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| sama tentang Kaesong itu. Ada jang 
i.optimistisch, berdasarkan factor2 jg. 
"ajata. Ada pula jang pessimistisch, 

    

  

per, nguudah, Tiga dapat pula diper- 

aphbile - 
3 sungguh? kedua pihak menghendaki 

  

disangkutkan soai2 jang tidak lang- 

“mua tentara asing ditarik mundur. 

. dameian. 

|. #idak boleh ada tentara asing, sebab 

' kemerdekaan negara jang ,,didjaya” 

tentara asing 
segera akan. 

. daripada pandangan 

        

  

ah : Mba perun- 
dingan2. “demikian rupa, sehingga 
$ sudah mulai bertanja, akan 
ada hasilnjakah perundingan Kae- | 
song ini, ataukah Kaesong akan ter- 
njata kosong beluka. : 

Memang keadaannja sangat ruwet 

mampaknja. Djuga pers diluar nege- 
ri belum mempunjai pendapat jang 

rdasarkan factor? jang njata pula, 

Sesungguhnja, soal Korea bisu di- | 

sala 
Dapat ea soal 'ini, 

  

Ha 

| perdamaian di Korea, tidak lebih, ti- 
“dak kurang. Dapat sulit, apabila ke- 
pada soal perdamaian di Korea itu 

Ta ada sangkui-pautnja. 
“1” 2 

“mengenai soal penarikan tentara 

asing dari Korea itu, masing2 dele- 

gasi mempunjai pendapat sendiri2. 

Pihak Korea-Utara menghendaki se- 

Pihak P.B.B. ((U.S.A.) berpendirian, 

tentara P.B.B. akan harus tetap di 
Korea, djustru untuk mendjaga per- 

— “Pada hakekatnja, pendirian ma- 

   

berderet" 

kota 
Sukarno meletak! 
nga pada tugu p 
masi dan tugu p 
lawan. 

denticel 

  

    
   

  

        

    

   
   

ra Tabing dan 
9 Km) penduduk 

g djalan. Di- 
den dan Njonja 

1 karangan bu- 
gatan prokla- 
ormatan pah-   sing2 pihak ada dasarnja.  Korea- 

Utara berpendirian, disesuatu negara 

hak demikian berarti pengurangan 

keamanannja Na Pena “Padang seolah-olah : 

  

Kemudian be dengan rom- 
bongan dan pembesar2 kota" Padang 
Presiden berkeliling 
ngibarkan bendera . 

kota jang me-' 
dan beberapa 
ngan gapura2.. 

mengadakan pe- 
tempat telah dihiasi   'Prinsipieel, pendirian itu benar. 

- Tetapi pada seat sekarang ini, se- 

“lagi belum terbentuk suatu negara 
“kesatuan Korea, pendirian jang de- 

- mikian itu tidak mempunjai dasar | 

menara 2 7 | 

-.Faruklah, hari sekarang Gg ini semua 4 
ditarik -dari Korea, | 

terdjadi. bentrok lagi | 
antara pihak Utara dengan Selatan. 
Sebab, lepas daripada segala perten- : 
tangan politik jang pada hakekatnja 
tidak dapat dikatakan tidak terpe- 
ngaruh oleh dua raksasa besar jang 
berdiri dibelakang lajar itu, instinct 
membalas dendam pasti akan mera- 
djelela. Dan kita tahu, perang Sdu- 

dara biasanja sangat hebatnja, lebih 
hebat daripada suatu meperangan 

antara dua pihak jang berlainan ke- 

bangsaannja. 
E 

- 

Dilihat dari sudut itu, pendirian. 
pihak P.B.B. mengandung kebenaran 

djuga. Tetapi, djiangan dilupakan, 

dalam persengketaan Korea itu, P. 
B:B. sebagai organisasi internasional | 
sebenarnja sudah kehilangan sifat | 
internasionalnja itu dimata pihak 
Korea-Utara, djustru karena pihak | 
P.B.B. telah ikut tjampur dengan 
sendjata setjara actief. Dengan de- 
mikian pihak P.B.B. telah bertindak 

sebagai suatu partai, suatu pihak, 
dalam permusuhan Utara lawan Se- 
latan, sehingga Utara tentu sadja | 

tidak dapat menerima pihak P.B.B. 

sebayai djuru pemisah jang lepas 
subjectief se- 

perti misalnja jang telah terdjedi 
tempo hari dalam persengketaan In- | 
donesia — Belanda ate tu dalam per- 
sengketaan India — Pakistan seka-g 
raag ini mengenai masalah Kashmir. 

Ditindjau dari Sudut itu, tidak da- 
pat dipertahankan pendirian pihak | 
PBB. itu, jang menghendaki adanja 
pasukan? P.B.B. di Korea, selama 

perundingan, atau kelak, setelah per 

| letakan sendjatu tertjapai. 

3 Ea 

“Apabila perundingan Kaesong itu 
ditindjiau deri sudut kepentingan per 
.damaian di Korea, dan dilepaskan, 
dari soal ikut sertanja R.R.T. dalam 
P.B.B. serta soal masuknja Taiwan 

kedalam daerah lingkungan R.R.T. 
ataukah Tiongkok-Nasionalis, perun-. 

. dingan Kaesong pada hakekatnja- ti- 
su “usah menemui kegagalan. 

— Selandjutnja, untuk menghindar- 

  

kan terbitnja bentrok lagi antara 
Utara dengan Selatan, tentu akan 
lebih memberi harapan, apabila pen 

.djagaan perdamaian 
suatu badan dapat dihormati ' 

pihak, artinja, ti- 

   
    dak dituduh berat 

arti aro Wi Peng bina. sadja, 
- Sasa 1 NN 

  

“Surat2: Kane ppi, naik | 
harga langganannja 

Dalam rapatnja. tgl. 18 Djuli jl. 
Perserikatan Persurat kabaran In- 
donesia telah memutuskan menaik- 
kan harga langganan surat2 kabar- | 
nja. Menurut putusan itu mulai tgl. 
1 Agustus j.a.d. 

R. 3.50 sebulannja. Sebagai diketa- 

dilakukan oleh | 

kepada salah satu ' 
Te "1 ma tk pn | 

harga. langganan | 
semua surat kabar jang tergabung | | 
dalam P.P.I. akan dinaikkan dengan | 

rajaan dan kedatangan kepala nega- 
'ya itu disambut rakjat dengan sorak ' 
| dan pekik merdeka. 

Dapat diterangkan ' bahwa Padang 
belum pernah dapat kundjungan ke- 
pala negara. Ditempat kediaman 
Gubernur Presiden € f 
upatjara kehormatan 
Minangkabau oleh 
pakaian -adat.dan.: 
sirih, pandji2 dan pajung kuning. 

Djangan lekas Iepaskan ! 
tanggung djawab. 

Dari sini rombongan menudju ke- 
lapang Banteng dimana menurut tak 
siran. telah ada kira2 20.000 rakjat 
menunggu untuk menghadiri rapat | 
umum. Tampak tidak kurang dari 
11 spandoeken jang antara lain 
menghendaki agar supaja Sukarno - 
Hatta mengadakan presidentieel za- 
ken kabinet. Ada djuga spandoek 
jang memuat: tulisan ,,Sukarno- 
Hatta djanganlah terlampau lekas 
melepaskan tanggung.djawab jang 
sedjak tahun 1945 kami harapkan”. 

Presiden antara iain dalam pidato- 
nja itu memberi peringatan bahwa. | 
negara mempunjai UUDS jang dgn | 
tegas menjatakan kabinet itu harus 
“parlemeontaire. 
PAN memberi andjuran Presiden 

   

   

   
menurut adat 

PEMERINTAH telah membentuk 
sebuah panitia, jang berkuwadjiban 
menetapkan anggaran belandja tam 
bahan pada anggaran bolandja un- 
tuk tahun '50/51, jang telah dima- 

djukan pada parlemen itu. Demikian 

diterangkan oleh Menteri Keuangan 
Mr. Jusuf Wibisono. Sebagai ketua 
Panitia Penetapan anggaran belan- 

dja tambahan tsb. telah diangkat 
tesaurier djenderal Mr. Sutikno Sla- 
met, sedangkan anggauta2nja terdi- 
ri dari para sekdjen Kementerian2 

Perekonomian, Pertanian, Pekerdja- 
an Umum dan Perhubungan. Panitia 

penetapan anggaran belandja tam- 

  

mm Kotabesar Surabaja kele- um 
bihan wanita 9000 orang 
MENURUT statistiek diko- 

tapradja Surabaja, dalam bu- 
lan Djuni jl. djumlah pendu- 
duk wanita disana ternjata le- 
bih 9000 orang bila dibanding . 
dengan djumlah penduduk Ila- 
ki-laki. Didjelaskan dgn. ang- ' 
ka : wanita ada 409.826 orang, 
sedang laki-laki ada 400.679. - 
orang. Terutama dalam ka- 
langan Indonesia dan Eropah 
perbedaan wanita dan laki- 
lakinja kelihatan banjak se- 
kali jaitu digolongan Indonesia 
lebih 19.000 orang, dan digo- 
longan Eropah kelebihan 1000 

. orang wanita. Dikalangan la- 
“in-lain, misalnja Tiong Hoa, 
“India, Arab dan lain-lainnja 
djumlah laki- -lakinja ternjata 
lebih banjak daripada wani- 

senja 

Umur wanita lebih 

&. pandjang ? 
4 MENURUT statistiek Dja- 

watan Kesehatan Kota, dalam 
bulan Djuni jl. djumlah kema- 
tian golongan Indonesia ter- 
tjatat 733 orang (432 laki-laki 
dan 341 wanita), golongan 

|| Tiong Hoa ada 65 djiwa (42 
laki-laki dan 23 wanita), Arab     hui anggauta P.P.I. itu sebagian be- 

| sar terdiri - pers asing. —RD. 

D Brasiten at, Kakan 

" Madang minta presi- | 
Kabinet: 

Kulahntan meriah dengan Tn adat 
ALAM perdjalanan ke Sumater? hari Djum'at jl. telah sampai di Pa- 
dang pada djam 08.39 Presiden bersama dga Menteri Dalam Negeri 

dna rombongannja telah tiba dilapangan terbang AURI, Tabing” 
Jang) dimana ia Gisambut oleh para pembesar sipil, militer, polisi. 

(Pa- 

| berkata bahwa jang dfpat merobah | 
| UUDS itu hanjalah constituante. Hal 
.itu dinjatakan Presiden berhubung : 
| dengan tuntutan2 pada spandoeken : 
' Supaja Sukarno-Hatta bertindak dan 
mengadakan presidentieel zaken 

| kabinet. 
| Andjuran Ruslan Abdul Gani. 
|. Djuga dinasehatkannja agar supa- 
| ja rakjat terus berdjoang “untuk 
mengatasi akibat2 perdjoangan jil., 
memberi isi kepada kemerdekaan dan 
menjelamatkan negara dari amuknja 
taufan internasional. Sebelum pi- 
dato itu Gubernur dan sekdjen Kem- 
pen bitjara pula. “ 

Ruslan Abdul Gani antara lain 
mengandjurkan agar supaja rakjat | 
memelihara persatuan dengan alat2 
negara didaerah dan dipusat. De- 
ngan tjara demikian kata Ruslan, 
kesulitan akan bisa. diatasi. 

Sehabis “rapat umum maka Pre- 
siden bersembahjang Djum'at dima- 
na ia diminta djuga untuk berpidato. 
Djum'at sore dibioskop Capitol Pre- 
siden memberi wedjangan jang ditu- 

| djukan kepada para pemuda dan pe- 
mudi. Malam Saptu ditempat kedia- 
man Gubernur dilangsungkan  pe- 
lantikan Gubernur Sumatera Tengah 
Rusian Muljohardjo. Upatjara itu ! 
Gihadiiri -oleh Presiden dan Menteri 
D. N. dan pembesar2 sipil dan mili- 
ter. Ant. 

Seksi L. n bitjarakan 
perdamaian Djepang 

  |   
|djandjian dengan negeri perlu lebih 
: dulu mendapat persetudjuan . dari - 

2 parlemen, 

“Seksi L. N. Parlemen Sabtu. pagi 
3. mengadakan rapat mengenai soal 
“perdjandjian perdamaian dgn Dje- 
.pang. Rapat itu hanja bersifat pe- 
nindjauan sadja. 
Dalam keterangannja Mr. Sunar- 

' jo, Ketua Seksi L. N. Parlemen a.l. 
“menerangkan, bahwa tiap2 per- 

. sebelum ada | undang2 

| dan, 

. Karat “dukatjita 
Presiden 

Berhubung dengan terbunuhnja 
Radja Abdullah dari Jordania Presi- 
Gen Sukarno atas nama Pemerintah 

dan Rakjat Indonesia hari ini mengi- 
rimkan kawat turut berduka tjita 

1 kepada Manahan Jordania. RD. 

  

  Utjapan Ilima kasih 
|. Oleh Istana Presidenan Merdeka 
| di Djakarta telah diterima ' kawat? 
iutjapan terima kasih dari radja Bei- 
igia Boudouin, dan Presiden Peran- 
tjis Vincent Aurioll Utjapan terima 
kasih radja Boudovin itu diberikan 
sebagai balasan atas 'utjapan sela- 
mat Presiden Sukarno berhubung 
enobatan sebagai radja Belgia, se- 

dang Auriol memberikannja berhu- 
bung dalam kawat utjapan selamat 
“Presiden Sukarno terhadap perajaan 
hari mawional Perantis. RD. 

D0 HARIAN UMUM 
Citerbitkan oleh Bibitya Penerbit. "Kedaulatan "an (Anggauta Pa 

Boudouin dan Auriol.. 

Pendirian Australia 
— Ahd. Irian tetap 

Menteri L, NW. Australia Casy Sab- 
“tu pagi jl. telah tiba di Djakarta 
dalam perdjalanan penindjauan di 
Timur Djauh. Malam Ninggu Casy 
akan mengadakan pembitjaraan ti- 
dak resmi dengan Menteri Suhardjo. 
Pada hari Minggu jl. ia mengundju- 
ngi Puntjak dan hari ini bertolak ke 
Singapura. Kepada pers Casy mene- 
rangkan, bahwa kedatangannja di 
Djakarta tidak mengandung tudju- 
an2 jang chusus: Tentang ma'alah ! 
Irian dikatakannja bahwa pendirian 

| Australia tidak berobah. RAD. 
  

Mr. Tambunan Ketua 
tetap Parlemen 

Wk. Ketua Il Parlemen Mr. 
bunan kini telah diangkat 
Wk. Ketua tetap Parlemen. Betag 
WK. Ketua II dan III masing2 jalah 

Tam- 
sebagai   Arudji Kartawinata dan Mn "Tadjud- 

din Noor RD: 

  

Oo 

Berhubung dengan kemungkinan 
ini menurut Konsulat Dewan Ekono- 
mi Indonesia Sumatera Utara di Me- 

keinginan untuk mendirikan 
pabrik kertas memang ada dari be- 
berapa orang di Tapanuli. Menurut 
jang diketahui, modal untuk men- 
dirikan pabrik kertas itu telah ada 

tersedia R 600.000.—, sedang pabrik 
kertas itu berharga 1,4 djuta rupiah. 
Mesin untuk pabrik kertas ini dapat 
menghasilkan 3 ton kertas sehari. 

Djuga terdapat keinginan untuk 
mendirikan pabrik es didaerah Asa- 
han. Kini didaerah'itu ada pabrik     

   
   
    

  

es, jang berdiri dibawah kekuasaan 
Bank Dagang Na al. 

Oleh J. Pohan, taris konsulat | 
Dewan Ekonomi 
Utara di Medan, 
perlu menambah psjrik es didaerah 

esia Sumatera 
tanggap sangat      itu una membanggkaum nelajan,.   pengetjualianna. “Kemudian ia belim' 

mau mengemukakan pendapat Seksi | 
IL. N. Parlemen mengenai naskah 

  

“perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang. RD. 

| Tidak akan “adakan 
nasionalisasi 

Dari P.B. Tambang Minjak Indo- 
nesia di Djakarta dikabarkan, bah- 
wa P. B. tsb. tidak bermaksud akan 
mengadakan nasionalisasi tambang 
minjak jang dikuasai oleh modal rak 
sasa asing." 

“Adapun pendirian ini didasarkan 
perhitungan, bahwa  nasionalisasi 
minjak tidak akan memberi keuntu-     

    . 2 djiwa, laki-laki semua, 
cm mun emtanemapsan 4 mn . ta Ha 
  

ngan kepada Indonesia selama per- 
Dengan tidak ber- | diandjian KMB masih tetap berlaku. 

RD. 

Panitya Penetapan Mangarani 
belandja tambahan 

Untuk selidiki kekurangan maximum pengeluaran 
bahan tadi selandjutnja kuwadjiban 

|ajuga untuk menjelidiki sampai di- 

limana kekurangan maximum dapat 
| dipikul oleh pemerintah dengan da- 
pat dipertanggung djawabkan menen 
tukan pengeluaran2 jang harus di- 

utamakan dalam masa pembangun 

| an dan memadjukan usul2 njata rne- 
'ngenai pengeluaran2 mana, jg. mung ' 
Ikin Gapat dikurangi atau dibatalkan. 
|Dimaksudkan, agar panitia tsb. da- 
| pat menjelesaikan kuwadjibannja. 
dalam waktu 1 bulan, supaja hal itu 
dapat dipeladjari lebih landjut oleh 
Dewan Keuangan dan Ekonomi dan 
oleh kabinet. Pemerintah berharap, 
bahwa selambat?nja dalam waktu 
2 bulari anggaran belandja tambah- 
an tsb. dapat dimadjukan kepada 
parlemen dalam sebuah nota pero- 
bahan. Demikian Menteri Keuangan. 

| — RD. 

  

Balai Pemuda Djawa 
Barat 

Oleh Inspeksi Pendidikan Masja- 
rakat di Bandung kini telah dapat 
didirikan sebuah Balai Pemuda Dja- 
wa Barat bertempat di Bandung. 

mentjukupi kebutuhan2 organisasi 
"pemuda pada umumnja. (Re 

Harryman, utusan istimewa Pres. 

Truman, kemarin mengadakan per- 
temuan lagi dengan Dewan Pengurus 

Minjak Inggeris — Iran: Dalam per- 
temuan 2 djam kemarin dulu Har- 

| 'ryman telah mengadjukan TN 
aa soal kepada Dewan. 

Selandjutnja kalangan wartawan? 
mengatakan, " bahwa beberapa dari 
usul2 itu akan diterangkan kepada 
PM. Iran. Dikabarkan selandjutnja, 
buhwa dalam sidang kemarin dulu 
terdapat beberapa kemadjuan jang 
tertjapai.   

| Balai Pemuda.itu dimaksudkan "utk 

  

jang dalam usaha penangkapan ikan 
sangat memerlukan es. Pada waktu 
terachir ini kekurangan es sangat | 
terasa, sehingga banjak penghasilan | 
ikan dari kaum nelajan Indonesia di- 
daerah itu tidak dapat digunakan se- 
tjara produktif. 

Djuga dikalangan nelajan ada ter- 
dapat keinginan untuk 'merrbeli mo- 
tor Diesel guna perahu2nja. 

Hanja kata J. Pohan, umumnja 
| jang mendjadi kesulitan ialah soal 
keuangan. : Harga motor Diesel an- 
taranja R 85.000.- sampai R 60.900--. 
Dalam pada itu pemerintah sendiri, 
terutama Djawatan Perindustrian, 
tidaklah mempunjai kuangan jang 
kuat untuk membantu  keinginan2 
rakjat guna membangun perusaha- 
an2 sendiri. 

“— Berhubung dengan hal ini, J. Po- 
han dari konsulat Dewan Ekonomi 
Indonesia. Sumatera Utara, akan 
mengusahakan pembangunan usaha2 
jang kooperatif, dan setelah ,sesu- 
atu rentjana jang konkrit diper- 
oleh, maka akan diusahakan pula 
untuk mendapat bantunan jang se- 
perlunja lagi dari pemerintah. Ant. 

t 
t 
I 

i 

Konperensi Pemuda 
Demokrat 

Malam Mingg u jang lalu di Ban- 
dung telah diadakan resepsi pembu- 
kaan konperensi Pemuda Demokrat 
seluruh Indonesia di- Bandung. 

Dalam kata sambutannja . ketua 
P. D. Sdr. Subagio Reksodipuro an- 
tara lain mengatakan, bahwa pada 

| dewasa ini pemuda Indonesia telah 
| kehilangan semangat kepemudaan, 
dan ketjewa karena tjita2 17 Agus- 
tus 1945 telah seakan-akan lenjap 
pula. (R.D.). 

  
1 
1 

Menuntut minimum pensiun, 
Pada hari Minggu tg. 22/7 Kesatu 

an Kumpulan Pensiunan (K.K.P.) di 
Solo mengadakan rapat umum dige 
dung Harmoni, dengan mengundang 
semua para pensiunan baik jang su 
dah menerima pensiun/tundjangan 
maupun jang belum. 

Dalam rapat tersebut dibitjarakan 
soal tuntutan supaja pensiun diperbe 
sar  'sehingga  serendah-rendahnja 
R 150.— Ta : 

| Selain itu oleh Pengurus Besar 
dari Djakarta didjelaskan urusan 

pensiun/tundjangan jang sekarang 
dan jang akan ar 

  
  

lah R. 30.000.— 

Berbagai babak Akan dibu- 
“ka di Medan 

Lru Djakarta Tokyo Consulting Bureau 

Dipokusumo, ' telah dibukakan kemungkinan untuk mengimport ba- 
han? jang diperlukan guna mendirikan penggergadjian kaju, pabrik bi- 
hun, pabrik korek-api, potlot, kertas dan djaga pembelian motor Diesel 
untuk perahu? nelajan, demikian didapat kabar dari 
Ekonomi Indonesia Sumatera Utara di Medan. 

diketuai oleh Ir. jang 

konstilat Dewan 

  

Paberik Rokok ,Tjap 
Pentjak” terbakar 

Karena sabotase. ? 
Kemis 19 Djuli 1951 kira2 pukul 5 

pagi, telah terdjadi kebakaran hebat 
dalam gedung2 paberik rokok kre- 
tek ,,/Tjap Pentjak” di Malang. 

Berkat ketangkasan pasukan pe- 
madam api, maka kebakaran dapat 

dibataskan, walaupun demikian ke- 

rugian ditaksir tidak kurang dari 
R. 10.000.— 

Dalam penjelidikan “jang dilaku- 
kan oleh polisi, didapat kenjataan 

bahwa kebakaran terdjadi dalam se- 

buah gudang bagian loteng (atas). 
:Dalam loteng ini disimpan barang? 

jang sangat gampang mendjadi um- 
pan api, diantaranja terdapat sim- 
panan minjak. z 

Ketjurigaan polisi ditimbulkan ka- 

rena hasil2 penjelidikan tsb., dan 

polisi menduga bahwa terdapat per- 
“buatan sabotase. 

Selama penjelidikan telah dikete- 
mukan bekas2 jang njata dan mu- 
Gan dilihat dari 8 telapak kaki. 

Pengusutan lebih landjut” “masih 

sedang dilakukan oleh polisi Malang. 

Gudang2 paberik ,,/Tjap Penijak” itu 
dimasukkan assuransi untuk djum- 

I.P) 

t 

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

  

Sebulan BR. 9— ) 
Etjeran R. 0,50 2 

ADPERTENSI : 2 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70 

  

  

    

Berhubung g terbunuhnja Radja Ab- | 
dullah dari Jordania, maka kini di- 

sana diadakan djam malam dari ma- 
tahari terbenam — hingga matahari 
terbit. Ditapal batas antara Israel 

ditutup. Dalam pada itu P.M. Jor- 
dania telah memberikan perintah St- 

paja diambil tindakan keras terha- 

dap siapa jg melanggar peraturan? 

jang telah ditetapkan. 

Adapun upatjara pemakaman Ra- 
"dja akan dilangsungkan hari ini. Pe- 
NGUMUMAN berduka tjita telah disi- 

arkan diseluruh dunia. Arab. 
Kemarin, di Cairo, Sekretaris djen 

dral Lembaga Arab telah mengelu- 
arkan keterangan mengenai peng- 

ganti Radja Jordaan "itu. Tidak da- 
pat diungkiri lagi, bahwa. pengganti 
jang sjah dari Radja itu ialah pu- 

teranja jang. sulung jang bernama 

sEMIR CHAMAL” jang kimi berada 
di Swis untuk istirahat. —BBC. 

Turki masuk Dian: 
(djian Atlantica 

Ment. L. N. Turki telah menerang- 
kan kepada Madjelis Nasional Tur- 
ki, Bahwa Turki telah menerima baik 
andjuran2 Inggeris untuk masuknja 
Turki dalam Organisasi Perdjandjian 
Atlantica. Keterangan Menteri L. N. 
Turki tsb. oleh para hadirin disam- 
but dengan tepuk sorak jang hangat. 

Menteri L. N. Inggeris, Morrison, 
dikabarkan akan mengeluarkan ke- 
terangan lagi kepada madjelis ren- 
dah, pada hari Senin ini mengenai 
sikap Pemerintah. Inggeris tentang 
per selisihan minjak dengan Iran. Hal 
ini dipandang perlu, perundingan2 
antara utusan Amerika Serikat dgn 
menteri L. N. Iran Moh. Mossadegh 
karena demikian anggapan para war 

|tawan politik tidak akan mengubah 
' keadaan sedikit pun. 

  
  

Sama2 memusatkan tentara 
India - Pakistan tuduh- 
menuduh. 

Pakistan telah mengirimkan .pro- 
tes baru2 ini kepada P. M. India, 
Nehru, mengenai adanja pemusatan 
tentara2 India. ditapalbatas Pakis- 
tan. Sebagai djawaban atas protes 
tsb., P. M. Nehru djuga mengakui 
adanja pemusatan tentara2 India di 
tapal batas, akan tetapi itu hanja 
Gimaksudkan. untuk pertahanan sa-. 
dja, dan pula berhubung dengan 
adanja pamusatan2 tentara? oleh 

| Pakistan. 

Dalam pada itu perdana menteri 
Pakistan kini melukiskan, bahwa 
djawatan Nehru itu sama sekali ti- 
dak memberi  djaminan baru. Ia 
meminta kepada Nehru, supaja diada 
kan penarikan kembali pasukan2 
India dari daerah tapal batas, agar 
dapat terlaksana keamanan, bukan 
sadja antara kita, tetapi pula untuk   perdamaian internasional. 

  

Seperti diketahui dalam perunding- 
an hari Sabtu kemarin dulu telah 
diputuskan untuk PA Mag ai BA lagi 
hari Rebo atas asuh pihak komunis. 

Radio Peking mental 

sDalam,pada itu radio Peking me- 
'njiarkan berita, bahwa perundingan 
hari Sabtu itu pihak delegasi PB 
telah menolak adanja kerdja sama 
untuk: memasukkan . dalam agenda 
“mengenai “penarikan kembali ten- 
tera2 asing dari Korea. Menurut 

-radio Peking : selandjutnja delegasi 
PBB dalam pertemuan itu menerang 
kan, bahwa itu adalah soal politik, 
dan tidak masuk perundingan gen-   Dari kalangan pensiunan | 

  

tjatan sendjata di Korea. 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa 

delegasi. komunis kemarin dulu te- 
lah minta djaminan, bahwa mereka 
supaja . diberi kelonggaran keluar 
pergi sesuka hati antara Kaesong 
dan Pyongyang, ihukota Korea Uta- 
ra dengan tidak ada serangan udara 
dari PBB. 

Joy beri djaminan! 

Menurut keterangan lebih landjut 
pemimpin delegasi PBB Joy telah 
memberi  djaminan dengan menge- 
mukakan sjarat2 kepada kaum ko- 

unis, bahwa mereka lebih dulu 
memberitahukan tentang gerakan- 
nja dalam beberapa jang akan  da- 
tang. Pula memberi tanda2 jang te- 
rang pada ru sama 

  

“pengurus kongsi minjak Inggeris — 
Iran telah bertolak dengan pesawat 
terbang dari Basra ke London untuk 
memberikan keterangan tentang ke- 
dudukan minjak di Iran kepada para 

direktur kongsi2 TAnJaN disana. 
-— BBG, 

j Harryman tetap di Iran. 

| 

Utusan istimewa Presiden Truman, 
Harriman, menerangkan bahwa ia 

akan tetap tinggal di Iran selagi te- 
naganja masih dibutuhkan. Semen- 
tara itu pembesar2 Iran di Abadan 
kemarin “dulu telah memerintahkan 

Lembaoa Krebudeman Indonesia 

Kon. Baravaasth Gencotsehap 
. KW akan MO Ren | 

akankah   yanKuncen 

— HARRYMAN ADJUKAN SOAL BARU 
sa Inggeris dari maskapai minjak 
Inggeris — Iran, supaja meninggal- 

kam Iran dalam. tempo 24 djam. Be- 

rita lain menerangkan bahwa selu- 
ruh angkatan udara Israel akan di- 
kerahkan utk memindahkan 100.000 
orang bangsa Jahudi jang tinggal 

di Iran ke Israel. Hal ini adalah ka- 
rena penarikan kembali pengakuan 

Iran terhadap Israel. 

Acheson pemimpin USA 
di S. Fransisco. 

Presiden Truman mengumumkan,   | bahwa Menteri LN. A.S. Dean Ache 

Bementara itu. dikabarkan, bahwa. kepada 2 orang pegawai tinggi bang. son akan memimpin delegasi A.5, ke 

  

     

Yoy tidak mau tafsir 
Usul djaminan Utara diterima Ridgway, 

dgn sjarat 
ETUA DELEGASI PBB 21 perundingan di Kaesong dengan Ppi- | 
hak komunis hari Ahad kemarin telah mengadakan 

djenderal Ridway di Tokio. Setibanja dikota tersebut ketua Idelegasi Joy 
tersebut tidak man memberi tafsan kepada para wariawan tentang 
kemadjuan perundingan di Kaesong itu. 

rundingan dgn 

| Sepi pertempuran. 
bata pada itu hari Minggu ke-' 

marin menurut laporan dimedan pe- 
rang Korea sepi. Serangan ketjil 
hanja dilakukan oleh pesawat2 jet 
dari Amerika Serikat. BBC. 

  

Penerbangan Inggeris- 
benua Eropa dikurangi 

Karena pemogokan para 
ahli tehnik. 

MENURUT BBC maskapai .pe- 
nerbangan Inggeris & Eropa telah 
menetapkan membatalkan sedjumlah 
penerbangan2nja  kebenua Eropa, 
karena adanja pemogokan kerdja 

| lambat dari kaum tehnik penerbang- 
an di London baru2 ini. Mereka ti- 
daik puas akan tawaran jg diberikan 
kepada mereka tentang soal tun- 
tutan gadjih. 

  

Pertahanan Taiwan di- 
bitjarakan 

KEPALA missie militer Amerika 
di Formosa dan - wakil2nja untuk 
angkatan darat, laut dan udara hari 
Djum'at berunding dengan menteri 
pertahanan Tiongkok nasionalis. 

mengetahui mereka telah membhitja- 
rakan soal pertahanan terdepan   dari Taiwan. BBC. 

konperensi 
perdjandji- 

an perda- 
maian 

dgn.  Dje- 
pang di San 
Fransisco. 
Dari Cana 

da dikabar 
Kan, bhw 

delegasi Ca 
nada ke 

konperensi 
tsb. akan 

dipimpin 
oleh Men- 

Ceri da, WN 
Canada 

$ Pearson, 
  
  

TAHUN VI — NOMOR Aa NY 

|izin untuk mengangkut 5 

' tinger ini kini dalam 

  
( | 

  

Pertentangan di Krem- 

  

   

— Djam kista ii Jordania 
  

Djasa2 baik Australia 
belum perlu 

Kata Nehru.« 

P. M. India Nehru telah memberi : 
tahukan kepada P. M. Australia, Ro- 
bert Menzies, bahwa djasa2 baik - 
Australia tidak diperlukan pada ting 
kat sekarang ini dalam hubungan 
antara India dan Pakistan. 

Sementara itu perdana 
Pakistan Liaguat Ali Khan telah “ 
memberikan djawabannja puia ke- 
pada Australia, akan tetapi apa isi 
djawaban itu tidak diumumkan. 

menteri ' Fa 

  

  

  

. 

lin ? 
DUTA keliling Phillips - Jessup 

Djum'at jang lalu mengumumkan, 
bahwa 'tawaran Amerika Serikat 
buat perundingan2 perdamaian an- 
tara 4 negeri besar dan Rus 
sih ada. Selandjutnja & 
bahwa deadlocknja perundingan di wg 
Paris itu oleh 4 besar adalah sema- £ 
ta2 disebabkan pertentangan Ki 
lin. Ia mengatakan, bahwa 
hal ini Rusia akan me smggunakan 
perundingan Paris itu hanja untuk 
suatu maksud merintangi wusaha2 
pertahanan dari negara2 Barat sa- 

  

   

   

   

  

|dja. Demikian radio Amerika. 
  

Pemalsu lisensi ditangkap 
Kepala Duane diselidiki. 

Dari pihak jang mengetahui di- 
dapat kabar bahwa seorang Tiong- 
hoa telah ditangkap oleh jang ber- 
wadjib karena' dituduh. met 
sangkut paut ,dengan penj 
pan dari Penarukan, dimana y 
rintah telah, dirugikan sebanjak 
R 11.000.000.— Ternjata surat licensi 
pengeluaran kopi dari Panarukan jg 
sudah tidak laku lagi itu serta djum 

lahnja dipalsukan itu adalah ter- 
tulis atas nama firma  Tiong 
tsb. Surat lisensi itu memberik: 

ton | 
di 

  

   
    

  

      
   
    

untuk Singapura dan harus 
dari Surabaja dan lisensi itu 
berlakunja tg. 25 April jl. Tern 
djumlah 5 ton itu dirobah djad 
ton dikeluarkan dari Panarukan di: 
waktu berlakunja tidak dirobah se- 
bagai pengeluaran dilakukan 20 Dju- 
ni. Semua ini telah dapat terdjadi 

habis ! 
   

      

atas bantuan Kepala Duane Pena- 
Djuga Be - rukan R, J,.Bertinger.. 

    
polisi. Dikatakan bahwa 
onghoa tsb. sudah lama ' mendiad 
perhatian polisi berhubung hal-hal 
jang mentjurigakan. Ant. 

Tuntutan Buruh Es hasil 
Setelah ada pemogokan selama 2 

(dua) djam jang didjalankan oleh 
Buruh Es Pabrik Petodjo jang ter- 

gabung dalam Sarekat Buruh Es 
Tjabang Semarang, pada tgl. 16 Dju 
11951 jl., pihak madjikan mengada- 

kan perundingan dengan pihak bu- 

ruh jang mendapat keputusan seba- 
gai berikut : 

a. Pihak madjikan mentjabut kem- 

bali pemetjatan buruh 30 orang 
banjaknja. 
Melaksanakan 

      aan 

kenaikan Upah 
rata2 2075 buruh harian dan bu- 
lanan, ditambahnja pula beras 

14 kg. sehari diberikan mulai ber 

lakunja tg. 1 April 1951 hingga 

sekarang jang akan diterima oleh 
buruhnja. 

Pensiun kepada pegawainja jang 
telah bekerdja liwat dinas menu- 

rut Peraturan Pemerintah jang 
telah disetudjuinja. 

Makanan diawasi 
2 Orang mat ndadak. 

Peristiwa Eat mend 
telah terdjadi baru2 ini di: 
Tionghoa bernama T.T.L. lokapa- 
san disebuah warung di Kedung c 
(Surabaja) menjebabkan perhatian- 
nja para dokter2 disana untuk me- 
ngadakan penjelidikKan  seperiunja 
mengenai makanan2 jang terdjual 
di warung tsb. 

Peristiwa ini terdjadi diwaktu 
sendja ketika orang Tionghoa -ter- 

   
   

    

sebut hendak membajar makanan2 
jang telah dimakannja. Tanda pe- 
nganijajaan tidak kedapatan, karena 
itu menurut dokter2 perlulah  di- 
adakan penjelidikan hal 'makanan2 
jang didjualnja diwarung tersebut. 

Lain berita mengenai kematian 
jang setjara mendadak: seorang Be- 
landa bernama W. v. B. dari djalan 
W. B. Supratman, mati mendddak 
seketika, sedang minum rokok srutu. 

Peristiwa jang .achir ini menurut 
polisi ialah mungkin disebabkan oleh 
penjakit djantung jang: diderita W, 
v. B. tersebut, sebab ia adalah men- 
derita penjakit itu. H. U. 

  

Djakarta— Bogor 4-1 
Kemarin di Djakarta dilangsung- 

Menurut keterangan kalangan jang kan pertandingan sepakbola antara 
Kes. Persidja.dan Bogor untuk me- 

rebut djuara PSSI Djw. Barat. 

Dalam pertandingan babak per- 

tama kedua kesebelasan tadi sama2 
kuatnja hingga sampai achir babak 

pertama mendjadi 1 — 1. Dalam ba- 
bak II pihak Kes. Bogor terpaksa 

mengakui keunggulannja pihak Ia- 

wannja. Selama babak II itu pihak 
Persidja dapat membuat 3 goal lagi, 
hingga selesainja berachir 4 — 1 
utk. kemenangan Djakarta. —RD, 

EL LET 
" APAKAH kedinginan karena hu 

djan terus- “menerus, ataukah sedan 
masuk angin orang tidak tahu. Tapi 
diantara hadirin dan tamu staf K di 
Parangtritis Sabtu jang Talu hanja. 
lah bupati Bantul KRT Purwodining 
rat sendiri jang berpakaian mantoi 
tebal, komplit dengan halsdoeknja,



    

  

    

      

   
    

  

   

  

   

     
   

    
   

       

    
     
   
   
    
    

  

   

  

    
   

      

    
   

    

   
     

       
   

t tidak » anak 
san bermain « “itenga Busan Bah ank satu pe- 

in bahan? makanas : “ntuk 

  

33, tah. Tanba 
ngadakan a 

Pjepang jang a 
1 / Dewan Menteri 

DA lah BYM dan keadaan bewa 
Yak Presiden 1 Ke Ker “AN 

tah djuga me- 
Iperdamatan aga 

Fa aken n 

    
      
    
     

   

  

     

             

   
   

   
    
   
    
   
   

1 
n Kan Ha 

gkan, bahwa Gjika- 
     

   

  

| ngan Indonesia 
- ritiah akan m 

| fimewa kenege 
$ ngadukan pembit 

: she m talk Pen 

   

  

          
         
   1 fak me 

TC donesia a ' hh 
atas dasar keterangan 'em 
@amtkaa “des wan. Perwakilan : 

       

   

    

   
       

   

    

Ta A3 Menonuti Na 
4i hubungan Ind 

i bahwa Salam 

    

  

    

  

           

        

“Mer ngenai pengiriman utusi : 
mewa Kenegeri Belanda dibawah pim h 

2 pinan Prof. Supomo itu : pe 
nerangan menerangkan lagi 
tugasnja untuk mengadakan" 

|. tjaraan? informeel dengan, 
“tah dan kalang gan2 Da 
Gan menggantinja dengal 

nasi Ka 2 

2 “diri Jebih Fajar dkan 

     

  

        
         
      

  

1 

Yuh. daerah. | 
mobil tidak hb “yaka at dengan membentuk badan go | 
|kin rontok " sudah tua. tong rojong untuk pembikinan  pe- 

. Sesampai sudah mu- | ngaliran2 dari.kali Opak kesawah se 
(lai hudjan. 

| garkan, seakan ada apa2nja dianta- 
| 

minajau lagi masa- | 

Idjauan Staf K kemarin dulu itu dike 

Alam sendiri, diikuti oleh Honggo- 
-wongso kepala djawatan pradja, wa 

  

  Skil kepolisian Sujono, wakil kedjak- (ru. Mereka mengadjukan perminta- ' 

saan Supomo, wakil2 pengairan, ga- |an keterangan selandjutnja. Dalam 

'ram, keuangan, kemakmuran, mili- | djawahan pamong . dapat disimpul, 
ug ter al. -nja, bahwa soal masih mendjadi perta- 

     

   
          
      

  

3, jat "mengemukakan jang mendjadi 

Te sg Pa Na ha   

  

     

    

    

    
    

i (perlukan. - 

   

   
   

   

  

   

f rangtritis tida : 
Lia orang "jang: paling d 

han Jurahnja tidak ada ruang perte 

.gowongso menerangkan, bahwa: per- 
temuan ini bersifat ramah tamah 
dan dari hati kehati. Titak perlu ada 
jang disembunjikan, -karena bahan? : 

n (ang dikeluarkan nanti sangat dibu- 
tuhkan pemerintahan jang 

Ipurna2nja. 

  

e . mh tamah k lurahan. Parangtitis 
n | zonder lurahnja 

Pamong O Desa lawan DPR, mesin 1 tulis 
Na 

4 

     
#nan. Na nak dikali Sono sadja. 
“Nah, kolan sudan demikian tinggal 
4 Ini penglaksanaannja., Air sawah? 
ganpai kini diusahakan sendiri oleh 
           

  

        
2 dikel 
 iheturt ini terus me 

nerus sampai habis selesai pertemu- 
an jang diadakan disitu, SANA de 

n sinar matahari samar 
“Lagi-lagi pertemuan ti SANA 

| dengan suasan: ng tidak menje- 

Juas 100. RA. Dalam masa sekarang 
'ini memang air sudah mentjukupi, 
“tapi mengingat masa jang akan da- 

| tang, badan tersebut mintakan perto 
|longan pemerintah untuk turut me- 
'njelesaikan soal 'air ini. Dari pihak 
pengairan Gisanggupi tentu akan ada 
nja air dikeraudian hari. Itulan men 
jadi tanggung SAYA kantor pe- 

(ngairan. 

    

ra pamong desa-dan DPR-nja. Mala | 

|muan, ia duduk dalam jeep (iluar. 
Apa Sebabnja, “entahlah. 

Menurut rentjana rombongan staf 
K akan mampir dipantai Selatan, ta 
pi karena selesainja pertemuan Su- 
dah lewat waktu —— djam 3 siang —, 
“maka diurungkan. Malahan makan 
Te 'sadja akan dibatalkan, Kalau 
2 sea oleh Mipatnja. 

25 Rombongan Stai K. 
“Perlu. “diketahui rombongan penin 

Mesin tulis djadi bom. 
Dengan dikemukakan oleh salah 

seorang hadirin soal pembelian me- 
sin tulis, maka pimpinan Staf K da. 
pat kesimpulan, bahwa antara pa-. 
mong desa dan DPR-nja ada apa2-! 
nja. Karena. keterangan antara ke: 
dua pihak itu, terang bertentangan, 
dan kadang2 salah satu menjembu- 
njikan apa jang semustinja. 

Mesin tulis itu, menurut ketera- 
ngan, telah dibeli oleh kelurahan son 
der diketahui oleh DPR:nja. Dan so- 
al ini wakil2 rakjat mendjadi tjembu | 

  

'tuai oleh kepala daerah SP. Paku 

  

  pembelian diadakan | njaan apakah 
atau sudah dalam pe | dimasa militer 2 

| merintahan sipil. 
Berhubung dengan hangatnja, na 

Ika atas kebidjaksanaan pimpinan 
| Honggowongso soal tersebut diseran 
Ikan kepada panewu. Kreteg untuk 
menjelidiki aan melaporkan kepada 
| daerah. Supaja nanti dapat diurus 
selandjutnja. 

Pertemuan kelurahan | 

Dalam (kata pendahuluannja Hong | 

sesem- 

Soal lain-iainnja. 

Soal jang tidak ketjil, ialah soal 
pendidikan. Karena banjaknja per- 
mintaan, maka rakjat disitu minta 
bantuan pemerintah untuk mendiri- 
ikan “sekolah menengah. Dari pihak 
pemerintah hanja mengatakan, bah 
wa Gikota sendiri guru2 S.M. sangat 

“Dengan spontaan djuga wakil? rak | 

,grundelan” Galam masjarakat, dan 

aa ON “ 5 - 

BN an -Air dan Pemai, 

“nii berat dalam pertemuan itu 

Dek 

1 

    
: Wanita, Kesenian2, 

jang 

tah 38 Organisasi. 
Dungan suara terbanjak rapat me 

njetudjui Pn ja 

Agustus, 
Panitya Naa "nah maksud, mem 

bangkitkan semangat 
Ipada Revolusi 17 Agustus 19405 dgn 
SN 

. Perdamaian Dunia. 
! Tekawaag susunan Pengurusn ja ada 
la - sebagai berikut: 

Tg: 

Sdr. 

Panitya peringatan 17 

Atas inis 
SL. Yjabang Klaten pada tgl: 18 Juli" 
1951 

membentuk FT 

8 Ap dikundjungi 

Ta (SOESI), 
Sdr, 

Secretaris Penerangan: 

sastro (BTT), 

Secretaris Keuangan: 
BEA, “ 

Honorarium bekas 'ang- 
gauta D.P.D. Sudiman 

Dari kalangan jang berdekatan di 
dapat keterangan, bahwa ,,Panitya 

Honorarium anggauta 
man” jang dibentuk pada tg. 6 Djuni 
51 jl, jang berkewadjiban menjelidi | 

ki sjah atau 1 
bekas anggauta DPD Solo Sudiman 

Berdasar atas hasil2 penjelidikan 
tersebut maka Panitya beranggapan 
bahwa honorarium jang diterimakan 
kepada anggauta 
bulan Februari, 
sjah. Akan tetapi bagian bulan April 

dan Mei tidak semestinja. 
Selandjutnja apakah honorarium 

jang dianggap tidak sjah oleh Pani 

Augustus Klaten 

intief Sekretariat S.O.B. 

teiah diacakan rapat untuk 

Panitya 17 Augustus. 

oleh “wakil2 

2 Buruh, Tani, Pemuda, 
Sport, Instansi2: 

penting di jang semuanja ber 

Panitya 17 

an? 
trakjatkembali | 

1 Front Persatuan Nastonal, 

nuri 

Secretaris Umum. I: Sdr, Soeti 
2. Seeretaris Umum 

Ngadino (SARBUPRID, 3. 
Sdr. Padyo 

4, 'Secretaris Actie: 
Sajit Soemartha (PKI) dan 5. 

Sdr. Kardijo 

diri, 

korang 

| Djadi diurus. 
pang 

DPD Sudi   
2011 

|peren 'tidaknja honorarium 

Sudiman bagian 
dan Maret adalah | 

naga, 

tya Honorarium sebesar R 1.450,— 

harus dikembalikan atau tidak, ma diri, 
sih belum ada keputusan.” itu   

Giri itu banjak 

merlukan tenaga 

puan, 
penempatan tenaga jan 
pat dipenuhi masih disediakan untuk 

: Tan nee orang 

    

Masih ada 12.833 p penganggur 
Jang terdaftar baru 158 .laki2, 6 perempuan 

   
    

BNURUT keter angan Djawatan Penempatan Tenaga Daerah Istime- 
wa Jegjakarta dalam bulan Djuni jang lalu telah mendaftarkan diri 

158 orang lelaki dan 8 orang nerei upuan 
nempatannja hanja 17 orang lelaki dan 8 orang Peropai di metntanan 

sebagai pekerdja. 

Keterangan lebih landjut pe tb ata 
kan penganggur2 jang mendaftarkan 

jang kurang meme- 
sjarat2 bekerdja jang di 

kan dari pihak perusahaan2 jang me- 
'sehingga djumlah 

jang  ditemr batkan itu kurang sekali 
djika dibandingkan dengan banjak- 
nja penganggur jang mendaftarkan 

  

  

Dalam bulan Djuni jang lalu telah 
ada permintaan tenaga? untuk  di- 
(pekerdjakan dibeberapa perusahaan 
sebanjak ! 128 orang laki2 dan 

ata achir 
sisa pengang gur 

sedangkan sisa : 

Orang ' lelaki 
Ypuan. 

Djumlah sisa permintaan: btr ah 
5 Pa HI apa tap slah" sisa2 dari penmintaan tenaga2 
jg diterimakan selama ia non-actief | 2 
dalam DPD, telah menjelesaikan bulan?. jang Jalu jang Meiga dapat 
tugasnja. dipenuhi. 

Sementara itu didapat keterangan, 
bahwa tenaga2 penganggur jang di- 

tempatkan di perusahaan2, 
bulan Djuni jang lalu untuk 3. bulan 
jang pertama 'gadjinja separo dipi- 
kul oleh Djawatan Penempatan Te- 

sedangkan jang-separo lainn'a 
oleh Perusahaan atau Djawatan jang 
ditempatinja, Tetapi setelah itu ga- 
Gjih. seluruhnja 
perusahaan 

harus dipikul 

  

D   kurang, maka untuk daerah Grogol 
“masih dir agukan | “apakah ada jang j 
mau. Maka di Supaja rak- 
jat AN ritril zan sekolah menengah | 
partikelir untuk sementara. 
Keamanan djuga dimintakan rak 

jat terutama mengenai gedoran2 ke 

“mengenai air dan pengairan. Meski 
pun pemerintah sudah kberdaja upaja 
'banjak, toch bagi daerah situ masih 
dirasakan kurang. Rentjana kentor 
pengairan daerah sudah selesai, Lg 
gal menunggu kesanggupan Garip 
da rakjat disitu akan bahan2 jg ai 

kehilangan kendiyatay irus, tapi ba 
gi orang Gisitu sudah suatu kepintja 
ngan. 

Soal-garam, obligasi nasional, alas 
tutupan dinja didjadikan bahan pem 

- Dalam pertemuan itu didapat ke 
||tegasan, bahwa rakjat sudah menje 
|diakan bambu jang pernah dipinta- 

            

  

“oleh Mena: per , 
Mononutu.s : 

Haa “kelak tah 
peng ian piha| 

     

   

  

   

  

: bungkan (ingesc 
rnja- DPR 

rintahlah jang akan 
Kap Indonesi . 
nai soal terseb Tea 

Sewaktu ditanjakan Ia 
Pemerintah berpendirian untuk mem 
batalkan Uni sta Indones d 

  

   
   

Ongkos peme 
    
    “ta Besar Sur Anpon 

“anbokposiai penetapan 

“ Padjak d ijakan tsb, berlaku terha- 
ae Kan persil2, jarg letaknja berbatasan 

dengan @jatan2 uni Ne 

ra ole Pemerintah! Resnr padjak di 
emng rsand: rian & as panjang), 
: tanah 1g 2 

             

   
   

  

   
   

    

      
   
          

   

  

   

  

   
   
    

   

    

    

      

  

   

    

  

   

    

           

  

ola 'be- | 
Nona, ag 1   

      5 had entang aruth airku. Memang aneh. rapi Ai mati aku 
i tanah tumpah darah, hut 

. jadi Na. 
mnja ae Ne pi 2 

! 1? Ketika ' aku masih 
Pak itu, tiap bari Ac kerdjaku le 
| bih berat lagi daripada biasa. Tidak 
seperti maeehluk lainnja. Pada hari 
itu mereka pada mengaso. Ada pula 

'Lig menghibur diri, “per 1 kebioskop. | 
ee Pergi kepesisir, berdarmawisata. 

(| Setiap hari Minggu dan hari libur 
Jainnja terpaksa a Menggen 
pemuda jang net 9 

“ditangan pemu 

   

    

     
    
    
      
          

      

     

  

  
     
    
   
     

      

   

   

    

   
   

    

   

      

   
   
    

  

   

     

    

    

    

      

jang | aku sudah tjapik be 
ankna: an pen   

sinpatan mengaso. Jaitu wa 
bangsaku. dtsem 
at ditempat itu 

nvaliden. Aku ter 

Jaku “kelnan Te 
NN an a. 

    

    
   

  

   

   

  

   

      

  

       

     
   

  

karatan diabor R 253000 
ALAIHI satu atjara jang jakan aibisgagkaa pada sidang DPRDPS Ko- 

ke Ktp. 2 
mpud Hak Gjalan” bagi larrah Kota Besar Surakarta. 

g dipeliha- pada golongan V ini tidak boleh me 

pada | adjukan pada sidang DPRDS jad. 

Kota untuk pemeliharaan dan pene- 
Irengan djalan setiap bulannja: a. 

Tiang pemasangannja 
oleh penduduk diaper oleh Pemerin- 
'Itah, tiap bulannja akan merupakan 

kan, jaitu 2000 buah, guna pembiki 

1 Hn bDitjaraan djuga dan mendapat per-   2: . 

Sidang P4 
Sabtu ji. Panitya Penjelesaian Per 

tikaian Perburuhan mengadakan si 
dang untuk membitjarakan pertikai 
an2 SBGLI-OGEM Tijirebon Gan Sar- 
bupri — Perbupri — Avros — DFY, 
:Sidang diketuai oleh Menteri Per 

buruhan 'dihadliri oleh Menteri Pere 

Kkonomian, Menteri Pekerdjaan U- 
num dan wakil2 Kementerian Ke 
uangan dan Kejaksaan Agung. 
Pokok? P4 mengenai pertikaian 

SBLGI/OGEM sbb: 1. Tuntutan bu- 
ruh untuk menda»at hadiah lebaran 

' ditolak 2. PerPpa, jaran selama waktu 
mogok ditolak, 3. 

je. dalah 'rentjana  D.P.D. 

R. 380: 4Klas IV! R. 1,— 5 Klas 
RB 0,50, jang djumlah padjaknja   bibi PB. D. rus menerima kembali Salmon dan 

Tana La aa 35 & 5 Kabar Ann Margono berdasarkan kenjataan bah 
i adalah rentjana jang akan di- ' wa pelepasan ketua orang itu meru 

| pakan represaille, 4. mendesak kepa- 
Bila rentjana padjak djalan ini | da direksi OGEM unutk men npertje 

-disetudjui. oleh DPRDS, menurut | tak siran dapat ae kia pa 2 NN bedryfleider J.P. de 

| djak sebesar rata2 R.-70.000.— se-.j Karena 'perusahzan gas dan listrik | 
bulan. adalah vitaal maka keputusan P4 ini 
Adapun kebutuhan. Pemerintah mengikat kedua belah pihak. Demi- 

kian diumumkan oleh Kementerian 
Perburuhan. 
Mengenai perselisihan . Sarbupri/ 

Perbupri — AVROS/DPV belum di- 
dapat keputusannja. —. Ant. 

pembersihan/pemeliharaan: R:220. 
'b. penerangan  R. 13.000.——-, 

djumlah R. 232.000. 
Selain itu bila penerangan djalan 

dikerdjakan | 

  

  

tjii dalam tegalan2. Meskipun hanja. | 

hatian sepenuhnja bagi pemerintah. . 

direksi OGEM ha- | 

aa 
sa

 

Sa 

an 

lah 

| ama 

itu 

231 

nja   !Konperensi S.B. Postel 
S5. B. Postel Djawa. Timur 

mengadakan  konperensi 
baja nanti pada tg. 28 
Djuni jad. Konperensi tsb. akan di- 
adliri oieh utusan dari Sunda Ke-j 
1 RD. 

tambahan pengeluaran tetap seba- 
njak R 20.000.—. 
Dengan demikian Pemerintah akan 

membutuh! ran beaja .pembersiahan 
dan penerangan djalan2 sebesar 
R 253 »0OD.2. "N BN.   

Tet 
akan | hak pulisi optimistis 

Gi Sura- | Litu, disebabkan karena benggol2 dari 

sampai 286 | grombolan2 'ilu telah dapat.disekap. | 

djutnja njatakin bahwa kesukaran? 
P 

| 
|jang dialami oleh 

Dalam waktu jang singkat sadja 
pada achir bulan Djuni telak dapat 
ditangkap oleh pihak kepulisian be- 
barepa orang 

djadi benggolnja perampok2 itu. Di 
antaranja terdapat 
Asj' 
lam penangkapan itu dapat disita pv 
la sedjamiah sendjata 
dengan peluru2nja. Pun mereka te- 

dosa2 
moeno misalnja, 
telah akui, 
telah melakukan 40 kali 

an Gan 18 kali pembunuhan. 

Dalam 
dapat disita sedjumlah sendjata api, 
terdiri dari 2 revolver, 3 
macuser, 1 jungleriver.dan 2009 buah 
peluru dari segala ukuran. 

Diharapkan dengan 
atas benggolan2 grombolan dari, ke- 

diatasi dan ketenteraman akan bisa 
kembali seperfi sediakala. 

Hingga kini daeran2 di Djawa Ti- 
mur jang masih belum aman adalah 
daerah2 Banjuwangi Sejatan, Djem- 
ber, 

dan Pasuruan. 

Djumblah pembunuhan. 
"Timur selama Djanuari 1951 ada 119 

| buah, Pebruari ada “13, 
April 71, Mei 65 dan Djuni ada 46, 

Djumblah perampok dalam bulan2 

1451, 1g 674, 

  

ni itu Misebabtan kar 

Ranjuwangi dan 
api, seperti Ginjatakan diatas, pi 

Di Djawa Timur keamanan 
ada tendenz perbaikan 

(Oleh. wartaw 

ARI pihak jang mengetahui, wartawan 
bahwa 

   da 
angka jang naik. Harapan baik itu 

Hanny para benggolan dari grombolan? jang selama itu 
haru birukan keamanan 

jang memang men- 

“Soejoed, 
ari, Marsoeno dan Djumar. 

Hadji 
Da- 

api, lengkap 

mengakui semua Kesalahan dan 
jang mereka. perbuat. Soe- 

dalam pemeriksaan 
bahwa selama itu dia 

perampok 

ta. 

penangkapan Soejoed cs. 

stengun, 2 

penangkapan | dari 

nan di Djawa Timur. dapat lekas | lojo. 

Selatan, .Lumadjang Selatan 

di Djawa 

Maret 17, 

mmenyudjukkan 'angka2: 1531, 

1752 dan 833. Kenaikan 
aa bulan Mei dan Dju 

na yueningkat 
teit didasrah2 

Selatan. 

Ta h sela 

    

kembali krirrina! 
ember   

menprendi hal 
nik 

"ihak jang mengetahui tadi selan 

pihak kepulisian 

keadaan Keamanan di Djawa Tineur 
a0hir? Ini membawa harapan jang baik, walaupun djamlah kriminah- 

Yteit dalam Waktu 6 bulan jang adbir ing djika dengan djumlah kriminali- 
ya 6 bulan pertama dalam tahua 1950 jang ialw ada rmeenundjuk- 

didaerah Djawa Yinur. 

| djuru rawat” 
penjakit frambosia. — R.M. 

Soemoeno : 40 kali merampok, 18 kali membunuh 
can K.R. Dj. Timur). 

kita mendapat keterangan, 
Golam waktu jang 

terutama disebabkan tertang- 
telah meng- 

Galam mendjalgnkan | tugasnja, teru 
tama disebabkan karena kekurangan 

tenaga. — 
Kemudian dirasakan pula adanja 

kekurangan alat pengangkutan dan 
alat2 perhubungan. Disebutkan seba 
gai misal, po 

  

Djojosumarto 
Atas usaha ,,Panitya Pemindahan 

Makam Dienazah di desa Pandjang” | 

kota Magelang, pada hari Selasa tg. | kan 
24 Djuli akan diadakan pemutaran 

makam djenazah 
desa Pandjang Slamet Djojesumarto 

Setjang di 
pindahkan ke Taman Bahagia Giri | 

tersebut gugur 
pada bulan April 1949 di desa Bugel 
daerah Setjang. karena ditembak Be 
janda. 

desa Djambewangi 

Djojosumarto 

  

Suntikan serentak 
Djapen Prop. Sulawesi mengabar 

“kan bahwa kini dikota Makasar akan 
diadakan suntikan serentak selama 

16 hari untuk memberantas penjakit 
tjatjar. 

Selandjutnja 
bahwa suntikan serentak guna. selu 
ruh propinsi. Sulawesi akan mema 

kan waktu 6 bulan lamanja, dan Pe 
merintah Daerah telah menjediakan 
uang untuk keperluan itu besarnja 
R. 200.090,— Dalam gerakan sunti 

kan serentak ini telah dapat -disun 
tik 134.000. penduduk. 

Perlu dikabarkan djuga bahwa ki 
“ementerian Kesehatan di Djakar 

dapat 

ta tejah sanggup mengirimkan bebe 
rapa orang dokter dan djuru rawat- 

pernberantasan untuk 

nta- 

11 
perempuan tetapi jang dika- 

bulkan hanja beberapa orang 'sadja. 
Menurut 

Djuni jl. 
dsftar seluruhnja sedjak « beberapa | 
bulan jl. jang belum mempunjai Ia- 

pekerdjaan "sebanjak 11.213 
orang lelaki dan'1585 orang perem- 'I 

"permintaan 
belum da- 

bulan 4 

jang Gi- 

sedjak 

“oleh 

atau Djawatan itu ser- 
dan tenaga jang ditempatkan" 

supaja didjadikan pegawai atau 
buruh tetap. 

almarhum lurah 

dikabarkan 

sebagai penganggur, tetapi pe- 

-- Awas tempe beratjun! — yen 
Dari “djawatan mesenatan! 

II, Jogjakarta dan Laborato- 
rum Umum df? Jogjakarta di- 
dapat Kabar, bahwa didesa . 
Niten, Sedaju (Jogja barat), ' 
baru2 ini telah terdapat tempe 
gembus beratjun jang mendja 
dikan 4 orang tewas dan 12 

orang Jainnja terpaksa dira- 

wat dirumah sakit Bethesda. | 

   

  

Tempe tsb. dibikin sebagian 

besar dari ampas kelapa dan" 
sebagian ketjil dari ,,koro be- 

nguk”, Ratjun seperti tsb. di-' 
atas banjak terdjadi di Kedu 
“Selatan dan residensi Banju- 

mas, : 

  
Selandjutnja diterangkan ' 

dari pihak Laboratorium bah- 

| wa jang menjebabkan  kera- 
4 tjunan itu suatu bacteri, jang 

dalam beberapa hari bacteri 

itu dapat membikin keratjun- 
an dari ampas atau lain2 ba- 

han jang mengandung ampas.     
  

Konsul Amerika Serikat 
Surabaja kundjungi 

Jogjakarta 
Sedjak hari Djum'at jl. Konsul 

Amerika Serikat di Surabaja berada 
di Jogjakarta dalam. kundjungannja 
ke-kota2 Surakarta dan Jogjakarta 

untuk menjaksikan sendiri keadaan 
kota2 kebudajaan itu. 

“Konsul Amerika Serikat itu  di- 
iringi stafnja. 

Di Jogjakarta antara lain telah 
dikundjungi Kraton Sri Sultan Ha- 
mengku Buwono, sedangkan sa'at2 
permulaan pemilihan umum anggau- 

ta DPR daerah Jogjakarta pun men- 
dapat perhatian mereka.   Missi Birma akan menin- 

djau Jogja 
Pihak Pemerintah Daerah Istime- 

wa Jogja menerangkan, bahwa. se- 
rombongan goodwill missi Birma 

akan menindjau Jogja tg. 25-7. Dgn. 

berkendaraan mobil rombongan tsb. 
datang dari djurusan Semarang te- 

rus Hwat Salatiga menudju Borobu- 
dur dan kemudian melandjutkan per 
djalanannja ke Jogja. 

Tamu tadi dalam rentjananja akan 
bermalam satu malam. Jang mendja 

Gi perhatian mereka ialah selain 

La mengadakan pertemuan dengan 
kepala daerah serta instansi2 jang 

pulisi jang tidak ada | bersangkutan, akan mengadakan pe- 
“pesawat tilpunnja, k 

Demikian kalangan tersebut beri | | perusahaan perak. 
kan keterangan kepada wartawan ki 

  nindjauan di Musium Sono- -Budojo, 

Sangat boleh djadi para tamu tadi 
jakan melihat2 pula keraton. 

Pemutaran makam Lurah | Tahunan/Sjawalan Pandu 

Hizbul-Wathon 
Tanggal 22/7-'51 pandu Hizbul- 

Wathon tiab. Jogjakarta mengada- 

pertemuan tahunan dan sjawal- 
an, bertempat di halaman Mesdjid 

| pakuataman, Pertemuan mendapat 
| perhatian dari segenap wali dan ke- 
luarga pandu setjukupnja. 

Dalam pertemuan itu dikemuka- 
| kan tentang ena djaan dan keuang 
an H.W. selama 1 tahun, mendengar 
kan amanat dari Bapak Pemimpin. 
Dan diadakan pertundjukan ber- 

matjam2 ketjakapan dari anak-anak 
H.W. Pertemuan diachiri dengan 
barisan H.W. keliling kota Paku- 
alaman. 

Peladjar2 PamdotuPradia 
Makassar kundjungi Jogja 
“Setelah mengadakan kundjungan 

di Jogja 2 hari lamanja, rombongan 
peladjar2 Sekolah Pamong Pradja 
Makassar - kemarin meninggalkan 
Jogja. 

Hari Sabtu jl., rombongan pela- 
djar2 jang terdiri kurang lebih dari 

(45 orang itu, menghadap Wakil Ke- 
pala Daerah SP Paku Alam dan oleh 
Kepala Djawatan Pradja diberi pen- 
djelasan2 sekitar pemerintahan dae- 
rah. 

| Selain dari itu ditindjau djuga so- 
a12 pemilihan umum. 

  
    

  

8. ETIAP kita, jang ima maa Meeibamah masjarakat” “dihari 
jang akan datang, tentu mengakai, bahwa soai pendidikan  ansk2 

“kita dalam suasana pembangunan ini, adalah hal jang penting sekali. 

Tidak kurang pentingnja dari soal ekonomi, politik dan social, jang Yi 

hadapi oleh Pemerintah dan masjarakat kita, Maka sudah solajaknja, 

bahwa sonl pendidikan ini. mendapat perhatian jang sesuai dari segala 

mem- Japisan dan golongan masjarakat kit a, jang setan tumbuh dan 

bangun. 
“kan       

lan masjarakat Hropa mulai djaman 
| pertengahan sampai abad XX 
| Aliran rasionalisms, jang “dipelopori 

'oleh Copernisus, 
'dunia pada th. 1543, dan dimasuk- 
Ikan dalam pendidikan, berbuah “ se- 
'perti jan 
pada waktu sekarang. 

  

benar2, bahwa ilmu pengetahuan be- (perkataan | 
tum mendapatkan, kebenaran jang (menemui djalan Ta 

“& |sedjati” (de ware werkelijkheid). buntu, untuk “menernukan ,,de ware 

e Ikan melalui pendidikan, hebat dju- 
ga akibatnja di Duropa (Amerika).   

|. Iimu 
oleh Naheae barat, benar2 luas dan 
dalam, sungguhpun harus diketahui 

'sjarakat kepada. perkembangan tech 
nik dan industrialisatie, jang meru- 

“bah sifat masjarakat Na 180”, 

Para Lahir ba 
kir di Buropa j 
berpikir setjar 
yasidneel (intel 
Jectusel),- 
rang telah ada 
jg. nembentang- 
kan, bahwa intel- 
leet sudah ,,ver- 
ateend”  (matu,4 
djadi seperti basi 

Marilah kita melihat pertumbuh- 
   

    

   
   

    

  

    

    

ini. 

jang meninggal 

sekarang dapat kita lihat 

pengetahuan jang ditjiptakan 

'Aliran materialisme, jang disiar- | werkelijkheid”. Mereka mentjari dja 
lan lain, untuk mentjapai tjita?2nja 

'itu. Dan kalau 'ini telah mendjadi 
laliran umum, maka tentu akan di- 
masukkan dalam dunia pendidikan. 
(Dan 'buahnja besar sekali kepada 
'kemadjuan masjarakat. Sekarang di 

Aliran liberalisme membawa. ma-         

dan 

Buropa, 
muldi mentjoba melaraskan 

dikan dengan pendapat baru itu, 
Kami kembali kepada 

pendidikan dinegara 
pendidikan Gan pengadjaran diseko- 
lah Kita boleh dikatakan belum ada | 

perubahan ap32, selain mengenai ba. |: 
hasa perantara (voertaal). Bahasa ini tj 
bukan lagi bahasa asing, 
harus diketahui, 
sekoiah orang masih 

“perantara. 
Isi, 

ih tetap Warjsan dari djaman pen- 
Ijadjahan. Pendidikan gurupun 

8. Tam 

serlu heran atau terkedjut 

zenjataan Ini, 
sia, jang disebut enertie atau traay 

  

dan Amerika orang telah 
pendi- 

persoslan K 
kita. Dalam 

sunggukpun 
bahwa, dibeberapa 

memperguna- 
bahasa Belanda sebagai bahasa 

sifat Gan sisunan pendidikan di 

pengadjaran Gisekoloh kita ma 

'be- k 
Kita tidak, 

melihat 
sehab watak manu- 

ditindiau kembali, 

jam “tu 

jang Tikepalai oleh Drs. Adam 
Bachtiar. 

negeri (Guru, 
kepala Kantor 
esunanan. Bolo), maupun se- 

bagai orang pergerakan. (ke- 
pala departement urusan. pe- 
ngadjaran Parindra, 
ris Congres Pendidikan Nasio-' 

Sdr. S8. Brodjonagoro penulis 
karangan am, sekarang djadi 
epala Balai Penjelidik "dan 

Perentjana Pendidikan Indo- 
nesia, Suaitn djawatan daripa- 
da Kementerian P.P.&K., 
Jogja, disampuig Balai. sema- 

Ygi 

uga di Djakarta, 

Sdr. Brodjonagoro memang 

selalu bergerak dilapang pen-: 

dikan, baik sebagai pegawai 

dan kemudian 

Pengadjaran 

sekreta- 

heid, tetap ada dan tidak mudah di nal th. 85 — 42, sekretaris 

sesuaikan Tn perubahan  dja- Badan ' Kongres Pendidikan 
man. Indonesia Uh “47 -— 49) 

Pekdidihani adalah usaha djangka 

pandjang. 

' umur 6 @ 7? tahun sampai kepada ke- 

dewasaannja 
au 

tahun. Djadi kalau sedjak sekarang 

kita 

semangat dan tjara baru, maka ba- 

ru 20 tahun jang akan datang kamyi 

Pendidikan anak2 mulai 

memerlukan waktu 6 

6 —5 18 tahun, dibulatkan 20 “ 

nvulai mendidik anal? kita dg       (Bersambung halaman. 4). 

djaannja jang 

Sdr. Brodjonagoro djadi kepa- 

menterian P.P.&K. 

pada th. 81. — 22 Sdr. 

nagoro. beladjar dinegeri Be- 

landa. 

Sebelum, mendjabat ' peker- 

sekarang ini, 

Pendidikan. Masjarakat Ke- 
di Jogja. 

Untuk mentjapai hoofdacte 

Brodjo 

Red, 

i 
| Para peladjar itu djuga mengada- 

kan kundjungan ke kraton dan tem- 
pat2 lain jang mengandung kebuda- 
jaan. g 

SINGKAT JOGJA 
“5:26 DJULI djam 19 digedung Ne- 
gara dilangsungkan pertemuan ma- 

(Ham peringatan Ulang Tahun Persa- 
tuan Peladjar M0 Dae jang per 
tama. 

— Mulai 19 Djuli 1951, Kantor Ke- 
|sehatan Kotapradja pindah tempat 
di Djaian Mesdjid No.5 Pakualaman 
(di paviljun sebelah barat). 

PNALAA AN       
REX: ,Bad Boy", 
Lloyd Nolan — 17 th. 
INDRA: ,,Dosa ta' beramwpun” R. Is 
/mail, 

Audie Murphy, 

SOBOHARSONO: »The “Crusades”, 
Loretta' Young, Henry Wilcoxon — 
"17 tahun. » 

SENI SONO: ,,/The Peari" Pedro Ar- 
mendoriz, Maria Illna Margues — 
segala umur. 

LUXOR: Prince of Foxes. Tyrone Po 
wer, Orson Welles, Wanda Hendrix,     17 tahun, 

  

        

   



     
   

  

    
   

  

   

  

   
   
   
       

      
      

    
     
     
     

   
     
    

    
   

        

   

    
   

      

   

    

      

   

  

    

   

  

    
    

   
    

   
   
    
   

   

  

   

   
   
    

   

  

  

  

    

j sungguh? sudah bebas dari 

“ Gjasa2 baik 
kannja pada Tenokan sekeras 1 

(lam hubungan antara. Lv 
“kisia an. 

| daan de 

F sebagai mang- 

    

     Ben SEN ATANG ini telah me- 
L.. nimbulkan kekatjauan dikota Beirut 

kita berhadapar dengan ba 
Lalu sudah mengandung 'kwalifikasi 

diri. Dan 'kwalifikasi berkata satu 
iantara “dua, Of, kita dipandang 

rasa 
| Giri kurang berharga, Of, “ketahuan, 
kita sesungguhnja man Nana, 

& 

Apabila Setda ia kita. "Tindak 
“tanduk: -kita. Lagak-lagu kita. Suara 
“kita, pendeknja tjara kita menghada 
Pi orang asing itu, tenang, kwalifi- 
kasi mereka hanja satu: orang Indo: 
nesia ii benar sudah merdeka djiwa 
njaz sudah bebas dia daripada rasa 
diri kurang berharga. : 
rgKulau begitu, buat apa kita mente 

riakkan keras2: Wahai segenap 
orang asing, lihatlah, sudah. bebas | 
aku daripada rasa diri kurang ber 
har, a12? 

at apa, para pembatja? — Buat 
mejakinkan diri kita sendiri, karena 
kita sendiri sebenaraja masih sangsi. 

"Tidak pertjaja? — Ah, lihatlah di 
Sekeliling saudara: Dan mungkin per 

le djuga, lihatlah dalam ajioa saw 
dara sendiri! 

x 

Pikirkanlah. Apa perlunja kita 
menggagah- gagahkan diri, setiap ber 
hatapan der 1gam orang asing? Ar 
Sebab suara kita djadi garang ? Bk 
ta kita menentang ? i 
Men kalau “81 

kurang cdjar. Silakan. Hen, 
Seniaia aa pukul. Diterdjang. 

Tapi kalau dia sopan? 
dia tahu: orang Indonesia ini 

at gagah. Berlagak garang. Bersikap 
menentang, karena didalam hati, dia 
tidak tenang. ) 

"Baik diketahui: Wjiwa kita dak 

akan benar? merdeka benar2 bebas 
daripada rasa diri kurang berh 

dengan sikap jang digagah-ge a 
kan. Suera jang garang. Mata jang 
menentang. 

Kwalifikasi itu hanja datang, « 
bila djiwa kita benar2 sudah mata 

  

   

  

  

ethaana baka: djiwas keita 

  

  

Djuga PM Pakist 
wab Menzies, ak 4 

umumkan isinja. 

    

seriula dit etapkan 1g 20 O Djati —. 

— Djenderal de Tassiguy, panglima 
tentara Perantjis di Indo-€hina ka- 
bearnja-di undang datang. K 
ton uniuk merabitjarakan jasa 
ru melawan kamu s di Tihur Dj 
ab : “3 Pa 

  

      

    

   

  

   

    ijaman sebanyak: 5 djuta po: 
ing untuk memperbail djalan2 R 
reta api di Rhodesia an dan Sela | 
tan. Ti Eu : £33) 

   

    

   

  

     
    

    

      

   
   

     

      

   

      

nja msih setengah daan UN $ Tn 18 Ke 

  

    
    

    
   

. Jatengani dentita “peongnua bin 
nd se 

  

   ibukota Libanon. Semua toko ditu- 
2 nonstrasi segera diada- 
Cabar ja terdengar pula temba 

(didalam kota. 
“Dari Jerusalem dikabarkan bahwa 

kerusuhan telah timbul disektor 
Arab dari Jerusalem pada Djum'at 
sore. Tembakan? terdengar dari sek 
tor Jahudi dari kota tersebut. Pos 

perbatasan dari daerah Arab dan Ja 
hudi digapura ,,/Mandelhaum” ielah 
ditutap djam 14.00 Waktu setempat. 

| Reaksi Washington 

Pena aan vacja Abdullah 
dari Jordania dianggap di Washing- 
'ton sebagai pukulan hebat ter hadap 

   

  

kepentingan? Barat di . Timur Te- 
ingah. 
Dikatakannja Ka Abdullah jg     dapat bantuan t2 sendjata dari 

HInggeris dan bantuan politik karena 
mengepalai pemerintahan jang sta- 

  

bil di Timur Tangan dan Legiun 
Arab ji: kuat. 

—. Aibdu | adalah salah seorang jg 
paling kuat di Timur Tengah. Dgn 

| pembunuhan itu maka pimpinan di 
. Timur Tengah menghadapi bahaja. 
Melihat orang2 jang telah dibunuh 
“di Mesir, Syria, permbesar2 di 

| shington kuatir kalau2 pembunuhan 
itu dapat menimbulkan kegaduhan 
Tebih-landjut di Timur Tengah. 

Sementara 'itu dari London dika- 
#barkan matinja Radja Abdullah itu 
membahajakan benteng jang kuat 
untuk melawan penetrasi “Komunis 
Gi Timur Tengah, demikian para pem 
besar? Inggeris. 

Stafoilitett jang terdapat di Jorda 
Kodutan “berkat kebidjaksanaan 

jang bersahabat baik 
uta Inggeris disana dan 

ral Glubb Pasha komandan le 
Gt Kwan dengan “agnes: 15.000 
Tan — Ant-UP. 

  

ilapa Shukri itu? 
UP mengabarkan bahwa Polisi 

Jordania telah kenal pembunuh Ra- 
dja Abdullah pada Da Djum'at seba 
gai Mustafa : tukang djait 
umur 21 tahun AN sa 3 

Ia dikabarkan adalah anggauta 
1 Al Jinad Al Mokadas”, jaitu orga- 
nisasi Nasionalis Arab. 
"ARP mengabarkan dari Amman, 

p bahwa setelah menerima kabar pem- 
bunuhan, Kabinet segera bersidang. 

andjutnja AFP mengabarkan, 
bahwa pemakaman djenazah' akan 
dilakukan hari Senin di Amman. # 

-n 
1 

  

  

  

    

Wa
na
?”
 P
a
 

Paris terkedjut. 
“UP amiin dari Paris, bah- 

Wa kalangan jang lajak mengetahui 
Perantjis pada hari Djum'at ka- 

n bahwa pembunuhan atas diri- 
nja Radja Abdullah (dari Jordania 

   

  

“mungkin bisa merupakan suatu an- 
. Ejaman besar terhadap keseimbang- 
lan di Timur Tengah dan Peran 
| kepentingan Inggeris disana. 

| Dalam pada itu Kementerian Iuar 
4 negeri Perantjis katakan bahwa me- 
'Ireka sangat ,,terkedjut” atas peristi- 

(Iwa tersebut akan tetapi adalah ter- 
ab pagi untuk meramalkan 
bagaimana pengaruh Peran ini 

| atas Timur “Tengah. SAE 

P aa radio Ramallah Yos 
ah Ibnu Husein dari keradjaan H 

ketika ia sedang 

segera mengada- 
“memutuskan meng 8 | : Aa Utara 

Keman Merana i 

Wa-' 

  

ania) hari Djua' at 1 
asjimi Jord Bah 

   

  

Seorang ae tentara ke- 
| VII hari Sabtu menerangkan 

II bahwa Korea Utara kini Aan it 
ris?-nja mpunjai .@jumlah lah 

| seperti duta mereka mela- 
kukan offensitn ng besar 
dimusim semi 2 Api il 

I t Berarti kira2 300.000 to 
Pora Korea Utara dan Tionghoa 

digaris tsb. kata opsir Apaner 
but. — Ant-UP. 

      

    1 3 ' " 
& £ Ai 

Koo Hama 6 bulan. 
“Dikabkalan dari Bahdad, Irag, 

bahwa istana Irag pada hari Djum- 
'at mengumumkan untuk berkabung 
6 bulan untuk Menpar ingAs | TAnga 
Abdullah. 

Kabinet “Sami 9 pro 'USA 
Djenderalisimo Francisco Franco 

kepala Negara Spanjol hari Djur- 
'at telah menjumpah Kabinet jang te 
Iah dirobah su nja dan dibentuk 
sesudah kundjungan laksamana F. 
Sherrtan komandan operasi 'angka- 
tan laut Amerika Serikat, ke Mad- 
rid. 

Dalam kabinet baru ini duduk ,,be 
berapa” menteri berasal dari kala- 
ngan Pemerintahan dan kalangan 
perindustrian jang bersifat pro Ame 

   

Frika Serikat. Dalam reshuffle kabi- 
net ini 10 orang menteri telah dipin 
dahkan kedudukannja dan hanja 4 
menteri jang tetap jaitu menteri2 
luar negeri, perburuhan, angkatan 
udara dan dalam DES 

'Kabinet baru ini mempunjai 4 
menteri jang ,,backgroundnja” mo- 
narchistis tapi tidak ada tanda2 
Franco mempunjai rentjana untuk 
mendirikan keradjaan kembali . da- 
Jam waktu jang singkat. — Ant-UP. 

| 300.000 Tentara —| 

  

  
   

yaa the daily newspaper TEE ATLANTA Mean 
Atlanta, Gsorgie, U, 3. A. 

Beginilah tjara surat2 kabar Amerika membikin caricatuur. dalam usa- 
hanja melakukan propaganda  anti-komunis. Caricatuur ini termuat da- 
lam harian The Atlanta Constitutior. 

      

      

   
   

    
    

  

    
    

     
     
     
    

  

   

  

   

  

    

  

    
   

  

ataw bia ada. 10 
maroh.   

   

  

tungan 5 KR. 16 
rima “5 R2 100.000. 

Wat Tambang timah. 
Tambang Timah di Indonesia ter- 

Capat di Bangka, Billiton, Sa uen 
Gl. Tambang timal : c 
lah kepunjaan.N ang i 
bang timah di Biltiton dan Singkep 
diusahakan oleh muskapai tjatmpti- 
an antara Pemerintah Gan partikulir 
(GMB). 

        

    
  

a. Perusahaan tambang ti- 
mah Negara. 

Perusahaan tambang timah Nega 
ra Gi Bangka diserankun pengurusan 
nja kepada GMB dengan diberi ma- 

nagement- fee 64 dari keuntungan 
ditambah R. 425.006.—- (NEO) tiap 
tahun. Keuntungan bersih th. 1950 

adalah R. 127.000.060,— sedang. ke- 
untungan tahun 1951 ditaksir R. 119. 
000.060. 

Keuntungan 
karena : 

"1. “beberapa manipulasi dan kani- 
taalsuitgaven gedrukt, menurut la- 

tsb. safgat sedikit, 

  

A3 

sampai 

pang pesawat heli! zopter. 

Sementara"itu AFP dari London 
mengabarkan baliwa kalangan I Ing 
geris jang berkuasa hari Djum'at me 
nerangkan usul Korea Utara menge 
ng3i penarikan tentara asing dari Ko 
yea adalah soal politik dan delegasi 
PBB sekarang tidak diberi kekussa 
an untuk merundingkan soal politik. 

Hari Sabtu tepat djam 10.60 rurdi 
ngan di Kaesong telah dimulai lagi, 
Gemikian kawat UP 
Kawat terachir dari UP Sabtu si- 

ang mengabarkan bahwa . perundi- 
ngan “di Kaesong dihentikan pada 
djam 11.30 siang dan diundurkan se 
hingga tanggal 25 Djuh.   

    ' Soal Spanjol 
   

samana Robert Carney komandan 
'angkatan laut Amerika di Laut Te- 
'ngah. Ia mengatakan pula bahwa de 
ngan pimpinan angkatan laut Ingge   
tan laut. 

  

Iris itu telah menindjau semua masa 
lah jang penting artinja bagi angka 

Kalangan resmi. Inggeris sama se 
kali tidak mau mengatakan apa2. 
mengenai rundingan jang telah dia- 
dakan Sherman di London itu. Kala 
ngan diplomatik mengatakan mereka | SU 

. telah membitjarakan: 

1. rundingan antara Sherman dan 
Pemerintah Franco mengenai 
persetudjuan bilateral antara 
Spanjol dan Amerika Serikat 
untuk memasukkan Spanjol da 
lam pertahanan er Atlantik 
Utara. : 
komando tertinggi di Laut Te- 
ngah dan usul2 Inggeris untuk 
membentuk komando tertinggi 

  

  

   
Pee, bagian Pemuda. 

        

      
  

je 5 
pat masih terajadi pertempuran ' 
B NN came 

pia bag Birma ta 

Indonesia San enakan oleh Sanga Nan Tn P 

| front jang sama sekali 

| sampai 25 tahun. 

| bungannja dengan. Pemerintah dan 

| aemberi bantuan kepada orang2 de 

da, kerdja sama dengan pemuda? di 
Inegara2 demokrasi untuk perdamai- 
(an dan kesedjahteraan dunia. 

| sedang prostitusi ada 257p. Diterang 

tenaga kepada pembanguihan bang   

   

Laksamana Sherman di London : 

dirundingkan 
AKSAMANA Forrest Sherman kepala operasi angkatan laut Ameri 

“takan sebagian besar dari waktunja hari Djum'at | 
ngadakan konperensi dgn menteri angkatan laut Inggeris Lord Franser. 

|". “Sherman ke Napels adalah untuk - 
mengadakan konperensi dengan lak 

"at mal am menga 
an untuk me    

'bagi daerah Timur Tengah. 
Seal pemasukan Turki dan Junani 

dalam Pakt Atiantik djuga telah di 
bitjarakan. Kepala Staf djenderai 
Eisenhower, serta opsir tinggi tenta 

lam rundingan antara Sherman dan | 
pemimpin? militer. Enggeris itu. — 
Antara-AFP. . 

.Tongkok tidak diundang 
La ka dan Inggeris achir ming 

"JL telah menjampaikan undang 
an-undangan kepada 51 negara utk 
menghadiiri konperensi di San Fran- 

|sisco 4 Septeniber jang akan datang 
guna menandatangani merdjandjian 
perdamaian dengan Djepang. 

Sovjet Uni diundang sedang Tiong 
kok tidak (Tiongkok Nasionalis dan 
RRT kedua-duanja sama sekali tidak 
diundang). — Ant. - UP. 

  

18 Orang dipersalahkan 
: Adakan spionage di Tokio. 

2 Orang Djepang dan 16 orang Ko | 
rea kemarin dulu dinjatakan bersa | 
lah oleh Mahkamah Internasional di 
Tokio karena mendja:ankan spionage 
dan membahajakan keamanan pendu 
dukan. 

Pengadilan itu telah dimulai pada 

tgl. 11 Mei jang lalu dan hukuman? 
telah diputuskan akan diumumkan   

la, bahwa organisasi2 Pemuda di 
Birma sekarang ini merupakan satu 

tidak turut 
tjampur dan tidak dipengaruhi ali- | 
ran2 politik, : 

Front Pemuda ini mendjadi bagian | 
dari dewan perdamaian rakjat dan 
“anggauta2-nja dapat latihan praktek 
dan teori mengenai kepandaian, per! 
tolongan pemadam kebakaran, lati- ' 

| han pertahanan dan kewarga nega- | 
i 

raan. 

" Pemuda2 jang tetah turut dalam ! 
latihan2 ini merupakan kader jang ' 
akan meneruskan peladjaran2 terse- | 
but kedaerah2. Untuk  kewadjiban ' 
ini mereka harus berdjandji setia ke 
pada agama dan negara setia kepa 
da Lembaga Pemuda, membantu 
orang setiap waktu, berusaha sekuat | 
tenaga kezrah tertjapainja perdamai 
an dan kesedjahteraan dunia dan tun 
duk kepada peraturan? Lembaga Pe 
Inuda. 1 
“Lembaga ini terdiri dari tiga ba- 

gian anak2 berumur 6 sampai 12 th, 
dari 12 sampai 18 th dan dari 18 th 

' Lembaga Pemuda ini tidak ada hu 

pokok tudjuan tjita2nja ialah men- 
tjapai keinsjafan kewarganegaraan, 
mentjapai peraturan kebangsaan dan 

ngan tidak membeda-bedakan bang 
sa, agama, memperkuat pertahanan 
negara, memperkokoh persatuan Bir 
ma dengan kekuatan tenaga pemu- 

Atas pertanjaan pemuda 3 'akjat 
Yan See menerangkan buta huruf | 
dalam kalangan pemuda Birma 604. 

kan selandjutnja oleh Tan See bah- 
wa Lembaga Aan tidak berpoli- 
tik untuk dapat mengerahkan semua 

| United Aircraft 

North American 

28 Djuli jang akan Getas 2 Angs 
AFP. 

10 Perusahaan Indwstet di 
« Amerika ' 

Borong iebih dari 4007, pem 
buatan alat? perang. 

Komisi senat Anierika Serikat me 
ngenai urusan perusahaan? badja, 
telah memprotes kepada pemer intah, 

| karena pemerintah mengutamakan 
perkumpulan2 industri jang besar? 
untuk pesanan pembuatan alat2 ke 
perluan pertahanan. 

Komisi tadi menjatakan, bahwa 
' lebih dari 4004 dari segala kentrak 
untuk alat2 pertahanan diserahkan 
kepada 10 perkumpulan industri jang 
besar2, antara 1 DN 2950 dan Djuli 
1951. : 
Diantara pku nada industri 

tadi terdapat: General Motors, mena 
rima pesanan sebesar ' 3.5001000.000 
dollar, Ford. Company 1.000.000.009 
dollar: Boeing Airplane 960.009.000 
dollar: Curtiss Aircraft 840.000.000 ' 
dollar: Lotkheed 774.000.000. dollar: 
Republic Aviation 549.000. 000 dotiar: 
General Electric 500:000.000 dolla 

490.000.000 abilare 
Aviation 481.000. 

000 dollar dan Bendix Aviation 475. 
000.000 Mk —— Ant.- AFP, 

  

# Opsir Perantjis, Henry Martin, 
didjatuhi hukuman 5 tahan pendjara, 

karena ia menjebar?kan sarat seieba 
ran jang mengandjurkan penghenti 
an peperangan di Indo China. 

£ Untuk mentjukapi hidup dun 
bajar uang kuliah, sebagian besar 

mahasiswa di Djepang tidak takut? 

mendjadi kelintji pertjobaan atau 
model terlandjang. 150 Orang maha 
siswa dari Tokyo University mendju 
(ab darahnja 400 sampai 500 Ven tiap |   sa dan 4 tanah air, — Ant, 200 gram, 

Perundingan Kaesong d 

ra Amerika di London ikut serta da | 

  

   

25 Di 
AWAT UP. pada hari Sabtu kemarin memberitakan bahwa delegasi 
PBB hari itu djarm 09.20 lelah menudju ke Kaesong Gengan menum 

  

  

Penghargaan pada para 
Demobilisan Peladjar 

Badan Screening R.U.D.P. Rayon 
XV daerah Banjumas di Purwokerto, 

nja menjeleksi para anggauta2 De | 
mobilisan Peladjar di Rayon tersebut. ' 

Sereening itu utk menentukan sia 

pa-siapa jang berhak mendapat peng 
hargaan2 dari Pemerintah, adapun 

hasil dari screening itu adalah 'sbb.:   
Golongan ehusus penuh ialah mere 

Ike jang berrak mendapat penghar 

|gaan/pembebasan: kelas? peralihan, 
| waktu udjian tersendiri, pembebasan 
uang sekolah dan alat2-nja, menda | 

pat uang tundjangan dan perawatan : 
tjuma2, semua ada 159 orang. 

“Golongan ehusus tidak penuh ialah 
mereka jang. mendapat hak seperti 

! gol. chusus penuh hanja TIDAK - rien 

(dapat uang tundjangan, gol. ini 'se 
mua ada $2 orang. 

| Golongan umum mereka itu menda 
ipat surat tanda bakti dan surat di 

nas kereta, Semua ada 140 orang. 
ad 3 

|. Golongan jang termasuk istimewa 

pada 11 orang, mereka itu mendapat | 

surat tanda bakti, beurs (studie- | 
#beurs) dil, sedang mereka jang bebas 
dari penghargaan (tidak menerima 

|penghargaan apa2) mungkin karena 
| ta” memenuhi sjarat?-nja semua ada: 

58 orang. Djadi djumlah semuanja 
jang discreening ada 451 orang. 

Meskipun demikian, putusan? jang 

konkrit mengenai hal tersebut masih 
harus menunggu persetudjuan/penge 

(sjahan dari K.U.D.P, pusat di Djakar 
ta. 

Selandjutnja Kepala K.U.D:P. Ra ' 
| yon XV menerangkan, bahwa 150 
Lorang peladjar tersebut demobilisan 

jang telah . mendapat. putusan ten 

| tang penghargaan Chusus penuh utk 
| bulan Mei dan Djuni 1951 telah dibe 
Yi uang voorschot masing2 R 100,— | 
seorang. 1 

  
Lebih djauh diterangkan, bahwa 

Gjuralah uang jang telah diterima | 

Oleh K.U.D.P. Rayon XV sampai se 
karang adalah sbb.: 

Desember 1950 — R 45.500,— Dja : 

muari, Februari dan Maret 1951 — 

R 120.000,— April 51 —R 40:000,- | 
Mei dan Djuni 1951 — R 60.000 — 
Djumlah semua ada R 265.500,—. 

Olah 

T 
Jogjakarta, AIAYATHONY djuara 

djuara dari segi tig& ita, . 

Sesungguhnja  permainan2 terse- 

but selama tiga hari itu tidak boleh 
dikata permainan jang boleh dibang- 

'gakan, Jang terang menurut hasil 
Ha ketangitasan CHTCS jang uking- 

Hari pertama dilangsungkan anta 

ra Solo.dan.. Jogjakarta. Sebela 
istirahat stand sudah 2-1, 
sampai achir permainan tidaklah be- 

rubah. Meskipun sarna2 Ie £ 
mainan, toch Solo 'dabat 

Dana kaan Jogjaka rta. Dari'pihal 
| ogah Karta jang kelihatan hanjalah 
Sar dinas 

Hari kedua 
Solo dan 
ramai daripada hari pertama. 
mainan berachir sama2, 

  

      

antara 
sedikit 

: Per-' 
jalah 2-5 

Pertandingan terachir antara Ses 

| Citandi ngan 

marang dan Jogjakarta, jang menti- 

Semarang, jang 

rut permintaan jang dua sebelirimja 
sudah dapat dipastikan ' Jogjakarta 
akan mengalami kekalahan, “Pehgi- 
raan itu adalah njata, Sebelum pauze 
stand masi sama 0-0. “Tapi dalam 
babak: jang teradhir Jogjikarta: dis 
grebeg, sehingga terpaksa berlutut 
derigan dua kali, 

Siasat jang dipakai Semarang 

adalah ',,W -formatie” sedangkan 

| Jogjakarta,memakai siasat memper- 

Itahankan, Babakan kedua terdjadi. 

| bola tangan dari Jogjakarta hingga 

baru2 ini telah mendjalankan tugas | 

SEMARANG DJUARA SEGI TIGA 
IGA hari berturut? dilapangan sepakbola Kridosono Jogjakarta di- 
langsungkan pertandingan segi tiga antara kes?, 

  

Dalam pertandingan dapat ditentukat, bahwa CHTCS Keluar In 

   

poran resmi jang dapat diminta pa- 
da Djawatan Tambang dan Residen 
Bangka, 

2. per Someelsui kpaN 0 jang ,0p- 
geschroefd” dan berarti deviezen pu- 
la (bangsa asing), 

3. karena smelterij tidak diperba- 
iki dari pemasakan dilaksanakan di 

| Negeri Belanda, jang merupakan sub 

sidie untuk perusahaan2 pelajaran 

| Batanda sedang pendjualan terba- 

njak dilakukan di Amerika. 
| b. Keuntungan perusahaan 

i 
| 

  
timah Negara. 

Pada waktu sekarang keuntungan 

perusahaan timah Nedara adalah 
&“R. 120.600.000.— Akan tetapi dji- 

ka tambang timah tsb. sama sekali 
| diusahakan sendiri oleh badan nasio- 
nal, maka keuntungan perusahaan 

Tn Negara di Bangka adalah se- 
bagai berikut: 

Dalam tahun.1951 tambang timah 
' Negara akan menghasilkan & 30.000 

ton timah dengan harga jang teren- 
|dah £ 1000.— dan harga tertinggi 
| 1600 per tbn. Djadi dengan devie- 

en certificaat a R1: 32— per £ hasil 
| produksi berdjumlah : 

12 x 30.000.x (1090 —- 1600) x R.32 
Fa R. 1.248.060.000.—, Djika dipotong 
untuk “semua beja setahun — 

!R, 248.000:000.—, Tinggal & R. 1: 000. | 
000.000.—, 

Hasil & R. 1.000.000.000 setahun 

adalah lebih Da dan lebih 
banjak dari R. 

Ke Koran" tambang ti- 

mah Negara oleh GMB. 
Dalam Bean perusahaan ti- ! 

mah Negara oleh GMB jang masuk 

dalam peroneaaan exploitatie sadja 
! | per ton: 

  

| 

            

       
3.000. Untuk 

|ginningen: a. pombaggers R 
b..emmerbaggers R. 

Jang lebin menjedihkan 
|lah 60x dari percngkosan 
Isukkan pengeluaran deviezen, sedang | 
| gura & 4099 -Gaiam rupiah. Tam- | 
bahan lagi oleh karena pemasakan | 

| (smelting) jang dahulu dilaksanakan 
li Bangka, sekarang dilakukan. di : 

| Negeri Belanda, karena tempat pes. 
| masakan tsb, di Bangka tidak diper- | 
| baiki berhubung. memakan beaja | 
($ 15 djuta (peralatan jang modern), 
maka harus dikeluarkan untuk »Vver- | 
Voer —, Smelt 5 en verkoop- -kosten” 
R. 1000.-—, — per ton, djuga Gengan 
Geviezen, dan Na anna & R40. 

  secundaire ont- 

11.250.- 
7.500.- ! 

lagi ada-j 

ini dima- | 

                
Berhubung dengan tjara exploita- 

| tie sekarang, maka bea ja jg hilang 
|keluar, jang dapat dipergunakan: un- 
| tuk kepentingan ekonomi nasional 
jadalah £ R. 0,9 miljard atau R. 990. 
/009.000 dalam setahun. 

Oleh sebab itu soal tambang ti- 
| mah Negara ini harus segera ditin- 
ajau: kembali supaja djangan meru- 

:gikan Negara, 
Apalagi pertambangan tsb. adalah 

sangat Sederhana (openmijaen) jang: 
dapat diusahakan oleh bangsa Indos 

Raga : 

OBION. djuara 
Soto dan OLOS djaara semarang, 

endjadi 

| menjebabkan dibenalty. Stand bero- 
bah 1 — 9 untuk kemenangan Sema- 
rang. 
Kemudian 10 menit sebelum ber. 

achi" King Lok dari Semar ang mem 
berikan bola terobos san jang diterus- 
kaan oleh S Sing Kay jang dengan tu 
mitnja sadja dapat memasukkan bo:' 
Ia kedalam djaia Jogjakarta. Kini 
Stang berohah lagi merdadi 2-9 

k Semarang. a ingga berachir 
Sis kpr aka 

rn dabantinoal. tiga hari 
itu, “boleh dikata mendapat perkia- 
tian dari penggemar sepaknola, me- | 
ngingat akan dekatnja perlombaan 
PON ke-Il ini. 

  
   

  

  

  

FINAL SELECTIE PON: 
Djawa Tengah 

Mengenai   pertandingan seleksi 
PO.N, Djawa Tengah, jang meliptiti : 
karesidenan2 Solo, Jogja, Ba | 

rj ya | Tegal, Pekalongan, Sema ' 
rang dan Pati, selectie tersehut akan ! 

dilakukan di tiap ibukota masing2, 

dan Machniri dengan fimale jang akan 

|dilanggungkan di Semarang, 

Kedu, 

| njumas, 

h 
| 

    

    

KKEROrtt “aygteem, nraroh muskanai? minjak 
99.080.-— secakun, sedang 

Perusahaan2 minjak dapat 
untung besar 

Pendjelasan usul mosi Mr. Teuku Hasan 
| (Sam bungan hari i 

PENGHASILAN Nogara sekarang seix     

Sabtu). 
ahan berdjarlah — R.834 366-000 

| dari penykasitan Wegara menurut  sysieem 

bisa mendapat keun- 
kas Negara aan mene- 

Monopoli jang demikian jang me- 

nguntungkan itu sepatutnja diusa- 
hakan sendiri 

kan Negara. Karena contract2 dgn. 

GMB telah selesai, maka perusaha- 
an Negara ini dapat diambil kembali 
dengan tidak memakai paksaan atau 
nasionalisasi. 

d. Badan Pengawas Timah 

(Tinraad). 

Seperti halnja dgn badan Penga- 
was perusahaan2 asing lainnja, ma- 
'ka badan pengawas timah djuga be- 

lum disusun dengan semestinja. Hing 

ga sekarang belum ditundjuk orang2 

Indonesia jang duduk dalam badan 
Pengawas Timah itu. 

e Peralatan perusahaan 

: tambang timah Negara. 
Djika kepada. GMB terus diserah- 

kan pengusahaan tambang timah Ne 
gara di Bangka itu, maka hal ini 

akan mengetjewakan dikemudian 
hari, “karena sekarangpun telah 
njata. 

Oleh karena gadji pegawai pada 
perusahaan GMB ada lebih tinggi 

maka banjak pegawai2 ahli dari per 

usahaan timah Negara pindah be- 
kerdja pada GMB, sehingga nanti 
perusahaan Negara akan mengalami 
kekurangan tenaga ahli dsb. 

Demikian djuga alat pemasakan 

tidak diperbaiki oleh GMB, sehingga 
Negara' banjak menderita kerugian, 
Karena Pena mi dilakukan di 

Negeri Belanda, sedang pemasakan 
(Smelting) itu gamat djuga dilaksa- 

nakan di Bangka sendiri dengan tja- 
ra sederhana. 

Ii. Perusahaan 

(GM). 
Dalam perusahaan tjampuran (G. 

M.B.) Billiton dan Singkep Pemerin 

tah mempunjai djuga aandeel 6214 04, 
sehin perusahaan ini kas 

H4 

  
    

tjampuran 

'gga dari 

Negara djuga mendapat bahagian- 
nja. 

Djika perusahaan timah tjampur- 

an (G.M.B.) itu diusahakan dengan 
hemat dan tjermat sebagai dimak- 

sud dalam ajat e., maka kas Negara   

| da tamu madjikanku, 

akan menerima lebih banjak dari 

sekarang, mungkin beberapa ratus 
djuta rupiah. Ant. 

Kanan (Besuk selesai). 

Makanan di Kalimantan 
Tiga bulan jl, harga barang2 ma 

kanan di Kalimantan Timur djauh 
lebih murah daripada di Kalimantan 

Selatan, misalnja harga beras di K. 
Timur hanja R 2,50 seliter, K. Sela 

tan sudah meningkat R S2 ee 

  

djuga harga gula, tepung dli-nja,: 

djak sebulan jl hingga kini Kanaan 
harga barang2 makanan situ sudah 
terbalik. e 

Harga barang2 makanan di Kali 
mantan Selatan, kini sudah turun 

benar: beras sudah kembali R 2 — 

    

"seliter, gula R 2,75 sekilo dan begitu 
ajugalah harga barang2 

Di Kalimantan Timur, 
lainnja. 

harga ba 
| rang2 jang tadinja murah, kini tam 

bah naik pula, menurut kabar: ham 

pir seluruh harga barang2 makanan 
Gisana sudah dua kali lipat dari har 

' ga di Kalimantan Selatan. — Ant. 
     

|P.P.S. bersedia membantu 
“Kalangan pengurus Perkumpulan 

Pensiun Surakarta, setelah mengi 
| ngat bahwa semua permintaan? me 
ingenai tunggakan pensiun dipenuhi 

i Cleh Pemerintah, sebagai tegenpres- 

tasi dan untuk menjatakan terima 
kasihnja, menjatakan kesanggupan 

nja menjumbangkan tenaga jang se 
Suai dengan ketjakepan dan kekua 
tan masing2 kepada Pemerintah. 

Pada. rapat anggauta jang akan 

Segera diadakan, maksud jang baik 

itu akan dikemukakan kepada sege 
nap anggauta. 

Machluk dan benda 
PN 

Aku masih djuga dapat berdjasa, 
pikir madjikanku jang baru. Kalau 

dulu aku didjual sebagai barang ro 
sSokan, aku kini harus memberi keun 
tungan kepada Keluarga madjikan 
ketjilku, 

Tiap pagi aku ,,dipamerkan” dimu 
ka tempat bekerdjanja. Anak? ketjil 

banjak jang. berebutan membawa 
aku. Mereka inilah jang memperma 
Inzkan daku jang telah tua dan Je 
mgdh ini, Dari pasi bhigga petang 

hari aku harus bekerdja siat. Dan 
harus melajani anak2 ketjil. Mereka 
ini belum dapat memperlakukan 
daku sebagaimana  mestinja. Djadi 
tidak djarang aku. mengalami Ke 
sengsaraan. Pada Suatu hari aku di 
tumbukkan pada tiang listrik, Ang 
gota badanku ada jang patah. Aku 
tidak dapat lagi berdjatan. Kini aku 
sudah benar2 tidak dapat. bekerdja. 

AKkU tidak heran, mengapa madji 

   

  

(Sambungan halaman 

  

kKanku tidak in: arah kepada anak ke 
tjil jang membawa aki itu. Anak itu 
tiap djam memberi uang 25 sen ka 
pada madjikahku. Entah berapa ru 
piah seharinja dia terima atas dja, 
saku, aku tidak mengetahui. 

1 E 

Kini aku  menggeletak diantara 
itad2 lainnja. . Aku tidak mungkin 
terpakai lagi, pikirku, Tapi oleh ma 

| djikan ketjilku ini masimajuga diang:. 

22P ag Gapat memberi djasa kepa | 

te anje . Liggota2 badanku dilepaskan 

Gari Lu Badanku dipotong2nja. 

Rasanja bukan main sakitnja. Aku 
berteriak, tapi tak ada jang meno 
long Dengan pengorbananku kepa 

sampai sudah 
djadi bangkai, aku masih dapat mem 

beri nafkah kepada keluarganja, 
Sungguh aku: ini “diperas babis- 

habisan, 

  

rawan 

supaja menguntung- 

    
    

    
    

      

       

  

      

  

     
     

   
           

    

    
     

     
             

     
   

  

    
   

  

   

    

       

        

   

  

            
   

   

       

  

   

  

   
        

       
               

     

  

      
        

    
       

            
           

          

     
        

       

      
      

        
               

  

  

  

  
     

              
          

 



         

        

   

        
    

r Nai Na Nana masja- | 

   
   

  

   

    
       

    
    

  

emangat baru dan pedoman 
yus dimulai sekarang. 

  

   
   Jum anak masuk sekolah, ana 

Menengah dan Tinggi). : 
Disekolah Menengah. 

Sekali ini kami akan membentang | 
an pendidikan disekolah menengah,    

    

   
| persoalan, jang ramai dibitjarakan, 

| oleh karena peristiwa2, jang terdja- 

  

pang dari hukum kesusilaan. 
& Sekolah Menengah Pertama dan 
Atas, ialah perguruan jang meneri- 
ma anak? berumar 13 4 14 tahun ke 
atas, memusatkan perhatiannja ter 
“hadap ilmu pengetahuan theoritis, se 
“bab S.NLP. dan S.M.LA. mempunjai 
functie, menjiapkan anak2 menerus 
kan peladjarannja ke Sekolah Ting 

gi. Jang mendjadi ukuran jang ter- 
penting ialah: ketjerdasan otak, in 

| tellectueeletraining. Akan tetapi se 
|. bagai tempat pendidikan S.M.P. dan 
“S.MLA. tidak boleh hanja 'mementing 
kan ketjerdasan otak: sadja. Functie 
“lain?nja harus dipenuhi djuga. Fun 

“'ctie sosial mewadjibkan kepada se- 
kolah Menengah, bahwa murid mu- 
rid mendapat bimbingan, untuk men 

djadi, anggauta . masjarakat dan 
warganegara jang insjaf dan tjakap, 

sanggup bekerdja untuk kebahagia 
| 81 umum, 

. Kebatinan (geetelijke functie) meng 
haruskan, bahwa pemuda? menda-- 
pat pendidikan kebatinan, ialah Ke- 
tuhanan dan perikemanukiaan. 

Berhubungan djuga dengan per- 
kembangan Djiwa pemuda2 jang 
mendekati akil balignja dan kedewa 
saannja, maka mereka harus menda 
pat latihan, menguasai diri sendiri 

sing, 
ding). 4 

Dalam latihan diri. sendiri para pe 
. Jadjar memerlukan bimbingan Gari 

para guru dan orang tua. Maka 
“perhatian guru terhadap muridnja 
penting sekali pada waktu pertum- 
buhan ini. Dibawah pengawasan dan 

Ha - 

zeifregeering -. 5 zelfopvoe- 

  

  

Kerdja - sama Tester: 
Polisi-Pamong Desa 

penting 

  

   
   

   5 MAAn Makin pendidikan | 1 
bi Ia) 

dari itu Denda, Ga Pp 

     
Sesungguhnja pendidikan tu ber | Sandiwa 

'kat tiga, jaitu mulai 0-7 tahun, | nia: 
tahun dan 14-24 tahun. (sebe-| 

am Sekolah Rendah, dalam Seko- 

sebab soal ini sekarang mendjadi | 

di disekolah Menengah, jang menjim | 

dan berharga. Functie | 

“dalam. segala lapangan (zelfbeheer- 23 

“Malam Minggu kemarin, Ci. I Bat. 
417 Brig. P Div. III di Gondangwi- | 
nangun "mengadakan alal bihalal dan i 

mendapat kundjungan dari para Pa- | 
mong Pradja, wakil2 djawatan, dan 

. PamongiDesa. Pada malam itu da- | 

tang djuga pihak perusahaan pabrik : 
gula jang diwakili oleh administra- | 
turnja sendiri. 
Hiburan tadi dipimpin oleh Let. | 

Sudarmo dan kemudian pimpinan. di 

serahkan kepada Kapt. Ranuwidjaja. 4 
. Dalam kata sambutannja adminis ' 

tratur tadi mengandjurkan kerdja- | 

sama jang se-erat2nja dikalangan | 

anggota2 Tentara, Polisi Negara dan 
Pamong Desa, agar. supaja keaman- ' 
an kian tambah baik dan dengan" 
demikian dapatlah segera. tertjapai | 
“perbaikan perekonomian rakjat. 
“Malam tadi diramaikan dengan 

' tari2an sumbangan dari angkatan : 
seni dari Surakarta jang terdiri dari 

anak2 pera pnan dan laki2. aa 

IM perkuat keputusan 
3 Seksi Penerangan - 

00 Parlemen: 
Rapat Pengurus Ikatan Madjallah 

Jogjakarta tg. 21-7-1951 memutus- 
ikan dengan suara bulat sbb.: ' ' 
“—.1). Menjokong sepenuh2nja kepu- 
tusan dari Sectie Penerangan Parle- 
ment mengenai penghapusan pem- 
batasan dalam pemberian restitutie 
surat-kabar dan madjallah2, Tn 
2). Mendesak kepada Kementerian 

. Penerangan, supaja pemberian res 
titutie kepada madjallah nasional de- 
ngan segera dilaksanakan dan 
3). Dalam menentukan tjorak nasi 
onal harian dan madjaliah supaja   diperhatikan pwa Tana sk./ma- 
ena tsb. 
     

15 
| 

  

Aa 

  

Kusuma Djalan Raja | 
Disekitar Ta Na 

| Negara. 

Dewan rasa ketiewa kami chabar | | 
kan, bahwa djalan disebelah utara ' 
Taman Bahagia atau Taman Kusu | 
ma Negara. (diantara Desa Semaki | 
dengan lapangan Sentul) diwaktu | 
malam yelap sadja, disebabkan ta? | 
ada sebuah lampupun. Maka ditepi ' 
djalan tersebut, tiap2 malam terda | 

— pat beberapa gerombolan: manusia. 
Kadang2 mereka  berdjalan bergan 
deng2an ditengah  djalan, sampai 
mengganggu lalu lintas... 

Siapa mereka itu? Mereka ialah 
rara Kusuma Djalan Raja. 5 

  

| 35 3 

  

   

  

Berhubung dengan itu, kami mo 
hon dengan hormat sukalah jang b. 

' wadjib memperhatikannja. Dan agar 
tidak terganggu orang2 jang akan 
berziarah, tak ada | jeleknja djika 
djalan tersebut diberi penerangan, | 
karena instalasi listrik telah ada 
(sampai Mudja - Mudju). 

Sekian! Semoga. mendapat perha 
“tian jang berwadjib. 

Hs. Basir. 

Li Or na 
ta 

  

  

| tiruan (bikinan). Tehnik dan opname 

| “an untuk Mana umur. 

Siaran RADIO 

  

   

guru2, sedikitnja nasehat? | 
RP, kaum pendidik, peladjar2 | 

kolah “Menengah sejogjanja men- 

in club-club, dimana mereka 

elatih, memerintah diri sendiri. 
p' 1 mna djiwa pe-| 

   jet, | 

'mempeladjari bermatjam2 kese | 
untuk mengembangkan rasa2 | 

aan, Rasa. Keindahan jang | 
mendjadi dasar hi 

a -PeRa, $ 

  

    
elatih a 

aga, Sehingga para bata jar da 

me: Tindarkan diri dari keingin |     

    

        
        

         

  

  
lapangan | 

tuk -mendapat kebera 
    

     
   

    

  

f lub), untuk da- 
pat membentang ran pikiran dimuka 

umum dan memakga diri untuk mem 

Ba perscalan2, jang timbul 

dikalangan an MeelA dan kalangan ma 
Tn # 

5. melatih Gaal Bikin memberi per- 
tolongan : kepada masjarakat setja- 
ra gerombolan pada waktu masja- 

Psi enderita atau mengalami ke 

sukarai 
Peladjar2. Sekolah Menengah ha-: 

rus merupakan keluarga, dibagi2 | 

mendjadi club2, jang mempunjai tu 
gas 'sendiri2” “menurut bakat2nja. 
Dalam keluarga ni para guru berke- 
dudukan : “sebagai Sdr. tua, jang se- 

lalu siap sedia memberi per talongan. | 

dan nasihat kepada Sdr. mudanja. | 

- Untuk latihan2 diatas  pemuda2 

in | memerlukan peralatan. Dalam hal 

ini Pemerintah harus memberi per- 
tolongan seperlunja. Ini semua me-| 

ngenai pendidikan diluar waktu Se- 

kolah. Dalam waktu beladjar para 
pemuda kita sejogjanja mendapat | 

bimbingan dalam arti aesthetisch, 

“ethisch, dan praktisch, agar mereka 

| melatih diri dalam kehidupan jg 

praktis. (Latihan bekerdja sendiri me 

nurut sistim 'Dalton, dapat dilaksa- 

nakan djuga (Zelfstudie). | 
Lebin landjut dapat diterangkan 

bahwa ketuanja ialah sdr. Brodjona-. 
goro dari Kem. P.P. & K. Kongres 

tsb. akan mendapat kundjungan dari 

orang2 terkanuka dalam lapangan 

pendidikan. Sedang jang akan dibi- 
tjarakan Galam kongres tadi 

soal2 unsaah 

  

  

     
   

  

  

  

THE PEARL 
Sebuah film Mexico jg mulai nan- 

ti malam akan diputar di Seni Sono 

adalah ,,The Pearl” dengan Pedra 

dan Maria Elana Marguez, sebagai 

| pemegang rol jang terpenting. Ka 

lau kita biasanja melihat film tjeri 
  

1 saja. meninggalkan p. Bali menudju 

jalan | 

: partikulir ! 

  | ta2 Mexico dimainkan oleh bintang2 

| | Hollywood, film ,,The Pear!" ini 

100” dimainkan oleh bintang2 asli 

dari Mexico. Dengan demikian maka | 

! suasana "masjarakat jang dikemuka. | 

kan dalam film itu dapat dikatakan ' 

betul2 menggambarkan suasana Ma | 

sjarakat ditempat itu, djadi bukan i 

“4 

  

dapat dikatakan ' baik, meskipun be 

Jam sempurna. 

Isi tjerita dari The Pearl” ini ber 

| kisar disekitar penghidupan para ne 

lajan disuatu tempat dipantai laut 

' Mexico. Sudah satu minggu para ne 

Jajan his Sup dalam Kegelisahan, kare 

ina laut jang merupakan satu2nja 

sendi penghidupan para nelajan itu, 

terus-menerus imenggolak sehingga | 

| mereka. terhenti mata entjaharian 

| jang pokok. Salah secra g diantara 

| nja, pada Suatu ketika merasa men 

dapat ilham 'menemu sebuah mutia 

ra jang murni, dan: sangat berharga. 

|Iiham itu ternjata betul, jaitu sewak 

. tu 'ia'sedang "menjelam dilaut untuk 

, mengambil pisaunja jang djatuh dida 

lam Yaut/ Dalam dasar laut itu terli 

|hat padanja sebuah mutiara jang 

sangat indahnja dan kemudian diam 

bilnja atas desakan isterinja. 

Sedjak ia mendapatkan mutiara 

itu penghidupannja bukannja mendja 

di baik “bahkan -sebaliknja. Bahaja 

maut selalu mengantjam keluarga 

nja, dan Ppkebarja 'Sepdiri. Atas an   Giuran kepala kampung: achirnja ia 
hendak meninggalkan kampung itu. 
Tetapi nasibnja. belum mengizinkan. 

Ada beberapa golongan jang telah 

mengetahui,: bahwa ia mempunjai 
“mutiara jarg termahal itu, berniat 
membunuh si Pedro tadi. Karena na 
sib jang demikian itu, maka menurut 

“pendapat isterinja mutiara itu tidak 
akan membawa kebahagiaan, mela | 

inkan sebaliknja, jaitu malapetaka. 
Oleh karenanja diandjurkan kepada | 
suaminja supaja mutiara itu dibu || 
ang sadja kembali kelaut. Tetapi sua 
minja jang telah  bertjita2 tinggi 
dan gila kekajaan tidak menuruti 
permintaan isterinja itu. 

Sementara itu penghidupan keluar 
|ga Pedro selalu diantjam oleh baha 
ja maut. Ada seorang dari golongan 

jang hendak membunuh si Pedro 
tadi terus mengedjar2nja. Tapi ke- 

|uarga Pedro tetap hendak mening- 
galkan kampungnja. Setelah menga 
lami kedjadian jang pahit, achirnja 

mereka terdjepit. Dalam pengedja | 

ran ini anaknja tertembak mati. Se : 
| telah terdjadi ditel antara Pedro dan 
sipembunuh itu, maka achirnja Pe 

dro kembali kekampungnja dan mu ' 
tiara jang membawa malapetaka itu Fr 

. dibuang kelaut. Semendjak itu Pe- 
dro dengan isteri mengindjak alam ' 

| penghidupan baru jang penuh mem 
bawa harapan bagi kedua orang itu. 

Film ini, dikeluarkan oleh R.K.O, 

  

“8 :NIN 23 DJULI 1951. 
“Golo 

A ngan Pak Guru, 

h 1620 Rua gan  Djw. Penerangan 
23 Kotapradja Jogjakarta. , 

18.30 P eladjaran njanji kanak2. 

  

       
    

     

  

bang: 59,2 dan 122,4 m 
Pngan segala alat musik. 

1g 5 Tindjauan Luar Negeri. 
    0 Aneka warna Bg. I. 
45 Suara perry Como. 
5 Tindjauan tanah 

bahasa Djawa. 
air daiam 

Peang 

“SURAT KIRIMAN 
AJA adalah seorang pena 

| jg berasal dari Bali, dan ingin | 

melandjutkan ana saja di 
Djogja. , : 

Bagi peladjar2 dari luar Djawa te| - 
rutama, nama Djogja tidaklah asing 

|lagi, karena menurut berita2, Djogja.| 
adalah tempat pusat sekolahan dise'i” 
Juruh Indonesia. Dari sekolah rendah 
nja sampa! kesekolahan tingginja 
ada terdapat di Jogja. ' Ta 

Dengan penuh pengharapan akan 
. mendapat sekolahan, . berangkatlah 

    Djogja. Karena maklumlah di Bafi 
hanja terdapat satu S. MA. pemerin- 1 

tah untuk seluruh Sunda Ketjik Lagi | 
| pula, menurut 'berita2 peladjaran2 | 
Gisekolah2an di Djogja lebih madju | 
kalau dibandingkan dengan lain2 dae 

Djadi tidaklah mengherankan ka- 

lau beratus-ratus peladjar dari Bali 
mengalir ke -Djawa, 
Djogja. Semuanja dengan harapan 
akan mendapat sekolahan jang se- 
suai dengan tjita2nja. Hal ini sesung 
guhnja sangat menggembirakan, ka- 
rena dengan demikian terbuktilah 
bahwa hasrat untuk madju dari pu- 
tra2 Bali sangat meluap2 dan ternja 
ta pemerintah sendiri tidak (belum) 

| mampu untuk menambah djumlah- 
nja sekolah2 Tandintan, terutama di- 
luar p. Djawa. 

Ketika berangkat dna rumah, sa- 
ja mempunjai harapan penuh untuk 
Gapat diterima disalah satu sekolah 
landjutan pemerintah, karena nilai2 
saja dalam udjian penghabisan, me- 
nurut dugaan saja tjukup memenuhi 

sjarat2 jang dibutuhkan untuk ma- 
suk kesekolah landjutan pemerin- 
tah." 
Setelah sampai di Djogja saja da- 

tang pada salah suatu sekolah lan- 
Gjutan pemerintah dengan harapan 

akan diterima disitu. Tetapi apakah 
hasilnja ? ? ? 
Bapak direktur dari sekolahan tsb. 

mengatakan bahwa saja datang dari 
Bali ke Djogja ini katanja akan men 
desak anak2 Djogja, dan dikatakan 
bahwa saja akan mendjadjah. 
Apakah djawaban ' jang sematjam 
itu dapat diterima ? 

Selandjutnja -beliau mengatakan 
bahwa anak2 Bali tidak ada jang di 
sekolah negeri (tidak boleh ? ? ?). 
(Boleh tjari sadja sana disekolahan 

  

i   »Djogja untuk anak Diogia”, ka- | 
tanja. ! 

Saja sangat terked jut, heran, ter- 

tjengang, nean dan ketjewa amat ' 

sangat ' mendengar djawaban jang | 
“Idemikian itu. Tidaklah sekali2 saja | 
menjangka akan mendapat djawab- | 
an jang sematjam itu. i 

Terkedjut karena djawabannja itu 
se-akan2 mengandung hinaan dan 
bersifat sangat menganak tirikan 

terhadap peladjar dari luar Djogja. 
Heran karena perkataan sematjam 

itu dikeluarkan oleh seorang direk- 
tur sekolah landjutan jang djustru | 
telah berpengetahuan luas. , 

Tertjengang karena djustru orang | 
|jang telah berpengetahuan luas, toch j 

masih mempunjai pikiran2 jang se- 

demikian (meruntjing2kan soal dae- 
rah2an). 

Kesal karena.harapan saja jang 
semula penuh, ternjata berhasil de- 
Ha nol besar. 
  

| 5SENI SONO- | 
Ma ES Kana Ank un li 

Bjam: 5— 4 — 9. 

      mulia Was 9 
: Manusia mengedjar keun- 

TN EU Aan atau Rezekikah 

jang mentjari si manusia ? 
Mana jang benar ? Saksikan- 

lah.film jg bernilai tinggi imi! | 

1 510- 7 Segala wnur. | 

  

Ba aa 
: : FEND 

di Djl. Masdjid PA —,5 
Kursus , WONGSOATMODIO" 3 

AFTARAN t 
        
  

  
AKADEMI NAN 

BEPAULATAN KRAKJAT 

  

2 

“(Oleh pembantu 

Hari SABTU jl. dibawah pimpinan hakim Musidi, Pengadilan Ne- 
geri Surabaja telah melandjatk an pemeriksaan atas dirinja Mr. Dr. 

Han, seorang Tiong Hoa jang berdiam di Modjokerto, karena didakwa 
mendjadi tukang tadah mobil? tjurian. Lebih kurang empat buah  ken- 

Garaan mobil jang dibelinja dan keempat buah mobil 
Gari jcep, stationwagon dan Kiat itu ternjata berasal 
atau tjurian belaka. 

Ketjewa karena Djogja sebagai 
"kota pusat revolutie dulu, jang mem 

perdjuangkan tertjiptanja suatu ne- 
gara kesatuan R.I., ternjata masih 

ada sisa2 kolonialisme dan masih 
membeda2kan antara ,,anak Djogja 

|dengan anak luar Djogja. Apalagi: 
rah, istimewa dengan luar p. Djawa. | e Ja an | utjapan itu dikeluarkan oleh seorang 

| jang mempunjai kedudukan penting 

, didalam dunia pendidikan. 
terutama ke | Tentunia utjapan2 itu tidak dipe- 

rintahkan oleh kementerian P.P.&K. 
Hanja utjapan dari persoonnja ba- 

pak direktur sadjakah ? 
Saja minta pendjelasan2 dari jang 

| berwadjib dan menunggu djawaban 

dari bapak ara jang bersang- 
kutan. 

Djuga kepada bapak redaktur 
Kedaulatan Rakjat” saja minta pe- 

mandangannja mengenai soal ini, 
dan achirnja saja mintakan perhati- 
annja Kepada chalajak ramai. 

Sekian ! 

Djogjakarta 20-7-'51. 
Anak Agung Gde Oka 

(lanjar). 

Noot Red.: 

Kalau benar Pa' Guru kepala 
telah bitjara begitu, sungguh 

harus disesalkan, dan njata ma- 
sih harus mempeladjari A-B- Gr 
nja suasana merdeka. 

  

RALaAT 
Dalam berita ,,K.R.” hari Sabtu 

tg. 14/7-'51 jl. jang berkepala: ,,P.S.I. 
hendak pemilihan langsung” terda 

pat kekeliruan,  jaitu “perkataan? | 
jang berbunji ,,gecombineerd kasten- 
steisel” harusnja ,,gecombineerd lijs- 
tenstelsel”. 

ITdkang kada mebil tunggu 
hukuman 

KR di Surabaja). 

jang terdiri 
dari perampasan 

Pemeriksaan itu adalah pemerik- 

saan.jang kesekian kalinja jang te' 
lah dimulai sedjak sebelum bulan 

Puasa jang lalu. 
Dalam pemeriksaan terdakwa se- 

inantiasa mentjoba menghindari per- 

tanjaan-pertanjaan jang | diadjukan 
oleh hakim dengan kalimat-kalimat 

  
sematjam: ,,Saja lupa!”, ,,Saja sa- 
lah”, Tidak ingat lagi”, dan lain 
sebagainja. 

Sementara itu terdakwa jang se- 
muanja djumlahnja ada 22 orang 
dan jang berasal dari pelbagai tem 
pat di Djawa Timur, misalnja dari 
Malang, Djember dan  lain-lainnja, 
Gan terdiri pula dari orang2 ber- 
asal dari kalangan perdagangan, ke- 
tenteraan, kepulisian hampir semua 
nja memberatkan kepada terdakwa. 
Dalam pada itu , terdakwa sendiri 

djuga ,,menggigit” beberapa orang | 

saksi. Dengan demikian sidang men 
djadi ramai dan tidak mengherankan 
bila sidang tersebut diikuti oleh 
banjak orang. 

Kemudian, setelah pemeriksaan se 
lesai, atas permintaan djaksa ter- 
Gakwa dihukum 2 tahun. Tetapi ke- 
putusan jang sebenarnja masih 
akan diberikan pada tanggal 2 Agus 
tus jang akan datang. 

    

Mobil terbang dari Sura- 

5 baia ke Djakarta.   “Atas kegiatan Djawatan Penga- 
was Keselamatan Negara di Suraba 
ja, telah diketemukan sebuah mobil 

i kepunjaan firma S.K.H. di kota ini 
djuga jang beberapa waktu jang la- 
lu telah dilarikan orang. Pensitaan 

|Digieart mobil tersebut terdjadi di 
Djakarta. Dan pengusutan lebih lan 
djut menjebabkan seorang jang ber- 

'nama Soenarti di Surabaja dirang- 

| kap pulisi karena didakwa menadah 
mobil dengan surat2 palsu. 

  

  

REX: - 
Saksikanlah, tinggal sementara hari 

"BAD BOY” 
mobil disrobot, revolver kekasihnja! | 

Lukisan njata anak jang memuntjak nakalnja. 

Achirnja — dapat kembali pada 
2 muda dan para pendidik. 
S11- tr 

Dengan resmi telah bertunangan 
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Mh. DARMA WAN 

508 - 7. 

      

DeeaosR, A. St. NARDINAH : 
dengan 

SEKARANG & SELANDJUTNJA. 
Djam 5 — 1 — 9. 

17 Tahun. 

djalan jang benar. Berharga bari 
Djangan lewatkan!!   

    

LA 

    

anak kami: 

BROTOHARSOJO 
Jogjakarta, 21 Djuli 1951. 

R. W. BROTODIPRODJO. 

        

   

   
UX Op si MALAM PENGHABISAN 

ORSON WELLES, WANDA HENDRIX. 
Djama 14 — 19 -— 21. 

“RICHARD CONTE, VALENTINA 
CORTESA, LEE J. COBB, 
BARBARA LAWRENCP: 

TYRONE pownr, 
17 Tahun kentas. 

Besok malam: 

“THIEVES' MGHWAY« 509--7. 

"pRINCE OF FOXES” 

  

PENGUMUMAN. 
KURSUS BL UNTUK PENDIDIKAN DJASMANI. 

Waktu dan AN 1 SE IPTEMBER 1951 j.a.d. akan dibuka di BAN- 
DUNG. f 
Kursus BI. untuk Guru Pendidikan Djasmani. 

Lama Kursus: 2 tahun. 
Sjara tt: Idjazah S.M.A., S.G.A. atau jang sederadjat. 
Pendaftaran: sampai tanggal 20 AGUSTUS '51 kepada Inspeksi 
Pendidikan Djasmani Daerah Djawa Barat, Djl. Riau 91, Bandung. 
Selama kursus sedawat mungkin para kursis akan dipekerdjakar 

sebagai guru di Sekolah? Pen utan di Bandung. 

« 11 Kem. P.P. & K. 
j Insp. Pend. Djasmani 

506 - 7. Daerah Diawa Barat. 

  

iB. MINJAK MASAK ,,DELFIA"......... 

Pada surat? Sa harga dari Menteri Perekonomian ttg. 13 Djuli 

1951 No. 365 dan 366, adalah mulai 15 Djuli 1951 ditetapkan untuk 

seluruh Indonesia, terhitung padjak peredaran dan harga bungkus- 
nja, harga?-€tjeran maksimum untuk: 

A.. MENTEGA BLUE BAND 
11 ” 

Katon sekaleng dari 2 kg. 
MA ia tk 

» 39 5.25 ” 1 Tg kg. 

MENTEGA BLUS BAND untuk kamar dingin. 

R 4.25 sebuah pak dari 1 Jb. 

sn anannuan 3 

bon tenaga oaaa Pi 

R 16.— sekaleng dari 2 kg. 
BOO Kn 
7.25 sebotol dari isi kl. 

700 gram. 

17— sekaleng dari 2 kg. 
9.50 TE ek ps 

5.25 » », 1 kg. 

“16.— sekaleng dari 2 kg. 
-. 8.50 F 3 kg. 

2— doublets. 
1— singiets. 

1.— singlets. 

1.— singlets. 

1.35 singlets. 

” » Tn 
3 13 Ne Ntt Tina dus s....y3 

C. MENTEGA ,,PALMBOOM” 
, $ » 

SABUN ,SUNLIGRT' 

D 

E 

F. SABUN MANDI ,LUX” 
G TEIMRBOY" ....... 5 
H »COLIBRITA" ........ 5 

” 1» 

y, ” 

MENTERI PEREKONOMIAN. 
  

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
SEKSI ANGKATAN UDARA 

K.P.U. ,MAGUWO”, 
——000o— 

PENGUMUMAN. 
No: 043/ A-18/51.- 

Ditjari: 

Leverancier sajur?an dan daging utk dapur instansi AURI Maguwo. 
Dapat berhubungan dengan Komandan K.P.U. Maguwo pada waktu 
djam bekerdja. 
Pengumuman ini ditutup pada tgl: 31 DJULI 1951. 

Jogjakarta, 23 Djuli 1951. 

Komandan 
Pangkalan Udara Masayo 

ttd. 
(L. U. HE. SOEPONO) 505-7. 

  

| 
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TEE KAI AA PAT NN ERA IA 
PI ILIR KEKE EK EKA KEKE EKAEKAAH 

    

TE Ep pa 

  

. TELAH MENIKAH 
Pada hari Djum'at Wage 16 Sjawal 1370 H atau 20 Djuli 1951 djam 
9.30 pagi anak kami: 

Rr. Damarsasi Sudarisman 
dengan 

R. Sutjipto Sumodiprodjo 
Letnan Muda Buro Redaksi Angkatan Darat. 

Kepada segala pihak jang telah memberi bantuan berupa apapun 
.djuga pada waktu pernikahan anak kami itu, dengan ini kami me- 

njatakan terima kasih jang sebesar-besarnja. 

Keluarga 

SUDARISMAN MUHAMMAPL TAUFIK. 

Notopradjan 4/199, Jogja.   
  

SEKOLAH TEHNIK SOBE H.T.L JOGJA Di TJABANG Hemat Hn 
MENDAFTAR: peminat untuk bagian Bangunan dan Mesin. 

pada tanggal 12 s/d 31 Djuli 1951, di Dj. Kartini 7 
Magelang. 

bagi mereka jang telah bekerdja: 
5 beridjazah sptk. atau sederadjat. 

b. bagi bekas peladjar S.T.P. 

beridjazah sptk. teori tehnik - eksakta 6 (enam). 

SJARAT: a. 

BEAJA : 1, uang pangkal R 10.— pada waktu pendaftaran. 

f 2. uang sekolah R 15.— tiap2 hulan. 

3. diktat dan alat2 mendjadi tanggungan peladjar. 

TUDJUAN : 

    
  

  

      
  

  

2 2 : a. memperluas pengetahuan tehnik. " 

EN dobtar BA al Pa Ta Tn pos |. b. mentjapai persamaan idjazah Negeri. 

(schriftelijk) sampai 15-851 . 
dja Adhuc Stat, Taman Suro- PENGURUS. 
pati, Djakarta (djam 9-13).B 436 -7. 

5 , " Pn ana TEE pe appa nb mna S3 Bi Dima 
Perguruan Islam Rep. Indonesia 

To MPLRA) SEDIA 
1 AGUSTUS 1951 membuka 
SEK. BA'JAT VI PAGI. Ie DANA? SIAPA Ae NN MT MB Na R: 10.-— 
Tempat: Djetisardjo 1 (ruang SANG TA Ron PA LALU SIA Na BN PU SAE AN 3 5 — 
darurat STM). GW FEKAB BATA NEGARA bla bean de neh wi 3D 
Pendaft: di S.R. Latihan Dje- 4. Kamus Indonesia oleh E. St. HARAHAP iis PN DU Nya 
tisardjo 8, mulai hari ini sd. 5. Every day Indonesia - English dictionary oo. pg A5 — 
81 Djuli 1951, tiap hari kerdja GTA TAN BAHASA PA aa MIN Op RSA RANgp PAN ANA No on 

| djam 8-10. Guru-gurunja tju- 1. Keterangan Peladjaran Bah. Ind. I, HI, d....oooooo. AL Ke 2100 
kup pengalaman dan beridja- R3 8.. Peladjaran bahasa Ind. Umum Ke S5 nat 2 9. Ilmu Djiwa anak-anak L...o.iicodWo ne ag Pengurus. TO Dhan nia. masarakat” Kos kan RO pula DNA ID 
Aa : 1l. Politiek dan hukum Negara ba : f $ 12. Gerak-Gerik partai Penan NAN KAN en Sa NO HA DAA Seat hn 30 
PEG. BUKU & MENGETIK La Me Ne pt hn 
aa HL Mekerobeohiniik a lan kn Berbah MU oh Maa 
Ma aan mar Ne Ta 15. ALOM MOlOkul W.ceeverenteresetesene Sadang han ma bi uk 

tar 4 MOP EA Meraup na en La na Uya aer ken Oka anna nan Haa 5. — 
BUMIDJO LOR No. 16A. 3 17. Penuntun karang-mengarang 3 5.50 

Pn TS PAT Es (GOS EU AN ha Mal Ken oa In bagan bea ng S— 
€ 19, | W. C7 Keyner MASAKAMASAKAN Wo aed aan je Oa 

“ 20. Theori dan praktek masak-M3sakan soo. P3 
2 MORAL GNU Aa RA nah Rae PAN RE Tah AA PNS Aa — 
221, Sedarah Indonesia Wu Luh an las ».1l.— 
PIN atau TA Uh gagh naa OA EN RA Sr aa OA PA ni 82b 
24. Sedjarah kebudajaan Indonesia IL... Gea ANT ata 3. 6.50 
R01 MEMjA LAN ESAI MERANTAU Akta ea OAUY nu 100 

  

      

  

  2180 Tae “ 
Sa PEG en 

  

    
  

      

Ongkos kirim 10”5, sedikitnja R 1.—, 

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

  PERSEDIAAN TINGGAL SEDIKIT. 
oleh Moh. ILMU UKUR MELUKIS, djilid 1: 

guru S.M.LA. B Jogjakarta 
ILMU UKUR RUANG, dji. 

SADLI (eccih & Sufaat 
AR 4.50 

    

I: oleh SUNARNO guru S.M.A.B. 

  

Jogjakarta. (Telah disjahkan olah Kementr. PP. & K.)...... , R 17.80 
Dasar? SOCIOLOGI dan KEBUDAJAAN, oleh Ki MANGUN- 
SA ? 2 2— 
Dasar? PENDIDIKAN NASIONAL, oleh Ki MANGUNS AR-” 

KORO, Jogjakarta...... » R 2.— 
Pembelian banjak da pat potongan 10 sampai 30 M5, ongkos kirim 
bebas. 
Pesanan Etjeran Denah ongkos 1075 sedikitnja R 0.50. 

U. P. P. PRAPANCHA 
PEKERDJAAN STENCIL. 

Taman Bausasran 9 — Jogjakarta. 502 -7.       

    

  
  

Tuan seakan- 

: akan tak bertenaga 

lagi. Tapi Tuan ingin djuga 

menonton nanti malam. Man: 
dilah dengan “sabun toilet 
Lifebuoy jang banjak dan se- 

djuk busahnja: tentu Tuan 

akan merasa...... 

sEgh kar 

LLB,T. 505 « 95 — & : 
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