dan tanah bekas. 
tanah persewaan diperusahaan Sa 

   

    

    

     

    

  

| 

sadja lulus dari S.R, 6 tahun jang 
biasanja umur 11 hingga 13 th. sa 

at berat mengikuti peladjaran2 di 
S.M.3 tahun Ta halnja pada MU 
BO dulu. 2g 

    gat bahwa disatu 

| Sekolah: Ekonomi atas 
' partikulier 

5 Mulai bulan Djuli ini di Solo telah 
didirikan Sekolah Ekonomi bagian 
Atas dari usaha partikulir, bernama 
»Mercurius”, atas inisiatief sdr. Su 
parman, guru S.E. Atas dan S.M.A. 

2g 

      

'kian kini Solo mempunjai Sekolah 
| Ekonomi bag. Atas dua buah. 

Rumah sakit untuk pe- 
njakit perempuan 

Telah dikandung niat oleh Djawa 
tan Sosial Karesidenan Surakarta 
akan mendirikan Rumah Sakit jang 
spesial akan memelihara orang2 ig 
diserang penjakit kotor. Pembitjara 
an mengenai itu akan segera disele 

    (Rakjat Kulon Progo me- 
njingsingkan lengan 

- badjunja 
“(Sambungan halaman 1). saikan. 
Keradjinan setagen dan lurik. Menurut rentjaha “Rumah Sak 

“Keradjinan ini banjak terdapat di (tersebut akan dapat didirikan (di an 
  

|Nanggulan, Kenteng, Sentolo dan (ka) pada bulan Agustus jang akan 
Samigaluh. 'Pembikinan sebulan bi- | datang, dan jang akan memimpin 
sa mentjapai 50 bal atau harga jnja ialah Dr. Slamet, seorang ahli 
R, 235.0008 penjakit Kelamin dan Kulit jang ki 

Produksi setagen tiap - bulannja | ni bekerdja pa. R.S. Kadipolo.     800 kodi ataw harga R. 80:000.— Te- 
api mulai bulan Djuli ini (karena ki 

saingan luar negeri, “Rana mentja- , 
| pai NP Ta Pa $ 
i 
1 

Ne andjing gila! 
“ Mulsi kemarin di Klaten telah di- 

njatakan adanja bahaja penjakit an- 
djing gila didaerah Klaten. Kepada 
penduduk dikarap berkati?2, dan bila 
terdapat ada jg. digigit andjing su- 
paja memberi tahukan kepada jang 
berwajib. 

Tali jai sisal : 
"ali ini banjak dibikin di Nang- ! 

| gulan, Kenteng dan Samigaluh. Tiap 
bulan produksinja bisa sampai 2 ton. 

| Tali dari sisal ini dikirim ke Ban- 
dung, Tjirebon, dan Djakarta. 

Kopra dan minjak kelapa. 
“Seperti diketahui daerah Kulon | 

Konperensi tadi memutuskan dimi- | 

tsb. selekas mung- | 
Selandjutnja di- | 

Kemudian diberikan kepada petani ' 

     
| 

| 

guru2 S.M. bahwa murid jang baru | 

bag. C Negeri di Solo. Dengan demi 

  

KEDAULATAN  RAKJAT 
    

  

HALAMAN IV. 
  Ma anaaNana Pa MANA NP ea 

  

Keluh kesah dari para empu? mau 
pun seniman? angkatan muda terha- 
dap wajang Pantjasila achir2 ini me- 

rupakan protesan2 jang disampai- 
kan, baik kepada “Pemerintah jang : 
Gianggapnja | sebagai pelindung ke- 
budajaan asli maupun kepada pen- 
tjiptanja ialah sdr. Harsono. Berhu- 
bung dengan banjaknja reaksi ka- 
rena mungkin kurangnja penerangan 
dari fihak pentjipta terhadap tjipta- 
annja wajang baru. ini achir2 ini, 
wartawan kita telah menemui sdr. 
Harsono. 

Disamping kritikan: pudjian 
Dalam suatu pertjakapannja anta 

tjelaan maupun kritikan2 jang sa- 
ngat pedas telah diterimanja, tetapi 
disamping itu djuga tidak sedikit pu | 

  

  

djaman. 
At pertanjaan denga 

ar apa saudar 
jang Panti: 

gunakan 
Purwo sebagai dasarnja dan 

bentuk itu tidak 1 

    
        

   

   

    

n 

    

| 

Bertjakap2 dengan pentjipta 
wajang Pantjasila 

Djawa baru, utk djaman baru 
Bentuk lama, berdjasa utk. masa lama 

IMBULNJA wajang Pantjasila tjiptaan sdr. Harsono Hadisoeseno kini 
ternjata menggontjangkan banjak para seniman? terutama di daerah | 

| pusat kesenian dan Kebudajaan gogja dan Solo. 

| Pantjasila kita (de vijf zuilen. 

  
ra lain diterangkan bahwa memang | 

djian2, terutama dari para achli2 ke | 
budajaan jang tahu akan perobahan | 

  

   
|& nian Djawa asli, didjawabnja 
| bahwa maksudnja ialah akan melan- 
| djutkan mystik, ethik dan aesthetik | 

jang Purwo dalam bentuk dan si-' 

fat jang republikein dan menuang- 
kan keda larmnja sjarat2 pendidikan   
tehnis - intelectueel dengan melukis 
kan keadaan djaman modern. Saja 
bermaksud akan memperkenalkan 

van 
onze staats - Phyissofie) kepada se- 
Turuh pelosok agar mereka  menge- 

nal filsafat Pantjasila kita, 
Mentjari sifat repapiNen pa- 
sional. 

Dari sekarang Kita harus memulai 
dengan membangun kesenian dan ke 
budajaan kita jang mempunjai sifat 
republikein nasional jang disesuaikan 
dengan tjita2 dunia baru dengan 
menggambarkan kedjadian2 originee! 

| dari perdjoangan kemerdekaan kita, 
dan tidak Iuva djuga menggambar- 
kan symptomen jang ada dalam per- 

Gjoangan kita sepersi nembrantasan 
nepotisme, misalnja. Kalau ada orang 

| menuduh, bahwa saja dengan . wu- 

| jang Pantjasila itu hendak merusak 
' kesenian Djawa asli, karena adanja 

| perobahan bentuk wajang, Pa sang | 
Na karena wajang .Gedok” dan ,,Ma 

| dya” djuga mengambil type wajang 
| Purwo. Lebih landjut ia menjatakan 
| bahwa dalam jaman baru ini kita 
| harus menjesuaikan. kebudajaan kita 
| dengan kemadjuan negara, lepas da- 

  

|ri pada sentimen saja hendak mero- : 
| bah segala lukisan? adanja Ratu, Pa 
| ti, Tumenggung, Emban dll. meng- | 
| gambarkan susunan monarchie un tuk | 
| Ha dengan susunan - republikein. | 

| Dalam wajang Purwe ada 
an2si2 jang bertentangan de- 

ngan djiwa kesatuan. 
Banjak wajang Purwo jang meng- 

gambarkan penghinaan terhadap se 
'sama bangsa sendiri dan djuga wa- 

| jang Gedok, sepertinja orang2 Indo- 

! 

i 
| 
i 

| semua jang bentuk air mukanja me- 
| Yupakan.penghinaan dan tidak sesuai 
: lagi dengan diiwa persatuan 
Lagi 
ce 

kita. 

ngan djaman sekarang sepertinja 
ng saudara jang terk andung 
1 perang Bratajuda, adalah nja 
ertentangan dengan djiwa persa- 

   

tan
g ne 

Ga. 
2 

lar 

: 
b 

2
n
l
e
t
a
 

: | tuan kita..Gan nbaran2 wajang Purwa 
| tjasila, jg satu ber- 

| sifat monarchistisch dan jang lain re 
publikein, adalah merupakan dua 
antipoden belaka dan bagi. orang2 
jang bertanggung: djawab terhadap 
pendidikan masjarakat tentu mene- 

| dan wajang P    

tjonto jang sudah tidak sesuai | digunakan sebagai a 

| dikata 

' da kita, 

« keterang 
jan baru, njata2 merobah da | 
udajaan lama. Dari kebudaja : 

  

2 
mui beberapa kesukaran, karena bu- 
kankah tiap perobahan atau pergan- 
tian Pemerintah membawa dasar Pe 
merintahan baru jang akan memberi 
nidup dan djiwa tjap baru kepada 

seni kebudajaan nasional. 
Sedjarah telah mengadjukan kepa 

demikian iggmelandjutkan 
annja, bahwaspergantian Pe 

    

  

   

   

wa asli mendjadi Hindu-Djawa | 
$ ang Hindu-Djawa Islamis- 

. Saja tidak membentji keseni 

an lama, 
baik2 sepertinja'tjandi2 dan mas- 
djid2, tetapi disamping .itu kita ha- 
rus membangunkan bentuk baru jang 
sesuai dengan keadaan. djaman. 

Memang berdjasa, tapi untuk 
Gjamannja masing2. 

Wajang2 peninggalan lama boleh 
sangat berdjasa, tetapi untuk 

| djamannja masing2 dan sekarang 
| sudah sampai saatnja untuk mentjip 

takan bentuk baru jang sesuai de- 
jngan panggilan djaman jang dapat 
| dipindahkan dari djaman lama ke dja 
iman alam baru. 

, kah dalarn wajang Pantjasila terkan 

: 1 "dung banjak pendidikan dan pene- 
| nesia Timur dilukiskan sebagai bugis | 2 3 P P rangan rakjat, didjawabnja bahwa 

| memang itulah maksud. tjiptaan wa- 
jang Pantjasila dan tjukup mempu- 
njai perlengkapan dan bahan2 jang 

lat negara, teru 
tama alat penerangan asli melalui 

rasa jang mendekati Psyche rakjat 
dan alat pendidikan rakjat jang da- 

| pat memelopori mentale revolusi da- 
lam mengadakan percbahan djiwa 
setjara besar?an, guna melaksanakan 

tjita2 Pantjasila kita. Jaitu, menge- 
ajar deradjat jang sama dengan 
bangsa2 lain supaja setingkat harga- 

| nja sebagai bangsa merdeka - didja- 
| man atoom jang serba modern ini. 

|ja akan berusaha bertemu 

  
| 

bahkan harus kita pelihara 

Selandjutnja atas pertanjaan, apa- | 

Ingin kerdjasama dengan ahli? 
kesenian lainnja. 

Saja kira para seniman jang tahu 
akan perobahan djaman akan menje- 
tudjui idee saja ini, karena saja se- 

suaikan dengan gerak roda djaman. 

Bila waktu sudah mengidzinkan, sa 

dengan 

pemimpin? karawitan di Solo seperti 
Dr, Moerdowo, Dr. Padmonegoro, 
Soerjohamidjojo dll. untuk kami 

adjak mentjiptakan kesenian baru, 
'mitsalnja membentuk dans jang mo- 

dern jang mempunjai djiwa  nasio- 
nal guna membangunkan kesenian 
dan kebudajaan jang nasional repu- 

blukein. 
Djika mungkin kita bentuk bersa- 

.ma-sama suatu studio untuk menda- 
patkan klassieke bouwstoffen dan ber 
sama-sama mengarang gending jang 

“berdjiwa nasional guna membangun 
republik kita dalam satu , conserva- 
torie. 

Saja akui terus terang, bahwa wa- 
jang Pantjasila jang kini merupakan 
sebagian dari idee jang terkandung 
pada saja, baru berkembang di Dja- 
wa-Tengah dan kini di Djawa Ba- 

rat baru terbentuk suatu panitya wa 
jang orang Pantjasila dengan bahasa 
pengantar Sunda dan promotornja 
adalah Lili Somawirja. 

Demikian pertjakapan wartawan 

kita dengan pentjipta wajang Pan- 
tjasila Harsono Hadisoeseno. 

Siaran RADIO 
DPJUMAT 20 DJULI 1951. 

Gelombang : 59,2 dan 122,4 m 

Siaran dari Mesdjid Besar 

Jegiakarta. 
Ruangan Rumah tangga. 
Hidangan siang oleh Musik 
Tiup Jogjakarta. , 
Taman Putra 
Ruangan Angkatan Perang. 
Peladjaran agama Isiam 
untuk Kanak-kanak. 

Krontjong dikala sendja. 
Tjeramah Ki Hadjar 
Dewantoro. 

Seni Suara Djawa. 
Warna-warni Indonesia oleh 
ORJ. 
Obrolan Pak Besut. 
Djadi Djajeng dukun duka. 

  

| 19.40 
| 20.30 

21.15 
21.30 

DJAKARTA. 
12.45 Njanjian Tariminah. 
17.00 Taman Kanak2. 
18.15 Orkes Krontjong Puspa 

Kemala, 
Orkes Harmonium Kenanga. 

Seni Djawa Studio Djakarta. 

20.30 
22.15 

SURAKARTA. 
13.45 Orkes Krontjong Tjepaka 

Putih. 

Rajuan Sore. 
Seni Suara Djawa. 
Seni Musik. : 
Malam Meraju-raju. 

17.00 

18.15 
19.15 
met   

    

  Progo: banjak menghasilkan hasil 
kelapa, seperti minjak dan kopra. 
Perusahaan minjak dan kopra ber- 

diri disana. Beberapa diantaranja 
adalah bersifat perseorangan. Kini 
telah ada rentjana untuk AAA 
kan perusahaar Kopra. 

Selain keradjinan2 tsb. diatas, tai 
dapat pula keradjinan lain2, seperti 
barang2 tanduk, kaju, sabut, gen- 
teng, Fi 

MULAI MALAM INI   
| 

Koperasi. 
| Seperti telah kita katakan diatas, 
ji penduduk Kulon Progo mempunjai 

| sifat gotong rojong. Hal ini diperku- 
| at lagi dgn. adanja koperasi2 didae- 
rah itu. Di 13 kelurahan kini telah 
berdiri koperasi. Meskipun dialami 

| bermatjam2 kesukaran, namun tiada 
' tanda koperasi2 itu akan ditutup. 
Dalam usaha ini dipergunekan tena- 

CECIL B. De MILLES 

Flim sedjarah jang terkenal.   
| Minggu matince djam: 10.20. 

THE CRUSADES. 
(KRVISTOCBTEN). 

Dengan LORETTA YOUNG — HENRY WL.coxon. 

Djam: 5 Bea 9. 

un keatas. 
   

      

  ga2 jg. djudjur, berani aan berdjiwa 
cooperatief. Tenaga2 itu kebanjakan 
mempunjai kepertjajaan atas diri 
sendiri, artinja tidak menjandarkan 
diri" pada bantuan orang lain. 

Pamong Krido. 
kes | Tentang keradjinan tenun ,,Pa- 
mong Krido” di Nanggulan dapat di 

tuturkan, bahwa sifat keradjinan ini | 
semi-Koper Tn Untuk modainja oleh 

ara 
cra PERHATIAN ! 

“ini 'mempunjai tenaga buruh 26 
orang. Pun keradjinan ini dewasa 
ini mengalami beberapa kesulitan. 

| Jang dihasilkan selain barang2 te- 
nun, djuga pajung, Pan Gap 
tennisnetten. 5 : 

ATTRACTIE: 

menarik, — dll. 

PEMBELI STAND2: 
Harap berhubungan pada: 
AMAL": 
HEERMAN. Ne Kesimpulan. 

Meningat kea adaan? jg. demikiar 
'itu, maka perlulah kiranja pemerin: 

| tah jg. selalu mengandjur2kan supa- 

"ja rakjat dalam alam merdeka se- 
| karang ini menjingsingkan lengan 
badju untuk membangun kemakmtw 
'an memperhatikan keadaan daerah 
Kulon Progo itu dgn. tindakan? jang 
-njata,” untuk mendorong penduduk- 
nja memberi sumbangan kepada usa 
ha menjelenggarakan tjita2 jg. di- 
utjapkan oleh Wk. Presiden waktu 

480-7. 

  

479-T 

nPASAR MALAM AMAL" 
Diadakan di Aloon-Aloon Purwokerto 

TANGGAL 15 AGUSTUS Sj/5 5 SEPTEMBER 1951 
  Bank. Negara : telah disanggupkan .- 5 k Pan 

Re 25000 Ke , PERTUNDIUKAN: 
Jang sudah diberikan menurut ke- Wajang-Orang, — Ketoprak, — Sandiwara dan Hula-Hula 

terangan baru R. 16.000. Keradjinan »STAR. REVUE", — Openlueht Bioscoop, — dll. 

Draai-molen, — Tari-tarian, — “niknakinm2 Concours jang 
.. 

dengan tuan-tuan: 

(da. HOTEL , BESAR” — Kamar No: 18. 

“UDJIAN MASUK 
- untuk S.M.E.P. MATARAM (Sekolah Den Pa eloidavarin pa- 

da tg. 30-31 Juli 1951. Sekolah PAGI dan BERSUBSIDIE. Pendaf- 

taran -mulai sekarang di BINTARAN WETAN 11, Jogja. 

PERHATIAN ! 

»PANITYA. PASAR MALAM 
NJOO KOO SIA dan -R. 

Pe 
ARE Dj. Besar 5 PURWORKE 

    

  menindjag daerah ini, jaitu : negara 

  
Indonesia jang ken dan makmur. 

Di 

Masih menerima murid baru. 
DIDJUAL: Kek 

| Perusahaan Gunting Rambut 

: »EXELSIOR” 
' Tugu kidul 91 — Jogja. 

    k 
DJUAL SATU KEGSkK 

di Malioboro 10. 1 

Dari kaju djati R. 1500.— 
- kontan. Pembeli bisa pasang 

di Pasarkembang (Balokar) 
kami sanggup bantukan dapat 

"atas tanah Hamente, 
Pengurus Hotel Djokja” 

Malioboro No. 10. 

Ea 
00 7 3 
T Ploeg pagi, siang, malam. 

- 

Djan Kal 1 ag 8 

      
   Audi MURPHY 

dan Toga NOLAN. i        

AT
A   

  

  

EMPERI 
Telah genap 5 tahun (tg 20 Djuti 19. 

atas perkawinannja anak kami jang 
. SH. SRI HARTATI S. MARTOREDJO 

den can 

HR. SUKARDI MARTOSUBROTO 
Mendapat kurnia Tuhan dalam keadaan senat dan abadi. 

483-7. 
  

    

Ki SA ph 
s/d 20 Djuli 1951). 
tertjinta 

  

h Ot Na Mukta 
(Tucu- KIDUL 30 JOGJA 

Keluarga Rd. IBU NENG 
2 "Ea No. 2, Kebumen, 

) 
Tjepat dan rapi. Terima panggilan 

358-7. Telpon 72. 
1 nyang 

KLEERMAKER KURSUS 

»Indonesian Tailor” 

Systeem : Paris, Amerikaansch, Duitsch, biasa. 
Pimpinan : Se-orang jang achli dan berdiploma (17 th. practijk). 

Pemp. S5. JOSOSUDARMO. 

        

           
        

     

  
Delanggu.   476-7 

  

  

       
    

   

    

dari 4-1-2 Kilg 

Menengah Atas: 

nja R 1,—.         

: Km. Ind, (Harahap) Ri 45— 1 

f Perniagaan Luar Neg:. ,, 11.50 

Eiconomie Ind. 5 LTD 

Memegang bk. tunggal ,,' 12.50 

Dubbeiboekh. Pmtj. 50 

Step by step I yr 6-50 

KN al oU 

Ne ana nan suka Koro 

A. New course I aa 10-— 

" IT seakan 

ALMANAK NAS 9 6— 

Semua pesanan tambah 1064 

ongkos kirim. Sedikitnja R 1.- 

| ss2—7 |     
  

  TN 

  

    

  

  

   
    

   

  

   

  

Djaja- -tahannja bert 

baik di lapangan ke-olah-r: 

Kemadjuan ini 

jang tepat dan dimasak 
adalah hasil pe 

Masih sedia djihd I, harga R 5.—. 

AA Atma at 

tamgkas 

  

edjak. dalam makanannja 

disunakan BLUE BAND 

dengan Blue Band 

TELAH TERBIT: 

TATA NEGARA INDONESIA 
DJILID KE - 

Oleh: Dir. IMAN sok 

Sambungan Tata Negara Indonesia ajitia E 

Tebal 99 halaman, ukuran 13 X 18cm. 

HARGA RR 6— 

Pembelian: 
10 s/d 49 ex, dapat potongan 207G6. 
50 sid 99. 

100 ex. keatas 

250n. 
3004. 

” 1, 

y , 

Kitab peladjaran dan batjaan bagi Sekolah Menengah dan Sekolah 

Ongkos kirim dan alat pembungkus 10x dari harga netto sedikit- 

Toko Buku ,,K. R.” 
"TUGU 42 — JOGJA. 

ambah. Tjara bertindaknja lebih tegas dan djitu, 

igaan, maupun dalam. 'pekerdjaannja sehari-hari. 

nghidupan jang sehat, oleh pilihan makanan 

jang lezat. rasanja dan sangat 

berfsedah untuk Peran badan jang sehat 

BLUE: BAND .mempertjepat pertumbuhan tubuh jang kuat serta 

menambah semangat bekerdya. Hanya terbikin dari tumbuh-tumbuhan. 

Buaran UNILEVER 
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