
     
   
     

      

    

     

   
    

    

  

    

     

  

   
   
   

   

   
    

    

      
   
     

    
      
   
     

     

   
     
    
    

    
     

  

   

    

       

     

    

   
     

   

      

    

    

     

      

   

  

  

   beliin! engan Wita jarti 
malam Djum'at jl. dalam gedung pertemuan pradjurit, Presiden 

Sukarno ketika menerangkan apa jang 'harus mendjadi tjita2 “politik 
pemuda Indonesia menegaskan, bahwa R.I. jang 'unitaristis ini harus 
demokratis dan anti bentuk diktatuur, baik anti gaby jang fas- 
cistis, maupun Matang uga 

  

| Rt “Presiden | 
Mengenai pembebasan dan pe- 

ngurangan hukuman pada tg. 

3: Ea NAN,    
Dibiiten telah meknesiahah per- 

aturan tg. 13 Djuli no. Ta mi 
'embebasan sepenuhnja atau 
an hukuman dari orang2 jang di- 

. pendjarakan berkenaan dengan hari | 
“17 Agustus nanti. Peraturan tsb .me- 

negaskan, bahwa untuk menghilang 
kan keragu- raguan dalam hal ini, 

karena adanja 2 peraturan, jaitu Pe- | 
raturan RIS tg. 19 April 1950 dan 
Peraturan RI tg. 8 Agustus 1946, ma 
ka sebelum diadakan peraturan baru, 
Jang berlaku ialah eraturan RIS 

19 April 1950 No. 156. Pun dite- 
Aa bahwa djika Pengurus Pen- 
ara belum menerima djawaban dari 
Kementerian Kehakim: 
nja dalam th. '50 tentang pembebas 
an atau pengurangan hukuman itu, 
maka Pengurus Pendjara tidak bo- 
leh membebaskan orang2 hukuman. 
Seterusnja ia djuga tidak boleh me- 

Lea | 

| ring makanan internasional” 

atas usul- | 

3 Mean tjita2 sosial diandjurkan 
nja supaja para pemuda mendjadi 

tjontoh dan kader dari bangsa. Di- 

.ambilnja tjontoh di Sovjet Rusia 

jang pada beberapa tahun sesudah 

revolusi telah mendatangkan ma- 
tjam2 mesin dari Amerika Serikat 
tapi mesin itu dalam waktu 2 tahun 
rusak karena Sovjet masa itu ke- 
Mega kader jang harus mendja- 

nja. 
maka sedjak itu Stalin mendidik 

dulu kader2. Djuga soal dikatakan 
kebangsaan dikupasnja dengan tjon 
toh bangsa Aztek jang sekar ang le- 
njap dari dunia sebagai manusia se- 
dang dulu tatkala masih kokoh ke- 
bangsaannja kenasenal kebudajaan 
tinggi. Presiden berkata: ,,Hgi pe- 
muda djangan kamu  mendjual 
djiwa kebangsaanmu untuk sepi- 

demi- 
kian Presiden. 

Dalam pertemuan tersebut kala- 
ngan peladjar terdapat pertanjaan 
bagaimana pendapat Pemerintah 
tentang berangkatnja 50 orang pe- 
muda dan peladjar Indonesia ke 
Berlin. & 

Sekdjen Ruslan Abdul Gani men- 
djawab bahwa pergi keluar negeri 
itu tidak ada halangan bahkan Pe-   ngumumkan pengurangan? atau 

pembebasan hukuman, sebelum men 
dapat per "setudjuan dari Ketua - Pe 
ngadilan Negeri dan Djaksa setem- 
pat. Isi pokok dari peraturan ten- 
tang pembebasan dan pengurangan 
hukuman itu al. berbunji sbb.: 

Semua orang jang mendjalani hu- 
kuman vendjara atau kurungan, di- 
bebaskan dari semua atau sebagian. 
dari hukumannja, djika inereka da- 
lam mendjalankan hukuman itu ber 
kelakukan baik atau telah berdjasa 

terhadap negara, atau karena ia me 
langgar Peraturan - Hindia Belanda | 
ataupun Peraturan Djepang jang se | 
karang tidak. Giantjam Jagi oleh hu 
kuman. — RD. 

——-— 

Hatapan: Supomo - 
Prof Dr. Supomo jang baru2 ini 

oleh Pemerintah telah diangkat men 
djadi Duta Besar Istimewa dan ber- 
Kekuasaan penuh untuk mengada-- 
kan perundingan2 dengan Pemerin- 
tah dan Partai2 politik dinegeri Be- 
landa menerangkan kepada »Sin 
Po” bahwa ia mengandung harapan 

supaja Belanda dapat mengerti me- 
ngenai keinginan2 bangsa Indonesia ' 
untuk merobah Unie Statuut men- 
djadi perdjandjian internasional 
biasa. 3 

Selandjutnja Prof Supomo mene- 
rangkan, bahwa sesudah didengar- 
nja tentang sikap dari Madjelis Ren- 
dah dan Tinggi Belanda, maka dapat 
diharapkan bahwa harapannja itu 
bertambah besar. Dengan pangkat 
Duta Besar Istimewa Prof Supomo 
menerangkan, bahwa dengan demiki 
an ia tidak berhak berturut2 menga 
dakan persetudjuan dengan negeri 
Belanda. Achirnja 

akan dilupakan. — RD.. 

Faculteit: benin belum 
sIaapad dibuka ' 

Di Semarang. 

Menurut berita dari fihak pengu- 
rus Universiteit Rakjat - Semarang 
jang didapat wartawan K.R. di Se- 
marang ketika hari Saptu kemarin 
dulu, rapat pengurus Universiteit 
Rakjat Semarang jang diadakan 
ketika tanggal 27 Djuli 1951 di Ba- 
lai kota Semarang dibawah pimpi- 
nannja Mr. Koesoebijono-Hadinoto 
bekas Walikota Semarang, dimana 
hadlir para Maha Guru dari U.R.S. 

| dan Kepala Inspeksi Pendidikan Ma- | 
sjarakat Djawa-Tengah, telah di- 
ambil keputusan seperti berikut: ' 

(1). Faculteit Hukum jang sedia- 
nja akan dibuka di Semarang dalam 
waktu jang pendek, berhubung dgn 
belumjtidak adanja Maha Guru, ter- | 
paksa belum dapat dibuka di Se- 
marang. Sementara itu pengurus 
akan melandjutkan usahanja agar 
faculteit Hukum dapat dibuka 
dalam waktu .jang se-pendek2nja. 

  

   
   peladjar2nja 1g gi Agus- 

tus 1951 karang: Buah adanja do-, 
centen, akan direorganiseer, dan 
dalam sementara waktu belum da- 
pat dibuka. (3). Oleh Djawatan 
Pendidikan Masjarakat akan dibuka 
pada nanti tgl. 17 Agustus 1951 di- 
kota Sem rang K.P.U.-C. (Kursus 
Pengetahuan Umum bagian Atas). 
Para Peladjar dari Universiteit Rak- 
jat Semarang diharap mendaftarkan 
diri pada K.P.U.-C. tersebut. 
(4). Pendaftaran untuk  mendjadi 
peladjar dalam K.P.U.-C. tadi di- 
selengga: 'akan oleh Djawatan Pen- 
didikan Masjarakat jang berkantor 
di. Purwodinatan - Barat, Semarang. ! 

| datangan Presiden ketempat 

diterangkannja, 
bahwa soal Irian Darat ajuga tidak | 

merintah wmengandjurkan supaja 
disana pemuda2 beladjar hal2 jang ' 
baik tapi asah sadja djangan kem- 

bali 
Gan tiru2 setjara beo”. 

Berhubung dengan itu Ruslan 
menggambarkan tentang perdjo- 
angan pemuda dimasa revolusi utk 
mengadakan perhubungan dengan 
luar negeri. Pemuda2 itu pergi se- 
bagai penjelundup dan ada jang 
membawa tjandu, perak dan Iain2- 
nja untuk bekal. Mereka membu- 
ka perwakdang 'diibukota negara2 
jang penting. 

Tapi, dewan pembitjara, dja- 
ngan pergi keluar negeri karena bo- 
san.melihat kegilaan dalam negara 
jang belum beres. Hal itu dianggap 
oleh Ruslan sebagai melarikan diri” 
Gari kesulitan2 jang sedang kita 
alami. 
Dapat dikabarkan bahwa atas ke- 

per- 
temuan itu penuh sesak oleh pela- 
djar2 itu sangat meluapnja hingga 
polisi dan CPM tak dapat menahan- 
nja. Suasana mula2 amat gaduh 
Gan panas dan sesudah rapat itu be- 
berapa menit berlangsung keadaan 
dalam pertemuan agak reda. 

Presiden Sukarno dan rombongan 
hari Djum'at jl. mengundjungi Pra- 
pat dengan melalui daerah2 karet, 
tembakau, kelapa sawit, sisal dan 
teh di Sum. Timur..... Dalam per- 
djalanan ini Presiden mengutjapkan 
pidato2nja 9 kali dalam 1 hari, se- 
bagaimana pidato2 lainnja Presiden 
menguraikan revolusi nasional, ten- 
tang persetudjuan KMB dan perlu 
adanja penah dan bekerdja 
keras”. 

dea Bani pemudi @ Madani : 

l 

facilet2 sampai sembuh sama sekali. 

PUSAT PERAWATAN KAUM INVALID. 

Buruh tambang di Scotland jang mendapat ketjelai 

lankan pekerdjaannja dibawah tanah, dapat baik k 
Harn Hospital di Pertshire. Rumah sakit 

patah kakinja sedang dirawat dalam 

HARIAN UMUM 
Diterbttkan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan Na (Anggauta sps) 
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   , dalam mendja- 

ali di Bridge of 
ini dapat "memberi segala 

Gambar diatas : abarang invalid jg. 

rumah sakit tersebut diatas. 

   

  

untuk 

Malam Achad jl. di Djakarta di-   selenggarakan resepsi perpisahan, 

: berkenaan berachirnja konferensi in 

dengan membawa pamilet2 Rerespi 

  

Spektur pertanian seluruh Indonesia. 

itu mendapat kundjungan 

ramai, diantaranja oleh menteri per 

tanian, menteri sosial dan “walikota 

Djakarta. 

Dalam pidato- 
nja Menteri Per- 

tanian Suwarto 

. mengemukakan 
“4 beberapa soal me 

ngenai emba- 
agunan. dilapang- 
an pertanian. Di- 
antara .kesukar- 
an2 jg. dihadapi    sekarang, a.l., ter 

2 4 dapat. pemakai- 
Na, “an2 tamah de- 

ngan tak sjan, jang hingga sekarang 

terus-menerus berdjalan. Selain dari 

itu belum pula dapat diusahakan pe 

ngembalian perkebunan kepada pe- 

milik2nja disebabkan keadaan jang 

masih belum aman dibeberapa da- 

erah. Menurut Menteri Suwarto In- 
Gonesia tjukup menghasilkan beras 
dan djagung untuk memberi makan 
kepada seluruh rakjat. Berhubung 
pengangkutan belum sempurna, dan 
lain2 keadaan pembagian tidak da- 
pat merata. Dalam pada itu djumlah 
padi selalu bertambah. Ini menjebab 
kan keharusan pemerintah memasuk 
kan beras dari luar.  Selandjutnja 
Menteri mengharapkan, supaja ren- 
tjana Menteri dapat dilaksanakan — 
RD.   

  

Tanggal 28-7-51 dibawah pimpin- , 
an Wakil Komisaris P.H.I. para tja- 
lon Djema'ah Hadji seluruh Jogja- 
karta mengadakan pertemuan, ber- 
tempat di Balaikota. Hadir dalam 
pertemuan itu a.l. wakil2 dari Pa- 
mong Pradja, Djapendi, Kantor Aga 

ma dan Walikota-Mr. S. Purwoku- | 
sumo. 

- Setelah mendengarkan laporan da- 
ri Wakil Komisaris P.H.I. dan mem- 
peladjari siaran serta petundjuk2   

—
—
 

dari P.H.I. Pusat dan Djateng ten- 

tang urusan Hadji dan mengingat 
pula, bahwa waktu ibadah Hadji te- 
lah dekat sekali sedang sampai kini 
“masih ada Ik. 5700 orang tjalon Dje- | 
ji ma'ah Hadji seluruh Djawa terhi- | 
tung djuga dari Jogjakarta belum 
dapat ditentukan akan keberangkat- | 
annja, maka pertemuan tsb. mengam : 

Kapan berangkat 
5700 Tjalon Djema'ah Hadji menunggu2 

sebuah resolusi jang maksudnja men 
| desak kepada jang bertanggung dja 

| wab, supaja selekas mungkin mem- 

berikan ketegasan ketentuan waktu 

.berangkatnja. Djema'ah Hadji sam- ! 

| pai kini disuruh sabar dan tunggu | 
| sadja. Selandjutnja mendesak pula 

kepada Kementerian Agama dan 
(PHI. Pusat, supaja seluruh Djema- ! 
| 'ah Hadji tsb. dapat dipastikan turut 
| mendjalankan ibadahnja Hadji da- 
|lam tahun ini djuga. 

Fihak jang mengetahui menerang- 

kan, bahwa sampai sekarang Dje- 

ma'ah Hadji jang telah dapat dibe- 

  

luar Djawa. Sedang jang dari Dja- ' 

wa, Sebagian telah mendapat kepas- | 

|tian :akan keberangkatannja dan : 

tinggal menunggu waktunja sadja, 
“sedang sebagian lagi sampai seka- 

bil keputusan akan menjampaikan | rang belum mendapat kepastiannja. | 

    

    

  

  
H 
Djepang. 

Diberikan oleh Menteri sebagai 
tjontoh akan kepentingan pengganti 
kerugian perang itu jalah dirusak 
kannja kapal2 dibahagian Timur In 
donesia jang telah menelan kerugian 

benda dan kapital jang tidak sedikit. 
Dalam lapangan ekonomi kepenti 

ngan perdjandjian perdamaian dgn   'Djepang itu terletak umpamanja da 

Sidang Kabinet : 
  

dollar kepada Djepang 
ARI Saptu jl. kabinet telah bersidang dari djam 09. 00 sampai djam 
12.00. Menurut Menteri Penerangan dalam sidang itu kabinet telah 

membitjarakan soal? lebih landjut tentang perdjandjian perdamaian dgn 

"lam mengatur sampai berapa djauh 
'nja diberikan kebebasan bergerak 
bagi Djepang dalam hal2 jang me 
ngenai pelajaran dan perikanan di 
lautan “Asia sehingga kelak tidak 
menghambat kebangunan usaha2 na 
sional dari negara2 Asia lainnja dida 
lam hal? tersebut. 
Pembitjaraan mengenai perdjandji 

Kata Menteri Suwart . 

Indonesia tjukup hatslkan padi 
rakjat 

   
  3 

x 

  

Goodwill Wissi Burma | 
. Ya 

didjamu 
Duta Besar-Burma di Indonesia 

dan njonja kemarin dulu malam me 

ngadakan malam resepsi dihotel Des 
| Indes untuk menghormati misi good 
will Burma jang sudah sedjak semen 
tara waktu di Indonesia. Tampak 
hadlir dalam r Si itu korps diplo 

  

    

   

matik asing dan dari pihak Indone- 
sia beberapa ri antara lain P. 
M., wakil P: nteri LN, Pene-   

  

idisebabkan oleh 

rangan, djuga 
tara Jain Kol. 
rapa anggauta lemen. 

Diantara tamu? asing tampak dju 
ga Prof. Schermerhorn seorang dari 
perwakilan Belanda - dalam perun 

dingan dengan P.M. Sjahrir ditahun 
"46. 

Resepsi untuk menghormati missi 
Burma tersebut Kemis malam jang 
lalu telah diadakan djuga oleh Men 
teri Pertahanan. Malam itu missi ter 
sebut didjamu oleh P,M.. Sukiman. 
Saptu jl. missi itu pulang ke Bur- 
ma. — Ant. 

pihak Militer an 
tupang dan bebe     

    
    

  

SOVJET 

  
Kata Truman persiapan2 militer 

dari negara2 pengikut Sovjet di Ero- 

pa dan pemusatan pasukan2 Sovjet 
setjara besar2an di Timur Djauh ten 
tunja bukan petundjuk2, bahwa So 

vjet mempunjai maksud damai. 
Truman mengutjapkan pidatonja 

itu didalam upatjara memperingati 
hari ulang tahun 250 dari kota De- 
troit hari Sabtu jl. Truman menjata 
kan bahwa perundingan2 perdamai- 
an di Korea dapat hasil baik djika 
kaum Kemunis benar2 bersedia un- 
tuk menghentikan maksud agressi- 

nja di Korea. 

Apa djuga jang terdjadi di Korea, 
kita tidak boleh chilaf dan menarik 
kesimpulan seakan-akan pemegang2 

“kekuasaan di Sovjet telah mening- 

|galkan tjita-tjitanja untuk mengu- 
'asai dunia. Ia menuduh bahwa kaum 
Komunis sebenarnja tidak berusaha 
mentjapai perdamaian bahkan seba- 
iknja usaha menempatkan diri da- 
lam kedudukan2 jang memungkin- 
kan mereka mengadakan agressi se 
tiap saat. 

  
Pasukan2 Sonia 

Sebagai tjontoh ia mengemukakan 
bahwa pasukan2 bersendjata nega- 
ra2 pengikutnja jang katanja telah 

disusun . sehingga mentjapai keku- 
atan jang tinggi sekali dan siap se- 
Cia untuk bertempur setiap saat. 
Dikatakan bahwa Bulgaria, Rumania 

idan Hongaria tidak sadja telah diper 
sendjatai setjara tidak sjah melain- 
kan djuga telah ,,mengusir” pendu- 
duk jang berdiam didaerah perbatas 
an Yugoslavia jang meliputi daerah 
sepandjang 30 mil. 
Menurut Truman petundjuk2 ini 

tidak dapat membuktikan maksud2 
Sovjet untuk ditudjukan kepada per   

  

Harryman berunding dengan , 
menteri2 

H 
Besar Inggeris di Teheran. 

Kedatangan Harryman itu ialah 

Dalam pada itu Pengurus kongsi 
minjak Inggeris/Iran berkata, bahwa 
penghasilan minjak di Abadan akan 
Oitutup hari Selasa depan. Hal ini 

karena tank2 telah 
penuh semua. —BBC.   

  

rangkatkan itu sebagian besar dari : 

Pertemuan dgn. menteri. 

Suatu pertemuan istimewa dari 
| para menteri Inggeris jang dikepa- 

|Iai oleh P.M. Inggeris telah berlang- 
| sung di London untuk merundingkan 

Isoal minjak Iran dengan utusan is- 
imewa Pres. Truman, Harryman, jg 

telah tiba ditempat beberapa djam 
| sebelumnja. 

Dalam pertemuan tsb. dibitjara- 
(kan a.l. soal pembentukan suatu mis 

si untuk berunding di Iran. jang ma- 

na perundingan nanti dilukiskan 
lakan besar faedahnja. 

Beberapa pokok perundingan an- 
tara Harryman dan Iran telah didje- 
laskan. Dikabarkan selandjutnja da- 
ri Teheran, bahwa kini Iran telah 

. menjetudjui bahwa  perundingan2 

dapat berlangsung tidak hanja de- 

ngan pihak kongsi minjak, akan te- 
tapi Iran bersedia djuga berunding 

| dengan pemerintah Inggeris, karena 
|Inggeris adalah sebagai pemegang 
Isero jang terbesar. —BBC. 

aa akan tuntut kerugian 4000 djuta 
an perdamaian dengan Djepang itu 

oleh Kabinet akan diteruskan dalam 

sidangnja minggu depan ini. Selain 

Jitu kabinet djuga telah membitjara 
kan soal2 administratip antara lain 
peraturan tentang istirahat, hamil 
bagi pegawai2 wanita, tentang sum 
pah pegawai negeri dan anggauta2 

angkatan perang, 

' Berapa tuntutan Indonesia. 

Berhubung dengan sedang dilaku 
kannja pembitjaraan2 mengenai ren 
tjana perdjandjian perdamaian dgn 

Djepang, pihak Pemerintah belum 

mau memberi keterangan berapa tun 

tutan Indonesia kepada Djepang se 
bagai pembajaran kerugian perang. 

  
SENAPAN PMA LAN MEN AA LAPAN LINA Ce TA 

Lembaga Kebudansan 'atona 
1 Kon -batawaasah £ 

  

Inggeris 
ARRYMAN, utusan istimewa Pres. Truman di Teheran Sabtu jl. tiba 
di London dari Teheran. Bersama ja akan tiba di London pula Duta 

untuk berunding dengan Pemerin- 
tah Inggeris tentang usul? Iran untuk mengadakan perundingan? baru 
antara Iran dan Inggeris untuk menjelesaikan soal minjak. 

  

P.P. dan K. dan hari 
17 Agustus 

Untug memperingati hari ulang 
tahun ke-VI Kemerdekaan R.I. 
pada tanggal 17 Agustus j.a.d., oleh 
Kementerian P.P. & K. akan diambil 
beberapa tindakan jang dapat di- 
katakan mengandung lambang2 di- 
tengah2 perdjoangan Indonesia. Tin 
dakan2 itu ialah: 

Li, Memulai memperbaiki makam 
Almarhum Wage Supratman, 
pentjipta lagu kebangsaan Indo- 
nesia Raya, 

2. Membuka sajembara menjusun 
rentjana bangunan untuk mem- 
perbaiki makam almarhum Pa- 
ngeran Diponegoro sabagai lang- 
kah pertama untuk memperbaiki 
makam2 orang2 besar Indonesia 
lainnja, 

3. Membuka sekolah kesenian Ti- 
mur di Jogjakarta dan kesenian 
modern di Djakarta, 

4. Menaikkan djumlah sekolah2 per 
tjobaan dari 2 buah mendjadi 10 
buah untuk seluruh Indonesia. 
RD. 

Dalam pada itu terdapat keterang 
an dari sumber jang patut mengeta 

hui kerugian jang akan dituntut 
oleh Indonesia ditaksir - $ 4000.000. 

000,—, djadi separoh dari apa jang 

diminta oleh Pilipina kepada Dje- 
pang. 

Dalam pada itu dikatakan bahwa 

Djepang sekarang ' ,,miskin? maka 
tak mungkin dapat mentjukupi tin 
tutan2 itu sekalipun mau. Tapi Dje- 
pang bersedia membajar hutang pe 

rangnja jang ditetapkan dalam suatu 

perdjandjian nanti dengan tenaga 

dalam arti suka  membikinkan ba 

rang2 di Djepang dari bahan2 men 

tah jang dikirimkan kesana. 
Upah buruh jang menghasilkan ba 

rang djadi dari bahan mentah itu 
akan dipikul oleh Pemerintah Dje- 
pang. Berapa kerugian Indonesia sela, 
ma pendudukan itu berupa djiwa ma 
nusia dan harta dan apakah   tut itu, belum' diketahui. — Ant. 

3 
AA PENETAPAN 

    

  

    
   

      
        

  

    

  

       

       

       

  

         

       

  

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan R, 9,— 

Etjeran 1 BR. 0,50 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70   
  

PRESIDEN TRUMAN: 

BELUM TUNDJUKKAN 
SIKAP DAMAI 

Berunding di Kaesong, tapi memper-- 
kuat militernja di Eropa Timur 

yA Ollatania Presiden Truman memperi- 

ngatkan kepada seluruh dunia, bhw sementara 

bitjara tentang perdamaian di Korea, Sovjet Unie 
menumpahkan segala kekuatannja utk keperluan 

memperbesar kekuatan militernja di Eropa Timur. 

   
8 

damaian. Dikatakan bahwa bulan2 
terachir ini negeri ,,Satellit” Sovjet | 

telah diperintah Kremlin untuk 

mereorganisasikan tentara masing2. 
Djumlahnja dibesarkan sedang per- 
lengkapan2 modern Sovjet dibagi2- 
kan kepada mereka: 

Dikatakannja djuga bahwa memu 

satkah sedjumlah besar pasukan2- 
nja di Eropa Timur Djauh. Dalam 
keadaan demikian ini Amerika Seri- 
kat dan negara2 merdeka lainnja ti- 
dak boleh lengah. Inilah sebabnja 
mengapa Amerika Serikat dan se 
kutu2nja senantiasa memperkuat 
kekuatannja. 

' Dua alternatip 
Dalam hal ini, kata Truman, hanja 

ada 2 alternatip untuk menjusun ,,du 
nia merdeka” menentang kaum Ko 
munis jakni mulai perang dunia se- 
karang dengan menanggung segala 
akibatnja atau mengisolir diri So- 
vjet. Kedua djalan tersebut semua- 
nja tidak ada jang dapat memba- 
wa kita kearah perdamaian. Oleh 
karena itu rakjat Amerika menolak 
kedua alternatip, itu. — Anti. UP. 
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Siam setudju tuntutan 

  Indonesia pada Djepang 
Kalangan Kem. L. N. Siam sangat 

simpatik dengan tuntutan Indonesia 
jang meminta, supaja soal reparasi 
kerugian peperangan dengan Dje- 
pang dimasukkan dalam Perdjan- 

djian Perdamaian. 
Kalangan tsb. menjatakan, bah- 

| wa Indonesia berhak mendapatkan 
penggantian kerugian itu,  mengi- 
ngat bahwa Indonesia sangat besar 
mengalami kerugian didalam pepe- 
rangan dengan Djepang itu. 

Kalangan2 Kem. L. N. Siam me- 
nanjakan, apakah sekiranja nega- 
ra2 Asia lainnja tidak bisa bersa- 
ma-sama dalam tindakannja me- 
nuntut pembajaran kerugian itu 
pada Djepang, Gan mendesakkan ke- 
mauannja itu kepada Amerika dan 
Inggeris jang kepentingannja semu- 
anja sudah terdjamin atau terbajar 
kembali. (Merdeka). 

  

£ 

Rentjana Presiden ke 
Posso 

Berhubung dengan mafsud Presi 

den dengan perdjalanannja mengun 
djungi Posso di Sulawesi Tengah, 

| Ipersiapan2 telah diperintahkan dida 

jer ah ini untuk menjambut kedatang 
an Presiden itu. 

Ketua DPR Sulawesi Tengah Bi 

nol dalam kawatnja kepada anggau 
ta2 minta supaja anggauta2 itu sebe 

  
Posso. — Ant. 

PIR dan pemilihan umum 
Dalam menghadapi pemilihan 

umum sekarang ini, PIR tjabang 

.Jogja giat menggerakan propagan- 
danja untuk memberi penerangan 
mengenai hal itu kepada anggota2- 
nja. Kemaren dengan bertempat di 
Kapanewon Kotagede oleh partai 
tersebut diadakan pertemuan di- 
kalangan anggota2nja. Menurut ke- 
terangan “pertemuan itu dihadiri 
oleh 8 Kapanewon dari Bantul Ti- 
mur jang Ik. berdjumlah 2.090.000 
orang. Dalam rapat itu nampak 
djuga Pengeran Purubojo salah se- 
orang terkemuka dari P.I.R. tjabang 

Jogja.   
  

B 
perobahan ketjil2. 

keadaan mendjadi buruk, 

Sar keadaan lebih djelek 

modjo dari PBSBK dengan K.B. 

Tindakan Pemerintah ini bermak- 

sud agar supaja keadaan sudah bu- 

|ruk itu 'djanganlah mendjadi lebih 
buruk lagi. Usaha itu dalam hake- 
katnja bersifat mentjegah atau pre- 

ventief. Itu adalah usaha baik. Te- 

tapi menurut pandangan Buruh Ke- 
sehatan kurang tjukup atau kurang 

progressief. Kata Buntaran selan-   
| Untuk mendjawab 

ini | 
sepadan dengan djumlah jang ditun ' 

: djutnja. 

Buruh Kesehatan mengharapkan 

| dki jang lebih tjepat dan njata 
luntuk mengurangi keadaan jang bu- 
lrxuk itu dengan tindakan jang ber- 
| sifat curatief, Orang tahu sekalipun 
bukan dokter atau achli kesehatan 

(hygienist), bahwa tindakan mentje- 

gah atau preventief itu makan wak- 

Bagi Pemerintah dan dokter (ny: 
gienist) waktu lama ini tidak mes 
ngurangi harapan dan pemerintah 

(sang dokter) sudah merasa lega 

dapat menerimakan obat jang lam- 

penderita, disini Rakjat terbanjak, 

mengharapkan pengobatan jang se- 

gera tertutup pada penjakitnja, obat 

jang bersifat curatief dengan tidak 

mengurangi usaha preventief. Dapat 
kah obat jang langsung (direct) me- 
ngurangi penjakit itu diketemukan ? 

pertanjaan ini 

perlu menetapkan penjakit dulu de- 
ngan tegas dan njata, apakah tan- 

da2nja (Symptomen) .jang terang. 

  

    

ARU2 ini Undang? untuk mentjapai pembagian tenaga 
dokter gigi dan bidan telah diterima oleh DPR dengan beberapa 

Usaha memperbaiki keadaan mengenai pemeliharaan 
kesehatan rakjat perlu dihargai. Dari djaman pendjadjahan dulu keada- 

an Hu memang kurang baik. 

tu lama sebelum hasilnja kelihatani::. 

bat laun akan berhasil. Tetapi sang | 

Sekitar U.U. pembagian tenaga Kesehatan : 

Usaha curatip perlu, dgn tak kurangi 
usaha preventip 

Ketitangan Dr. Buntaran Martoatmodjo 
dokter2, 

Tetapi sehabis perang dunia ke-II 
kata Pemerintah. Karena sebagian besar 

& 50 dari djumlah dokter, dokter gigi, bidan terkumpul dikota besar. 
Apabila dalam teorinja untuk 60.000 penduduk di Indonesia hanja ter- 

sedia seorang dokter, maka dalam prakteknja diluar kota? be- 

lagi, jakni seorang dokter bersedia 
untuk 120.090 penduduk. Demikian keterangan Dr. Buntaran Martoat- 

Sudah diketahui Lk. 504. dari 
djumlah dokter berada dikota2 be- 

sar. Tidaklah dapat diungkiri bahwa, 

mereka itu bekerdja — sebagian be- 

sar sibuk sekali— untuk memberi 
pertolongan pada orang2 sakit. Te- 

tapi ada pula sebagian jang kurang 

kesibukannja, dan mengingat keada, 
an diluar kota2 besar, mereka ini 
dapat dipekerdjakan didaerah2. Peng 
laksanaan pemindahan itu mengha- 

dapi banjak kesukaran, Karena pada 

pokoknja orang lebih senang berada 
dikota besar, walau kurang tjukup 
daripada didaerah2. Karena masalah 
jang kita hadapi ini sangat penting- 
nja, tidak kurang pentingnja dari- 
ipada menolong orang sakit keras, 

Na tidaklah bidjaksana terhadap 
rakjat banjak jang menderita apa- 

-bila pengobatan langsung  mengu- 
(Bersambung halaman 4) 

PLN ERA A DEL DIA 
“ Dalam pendaftaran pemilih umum 

di KPPS DanurdjaN- “tengah, terdapat 

seorang perempuan tua jang mur 
nja 128 tahun ikut mendaftarkan 
sebagai pemilih umum. 
“ Salah seorang penduduk kampung 
Tegalpanggung ketika mendengar, 

bahwa dirinja akan dipilih sebagai 
pemilih, dengan tegas mengatakan, 
id bersedia, asal didjamih segala- 

  
    

| galania sebagai pengganti kerugian 

lum tanggal 3g Agustus jaitu hari 2 
kedatangan Presiden, sudah ada di 

  

& 
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3 Indonesia) Sean. 

permintaan : 

'pengadilan. 
Tn PENA 

    

  

    

    

   
   

  

EGA 15 2 

tang #ataN 

      
   pi Mr, Muwalladi dan Mr j 

Song Ta Ne — 2     

Leah dan BerAperi rt 
angkatan udara RI. dilakukan Sap 
tu kemarin dilapangan. ter 
URI di Kemajor n antara Iain 
Anri, oleh Ike na, Yr 

   

    

ALRI, Rak dar 
| sar? militer Jainnj 

kan bahwa setelah bulan Mei : 
'50 R.I. masuk djadi SARANA 

| national Civiel Aviatlon Or 

     

  

“ter nasional) maka disamping 
dapat hak2 dalary bal “pener 
djuga kita menerima Ann ibes 

japan 'bahu Kita. Salah satu dari 
adjiban ini i 

penjjari dan. peter. i pertolongan jg 
— bekerdja dengun cffisien untuk k 

. pentingan masjarakat alam kead: 
“an vena. Sa RI. 2 

   

   

    

  

Tes PP. KM Won. | 
:20r0 menerangkan bahwa “antara 

  

  

lah teri, apa, - per 
“menga Redaka 3 
“Hal ini Serubakan” “tin an jang |» 

positief dalam usaha "mengadakan 
| kerdja sama dilapengan kebudajaan 
antara Indonesia dengan Negara2 | 

«Tetangganja. “Lang bang selandjut- 

  

         

      

     

    

    

     
   
      

nja jang Gapat € “menurut 
- menteri Naa dalah “me- 
ngadakan sematjam . konp. antar 

  

            
   

  

          
    

  

$ Ken seperti New Delhi 
seandainja udara ara 

1 idzinkan”. : 3 

lu ajika | 

  

  1 lapangan in 

  
angko! 
bakul jang 

ja sebagian | 
alannja lebih L: 

ajja 

Ia ng ut pulang jang memakan 
n. Lagi Pa Paten 

2 lagi, bea 

n Yuk TEENK tanah. 

  
Jah menjusun | inas H ra      

           

          

  

    

2 & 1 0: » 1 

£ - kelapa kl R 1,50. 

          

   
t penghasilan Re 
makan didjan n oleh 

    

       

         

     

    
'haan keramik jang ada di Madiun 

Tidak “seperti jang didjalankan -di 

watan Kemakmuran Daerah Istime 
wa Jogja kepada. “wartawan KR, 
| Tudjuan jang sama ialah dalam 
.mentjukupi kebutuhan  masjarakat 
didesa. Tapi tidak - dinjatakannja,   13, Bi bai dalam: hal itu dapat menjai 

Ata buatan pabrik 
   

  
  

    

      

  

   

   

        

    
   

          

bana sudah mem 
lah tag partike 

angina dipakai guna, 
Ba NUN lawet 

Ting ketjil 
dapat men: 
sedikitnja 

  

p 

Tawa itu nk 
Ta 

  

Tap jon dina neng 
(: Dari Wart. tawan:K. R. di Semarang 9)» 

  

   
         

        
    
   
       

    

   

   
   
    

  

   
   
   
   

  

    
    
    
    

    
    

    
   

  

   

   
   
   
   

        

    
   

     
    
   
   

  

   
   
     
   

    

     

     

    
   

  

         
   

     
   

  

      

    
    
   
   
    
     

      
     

(Sir 

d EME RAN 3 Nu 
tote, Dem aNan pandan 

| Kan perlu 

    

“datang sendiri ditempat 
umn 

' n, sebab harganja lebih tinggi. 
-. an n demikian | Keuntungannya le. 

Uu itu dikumpuikan dan 

aya ipeliha- 7 
“sepuluh tahun, agar undang? ke- 
TWedjiban beladjar dapat ber 

sn para HN vingat var 
Kanan wartawan K. Ras 

ah laa tsb. dimata 

2 rah jang kekurangan ai 

   
    

  

    

   

  

    

  

    
     
   

    

        
     

    
       

   
         

       

        
               

            

    

  

     

       
   

         

diusahakan oleh seorang - Tionghoa 
an lebih mengutamakan bedrijfnja 

daripada penjuluhan kepadz rakjat. 

Jogja. Demikian wakil Kepala Dja- | 

"dipandang sebagai 
“permulaan jang njata dari Pemerin 

      

@ Inyan, St 
“puro, Kedungbanteng : 5 

Jang. sangat “mendapat perhati an, 
jatt 4 waduk Tjao, demikian. wakil 
Kepala Djaw. tadi.  Ketjuali airnja. 

» rgunakan untuk “mengairi dae- 
.djuga di- 

pergunakan sebagai air minum. .Tja 
   

«| ranja, air waduk tadi disaring dgn 
- ,snelfilter”, 

| #baccillen-vrij” dan 
minum bagi yakjat dan sa 
lisana. 

“ning-    zandfilter” € 

   aatoriun 
Sunaur bor. 

1 Tan perlu .dikemukakan lagi ia- 
lah adanja sumur bor, atau artheti- 
sche'bron. Ketjuali dapat menambah 
'pengontjoran sawah? djuga dapat di 
pergunakan sehagai air-minum Kpik- 
jat jg bersih. 
Diwaduk Giringan air dapat dipa 

a Picar untuk menggerakkan kekuatan | 
Pp3trik ntt seluruh "Keresidenan 
Litadiun Listrik tsb kini telah djadi 

ngkan, Kata “setan: 
ng digiling tidak per| 

milik Pemerintah kita. 
'Dikenuikakan djuga tentang ke- 

mungkinan2 jang ada untuk mem- 
3 t aa luk2 didaerah Gunung Kidul 
ta p rehoran? air didaerah kabu 
Ha Daun Progo. Sedang tentang 
pembuaar gida tebu rakjat tani Jog 

   

      

» (ja diharap drpat mengerdjakan sen 

  
  Gi seport: apa jang terdapat di Ma 

Gu. t 

“Achiraja diharapkan adanja suatu 
a |ronitong: an penindjauan lagi bersama 

Sama dgn para ahli di Jogja, seperti 
dar. perta.rom, perindustrian, kera- 
“djinan GL. Pum direntjanakan akan 
(menibawa beberapa wartawan. 

  

$ Pertiobaan leerplicht di | 
£ -Bandjarsari 
Pauh tatan. bahwa Di Katj. Ban 

Gjarsari dalam kota Solo telah diada 
i Ian pertjobasn untuk mendjalankan 
(keerplicht (kewadjiban beladjar) ba 
kel anak2 umur 6 sampai 15: tahun. 

Untuk itu disediakan 7 tempat, jsitu 
2 

  

termapat di Kalurahan Kadipiro, 
di kalurahan Nusukan, 1 di Kalura 
|han Sumber dan 1 di Kalurahan Ba 
Injuanjar.. 

Bagi mereka jang berumur lebih 
5: |dari 18 tabur disediakan tempat PH 

al alga: penindjauan pembuatan ba. 
an- (rang dari tanah, keramik, boleh di- 

e- | katakan Jogja lebih madju. Perusa- 

"B, tiap Kefjamatan 25 tempat. Tiap? | 
'Balurahan oleh Pemerintah diberi 
Gama sebanjak R 590.— Menurut 
entjarna kalau hal ini dapat didjalan 

Tan dengan lantjar, diharapkan da 
lam waktu 4 hingga 5 tahun di Kstj. 
Bandjarsari tidak ada Buta hu- 
ruf aa   
Satu Maba — 16 bulan 
“Hari Senin j. Mahkamah- Tentara 

|| di Solo telah memeriksa seorang ang 
gauta Tentara Brig. P bag. Perhubu 

telah memindjamkan seputjuk sten- 
luar ne- | -yun kepada seorang bukan anggauta 

“Tentara. Kemudian stengun tersebut 
telah didjual Oleh sipemindjam, jang 

Halu melarikan diri. 
'Dimuka pengadilan terdakwa me 

ngakui segala kesalahannja, dengan 
keterangan, bahwa temannja itu du 
lu bekas anggauta badan perdioang 
an dan teman semasa gerilja. Tidak 
menjangka dia, bahwa kawan itu 

akan melakukan penipuan ' sematj aah 
tu, 

Oleh Mahk ban Tentara te na 

didjatahi hukursan 1 tahun 4 bulan 
3 hari, dipotong - tahanan, tinggal 

mendjalankan presis 1 tahun. 
Terdakwa  mengadjukan .gratie 

(Tr permohonan ampun). 
  

30 Kursus Nana ke- 
wadjiban beladjar 

Ditiap Kabupaten, 
Untuk memperingati tg. 19/8751, 

hari ulang tahun kemerdekaan ke- 

enam, Pemerintah berkenan memulai 
membuka diseluruh Indonesia seba 
njak 4000 kursus pengantar 
kewadjiban beladjar, da- 
lam tiap kabapaten kira? 

80 kursus, sehingga Pemerintah 

"dapat memberi tempat untuk 'kira2 
500.009 anak untuk beladjar. . 

Kursus? tersebut diatas hendaknja 

suatu tindakan 

tah. jang bermaksud membuat per 
siapan?2 dalam djarak-waktu “kira2 

laku diseluruh Negara kita. Demiki   “an en Kn 

  

Tasjarakat Thitas Soo beta Hanan. 
ahwa pendidikan itu harus sesuai dgn 

21 supaja bangsa kita dapat tumbuh 
Pen Gada arti lahir, dan batin, 

1 lan pada 17-8- 1945 Negara. 
lah Negara kita R.I, jang 

dan masjarakat baru, dengan pedo- | 
(man “Pantjasila. 
: | Kewadjiban - 'kita semua, ialah-se- 
mua tenaga pembangun harus meng | 
nsjafi, bahwa. pembangunan ini 
bukan hal. ringan, akan tetapi “soal, 

ng berat konsekwensinja. . Sebab 
p dengan pedoman .Pantjasila 

4 Heat! berani berkorban harus his 
Pp dengan kedjudjuran, dan ..me- 

keberanian,. jang bersendi 'ke- 
an 

jmaka, pembangunan ini harus SNN 

   
      
    
    

    
   

    
         

  

   

      

      

    
     

    
   

  

   

Mulai 1g. 30-?7 sampai 

tan. Suara (Kelurahan2) 

2-8 Sai akan datang kantor? Pembantu Dhan 
menerima pengadjuan djago2 sebagai . tjalon 

. Pemilihan pemilih akan dilakukan nanti pada tanggal 27 -8 jad. 
      

See (ena YEN 

Pemblifataan rentjana begroting 
— dim. tingkatan penindjauan 

R. TAMBUN AN Wk. Ketua 1 Parlemen dalam pertjakapan dgn 

beberapa orang pers Sabtu pegi jl menerangkan, bahwa sampai 
kini rentjana begroiing telah 4 kali dibitjsrakan oleh para seksi Par- 
Jemen “jang sifat pembitjaraannja 

Pada tiap? seksi dibentuk Pari- 
   
   

   

  

'tya pelapor jang terdiri dari WK. 
seksi, wk. sekretariat dan wKk Ke- 
menterian jang bersangkutan. Su- 
dah selajaknja itjaraan seksi2 
lama, laporannja akan disampaikan 
pada para bagian« Laporan itu jang 
akan merupakan -0verzicht seluruh 
rentjana begroting jang dibitjara- 
kan terlebih dulu dalam bagian Sse- 
belum mulai Tagana dalam si- 
dang2 pleno. E$ 

Menurut Tambunan pembitjaraan 
dalam seksi2 itu aKan memeriukan 
waktu lebih kurang 2 bulan, sehing 
ga dalam bulan "jang keIII baru 
akan dapat dimiisi dengan pembi- 

tjaraan2 dalam sidang pieno. Menu 
rut Tambunan hasil sementara pe- 

nindjauan seksi luar negeri tentang 
rentjana  begroting | Kementerian 
(L.N., jalah terdapatnja - gambaran 
jang menundjukl bahwa  kebi- 

djaksanaan Pemerintah mengenai 
perwakilan diluar negeri belum te- 
gas. Ia menerangkan sebagai tjon- 
toh, bahwa karena singkatnja toe- 
cehting rentjana! ifu, maka orang 
tidak tahu sampai kemana usaha 
Pemerintah menjempurnakan per 
wakilannja diluar negeri, mitsalnja 
apakah Pemerintah untuk kepenti- 
ngan djangka djauh bermaksud be 
li rumah2 untuk kedutaannja, apa- 
ikah akan djuga mengadakan pendi 

: dikan? istimewa guna tjalon2 am- 
ngan bernama B. jang dipersalahkan |basador dan diplomat bagi tenagas 2 

jang sudah mentjukupi sjarat2nja 
(mitsainja para .juridisten) dan. ba ' 
gaimanakah personeelspolitik. “dari : 
perwakilan2 diluar negeri itu? 
Tambunan menerangkan pula, bah 

wa dari tindjauan2 itu pun telah 
mulai nampak pelbagai pandangan 
tentang perimbangan pos dalam be 
groting itu mengenai pelbagai Ke- 
'menterjan, mitsalnja Pertahanan, 
PP&K dan Againa, jaitu pandangan 
|jang masing2 berdasarkan pada ke 
“jakinan politik dari fraksi2. 

Atas pertanjaan apakah menu- 
rut pendapatnja' Pemerintah akan 
kuat bertahan Galam menghadapi 
pembitjaraan begroting, Tambunan 
dengan  hati2 mendjawab, bahwa 
tiap Pemerintah jang manapun dan 
dinegeri demokrasi parlementair ig 
Manapun, hakekatnja dalam keada 

an sama pada saat2 

Ahli2 pembangunan asing 
    . Ditunggu di Indonesia. 
Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wi- 

bisono menerangkan, bahwa. Peme- 
rintah sangat puas terhadap hatsil2 

perdjalanan Dr. Sumitro Djojohadi- 
kusumo keluar negeri untuk mentja- 
ri tenaga2 ahli bagi pembangunan 
Indonesia: Pemerintah menjetudjui 
usul2 Dr. Sumitr& dan akan menda- 
tangkan 25 orang ahli bangsa asing 
ke Indonesia. Diterangkan oleh Men 
teri Jusuf Wibisono bahwa diantara 
25: orang itu tidak ada seorang-pun 
bangsa Belanda. Gadji ahli2 bangsa 

asing itu akan dibajar sebagian de- 
ngan rupiah “dan sebagian dengan 
uang luar negeri. Sekarang sedang 
diadakan persiapan2 untuk keperlu-   an bagi ke 25 tenaga ahli tsb. —RD. 

kung oleh seluruh masjarakat. Ma- 
ka oleh karena itu pendidikan anak- 
anak dan pemuda2 kita pun harus 
didasarkan atas Pantjasila. Melalui 
pendidikan ini, kami dapat mena- 
nam bidji Pantjasila itu seluas2-nja 
dan sedalam2-nja.. Buahnja nanti 
akan berupa masjarakat Pantjasila 
djuga. 

Ihmu didik modern memberi pela- 
djaran kepada kita semua, 
pendidikan 
ti.4 factor, jang terbesar:: 

  
& — sudah. melepaskan diri | 

5 Ti pendjadjahan Belanda, -— ber-. 
hasjrat hendak membangun negara | 

“sekolah. 
Tang benar ialah, bahwa, angis2 itu 

|. Agar supaja Masjarakat dan Ne-| 
||gara Pantjasila dapat  diudjudkan,   

“1 factor murid | 
: Pe an pir 

3 » 5 masjarakat 
4. 0 kebudajaan. 

Dalam melaksanakan pendidikan, 
maka empat factor ini tidak “boleh 
“dilupakan. Sistim pendidikan dan 
“pengadjaran harus “selalu rnsengi- 
ingati atau berdasar atas empat fac- 
tor itu, 

1 Factor murid, 
Pada umumnja orang  mengang- 

gap, bahwa pendidikan itu baru di- 
kalau angk2 sudah  naasuk 

Pendapat ini tidak benar. 
mulai, 

telah mendapat ,pendidikan- sebelum 
dilahirkan didunia dan sebeluns ma- 
Stik sekolah, jaitu dalam waktu ma- 

.Sih' ketjil sampai berumur 6 & 7 th. 
Pendidikan ini adalah jang terpen- 

'baru dalam “tingkatan penindjauan. 

rentjana begroting, tjuma sadja da- 
lam “soal begroting jang sekarang 
ini akan timbul pertanjaan apakah 
bersikap enblok, djika begroting se 
sugtu “Kementerian ditolak, atau- 
kah penolakan itw akan ditanggung 
oleh Menteri jang bersangkutan sa 
dja. 5 

Achirnja Tambunan menegaskan, 
pentingnja rentjana begroting itu, 
Na diselesaikan karena telah tiba 
waktunja pula menghadapi begro- 
ting tahun 1951. — Ant. 

    
      
    

      

   

  

    
   

Tah potong setiap hari. Untuk 
“tong chewan orang 
Iidjak: se-ekor sapi dan kerbau pa- 

Ibing R 1.50, 

    

Penduduk kurang daging 
30 Sapi | kerbau, 2 babi, 15 Ke tiap 2 

(onas" Wa. dr japan KR). 
"4 

pNURUr perhitungan di sngt N badan belum dapat mentjukupi 'ke 
butuhan akan ' daging sapi, kerban, babi dan kambing. Salah satu 

sebab mundurnja parsediaan daging itu ialah makin | 
hurga chewan. Demikian keterangan dari pegawai 
Togja. 

Belakangan ini tiap Tunnga ada 
|80 sapi dan kerbau jang dipotong. 
TiDitempat pembantaian tsb hanja 2 
iskor 'babi dan 15 ekor kambing di- 

dipungut pa- 

idjaknja R 18,50, sedang seekor kam 

dan seekor babi R 11.— 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 

pembantaian di Jogja hanja mela- 
jani pemotongan, mendjaga higiene 
dan memungut padjak dari tiap pe 
motongan. Selain dari pada itu utk 
mengatur, agar djangan 

merugikan peternakan. 
Sebelum chewan2 tadi dipotong, 

kliperiksa dulu untuk mendjaga me 

mularnja penjakit dikalangan pen- , 
duduk. 

Pemasukan padjak. 
Berapakah padjak pemotongan 

chewan jang telah masuk dapat 
dilihat angka2 seperti tsb. dibawah 
ini. 
Djanuari tahun ini. 

Djanuari R 7341.— 
Pebruari . 6.606.50 
Maret » 1938.— 
April » 1232.50 
Mei 61548 
Djuni 1 6.140.50 

Berkurangnja padjak pemotongan 
jang masuk dikarenakan kurang- 
nja orang motong chewan. Sebab 
achir2 ini harga chewan makin me- 
ningkat. 

Menurut keterangannja chewan2 
itu datangnja dari luar Jogja. De- 
ngan demikian, kata selandjutnja, 
penduduk Jogja kekurangan daging. 

Harga chewan. 
Atas pertanjaan diterangkan, bah- | 

wa harga chewan 'adalah sbb.: 
Seekor sapi “.R 800.— 

ta kerbau 13 100.— 
», babi » 500.— 

kambing, ,, '60.— 
  

» 

banjaknja tarip? jang sudah. 

Alasan anggauta D.P.D. Danusu-   

menghadapi 

marto seksi keuangan memadjukan 
kedua rentjaua itu, berhubung tidak 

adanja imbangan antara penerimaan 

,dan pengeluaran. Anggaran pasar 
kotapradja Magelang dalam tahun 

| 1951 ditutup “dengan kekurangan 
!R.36843,— Setiap bulan daerah kota 
' menderita kerugian untuk keperluan 

pasar itu sebesar R 2000,—. 

Dengan . diterimanja  perobahan 
'tarip pasar itu, keuangan daerah ko 

tapradja Magelang dalam setengah 
tahun 1951 jang pertama akan me 

nerima uang R 92.835, rentjana pe 
robahan dalam setengah th. 1951 jg 

ke dua R 183.870,— “Atau sela 
ma tahun 1951 akan ada uang masuk 

sebesar R 276.805.— Sedang penge 

juaran ditaksir kurang lebih hanja 
R 234094.-— Hingga sampai tutup 

tahun 4951 masih mempunjai sisa 

R 42.710— Dari kenaikan padjak 

setengah tahun 1951 jang pertama 

R 2.400, setengah tahun jang ke 
dua R 7200— Dalam penutupan ta 
hun 1951 pendapatan R 9.660.— 

  

Diberi tanah 
Telah beberapa: kali fihak pendu 

duk mengadjukan permintaan kepa 

da jang berw radjib untuk memiliki 
tanah disebelah “selatan tempat pa 
tjuan kuda di Manahan, Solo. 

Kini Pemerintah Kota' telah mengi 
zinkan permintaan tersebut dengan | 
sjarat: 

a. Asal belum mempunjai rumah 

dan berdiam disekitar tanah itu. 
b. Sanggup mendirikan rumah lo 

dji (gedung), seharga R 20.000,- 
hingga R 25.600.- dalam “waktu   

pahwa' 

(opvoeding) itu melipu- 

2 tahun. 

    

ting, sebab dalam waktu itulah di- 
letakkan dasar2 jang pertama. 
Ketjintaan ajah-ibu terhadap 
anak, jang masih ada dalam kandu- 
ngan, pemeliharaan “dan 
tuntunan jang baik dari ajah - 
ibu kepada anak2 sampai sa'at me- 
reka akan masuk sekolah, itu 'se- 
mua besar sekali pengaruhnja ke- 
pada pertumbuhan djiwa kanak2 di- 
kemudian hari. 

diinsjafi benar2 oleh masjarakat 
kita, bahwa "pendidikan kanak2 
kita bukantah' Hanja mendjadi kewa 
djiban guru2, akan tetapi mendjadi 

kewadjiban masjarakat seluruhnja. 
Soal pendidikan “adalah soal 'kema- 
sjarakatan. 

Anak dilahirkan didunia dengan 
membawa bakat2 sendiri2, dan ada- 
lah suatu kenjataan, bahwa tidak 
ada dua manusia jang sama, tidak 
sadja mengenai kelahirannja, batin- 
nja pun tidak dapat sama. Untuk 
membimbing anak? dengan saksa- 
ma, diperlukan ilmu pengetahuan 
tentang djiwa kanak2 Gan pertum- 

buhan mereka. (Kinderpsyehologie 
dan paedologie). Tidak sadja para 
guru, akan tetapi djuga. para orang 
tua perlu mengetahui ilmu2 itu, 
agar mendapat petundjuk2 dalam   berhadapan dengan kanak2. 

kendaraan pemasukan uang dalam. 

Maka berhubung dengan itu harus 

  

Sidang DPRDS kotapradja Magelang 
Perobahan tarip pasar dan kendaraan diterima 
IBAWAH pimpinan ketua Supangat (P.N.I.) pada tanggal 27 Djuli 

malam DPRDS kotapradja Magelang teiah mengadakan sidang. Atja 
ra jang terpenting membitjarakan rentjana perobahan tarip pasar dan 

kendaraan. Dengan suara bulat sidang mengambil keputusan menaikan 

tiga kali dari tarip-jang lalu ditempat ruangan? pasar Redjowinangun 

Gan padjak kendaraan sepeda dua kali dan kendaraan lain? tiga kali dari 

R, 700.000. Utk Dam 
Didapat kabar, bahwa disekitar 

Kal. Sumber  (Tjolomadu), 

akan didirikan sebuah dam. Menurut 
rentjana beajanja ditaksir R 700.000- 
Dam tersebut akan dapat mengairi 

40 ha sawah. 

Kabarnja fihak pahrik Tjolomadu 
bersedia pula memberikan bantuan, 

asal sebagian sawah2 jang akan men 
dapat pengairan tersebut kelak da 
pat disewakan kepada pabrik. 

Beaja selebihnja akan ditanggung 
oleh kas desa dan Pemerintah. 

Penggedoran Masaran 
diadili 

Hari Selasa jl. oleh Pengadilan Ne 

geri Sragen telah diperiksa perkara 

penggedoran -besar jang terdjadi di 
Masaran (Sragen) pada tgl. 30/31 

Agustus 1950. Penggedoran tersebut 

jang dapat ditangkap 6 orang. Dian 
tara mereka terdapat bekas anggau 

ta perdjoangan, pegawai pertanian 
dan pendjaga pabrik. 

Duduknja perkara adalah sbb.: 

Sebelum mendapat sasaran untuk 
digedor, mereka memaksa 5 orang 
peronda dengan antjaman pistol utk 

menundjukkan rumah penduduk Ma 
saran jang Kaja. Karena pukulan2 
dari gerombolan penggedor tadi, pe 

“ronda2 terpaksa menudju ketempat 

. sdr. Josotaruno, jang terhitung orang 

|kaja di Masaran. Dengan mempergu 

  
|nakan S orang peronda tsb. sebagai 

: 
alat, mereka dapat ' masuk rumah 
dan menggondol barang2 berharga. 

Oleh Pengadilan masing2 dihukum 
5 hingga 6 tahun. 

Ketjuali itu 
pula dalam 
lain lagi. 

mereka tersangkut 

perkara penggedoran 

    
    

  

Jl, Factor guru. 

“Dalam djaman modern dan de- 
mokratis ini mendjadi pendapat 
umum, bahwa tiap2 warganegara 
berhak menerima pendidikan dan 
pengadjaran. Di Huropa dan Ame- 
rika telah ada keharusan beladjar. 
Negara kita tidak lama lagi akan 
menjusul. Djadi pendidikan tjalon2 
warganegara “ diserahkan kepada 
'guru2, jang diberi tugas oleh masja- 
rakat dari negara untuk ' memberi 

masa ,kedewasaannja. 

dikata, luhur sekali. 
Nasib anak2 kita dikemudian hari 

sebagian bergantung pada kebidjak 
sanaan para guru, jang harus mem- 
beri bimbingan kepada anak2 ' kita. 
Berhubung dengan | ini, maka .pen- 
didikan guru meriipakan soal jang 
penting. “Dan bagi negara Kita jg 
muda ini dan jang ingin membangun 
kehidupan. baru, pendidikan “guru 
dan 'kedudukannja . adalah penting 
sekali. Mereka harus memiliki 'pe- 
nigetahuan jang dalam tentang ilmu 
djiwa dan ilmu didik. (dari dan 
untuk anak2 kita), Dan djuga pe- 
ngetahuan umum, untuk perkemba- 

ngan intellect kita, agar supaja kita   il Bersambung halaman 4). 

Perhitungan tsb. dimulai. bulan | 

memo- j: 

sampai 

  
| 

| meningkatnja 
pembagian. “ di 

Kelebihan wanita 66049 

orang . 

Menurut statistiek achir bu 
lan Mei 1951 penduduk Daerah 
Istimewa Jogjakarta ada ber 
djumlah 1.867.813, terdiri dari 

laki2 dan wanita. Dari djum 
lah itu ada kelebihan wanita 
66049 orang. 

Dikotapradja sadja ada 230. ' 
834 orang dengan kelebihan 

wanita 13.832 orang. Dari ka 
bupaten2 seluruh daerah Jogja 
karta hanja kabupaten Gu- 
nungkidul jang seimbang pen 
duduknja antara laki2 dan wa 

nita. 

  

  Kk 

Hasil udjian T.D. 
Ketua Taman - Dewasa Gading Jo 

gjakarta menjatakan, bahwa hasil 

udjian penghabisan SMUP Negeri 

  
jadalah sebetulnja sbb.: 

12 Orang pengikut untuk Bg. B 
lulus 4 orang — 33,34, 2 orang pe 

ngikut Bg. A lulus 1 orang — 504. 
Djadi pengikut udjian 14 orang lu 

lus 5 orang atau 35 5/770. i 

Dr. Martohusodo dan 
Dr. Tjokroatmodjo 

kembali 

Dr. Martohusodo, Kepala Djawa 
tan Kesehatan Daerah Jogja dan 

Dr. Tjokroatmodjo dari Lembaga 
Ibu dan Kanak2, jang baru2 ini me 
ngadakan kundjungan ke Penang 
untuk mendjalankan undangan “Uni 
cef tentang pekerdjaan Unicef disa 
na, sekitar bantuan dan perawatan 
kaum Ibu dan Kanak-kanak, kini 
telah kembali lagi di Jogja dan sudah 
bekerdja praktek lagi. 

Dalam pada itu didapat keterang 
an, bahwa waktu berada di Tanah 

Melaju itu, mereka selaku anggauta 
Palang Merah Indonesia, mengada 
kan hubungan djuga dengan Palang 
Merah Inggris serta Palang Merah 

Pemudanja, jang baru berusia 6 bl. 

500 Ton garam sebulan 
Dari Djawatan Garam dan Recu   

Solo : 

dilakukan oleh 8 orang, akan tetapi: 

tuntunan kepada anak2 kita sampai: 
Kalau tugas: 

ini diinsjafi benar2, maka teranglah, hana 
bahwa. kewadijiban guru dalam nia- | 
Sjarakat penting sekali malah boleh |' 

Jogjakarta didapat keterangan, bah 

wa setiap bulannja dibutuhkan :ga 
ram dari Madura sebanjak 500 ton 

dengan pendjualan umum kepada 
ra'iat. 

Dari djumlah itu, penduduk jang 

tidak mampu masih memakai garam 
tamper dari pesisir selatan Jogjakar 
ta. 

2 Kali pemotongan ter- 
nak gelap? 

Fihak Djawatan Perchewanan Dae 
rah didapat keterangan, bahwa dise 
luruh Jogjakarta rata2 ternak jang 
dipotong tiap bulannja ada 80 'ekor 

sapi, 30 ekor kerbau, 20 ekor dom- 

ba, 35 ekor kambing dan 3 ekor babi. 

Djumlah itu jang masuk dipemotong 
an resmi. Pihak lain menerangkan, 
bahwa sangat boleh djadi ada berli 

pat dua kali, jang dipotong setjara 
gelap oleh ra'jat. 

kader 
di Jogja 

Tentang akan dibukanja kursus 
kader koperasi di Balapan lebih-lan 

djut dari Djawatan Koperasi didapat 
keterangan, bahwa kursus itu dimak 

sudkan untuk daerah kabupaten Gu 

Kursus koperasi   
| nungkidul dan akan di-ikuti oleh 40 
orang. 

Berhubung dengan sesuatu hal 
pembukaannja diundur tanggal 2 
Agustus 1951: 

Singkat Jogja 
— Hari Djum'at jl. Wakil, Kepala 

Daerah SP. Paku Alam telah kemba 
li dari kundjungannja ke Djakarta, 
setelah mengadakan  pembitjaraan 
dengan Wakil Presiden sekitar mak 
sud2 pendirian gedung Perpustakaan 
Negara. 

  
— Djum'at malam jl. di Gondoku 

suman 14, telah dilangsungkan perte 
, muan antara para bidan dalam kota 

Jogjakarta dengan anggauta2 Pa 
lang Merah untuk mempererat hubu 
ngan persaudaraan, berdasarkan Ia 
pang pekerdjaan masing2 dalam soal 
kesehatan. 

— Bertepatan dengan akan adanja 
perajaan hari ulang tahun jang ke - 
6 kemerdekaan Republik Indonesia 
dikampung Langenardjan akan | di- 
adakan Chitanan bersama sebanjak 

25 anak. Chitanan dilakukan tg..17- 

  
8-1951, sedang pada tg. 19-8- 1951 di 
adakan pertundjukan untuk mera- 
maikan hadjat tsb. ne 

  

REK: ,/Tellit to the Judge” Rosalind 
Russel dl. — 13 th. Ww 

INDRA: Three Godfathers” Jonn 
Wayne, Pedro Armendariz — 1g an 
ja umur. 

SOBOHARSONO: So long as “the 

fair” Jean Siminons, Dirk Bogarde. 
13 tahun. 

SENISONO : w.ZAMBA” Jon Hall, 
June Vincent — Segala umur. 

LUXOR: Pelangi”, Eloni Hayat, 
Asiah, Ismael, Mukasim, Naning, 
13 -tahun,   
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D5 WEntah, 
Na istik Sit 

nerangkan, bahwa sebagian pembi- 

« alah perdjandjian perdamaian dgn 

  

   jawa: iemis”. Biarlah para 
" bahisa menterdjemahkannja, x ah 

dan akan gembira kit 
MemAAsihg pn 

Bagi orang Djawa kata ,lan 
segera membangkitkan perasaa 

dak, Enak, Mungkin. malah ti 

  

   

  

   

      

      

      

    
   

  

| didak njamannja soperti es kk 10r 4g es 
“enak nampaknja, tapi gelasuja ter on 

| njata berbau amis. Su uh luar f Ne 2 

Diafpa prabile kita tidak mengeluar | ryan gentja kap A83 perut” Kits To TA bh eeaban gan 
Oleh karena itu, setiap kita mem! date | 

 bentji sifat.,lamis”. Kita mengharga 
benar sifat terus terang, ut apa 

apa “bahasa Indonresianja : 

    
a serta berteri 

     

  

   

             
   
   
   

   
   
   

  

     

  

tsb. kemu 

    
     
1 

   
  

   

adanja.. Putih kita ' katakan putih, | pp mer 
hitam kita sebut hitam. Kita kata 
suka, apabila kita benar? suka, Kita |: 
menolak, apabila memang tidak su 
Ka. 23 Ny AG 3 Ps Ru ! 

2     ta sekarang : En. toch, mengapa 
ini bersikap ,lamis” 
ma lain? Ni Men Buat 
Mengapa bibir kita berkata putih, 

padahal hati berteriak hitam? Me 
ngan mulut berkata suka, padahal: 

1 .membeniji? ' Mengapa kepala |. 
mengangguk, padahal hati menolak? 

Karena dimasa pantjaroba ini, kita. 

saling ijuriga - mentjurigai, Jang se 
orang tjuriga kepada jang lainnja, 
dan sekliknja. Begitu seterusnja, 
dengan tiada habisnja, aa 

Apa sebab kita saling t juriga-men, 
tjurigai? Karena jang seorang tidak | 
pertjaja kepada jang lainnja 

     

. Dan ini, apa jang menjebabkan ke 
adaan ini? Karena setiap kita tahu 
akan sifat diri kita'sendiri- aku tidak 
boleh dipertjajai! . : 5 

Man Tag 

   

pertjaja. Kalau setiap kita menjim 
pan“ muslihat jang mengandung ti 

Kita sekarang ini seperti tukang 
tjopet didalam pergaulan tukang tjo 
pet. Bukan tukang "tjopet ksatria” 
jang, tunduk kepada moraal masjara 

kat tjopet. Jani jang berpegang ke 
“pada code kehormatan kaum tjopet, 
bahwa tukang tjopet ia” boleh. mer 

tjopet sesama tukang tjopet. 3 
Melainkan tukang tjopet liar, jang | 

saling tjopet-mentjopet, serta ta' se, 
gan pula melaporkan sesanya kawan 
tukang tjopet kepada polisi penang 
kap tjopet. - Sa 

Aan -. TJIPPONING- 

  

Truman menuduh Hongaria 
Pres. (Truman mengeluarkan 'pe- 

ngumuman jang mengandung. tuduh 
an dan menjalahkan tindakan Pem. 
Honggaria. Karena Honggaria telah 
mengusir” ribuan 'orang Honggoria 
dari ibukota. Hai ini adalah tindak- 

an jang sangat biadapidan melang- 
gar aturan perikemanusiaan. Sete- 
rusnja pengumuman itu menjata- 
kan, bahwa Amerika Serikat akan 
mengadjukan bukti2 tentang pengu- 
ssiran tsb, jang a.l: menurut tafsiran ! 
1k..25.000. bangsa Honggaria telah" 
diusir selama 2 bulan belakangan 
ini. —BBC. “2 Fs 

Siau Khum Kian & Nehru 
Tara 3 Tentang  perdjandjian 

Men. L.N. Birma, Siau Khum Kian ' 
Sabtu telah bertol: embali dari 
New: Delhi ke Rangoon, sesudah me 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
P. M, India, Nehru, dan pembesar2 
tinggi Kem. L. N. 1 : Kaiangan2 
jang mengetahui-di New .Deihi me- 

    
  

tjaraan2 tsb. adalah mengenai mas- 

Djepang. Patam Kh :., 
Sebagaimana diketahui, Birma 

telah menolak naskah rentjana per- 
djandjian perdamaian dengan Dje- 

  

pang itu,. karena  tuntutan2nja me- j 

Maa 

djuga, satu sa | 

: .| gressip” Pemu 
Kalau setiap kita tidak boleh dil .M 

| 

| pu. Mana bisa kita dapat saling per | 
. #jaja - membpertjajai!? “ Ma 

    | Menurut 'kalanga 
hri Crobe Ikan Anus akan dipang 

al Kashmir, kemarin berangkat dari 
New Delhi ke Srinagar, 'ibukota Pa- 
kistan. Kepada para wartawan Gra- 
ham menerangkan, bahwa ia berha- | 
rap akan tinggal beberapa hari di 
Kashmir untuk menjiapkan perun- | 

|International Air Transport Associa 
tion (perkumpulan transport udara 

- tentang pelanggaran angkatan Tiong 

telah dikatakan oleh RRT, berpenda 

|djalan2 raya dan tanah jang sutji 

    

saha2nja untuk merebut 
g mendapat perlawan 

an sengit dari komunis. — BBC. 

KN empake |. pa 

” Menudju Berlin 
“Telah sam pai di Amsterdam baru? 
i ro ngan kedua Pemuda Indo- 
sia 1 shadliri pekan pe- 

'muda di Berlin jang terdiri dari 7 
orang antara lain pemimpin rom- 

.     

    
    

        

bongan Asmaun, Sudjojono pelukis 
Indonesia, wakil2 pemimpin buruh 
ari Bangka dan lain2nja. 

  

lam perdjalanannja ke Nederland te 
'lah melalui Roma, negara Swiss, @,    

   

     

2. 

  

penuh gembira oleh organisasi2 pro- 
: landa. — Ant.    

  

   
   
    

  

kan segera didjalankan. Dekrit mo 
bilisasi tadi ditanda tangani oleh 
'Baodai 15 Djuli dan dimaksudkan 
untuk La kemungkinan 

akan bertambah besarnja ,,aptjaman 
Komunis terhadap Viet Nam apabila 
"penghentian tembak menembak di 

jang mengeta 

  

   
ii dalam ron an2 dah akan di 

pergunakan sebagai tjadangan bagi 
orang2 jang sudah mendapat latihan 
militer, mereka jang sudah menda 
pat latihan militer ini akan merupa 
kan bala bantuan bagi tentara Viet 

am 2 ang “beranggauta 
20.000 orang itu. — Ant. - Reuter. 

asa 2 

Graham ke Kashmir 
Graham, perantara PBB dalam so 

  

  
dingan2 seluruhnja. — BBC. 

  

$ ara berhak atas 
— angkasa 

John Cooper, pen. hukum dari 

  

internasional), dalam -karangannja 

Kok oleh pesawat? A.S., seperti jang 

pat bahwa suatu negara mempunjai 
hak atas udara  diatasnja sampai- 
kira2 tinggi 275.000 km., jan batas 
pengaruh daja penarik dari bumi. 

Cooper katakan, bahwa dalam za 
man Rumawi sudah ada undang? jg 
menjatakan daerah2 udara diatas 

sebagai daerah jang bebas dari tjam 
pur tangan pihak luar. 2 
. Hal ini adalah penting dalam me 

enggarakan pengangkutan mela   
     

  

ngenai . pembajaran kerugian. pe- lui udara, lebih2 kalau tenaga atom 
rang dari Djepang tidak diperhati- | diperg kakan, demikian Cooper. — 
kan. RD. 1 en ng AE KRI Ot. - AFP. . f : 

india - Pakistan hangat Ik 

tor2 suraiPjkabar diXew Delhi Djum 
'at jang baru lalu menerangkan bah 
wa "Perdana Menteri Nerru agaknja 
tidak akan menerima ,,undangan jg 

bersjarat” dari Pemerintah Pakistan 
supaja' mengundjungi Karachi un- 
tuk mengadakan pembitjaraan2 per- 

 damiian. " “ aN 
Sementara itu menurut Reuter ka 

langan resmi di New Delhi belum: 
bersedia memberi sesuatu komentar 
mengenai undangan P.M. Pakistan: 
kepada P.M. Nehru itu, karena teks 
surat dari Karachi masih dipeladjari 
pada tingkatan tinggi. — Ant. UP. 

— Mobilisasi di Pakistan 
Y « 

Kr & 
  

  

Pemerintah Pakistan Djum'at me 
ngumumkan adanja mobilisasi seba- 
gian Giri barisan rakjat Pakistan 
dan didjalanannja kekuasaan? isti 

       
   

mewa bagi pertahanan sipil untuk 
menghadapi adanja “antjaman ter- 
hadap Pakistan Jang h anja da 

  

| tang dari pihak India 

Dalam sebuah pengumuman Ke- 
menterian Pertah: Paki 

  

    

    pat para penindjau 
politik, India akan menjambut baik 
pembitjaraan : 
Nehru dan Liaguat Ali Khan, akan: 
tetapi sjarat2 jang dimadjukan oleh 
Pakistan untuk : 
rundingan itu- tidak akan 
diterima oleh Pemerintah India. 

Selandjutnja dapat dikabarkan 
bahwa di Karachi telah. dilakukan 
suatu 'arak2an jang pandjangnja 
saripai 2 mil jang menjerukan su- 
paja masa edan Wb Be 
miy, diselesail Lan. Arak2an itu ada- 

h: aer uDa kan pe Jak ajaan hari Per- 

    

     

.Nohrui segan kundju 
Kalangan? politik dan  komenta: 

  

    

  

   

  

    

   

  

   

akistan me 

langsung antara 

mengadakan pe- | 
dapat |K 

Idapat digantikan oleh orang lain 

  

  

      

ngi Ali Kan ? 
P.M. Pakistan Liaguat Ali Khan 

dalam pidatonja kepada kaum  de- 
monstran tadi menjatakan bahwa 
Pakistan t dak "menghendaki perang 
kepada siapapun Ojuga “tetapi atas 
perdamaian kita tidak “akan mem- 
biarkan siapapun jeng menjerang 

ian Ali Khan. Kemudian 

  
  

   

kita. Demikia 
|pada achirnja Liaguat mengatakan 
sambil mengepalkan tindju, ,,mulai dari sekarang inilah lartbang kita”. 

nja kemadjuan ketjil-ketjil | 
| Pesawat2 PBB menjerang hebat Sabtu 

33 dan komums Singgu pagi telah 1 

esong. dan kemudian sideng dkunda hjapga. p 
ada itu dari pihak PBB didapat keteranga 

juni 

  

   

       

          
       

   
   

      
    
    

sebelah Ti- | 
melandjutkan 

keduduk 

“Rombongan tersebut jang berang” 
kat dengan kapal “Italia Surinto da- 

3 “disambut dengan ' 

Vietnam Baodai telah me 
njetudjui dekrit tentang mobilisasi 
dan kewadjiban dinas militer dan ini 

ibersidang selama 
dis “bari    

   2 ketjil telah ditjapai. pembi 
daerah netral. 

Sa 
  

  

       
i ba hati: Yahte sapi 

dingan gentjatan sendjata jg 

  

   

  

    

  

   
   

    

     
n mengadakan reces mulai djam 
40 sampai djam 13.30. Demikian 

Kabar radio dari Kaesong jang diu 
umikan kepada pers, tapi tak dikata 

kan apakah alasan untuk mengada 
kan reces selama itu. Ae Eo 
““Diwaktu2 jang lalu reces sematjam 
itu biasanja dengan “maksud untuk 
mempeladjari ditempat itu djuga su 
|atu usul atau berusaha untuk men 
'dapatkan instruksi2 dari para pem 
'|kesar?2 jang lebih tinggi “dari satu 

atau pihak lainnja. ! 
Berita UP terlebih dlu mengata 

kan bahwa diduga delegasi Utara 
dalam sidang pada hari Saptu kema 
rin itu memberikan reaksinja terha 
dap usul Laksamana Turner Joy jg 
rupanja telah dikemukakan olehnja 
pada hari Djun'at jang lalu berke 
naan dengan penghentian tembak-me 
nembak, garis demarkasi dan daerah 
jang didemiliterisasi. — Ant. - UP. 

    

  

Pasukan Tsiang korat 
HA karit 
Hari Djum'at kawat2 mengatakan 

bahwa lebih kurang 12.500 pasukan 

Tiongkok dipropinsi Junan. 
kan2 
dari 

       

  

    esar2 komunis dalam ta- 
49 dan masuk kedaerah Bir- 

ma. Saat itu pasukan2 Birma men- 
tjerai-beraikan mereka. Walaupun 
demikian, pasukan2 Nasionalis itu 
berkumpul kembali didaerah Birma- 
Utara”. RAS. 

   

li Kaesong pada hari Saptu | 

| Tiongkok Nasionalis melakukan pe-' 5 
Iperangan gerilja terhadap Komunis |?' 

Pasu- | 
sionalis ini melarikan diri ir 

  

PRAKTEK2 KONS 

“Saksi Ludwig Goluboviteh (kanan) 
kabar jang digunting kepada 

LAGI SIDANG KOMISI INT 

   
3 

ERNASIONAL MENENTANG 
ENTRASI - KAMP. 

menunajukkan- poto-poto dan Surat? 

para. hakim sebagai bukti. 

  

    

Inggeris 
| Kapal2 perang 

Iran diperlakukan dengan baik. 

    

   

    
     

sumber 

beron-: 

.minta jam bi 

wai2 tadi di 
Menurut 

Inggeris gerak 
an laut In 

    
    

Satuan AP Kuomintang supaja dibuba 
IDAPAT keterangan, bahwa perutusan militer 
Taiwan telah mengandjurkan Kepada Chiang (Kai D 

Bubarkan satian angkatan 
“anak? Chiang Kai Shek sendiri. 

Djenderal Major Chase kepala mis 
Si tadi kabarnja telah mengatakan 
kepada Chiang Kai Shek supaja sek 
Si politik dari kementerian pertahan 
an Kuo Min Tang, jang dikepalai 
bleh anak sulung Chiang itu, diha- 
puskan sadja atau setidak2nja diro- 
bah. 

.. Diusulkannja pula  supaja..pasu- 
'xan? berlapis badja dibawah koman 
110 anak kedua Chiang Kai Shek itu 
ilibubarkan sadja.. Kabarnja tinda- 
an Chase ini berdasarkan ' sebab2 
militer dan dimaksudkan untuk me 
Tehur satuan2 berlapis badja-dan sa 
tuan? darat. 

Sementara itu Chase telah mem- 
bantah bahwa kundjungannja ke Ma 
nila telah membitjarakan soal? per 
tahanan bersama antara Pilipina 
Han Taiwan dengan para pembesar 
Pilipina dan Amerika. : 

Menurut keterangan Chase  tu- 
djuan kundjangannja ke Pilipina ta 
di untuk mendapatkan beberapa per 
lengkapan “buzt angkatan - udara 
Ruomintang. Menurut dugaan mak 
sud lainnja dari kundjungan Chase 
ke Pilipina tadi untuk membitjara 
kan rentjana latihan penerbangan 
pesawat jet Kuo Min Tang dipangkal 
an Clark Field “dipulau Luzon. — 
Antara-UP. 

4700.000.000 Pounds 
Inggeris utk Angk. 

Perang 
Ment. Pertahanan Inggeris mem- 

beri keterangan kepada wartawan2,: 
tentang persendjataan kembali Ing- 
'geris jang akan memakan beaja se- 
djumlah Ik. 4700.000.000 poundster- 
ling. 
Ditekasufitan seterusnja, bahwa 

Pemerintah Inggeris selalu bersedia 
mengadakan perundingan dengan 

Rusia. Akan tetapi- Inggeris telah 
mendapat pengalaman. jang pahit, 
bahwa Rusia hanja mau berunding ' 
djika ia ditentukan kepentingannja. 
Maka Rusia dan negara2 pengi- 

kutnja mempunjai kekuatan Angk. 
Udara jang besar dan telah membu- 
at sedjumlah pesawat2 terbang jang 

“paling banjak selama dalam sedja- 
rah manusia. Tentara mereka adalah 
JIebih dari 5 setengah djuta, dan mem   Menurut Man kaum de- 

monstran tadi ada 150:000. RD. Ag 

  

punjai pesawat2 terbang Ik. 19 ribu 

  

     

      Pendirian Lem 
H An Azzaman jang terbit di 
AL menu 

| dunia 

  

Arab ck 

  

    

  

tetapi kalau dikupa. dengan 
Arab atau 

pnja sesuai 

  

Site eye Gk 

  

    

  

Jaga Arah tak dapat m 
kegara2 di Asia. Buktinja » 

ahwa perhubungan negar 

  

    
(usaha negara? Eropa Barat dan Ti 
mur dengan negara2 di Asia maka 
ternjata pendirian Lembaga Arab 

lengan anggautanja tidak memberi 
'kKan pendjelasan jang dapat 'membe 
rikan sesuatu kesimpulan jang teguh 
'atau tetap. SNN 

| Selandjutnja Aza | 
“ag Azam Pasja Sekretaris Djen 

eral Liga Arab. Dikatakan, bahwa 
Azam P: 

     

Pasja sudah   ig 
3G ik 

        

   

aahwa Lembaga Arab telah lama 1 
snja dan Asia umumnja, telah mempunjai rentjana jg 

dapat dipaham oleh seluruh negara? di ASIA serta mempunjai 

an,/bahwa pendirian Lem | | Ura3. 

8 100.000 Weiiduduk India! 
dengan negara? di Asia dalam ekono | 
mi atau politik djika dibanding 'dgn | 

anda mengritik | 

seharusnja me 
hinggalkan tempatnja dari Liga dan 

buah. —BBC. 

mbaga Arab dengan ne- 
? 

Baghdad dalam induk karangannja 
menggambarkan pada 

dekat mendekati antara negara? di Asia. 

“lebih tjakap. . 
“Azam pada waktu belakangan ini 

banjak sekali, kata Azzaman, men 
#djauhkan dirinja dari segala tang 
'gung djawab jang penting, — APB. 

  

. LI 

hilang rumahnja 
| Lebih 100.000 penduduk India te- 

|lah kehilangan rumahnja  disebab- 
kan karena adanja bandjir jang ter- 
djadi diperbatasan India/Nepal. Ban 

Gjir itu djuga menjebabkan terge- 
nangnja. 100 desa2, rusaknja dja- 
lan2 besar dan djalan kereta api. 
Dikabarkan di Washington, bah- 

wo India akan terima 300.000 ton 
gandum jang akan dikirim dalam 
btilan Desember jad. Sedang pengi- 
riman sedjumlah 100.000 ton gan- 
dum akan berlangsung pada bulan 
“Oktober BBC.   

Usul perutusan militer 

perang Kuo Min Tang jang 

    

   

  

kan 
merika Serikat di 
shek supaja mem 
ng dipimpin oleh 

   Bs       
  

ses bisul 
Di Yaman. 

Perwakilan Saudi Arabia di Dja 
karta membantah 'berita AFP dari 
Alexandria tanggal'25 Juli jang lalu 
jang menjatakan "bahwa dibagian? 
Selatan Saudi Arabia Lk. 109 orang 
telah terserang penjakit pes bisul. 
Dikatakan bahwa berita itu sama 

sekali tidak betul. Sebagai diketahui 
menurut berita itu penjakit tersebut 
bertjabul di Yaman Utara kemudian 
berdjangkit kebagian Selatan Saudi 
Arabia. 

Djuga perwakilan Amerika di Sa 
udi Arabia baru? ini membantah be 
narnja berita adanja pes di Saudi 
Arabia itu. — Ant.   

Minjak 
minta djaminan 

Iran : 
MAA er Ls, 

terus dikirim 
JURUBITJARA Pemerintah Inggeris menjatakan, bahwa sebelum 
mulai perundingan lagi dengan iran, Inggeris minta djaminan dari 

Iran, supaja anggauta? staf maskapai AIOC didaerah? sumber minjak 

lah kapal perang Inggeris diteluk 

Iran hingga sekarang kapal? tadi 

berdjunlah 8 buah terdiri dari 2 ka 

pal pendjeladgah, 4 kapal perusak 

dan 2 fregat. 

Diwartakan dari Teheran bahwa 

ipolisi telah melarang diadakannja 
—. t 

demonstrasi oleh kaum Komurus di- 

muka gedung Parlemen. 'Diterang- 

kan oleh djurubitjara tadi, Iran ti- 

dak mendesak supaja Inggeris me- 

nerima kesembilan pasa! dari “un- 

dang2 nasionalisasi minjak melain- 
kan hanja prinsip2 nasionalisasi 
sadja. : 

Sementara itu Reuter  mewarta- 
kan dari London kapal2 perusak Ing 
geris Cheguers, Chieftain,  Chibal- 
roous.dan Chevron jang baru2 ini 

ada di Abadan akan tiba diteluk 
Iran. 

Kalangan jang berku di Kon- 
don mengatakan kedatangan kapal2 
perusak tadi ,,sama-sekali tidak ada 
pertaliannja dengan perkembangan? 

asa 

hpolitik sekarang ini mengenai krisis 

minjak Iran” — Ant. Rtr. 
aa La LA ERA 3 
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Olah 

U 
telah ditetapkan siapa2 
laki? ialah: 1. Kee Yjin : 
seeprodjo (Semarang), 4. Panarto 
(Tegal). 

“ “Semarang 'itu "untuk “bagian ' Wa- 
nita ada 3 orang tjalon, jaitu 1. N jk 
Gan Siauw Kie (Semarang), 2. Nj. 
G. Kamil (Semarang) dan 3. Phoa 
Khing Hong (Tjilatjap). Karena dari 
3-0orang Wanita ini “hanja 2 orang 
sadja jang harus dipilih, maka pada 
hari Saptu dan Minggu kemarin di 
baan STC Pandaran Semarang  di- 
Jangsungkan pertandingan seleksi 
antara ketiga pemain tersebut, dan 
bagaimana hasilnja akan diberita- 

|kan lebih djauh. 

Hasil perlombaan Olah 
Raga PPD di Jogja 

Sedjak tgl..22-7 sampai tgl. 26-7 
jl. di Jogja telah dilangsungkan per- 
lombaan olah-raga untuk meriahkan 

hari ulang tahun Persatuan Peladjar 
Demobilisant Pusat. Perlombaan tsb. 
diikuti oleh para anggota peladjar 

PPD dari Kedu, Banjumas, Jogja 
dan lain2 tempat. : 

Hasil perlombaan itu. adalah sbb.: 
Lontjat djauh : 

No.1 Pudjiman (Kebumen) 5.25 m, 
No. 2 Sumakto (Karanganjar) 5.10 

meter. : 
Lempar peluru : “ip 

No. 1 Harsono (Purworedjo) 9.89m, 
No.2 Untung 9.66m. 

Lontjat tinggi : 

No.1 Purwadi (Jogja 1.50 m, 

No.2 Suparto (Kebumen) 1.45m. 

”5   Lempar lembing : , 
No. 1 Pudjiman (Kebumen) 46.52m, 
No.2 Sumakto (Karanganjar) 

: 41.69 m. 
Lempar tjakram : 

No. 1 Pudjian (Kebumen) 26.20 m, 
No. 2 Harsono (Purworedjo) 
2543 m. 

Lari 100 M. : 
No. 1 Suparmono (Purwokerto) 12 
detik, No.2 Suparto (Kebumen) 
12.2 detik. 

PK LO 0 
No.1 Gerombolan Kedu 48.6 detik, 

No: 2 » Banjumas 50.1 detik. 
Perlombaan sepak bola : 

Ex T.P. Widoro-Putro — Ex Mob- 
pel Kedu/Banjumas: 0-1.   S:G.A. EX Mohpel  Kedu/Ra- 
npumas: 1-3, 

Raga 

Penetapan djuara tennis 
» 

Djawa - Tengah 
NTUK pertandingan tennis dalam PON jang akan datang, maka 
Djawa-Tengah akan diwakili oleh 7 Orang pemain tennis, ialah 

orang laki? dan 2 orang wanita. Gleh PELTI Djawa - Tengah sekarang 
:jang akan mewakili Djawa-Tengah. Buat bagian 
&£ Aan (Muntilan), 2. Soeharto (Solo), 

2 

3... Lono- 
(Semarang), dan 5. Oei Liep Thok 

  

S.G.A. — Ex T.P. Widoro-Putro: 
2-2, 

' Keluar sebagai djuara dalam per- 
lombaan ini ialah P/P:D.: nomor dua 

ex T.P. Widoro-Putro, kemudian S.- 
G.A. : 

Betrouwbaarheidrit 
Djawa tengah 

Atas usaha beberapa orang ter- 
kemuka antara lain Residen Milono, 
J. van Holland Kepala Studio R.R.I. 
Semarang dan beberapa orang bang- 
sa Tionghoa, tanggal 7 October jad. 
Gi-Djawa Tengah akan diselengga- 
rakan  perlorayaan ,,Betrouwbaar- 
heidrit” dengan mengambil route 
Semarang — Djokjakarta Solo — 
Semarang, djarak 300 Km. Perlom- 
baan tsb. dibagi dalam 3 bagian al.: 

a) untuk 'auto2 besar, dengan ketje- 
patan 45 K.M. per djamnja, 

untuk auto2 ketjil dengan ketje- 
patan 40 K.M. per djam, 
untuk motorfietsen dengan ketje- 
patan 45 K.M. per djam. 

Perlu diketahui, bahwa perlomba- 
an ini dapat diikuti djuga oleh 
orang2 (peminat2) luar Djawa 'Te- 
ngah. Untuk peminat Djawa Tengah 
sendiri telah dibatasi, tiap2 bagian 
90 orang pengikut. Uang pendafta- 
ran untuk bagian a) R 50— bb) 
R 25-—dan Cc) R 10—. Dari djum- 
lah pendapatan uang pendaftaran 
tsb. 40 guna keperlian usaha so- 
sial dan “sisanja untuk keperluan 
perlombaan. 

disediakan beberapa hadiah dan ha- 
diah hiburan “jang disanggupi dari 

b) 

Cc) 

diadakan pula piala berganti (wissel 
beker). 

Singkat Olah Raga 
—- Baru? ini di Surabaja di lang 

sungkan pertandingan tindju antara 

Meyer dari Surabaja dan Jimmy 

| coe dari Djakarta. Karena terlalu 
kebanjakan pukulan pada kepalanja 

Jimmy Coco meninggal dunia seha 
| bis pertandingan dirumah sakit, 

  
   

3 : 

rangan, bahwa jang 

Sampai sekarang kapal2 jang di 
charter oleh perusahaan pelajaran 
nasional tidak dapat didekatkan 
Gikade, tapi mesti didjangkarkan di 
tengah. Ini membawa akibat pada 
Ongkos2 pembongkaran jang adaka 
lanja dapat berlipatganda 5 kali dari 
pada .apabila kapal dapat didekat 
kan dikade. Beli kapal bukan meru 
pakan pemetjahan jang sebaik-baik 
nja apabila keadaan dipelabuhan te 
tap sedemikian, demikian Iiterang 
'kannja atas pertanjaan. Bagi suatu 
perusahaan pelajaran jang penting 
'adalah pekerdjaan didarat. 

Lain dari pada itu, kalangan pela 
jaran nasional berpendapat, bahwa 

| dalam soal2 seperti Komisi? ad hoc, 
misalnja komisi kongesti dsb, pihak 
perusahaan nasional jang ada dipela 

  

rangan2 dari berbagai fihak. 
Sebagai tjonton dikemukakan, bah 

wa Komisi ini tidak mengetahui ten 
tang diberikannja gudang 35 kepada 
Veemcombinatie setjara berlaku ke 

| belakang ( terugwerkend) ke sebelum 
penjerahan kedaulatan padahal pem 
berian jang Sebenarnja dilakukan 
sesudah penjerahan kedaulatan. 

Demikian pula diharapkan oleh ka 
jangan ini, agar supaja untuk kepen 
tingan nasional setjepatnja ditindjau 
kenibali pemakaian gudang? KB2 
Noord dan Fuid, gudang 2, 3 dan 4 
“dari pelabuhan II. Antara Jain kepa 
da perusahaan Tionghoa telah diper 

  
untuk mempergunakan gudang? ini, 
sedangkan ichtiar perusahaan? nasio 
nal untuk mendapat tempat tidak 
sadja berhasil. 

Sebagai salah satu djalan meme 
tjahkan masalah pelabuhan ini pada 
tanggal 13 April 1951 pernah dijusul 
kan kepada Pemerintah sebuah ren 
tjana memperpandjang kade dari 
pelabuhan III hingga mendjadi 2200 

'pandjang dari pada jang sekarang 
Gipunjai oleh maskapai? Rotterdamse 
Lloyd, Nederland, Oceaan dan JOPRL 
bersama-sama. Biaja akan ditang 
gungnja sendiri, tapi sampai seka 
rang belum diterima djawaban sesu 
atu apa. 

Kalangan perusahaan pelajaran 
nasional bersama-sama berdiri dibela 
kang usul membentuk Kementerian 
Pelajaran sebagaimana baru? ini di   

Bagi para pemenang 

beberapa firma's dan disamping itu 

usulkan oleh. seksi parlemen jang 
bersangkutan, Dengan pembentukan 
kementerian ini mereka mengharap 
kan akan dapat dihilangkan segala 
perbuatan? jang mentjurigakan dari 
Orang? jang mempunjai tugas dalam 
Soal pelajaran 'ini. — Ant. 

  

Pengeluaran timah 
Indonesia 

sReuter” mengabarkan dari Lon- 
don, bahwa menurut London Trade 
Advice, dalam bulan Djuni jang lalu 
Indonesia telah mengeluarkan 33 
atau 36 ton bidji timah, suatu djum 
lah jang paling tinggi dalam tahun 
ini, 

|. Dalam bulan Mei dikeluarkan 2591 
|ton. Dalam bulan Djanuari sampai 
|Djuni 1950 telah dikeluarkan 15815 
ton terhadap 15098 ton dalam masa 
jang sama ditahun '50. 

Seluruh tahun '50 dikeluarkan 
30933 ten. Dalam bulan Djanuari/Dju 
ni 'S1 ini negeri Belanda mengambil 
dari Indonesia 10161 ton dan USA 
30933. ton. Dalam bulan Djanuari/Dju 
sama. di tahun '50 masing2 12778 ton 

  

buhan harus dibawa serta, sehingga. | 
pemerintah dapat memperoleh kete | 

bolehkan oleh Djawatan Pelabuhan ' 

meter, jang berarti 400 meter lebih | 

HALAMAN IL 

  

". 2 " ' ' | . . Tindjau kembali hak pionier 
ERHUBUNG dengan usul Seksi Perhubungan dari Pariemen kepada 
Pemerintah untuk menindjau kembali ',scheepsvaartwet” (undang? 

pelajaran), debih landjut dari kalangaa pelajaram nasional diperoleh kete 
mendjadi pokok adalah penindjaaan kembali ,pio- 

niersrecht” (hak sebagai pelopor) sebagaimana tertjantum dim undang? 
itu. Hak ini memberi pengutamaan kepada perusahaan? asing lama dlm 
hal 'memaukai kade, gudang, hijskraan dan alai2 
tainnja, jang dikuasai oleh 'Djawatan Pelabuhan. 

pembongkaran barang 

Kantor Agama Klaten 
DALAM pertjakapan dengan kan 

tor agama kabupaten Klaten didapat. 

'kabar, bahwa dalam bulan April ada 
3108 nikah dengan uang masuk 
R 15515,— dalam bulan Mei ada 1425 
nikah dengan uang masuk R 7085, 
dan bulan Djuni ada 641 nikah uang 
masuk R 3205. Tjatatan talak dari 
bulan April ialah 380 uang masuk 
R 1900, bulan Mei 400 uang masuk 
R 2000, dan bulan Djuni 218 uang 
masuk R 1090. Dalam pada 'itu tjata 
tan rudjuk ialah sbb.: bulan April 
ada 20 uang masuk R 50, bulan Mei 
21 uang masuk R 50, dan bulan Dju 
ni 8 uang masuk R 20. 2 

Sementara itu didapat kabar, bah 
wa selama setengah tahun jl. itu ada 

| jang kawin masih dibawah umur, 
di Ketjamatan Ketandan 2, Djuwi 
ring 6, Karanganom 1 dan Polanhar 
djo 1. Perkawinan ini dilangsungkan 
dengan mendapat kesanggupan dari 
laki2 dan isteri, akan menunda dulu 

| hidup sebagai suami isteri. Demikian 
keterangan dari kantor agama Kla 
ten. 

  

  

Kita terima 
Telah sampai dimedja 

buku2 dari Balai Pustaka : 
Redaksi 

|1. Ken Arok dan Ken Dedes oleh Mr. 
| Moh. Yamin tebal 46 halaman 
| harga R. 2,80. 

2. Mereka jang dilumpuhkan oleh 
Pramudya Ananta Toer tebal 286 
halaman, harga R. 15,50. 

Atas pengiriman kami utjapkan 
banjak2 terima kasih. 

  

         sean Tag Ong 

#13 GODFATHERS” 
| Kalau kita biasanja melihat film 

| Wild-west penuh dengan sensasi, 
|jaitu tembak2an, perkelaian, pem- 
bunuhan dll maka film ,,3 'God- 
fathers” jg sedjak Sabtu malam 235 
Giputar di ,Indra” dgn John Wayne, 
Pedro Armendariz (terkenal dalam 
,»The Pear)') dan Harry Cary Jr.'ini, 
agak berlainan tjoraknja. Didalam 
film.,,3 Godfathers” jang dikeluar- 
kan MGM dengan technic colornja 
jang hebat itu, kepada kita diper- 
lihatkan suatu contras antara-djas 
mani- dan rochani “dari 3 orang des- 
perado (badjingan) jang dikedjar 
oleh polisi karena telah melakukan 
perampokan. Pada suatu ketika ke- 
tiga bandit itu dalam  usahanja 
menghindari pengedjaran polisi ini, 
mendjumpai seorang perempuan jg 
hendak melahirkan anak ditengah2 
padang pasir. Orang perempuan ini 
menurut tjeritanja telah ditinggal- 
kan oleh teman2nja jang diburu oleh 
taufan jang sedang mengantjam 
pada waktu itu. Disini kita melihat 
rasa perikemanusiaan jang seberar2 
nja dari 3 orang bandit tsb. diatas. 
3 Orang desperado ini atas permin- 
taan ibunja jang meninggal setelah 
baji lahir, mendjadi bapak angkat 
(peetvaders) dari baji. Dalam perdja 
lanan jg berhari2 itu 2 dari 3 orang 
Gesperado itu (Pedro dan Kid) kare- 

na tidak tahan, meninggal dunia. 
Dengan diri sendiri Robert (John 
Wayne) jang terus dikedjar itu, 
sampai pada tempat New Jeruzalem 
dengan bajinja. Achirnja kita me- 
lihat Robert diadjukan dimuka ha 

kim jang mengurangi putusannja, 
jaitu dari 20 th mendjadi 1tahun 
1 hari, hukuman pendjara terhadap 
Robert.   dan 231 ton. — Ant. 

  

JOGJAKARTA. 
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SUBKOMANDO PENJELESAIAN EX BE 17 

| PENGUMUMA 
Setelah pekerdjaan Subkomando Penjelesaian Ex Be 17 Jogja- 

karta selesai, rnaka diumumkan hal sbb.: 

1. mulai tanggal 1 Agustus 1951 Staf Subkopex Be 17 Jogja- 
karta dibubarkan. 

8 2. 'anggauta2 bekas Be 17 jang bersekolah diurus langsung 
oleh Kantor Urusan Demobilisan Peladjar (KU.D:P) Jogja- 
karta. Konsulat2 pada sekolah2 dengan ini ditiadakan. 

3. anggauta2 bekas be 17 jang bekerdja diberhentikan dari ke- 
anggautaan Be 17 danjatau dipindahkan kedjawatan/kesatu- 
an lain. : 

& 

4. urusan tundjangan keluarga Tentera Peladjar jang gugur se- 
landjutnja diurus oleh D.U.K.T, divisi III. 

5. urusan pemindahan djenazah/makam Pentera Peladjar selan- 
djutnja diurus oleh D.P.P.T. divisi III. 

Sesuai dengan no.: 1 diatas maka : 

bekas anggauta Subkopex Be 17 Jogjakarta jang dide- 
mobiliseer dilarang mempunjai / mempergunakan alat2 / 

tsb. pada 2. diatas supaja menjerahkannja kepada K.M. 

a. 

tanda2 Angkatan Perang. 

b. barang siapa masih mempunjai / ketempatan 

K. Jogjakarta selambat-lambatnja 
tus 1951. 

&: mulai tanggal tsb. pada no.: 1 diatas tjap Subkopex Be 
17. Jogjakarta tidak berlaku lagi. 

Karap jang bersangkutan/berkepentingan maklum. 

  

barang2 

sampai tgl. 5 Agus- 

Dikeluarkan di Jogjakarta. 

Pada tanggal : 27 Djuli 1951. 

Pada djam SA UO 

Subkopex Be 17 Jogjakarta. 

Komandan : 

(Kapten MARTONO).   
  

    

     

Me naa 
$ 

# 

    

   

 



        
    

        

, tidak terbelakang, kalau' dil 
dengan negara2 lain. “Tetapi jan 

5 lebih penting lagi ialah pa ru 

            

: (persoonlijkheid), jang “seluhur2 
: Sebab hanja siatw persoonlij 

ab aan Yang Dapat NON pONATNI 

“kepada “kewadjibannja, : 

| hati terhadap kewadji 

      
     

  

dalam rumah sekolah di: L 
dapat ditjiptakan suasana 3 . 
gisch jang baik.“ 
“Lagi pula guru harus mempunjai 

| pemandangan dan sikap jang tegas, | 
agar dapat menuntun perkembangan 
budhi-pekerti murid2nja. Menurut 
literatuur, jang kami batja, dan me- 
nurut (pengalaman, jang kami dapat 
diluar negara kita, pendidikan guru 
mendapat perhatian sungguh2 dari 
pemerintah di Tan pan Tn dan 

  

Menurut chodratnja Taun ara 

rakat manusia menimbulkan hubung | 
an jang erat diantara satu dengan 
jang lain. Hubungan ini akan mem- 
pengaruhi anak2, jang akan mentja- 
pai kedewasaannja. Baik atau tidak- ' 
nja pengaruh ini, bergantung pada 
baik, afau tidaknja hupunganZ Ina 

nusia.dalam masjarakat. Djadi ma- 
sjarakat mempunjai pertanggungan 
Kyuwao juga ternadap, hemanguan 
anak-anak. 
Hubungan jang baik didalam" .ma- 

sjarakat akan menimbulkan tata 
tertib dalam masjarakat, Kalau da- 
lam masjarakat tidak ada tatatertib 
(orde), maka manusia tidak akan 
dapat mentjapai tjita-tjitanja: 

1. Manusia tidak akan mendapat 
kemadjuan, kalau tidak ada hidup 
bersama. 
pertolongan dari ajah-ibu dan ang- 
gauta “keluarga laimnja ' dalan per- 

tumbuhannja. Bagi kemadjuan ro- 
chani dan djasmaninja anak2 .me- 
merlukan pertolongan orang lain. 
Pemeliharaan baik oleh ajah#ihu /ke- - 
pada anak2nja berarti mendidik 
anak2 itu. Hubungan baik diantara 
anggauta2 keluarga menimbulkan 
kesan jang baik dalam sanubari. 

# anak2. Ini berarti djuga pendidikan 
2. Apabila tidak ada hidup -ber- 

sama “(masjarakat) manusia - tidak 
dapat memenuhi tugasnja dalam Ia- 
pang kebudajaan. Manusia 'itu tidak 
sadja berkewadjiban menjempurna- 

kan diri sendiri ,tetapi pula alam se- 
kitarnja. Inilah tugas manusia da- 
lam arti budajar Seluruhnja 'bang- 

harus - membangun kebudajaan- 
nja, dan nilai2 kebudajaan ini harus 
turun-temurun sampai anak tjutju- 

nja, Maka teranglah, bahwa anak2, 
jang kelak akan mendjadi anggauta 
masjarakat, mempunjai kewadjiban 
jang penting. Agar supaja "anak? ini 

rus mendapat pertolongan dari ma- 
sjarakat. Masjarakat harus membe- 
ri kesempatan kepada anak2, untuk 
perkembangannja dalam arti Jahir 
dan batin. 

Berhubung dengan ini maka sudah 
seharusnja, masjarakat per 
hatian sepenuhnja terhadap. pendi- 

Kita. Penjempurnaan pendidikan 
mendjadi kewadjiban Apar 
djuga. 

IV. Factor kebudajaan. 
Manusia adalah machluk kemasja- 

rakatan, (sociaal wezen), machluk 
ketuhanan (religieus wezen) mach- | 
luk kesusilaan , (ethisch wezen), 
machluk jg berpikir (redelijk wezen) 
dan berperasaan. Dalam sedjarah 
kemadjuan manusia dengan : pikiran 
dan perasaannja (bewustzijn) me- 
nemukan (menetapkan) nilai2 ke- 
masjarakatan, ketuhanan, kesusila- 
an dan keindahan, jang lalu'disah- 
kan oleh masjarakat, atau dengan 
perkataan lain : lalu diakui oleh ma- 

P. 5 sjarakat, dan didjadikan pedoman 
ka: hidup sebari2 bagi masjarakat itu. 

pk Nilai2 tadi mendjadi ukuran rendah 
tingginja kebudajaan eng. ra Naa 
sjarakat) itu. # 
Maka sudah selajaknja, 

  
  

Aha 

anak2 

budajaan tadi, artinja, ' semua itu 
harus. diadjarkan disekolah2. Mere- 

lihara, merubah dan. mengembang- 
kan “kebudajaan. bangsanja. Sebagai 
penutup ,karangan ini, kami simpul- 

bahwa penjusunan pendidikan 
bagi anak2 kita harus mengingati 
Part :jang kami bentangkan di- 

atas, agar supaja sistim tadi tjotjok 
dengan djiwa bangsa kita. Anasir2 
dari luar boleh kita pungut, untuk 
kesempurnaan hidup kita. 
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07.15 Tjlempungan pagi... 4 
$ : 13.10 Buah tjiptaan Kaloite: £ 
Be 17.05 Dongengan kanak2.. . 

Po 1820 Ruangan Djapen - 
Jogjakarta. " : 
Peladjaran njanji Jonan, pai 
Tindjauan Luar Na : 
Njanjian Tionghoa. . ... 
Hembusan pawana - 
Krontjong asli. «..... 
Hiburan malam oleh Segar y 
Djelita. x 3 

    

   

   
   
   

  

   

  

    

      

   
     
   
    

  

   
    

  

   
     

    

    
   

  

18.30 
19.15 
19.40 
20.15 
20.30 
21.30 

  

5 An
 

(DJAKABTA. .b 
Gelombang HA 

Pa 61.10. — j ngpaa 
12.00 Pendidikan Kanak2. 
18.00. Wanita dan Masjarakat, 

12.03 Klenengan dari kraton SKA. 
17.00 Gelanggang Kepanduan. 
18.00 Dunia Olah Raga. k : 
20.30 Merdu Meraju. 
21.17 yTirakatan,  n UNA 

1g Gadjih Pega 

harus hidup bersama, sehingga me- | 
rupakan masjarakat. Dalam masja- | 

' Anak ketjil memerlukan | 

dapat memenuhi kewadjibannja, ha- |. 

dikan, jang diberikan kepada anak2 : 

mengenal dan menjelami .nilai2 ke- | 

kalah jang kelak akan dapat meme- |“ 

   

   
18.15 Krontjong Suara Hiburan. « 
21.00 Renungan. : 
22.15 Orkes Harmonium Seme- 

. nandjung. 2 

— 

MORAKARYA. 

Gel. 90 — 130 m. 
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jl P, B, S. B. Kesehatan jang diada- 
kan di Jogja telah dapat mengam- 
bil keputu: al. PB. S. B. Kese- 

Ihatan ikut aktip dalam  Panitya 
i jang dibentuk Pe- 

'merintah. Terhadap berdirinja Ika- 
tan Bidan Indonesia (I. B. IL.) Dja- 
Karta, P P8: S8 B. Kesehatan tidak 

setudju. Karena organisasi itu me- 
ngutamakan hugungan dengan luar 
dan dengan ja I.B.I. tadi berarti 

menjendiri Bani organisasi2 Buruh 

Kesehatan lainnja. 
Selandjutnja diandjurkannja kepa | 

da para bidan jang sudah atau be- 
um tergabung dalam S.B. Kesehat- 
an untuk mejakinkan kepada I.B.I., 
bahwa mereka tidak akan kuat, bi- 
lamana. organisasinja terlepas dari 

organisasi2 buruh Kesehatan lainnja. 
Sementara itu didapat kabar, bah- | 

wa isi madjallah Buruh Kesehatan 
akan diperbanjak dengan -artikel2 
.jang mengenai pengetahuan keahli- 
an (vak). Untuk mengisi ruangan 
ini Dr. Samallo tidak lama lagi akan 
menjiapkan konsepnja mengenai so- 

lara pendidikan bagi tenaga2. Kese- 
hatan seperti djururawat, bidan, ahli 
obat2an, malaria, hygiene, disb.nja, 

    

  

  
'angkan oleh S.B. Kesehatan. 

Selain daripada itu dapat dikabar- 
kan, bahwa tidak lama lagi S.B. Ke- 
sehatan akan berfusi dengan Persa- 
tuan Djuru Kesehatan Indonesia. — 
Bandung. 

18 Somah boranakkal ke 
|. Lampung 

Dari Djawatan Sosial bagian Per- 
'buruhan D.I. Jogja diterima kabar, 
bahwa setjara intersulaire bemidde- 
ling telah “dipindahkan 18 somah 
terdiri dari 54 djiwa dari kabupaten 

'Sleman, kapanewon Kalasan dan 
'Brebah, ke Sumatera Selatan, Lam- 
“pung. 
“Mereka berangkat pada hari ini 

ketempat pekerdjaannja jang baru, 
jaitu didalam Djawatan Kehutanan 

daerah Lampung. Sesudahnja mere- 

tahun akan mendapat tanah seluas 

3 ha tiap keluarga. 
Angkatan tsb. “adalah -jang Deita 

ma dan dari kabupaten Sleman. 
Angkatan kedua akan diadakan 

pada minggu depan. 
Dalam rombongan tsb. 

Najono Reksokardejo, kepala kantor 
penempatan tenaga daerah istimewa 

Jogja untuk mengantarkan mereka 
dan mengadakan penindjauan keada 
an jang sebenarnja didaerah sana. 

Penempatan tenaga? ini lepas dari 

emindahan tenaga jang diselengga- 
rakan oleh kantor transmigrasi dae- 
rah. 

Perimbangan gadjihjha- 
rus sesuai dgn kekaaan 

ikut serta | | 

: Indonesia 
5 , Kata Moh. Afandi. 
Moh. Afandi, anggauta Panitya 

“Negara chusus tentang gadjih pega 

wai jang diketuai oleh M. Sutardjo 

Kartohadikusumo menerangkan, bah 

penetapan gadjih pegawai, harus di 
lihat dari segala sudut, “baik dari 
kepentingan hidup pegawai sehari-ha 

jrinja, maupun dari ketjakapan be 

kerdjanja. Dasar penetapan pegawai 

jang terrendah harus diperhitungkan 

djuga dengan kepentingan penghidu 

pan pegawai itu untuk menjesuaikan 

dengan maksud2 hidup jang lajak 
sebagaimana jang dimaksudkan da 
lam UUD Sementara. Perimbangan 

|gadjih antara pegawai jang tertinggi 

dengan pegawai jang terrendah dja 
ngan terlalu djauh seperti sekarang 

ini antara 1 dan 17, tetapi disesuai 
kan dengan kekajaan bumi Indonesia 
sendiri antara 1—10. 
“Pemberian tundjangan keluarga 

djangan diadakan perbedaan, sedang 
'kan systeem penetapan gadjih seba 
iknja menggunakan tjara jang hori 
zontaal. 

Sementara itu. sjarat Seorang jang 

mendjadi pegawai negeri jang beru 

pa diploma tidak boleh didjadikan 
dasar selandjutnja. untuk menetap 

'kan gadjih, tetapi ketjakapan dan 
kemauan bekerdja jang keraslah jg 

| didjadikan pedoman. 

Kaum technisi terutama harus 
|mendapat penghargaan jang sesuai 
dengan ketjakapannja, terutama 
dalam menghadapi pembangunan ne 
gara dewasa ini. Demikian Moh. 
Afandi. F 

P. P.B,I, Bersilaturachmi 
'Sabtu malam bertempat dipendo- 

po Purubojo telah dilangsungkan ma 
lam silaturachmi antara pengurus 
P.P.B.I, dengan para anggotanja. Jg 
hadir a.l. Wali-kota Jogja Mr. S. Pur 
wokusumo, wakil kepala Djaw. Ke- 
makmuran D.I. K.R.T, Kusumaning- 
rat dan para undangan lainnja. 
Dalam kata sambutannja Wali-ko 

ta Jogja menjatakan, bahwa dalam 

  
| negara kita jang berdasarkan hukum 

orang mendapat perlindungan UUD 
atas hak milik perseorangannja. Ten 
tang hal ini oleh Mr. S. Purwokusu 

Imo diterangkan, bahwa hak milik 
"perseorangan itu harus mempunjai 

3. Ifunksi sosial. 

' Adanja beberapa aliran paham pe 
| Irekonomian dinegara kita menun: ||, 
'Fdjukkan adanja ASrOkr ai jang se- | 
|hat. 

Ita tidak tumbuh kearah komunisme. 
Achirnja kepada para pengurus 

P.P.B.I. jang bertanggung djawab 
atas kemadjuan perekonomian kita 

| dalam lapangan pembatikan, dikata- 
kannja agar mereka sebagai tena- 
ga muda dapat menjehatkan berdi 
rinja koperasinja. Serta diharapkan 
berani mengadakan koreksi utk men 

pengurus dan anggota2nja. 
Malam silaturachmi tsb diachiri 

dengan pertundjukan petilan de- 
ngan ti rita Surjatmodjo maling. 

  

| Keterangan Dr. Buntaran! 

| der 

    

Kn rapat pieno tgl. 27 Djuli 

| Kesemuanja ini seharusnja diperdju- | 

ka itu mengadakan ikatan dinas 3 ks 

“wa untuk mentjari dasar2 baru guna £ 

Ditegaskannja, bahwa negara ki | 

|tjapai apa jang ditjita2kan oleh para | 

Martoatmodjo 
(Sambungan halaman 1). 

rangi keadaan buruk, mengurangi 

djumlah dokter2 dikota besar tidak 

(diusahakan dengan sungguh2 dan 
an mengadakan MAGApa? jang 

bersifat SUrANSA pu 
Pe . tenaga «dokter 5096 

jang Pa ini ku ing turut ser- 

| ta memperhatikan kekurangan didae 

rah2 dan kesulitan2 Negara, dapat 

diartikan sebagai rentjana djangka 

pendek. Karena dalam waktu jang 

singkat dapatlah pembagian tenaga 

dokter dll. akan berlaku setjara ra- 

sionil. 

“Boleh dikemukakan disini bahwa 

pekerdjaan administratief, sekalipun 

jang berupa pimpinan, dalam keada 

an sangat kekurangan, tidak perlu 

didjalankan oleh seorang dokter, jg. 

mempunjai pengalaman chusus, lagi 

pula keahlian. 
Beberapa pekerdjaan jang serupa 

“(sedjenis) dapat digabungkan djadi 

satu dengan satu pemimpin sadja. 

Pimpinan balai pengobatan jang 

sekarang dipegang oleh dokter Pe- 

merintah dapat sekiranja diserahkan 

pada seorang dokter partikelir dgn. 

sekedar tundjangan sebagai sum- 

bangan. Sebaliknja dari para dokter 

partikelir jang terkumpul dikota2 

besar dapat diharapkan sekedar 

sumbangan dari mereka pada pem- 

bangunan Negara. 
Dengan beberapa tjontoh ini me- 

nurut Buntaran sudah dapat sedjum 

lah: dokter dipindahkan . kedaerah2. 
Undang? jang telah diterima me- 

nurut Dr. Buntaran hanjalah akan 

mempertahankan kedudukan jang 

baik bagi dokter2 jang lama, dan 
mengalirkan dokter2 baru kedalam 
daerah2 diluar kota2 besar. 

Hasil undian PKR Kiatan 
HASIL penarikan undian jang ke 

dua dari Persatuan Korban Rasiona 
lisasi tjabang Klaten tanggal 27 Dju 

li jang lalu adalah sbb.: hadiah per 
tama djatuh pada No. 17027, hadiah 

kedua No. 18245, 2 buah hadiah keti 

ga No. 18123, dan 18530. 
Hadiah2 dapat diterimakan dikan 

tor PKR tjabang Klaten sepuluh hari 
sesudah hari penarikan. Hadiah2 jg 
tidak diambil dalam waktu 2 bulan, 

terhitung tgl. penarikan, mendjadi 
, milik Persatuan Korban Rasionali- 

sasi tjabang Klaten. 

  
Hasil pasar Kabupaten 

Klaten 

ten Klaten dalam bulan April besar 
Inja R 59.825,37, bulan Mei R 68.353, 
|26 dan bulan Djuni R 66.837,18. Dim | Kan kerugian 

Ibih berupa t g pada itu didapat kabar, bahwa kini 
| sedang diadakan pembangunan pa 
Isar di Djatinom, Karanganom dan | Crediet. 
Ponggok. Untuk pembangunan dila 

| Pongg pasar sedang menunggu sam 
(pai rentjananja selesai. 

              

  

Lb Na lebih Sako 15 
— dari Djawa 

'ARTAWAN ,Antara” jang mengadakan perdjalanan di Sumatera 
Tengah menulis : 
Kesan sepintas lalu dalam perdjalanan di Yuma tegas an gah akan 

mengatakan, bahwa karena tampaknja penduduk daerah. bi: sehat,: :ber- 
(pakaian, maka keadaan daerah itu boleh dikatakan m 

Tapi djika kita boleh pertjaja ke- 
pada keterangan orang2 jang ber- 
tanggung djawab dan kepada ang- 
ka2 resmi tentang hasil produksi 
makanan dengan mengingat djumlah. 

| penduduk, maka kesimpulan kita itu 
akan mer agu-ragukan, walaupun ke 

mungkinan2 kemadjuan untuk masa 
datang masih terbuka. 

Dalam daerah propinsi Sumatera- | 
Tengah, jang luasnja lebih daripada | 
“pulau Djawa itu, terdapat 285.500 

“hektar sawah dan ladang, jang meng | 
hasilkan 5.819.056 kwintal padi tiap 
musimnja. Ini berarti bahwa tiap 
hektar (sawah dan ladang) pukul 
rata menghasilkan kira2 20 kwintal 
padi. 2 

Dapat dikatakan, bahwa pesawah- 

'an terutama terdapat didalam kere- 
sidenan Sumatera-Barat, jang meng 

'hasilkan lebih “dari pada 8075 dari 
seluruh produksi di propinsi Suma- 
tera-Tengah. Keresidenan2 Riau dan 
Djambi mendapat beras dari Suma- 
tera-Tengah. 

Melihat hasil produksi bahan ma- 
kanan diatas itu, dengan mengingat 

djumlah penduduk. propinsi jang 3,8 
djuta djiwa banjaknja itu, maka ti- 
ap orang dalam | satu musim hanja 

mendapat 153 kg. padi atau 76 kg. 
beras. €: 

Oleh kar ena itulah sekarang Fe 
mendekatnja musim patjeklik, har- 
ga beras makin naik, antara R. 2,20 
sampai R. 2/60 satii liter. 

Gubernur mengatakan, bahwa se- 
karang didaerah2 seperti Bukitting- 
gi sudah tampak tanda2 ,,dahaga- 
tanah”. “Bahw aduk tampaknja 
sehat, “walaup diseluruh propinsi 

tjuma ada 23 orang dokter (1 dok- 
ter untuk 120. penduduk), rupa- 
nja karena oi memakan djuga 
hasil palawidj 2 

Tentang pakaian orang jang njata 
lebih baik dari pada di Djawa, dapat 
diterangkan bahwa penduduk daerah 
propinsi ini, terutama di Riau, Djam 

bi gan kota2 besar di Sumatera-Ba- 
rat, djuga tjakap berdagang. Bah- 

    
    
   

    

  

jkan ditempat2'jahg agak besar dju- 

MENURUT KETERANGAN DA |ga di Minan 
| RI urusan pasar, hasil pasar kabupa | Or ang2 Tiong     

     

  

    

  

gkabau tidak tampak 

agressi kedua, jg. 
resmi menimbul- 
ar R. 85 djuta le- 

rumah2 dil.nja, 

maka orang sangat membutuhkan 

Sebagai ak: 

menurut taksi 

  

Hatsl Kurs. ,WONGSOAT- 
MODJO” telah terbukti. 
Commentaar tidak perlu. 

C 
  17

41
9 

  

  

BOEKHOUDEN A 

  
  

  

  

  

  
  

  

    

3 Inur) djuga: 

Pada waktu bela kangan ini tam- 

pak mulai hidupnja. Gr ganisasi2 ko- | 
perasi, tapi oleh kar na Djawatan 

jang bersangkutan di Sumate 

  

rapkan. 

kan, bahwa melihat papan2 kantor 
! 
| tempat itu, subur djuga. Diselurul 
! 

15 matjam partai politik, . seperti | 
Masjumi, PKI, PNI, PSI, PSII, Per- 
ti, Murba, PRN, PER PRP PIL, 

PAR, MTKAAM, PKILI. 

sebagai acting Gubernur, jang seka- 

rang telah dilantik mendjadi Guber- 
nur Sumatera-Tengah itu, dan ke- 

mudian disusul dengan pembekuan 
DPR Sumatera-Tengah, mula2 men- 

djadi bahan pembitjaraan ramai. 

Pertjektjokan bertambah karena 

en TA IN 
M 2. 2 

enerima murid baru. 

  

Ot 
00 
- 

2 Bethesda Gondolaju Jogjakarta..tgl 

    , wa pemain? 
ngah itu masih dalam keadaan keku | anja 

|rangan, maka or ganisasi2. koperasi | 
Titupun belum lan sebagai Shan Pp 

| 

Parikaj partij-wezen dapat La 

partai jang terdapat dihampir tiap ' Dr. 
ah Tn 

propinsi terdapat tidak kurang dari 

Pengangkatan Ruslan Muljohardjo , 

3 

        

   
   

      

    

  

        

  

   

PBPPKI Kebumen mela- 
wat ke Jogjakarta 

Atas usaha P.P.K.I. Kebumen dan 

Jogjakarta telah diadakan suatu per 

tandingan. bulutangkis dilapang 1 

Matan -7-1951 dimulai pukul 19.00. 
'Kesudahan adalah 5—3 untuk regu 

Sa Perh diterangkan disini, bah 
dari 

ga pemain2 dari p.b. 
, salah suatu perkum | 

pada waktu ini untuk 

    

  

          

  

   

   
   

  

    

ubernur jang terdiri 
ND Rahim Usman, 

jas Jacob dan Mr. St. 
2 diterima oleh pemerin 

  atas 4 .orar 

  

Ato dandan 'keterangan2 jg. 
kita peroleh ketegangan itu seka- 

rang sudah reda kembali dan mem- 
berikan kesan, bahwa Ruslan Muljo- 

hardjo dapat diterima pula oleh ma- 

sjarakat di Sumatera-Tengah itu. 
Jang sangat mengganggu lantjar- 

nja pemerintahan dan perekonomian 

ialah buruknja djalan jang menghu- 
bungkan tempat2 dan kurangnja 
kendaraan, sehingga wilajah2 jang 

didiami manusia itu seolah-oleh me- 

rupakan ,,pulau2 ditengah pulau Su- 

matera”. —Ant.   

   
   

  

Kebumen, kesemu | 

patanliiiyan Persidja 
Minggu sore di" Djakarta. berlang- 

sung pertandingan 'sepakbola antara 

PERSIDJA “dengan pasangan PSSI 

melawan kesebelasan Kepolisian In- 
donesia jang berachir 3 — 0 untuk 
kemenangan PERSIDJA. 

Adapun pertandingan jang dilang 

sungkan Sabtu sore antara PERSI 
DJA melawan Kepolisian Indonesia 
(berachir. 2 ni RD.     

Sdlamatan dilapangan 
Ikada 

| Pagi tadi dilapangan jang akan 

|dibuat stadion nasional di Djakarta 
|telah dilangsungkan ,selamatan”. Da 
(lam selamatan tsb. Dr. Halim, ketua 

jajasan tsb. menerangkan kepada pa 
ra pekerdja semuanja, bahwa mere 

ka itu bekerdja untuk kepentingan 
maSjarakat Indonesia bersama dan 

mengharapkan supaja pekerdjaan di 

pergiat. 

Kemudian Maladi berkata, bahwa 
para pekerdja tidak hanja akan me 
ngerdjakan pembuatan stadion  un- 
tuk P.O.N. kedua sadja, melainkan 

djuga akan melandjutkan dalam 
pembikinan stadion jang permanen 
jang telah direntjanakan dalam 5 
th. Akan tetapi kini tempatnja un- 
tuk stadion jang permanen itu ma- 

sih akan ditentukan kemudian, Me- 
nurut fentjana supaja tiap? 
propinsi dan tiap? ibukota kabupaten 
dapat didirikan stadion sematjam 
ini. — RD. 

  

  
  

MALAM INI: 

FILM MALAYA "PELANGI" 
Bintang?: ELONI HAYAT, ASIAH, ISMAEL MUKASSIM, NANING. 

Gembira. — Lutju. — 

13 Tahun keatas 

Njanji2an. Tari2an. 

Djam: 11.00, 19.00 dan 21.00. 

  

    Mulai malam ini:   ' Kelas Permulaan — 1 Aug. 3 

  

BAH. INGGERIS 
Rombongan baru dimulai 
7 Agustus. Buku gratis. Pen- 
daft. sore di EMERGO Binta-w 
ran Lor 2. Djuga menerima ' 
pendaft. untuk Boekhouden A.$ | 

angan 

  

Kurang Bahan untuk Menga- 

djar S.M.P. dan S.MLA. 

Sedia & 4000 Leerboeken: 

?»9 

ENGELS, DUITS, FRANS, 
PLANT EN DIERKUNDE 
NATUURKUNDE,  AARD- 
RIJKSKUNDE,  WISKUN- 

“DE, GESCHIEDENIS, dl.   Saksikanlah ! ! ! 

| Toko Buku EKONOMI 

Te
 

SO LONG 
: Jean SIMMONS 

13 Tahun keatas. 

demgan 

RAHASIA KAMAR No. 19. 

AT THE FAIR 
Dirk BOGARDE. 

  

Segera menjusul i 

5 PIN OCCcHI1IO 

in Technicolor 

"dari WALT DISNEY. 
ME 

  

pe Ab, 

S. M. A. SUWASTA. 
dibuka tg. 1 AGUSTUS 1951 digedung Sekolah Taman Siswa Djetis, 

Jogja. Djam 2.45. Masih menerima pendaftaran untuk klas I, II, III 

518 -7. 

  

ibukota 

1 
2   

  

KABAR LELANG   
  

  Di Balai lelang ,FAISAL” Djl. Sajidan no. 11 
Mengadakan Lelang Comisi tg. 31-7-51 hari 

  

    
    

  

  

  
      

  

    

    

  
  

    

8 Peta gp Gea tp usat : Tugu Kidul No. 2-P Selasa Djam 10 pagi. Terdiri perkakas rumah tangga, Tuan? jang 

Di beri I : Tjabang : Tandjung No. 44 akan Credit hubungan dengan Tn. Vendumeester. Tuan / njonja jang 
Si s : juga memberi kursus dengan 3 at Pen nan : Ona Jang 

NA Dyna BEI) SUKA? PENGETANGAN SUR 5 Jo8J a. turut melelangkan barang2 sebelum 24 djam lelang di mulai.  575-7 
: AT. Pendaft. pada ,,MI 563-7 

PI 2ALAM SEGALA SAYASA. SEDIA: PRA?" Bintiran” Wet & PARE Ina Pena 2 
j 2 3 etan 11. 
i MADJALL AH? san BROSER? POLITIK Telah terbit Boekhouden Axl 
! BARU dan ana ajilid MIC. “& 

bi 

5 29 La 2G da 22 , Oo Pemberian tahu. NYI un RB Te Eh 
Bersama ini kami dewan komisaris memberikan .tahu bahwa Ss 2 3 NAD Do o A3 Cc 3) 

Tuan F. J. Kosiyungan President Direktur dari N.V. Indamulja dan (AKN DG YAA AA 13 ed 

N. V. Wenang mulai tanggal 26 Djuli 1951 telah dipetjat sementara 5 6G PE Ea La . ee 

waktu (schorsing) dari djawatannja tersebut diatas. & 

| Untuk mengurus pekerdjaan selandjutnja harap jang berkepen- 2 , 9 

tingan berhubungan dengan Tuan2 : 3 : 2g 

1. R.M. JOSOHADISOERJO. 2 
2. R. OERIPTO KOESOEMO. 2 

3. R. MURSID. P3 2 

: , Jogjakarta, 27 Djuli 1051. 2 8 
: pa. 5 

566-T Ltd. DEWAN KOMISARIS. . Te 

UgAN On @? 
TELAH TERBIT: 3 “29 

TATA NEGARA INDONESIA : Tere 
50 a9s3 DJILID KE-IL. s , 9 

Oleh: Mr. IMAN SUPOMO. 8 1. Nj. SUKARNO as 

$ : | Sh 2. Mr. SARTONO aA 
Kitab peladjaran dan batjaan bagi Sekolah Menengah dan Sekolah . 

Menengah Atas. 009 3. Moh. NATSIR AP 9 

“Sambungan Tata Negara Indonesia. djilid TI. 4. AK. GANI 2 4 

Tebal 90 "halaman, ukuran 13 X 18cm. C3 , 5. Moh. YAMIN 9P 9 

HARGA R6G— 9 ” 6. H.A. SALIM D) 

Pembelian: . 7. TRI MURTI Aa) 

10 s/d 49 ex. dapat potongan 2074. 2 8. Dr. HALIM 9 29 
50 s/d 99 ,,- mn 259o- 9 : 

100 ex. keatas ,, 1 307. a « 11. DJUANDA 2. 
10. MANGUNSARKORO Cg ea 

Pesan dan alat pembungkus 107 dari harga netto sedikit- 11. ADAM MALIK 9 : 1 

12. Mr. Moh. RUM 3 
au 2 Ketan aU 5: 

Masih sedia djilid I, harga R 5.—. Toko Buku nK. R. " 13. ROESLAN Abd. GANI 2 s5), 

TUGU 42 — JOGJA. : e 2 2 

Oleh: TJIPTONING 23: 3 

MINGGUAN POLITIK PES AT” PIMPINAN SAJOETI BADAN mah Ye . 
2 BOPULER.. ” “| MELIK 3 IT ,KEDAULATAN RAKJAT” JOGJA” $ “99? 

. Bergambar — ' Politik — Ekonomi dan Pengetahuan Umum. ar 73 Aa AAA AN 9 2) 2) 99 An 20 Uu 

Sisags, Korektif — Konstruktif — Objektif. Hn Na Un Gta 3 hk Tan 5 e NIA RL 
Langganan: ! 29 LG Rena 9 PN & 

R 8— sinedt nomor berturu 

Nomor lepas: » : ba id r Hn 
2 225 Ad 2xpi) Perlu dipunjai tiap-tiap orang. Tebal 176 halaman, dihias 13 gambar 

Advertensi: Su Ditjetak atas kertas halus. ” 
agina R 350.— 

KO R10 Harga 10 Rupiah 
& 18.» R 125.— 

2 

: h 186 »  R 6b.— yv 

" Dengan dasar 1 cm. kolom R 7.— F e 4 

Kontrak berdamai. T 0 K 0 8 U K U TUGU JOGJA ni. 42 JOGJA 
” Rcd. & Adm. PAKUNINGRATAN 67. Tilf. 147, Jogjakarta. y 1 $ 1 
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