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“di Amsterdam, Den Haag, 

    

  

  

  

    
     Berhubung hari ulang t: 

Indonesia ke-6 17 Agus 
akan datang di Amsterdam telah 
dibentuk- komite jang mengandjur- | 
kan pada semua gerakan dan golo- 

ngan progressip untuk membantu | 
serta mempersiapkan ' perajaan ter- 
sebut. 

Komite terdiri dari Bertus Brand- | 
sen sekdjen serekat sekerdja Belan- 
da EVC, Sukirdjo, Thasin, Wouter, | 
dan njonja Staveren. Komite akan. 
menjelenggarakan rapat2 raksasa 

| Zaan- 
dam dan Rotterdam. 

Berhubung ini pula Paul as Groot 
sekretaris umum CPN dalam sebu- 
2 pat besar di Amsterdam men- 
dj€laskan kepentingannja hari ulang 
tahun revolusi Indonesia Karena 
rakjat Belanda dan rakjat Indone- , 
sia menurut P. de Groot ,,meng- 
hadapi musuh jang sama jang harus 
dihantam :oleh kedua pihak ini”, 

Tudjuan pertama dikatakannja 
»hantjurkan persetudjuan KMB dan 
menggantinja dengan Persahabatan 
dan kerdja sama antara rakjat Be- 
landa dan Indonesia jang mempunjai 
"hak sama”. ee 

Achirnja diandjurkan supaja rak- 
jat Belanda dimana2 massaal me- 
njertai berajaan 17 Agustus jang 
Aa PT — Ant. 

  

“Tetap Walikota -Surabaja. 
Tuan Soeparto, dari Kementerian 

Dalam Negeri, jang mengikuti rom- 
bongan tjalon pegawai. menengah 
P.P., ketika tiba di Surabaja mem- 

  

Baru? ini di Tangerang telah dilangsungkan upatjara peletakan batu 
pertama guna pembuatan sebuah rumah sakit kusta jang dihadiri oleh 

Wakil Presiden, Menteri Kesehatan. Dr. 
“batu itu dilakukan oleh Bu Hatta. — (Gamb. Ant.). 

Leimena dan lain2. Peletakan 

  

  

besar didalam dunia”. 

Bangsa Indonesia, kata Dr. 
rayan 
baru seperti djuga bangsa India te- 
tapi pun djuga kebudajaan dan per-   beritahukan kepada wartawan kita, 

bahwa. Walikota Surabaja, Tjak 
Doel Arnowo, tetap sebagai Waliko- 
ta Surabaja. Tersiarnja berita, bah- 
wa beliau akan pergi keluar negeri, | 
itu tidak benar. Apa lagi disaat se- 
karang, Surabaja SAnN Pang | 
kan tenaganja. 5 

Sementara keterangan jain menga 
takan, bahwa memang benar Tjak 
Doel Arnowo, bukan sadja sekarang , 
mempunjai niatan ingin melawat ke | 
Europa, dan djuga bukan opdracht 

adaban jang kuno 'seperti beberapa 

lau2 Indonesia sedjak abad kedua. 

Tapi meskipun sisa2 adat istiadat | 
kuno masih nampak, Indonesia telah 

' mengadakan perdpahan2 dan bentuk 
kebudajaan mereka sendiri. Djika 

' orang melihat tarian2 Bali misalnja 
'ia mungkin ingat kepada Bharatha- 
nayan ataupun Kathakali tapi se- 

mentara itu sifat2 gerakannja ada- 
(lah seluruh Indonesia. 

Dikatakannja pula bahwa adat 
dari Pemerintah, akan tetapi sedjak | bangsa Indonesia sangat menjerupai 
beliau masih memimpin harian Ber- : |adat India. Mengenai hubungan dgn. 
Gjoang tahun “1933 — 1934, telah j | India Dr. Subbarayan berkata bah- 
mempunjai niatan itu. Sajang kare- 

na talisennja | kena 
wa kundjungan P.M. “Nehru di Pa an 

persdelicht, se- | nesia dalam bulan Diwi 
“hingga mendjalani hukuman, maka "lah mendapat penghormatan Tang. 
niatan itu mendjadi. gagal, “Tetapi, 
hingga kini In ini belum ber- - 
ubah. 

  

Kenek petugas 'pe- 
milihan umum. 

MULAI diseluruh daerah Jogjakar 
ta sudah mulai kelihatan kegiatan 
rakjat dan petugasinja dalam meng 
hadapi pemilihan umum ini. Karena 
selama 4 hari jaitu dari tgl. 30 sam 
pai tgl. 2 jang akan datang ini oleh | 
rakjat Jogjakarta telah mulai men 
daftarkan tjalon2: (djago2) pemilih 
nja. Dan tgl. 8 dan 4 Agustus oleh 

KPPS akan menjelesaikan adminis- 
trasi dan “mengirimkannja kepada 
KPS. Tgl. 5 sampai tgl. 9 KPPS 
akan mengumumkan  tjalon2 Gidas 3 
rah2znja masing2. Sedang tgl. 16-13 
KPS akan memeriksa daftar2 dja 

902, mana jang diterima. dan mang 
jang ditolak. Achirnja tgl. 14 jang 
akan datang: pengaduan2 — kalau 
ada — dari rakjat mengenai pentjalo 
nan djago2 itu akan diterima oleh 
KPS. 

Kepek : selandjutnja “ena bertu 
rut2 kita muatkan. 

inja. 

Tentang kongres rakj i Maluk | 
2 Pee ta Naa an pa au EU : ketua delegasi   

3. 

ter,tinggi” jang dapat diberikan 
oleh bangsa Indonesia telah tambah 
eratnja perhubungan persahabatan 
jang sebelum itu telah ada. Demiki- 

an antara lain Subbarayan. —Ant. 

  

Perlu Kado kembali per- 
sonalia 

Satu2nja djalan untuk menjelesai 

kan soal2 politik dan pemerintahan 
di Maluku ialah menindjau kembali 
personalia, demikian anggota parle 
men Pupella terangkan pada ,,Anta 
ra” sebelum ia tinggalkan Makassar | 

Dalam 10 tahun Indonesia akan 
djadi negara besar 

JAWATAN Penerangan India mengabarkan bahwa Dr. P. Subba- 
rayan bekas duta besar India di Indonesia tanggal 22 Juli telah 

menjatakan di Madras ,,apabila selama 10 tahun 
dunia dalam keadaan damai hal mana kita s : 
kan maka Indoresia akan mendjadi salah ag cars dua negara jg. 

Subbas 
terang sekali suatu bangsa 

orang India telah mengundjungi pu- | 

'50.jang Ah 

r. Subbarayan : 
  

jang akan datang 
sangat mengharap- 

ngan Australia —India 
Minggu ini akan berangkat dari 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan Kalla” (Anggauta 

.|poran missi parlemen 

  
| Gong an 

Persetudjuan perdaga- | dukan di Te 
| 
| 

| Australia ke New Delhi suatu per- | 
|utusan pemerintah, 
' menandatangani suatu perdjandjian | 

' dagang baru antara kedua negeri | 

| tadi. 
Delegasi Australia ini akan terdiri | itu mungkin 

dari 4 orang dan akan dipimpin oleh | | | diang. — Ant. 

Stevenson, wakil menteri 

gangan. —Ant.-AFP. 
perda- 

  

5 - Besar perlu saling 
mengerti 

Kata radio Moskow. 
Dalam tindjauan internasionainja 

bagi pendengar? didalam negeri, Ra- 
dio Moskow menjiarkan, supaja per- 

un 
sikap saling mengerti antara 5 - Be- 
sar dan supaja diadakan Pakt Per- 

damaian antara Kala negara besar 
| tadi. f 

Seterusnja dikatakan, bahwa per- 

letakam sendjata di Korea itu harus 

dianggap sebagai babak pertama sa- 

dja, dalam pertempuran untuk men- 
tjapai perdamaian itu. 
Babak pertama ini, kata siaran 

tadi, akan memungkinkan diperlu- 
,asnja perundingan2, bukan sadja 

tentang aspek2 militer, tetapi djuga 

aspek2 politik. 

Untuk membentuk suasana kerdja 
sama internasional, maka perunding 

an2 jang akan datang itu hendaknja 

  
Gari Ambon dalam perdjalanan ke djtudjukan untuk mentjapai saling- 
Djakarta. 

Sebelum tindakan 

rakjat betul2 

Pupella terangkan, itu merupakan 
salah satu usaha rakjat untuk mem 
perlihatkan keinginan2 mereka dim 

penjusunan pemerintahan di Malu 
ku. — Ant. 
£ 

Mentijari bahan utk. bekal 
kecap 

JALON pegawai P.P. menengah, jang terdiri dari 45 orang dipimpin 

ian hari 
oleh sdr. Soeparto dari Kemen erian Dalam Negeri dan Mr. Scha- 

gen dari Inspektur S. M. A. Djakar' 
baja dari perdjalanannja di Djawa 
Timur melalui Malang. 

Kedatangan mereka terutama utk 
mengetahui dan menindjau bebera- 
pa objecten, jang berhubungan dgn | 
pekerdjaan mereka di kemudian hari 
“Di pabrik Philips diterima oleh 

tuan 'Tjan wakil dari Philips, di- 
tundjukkan tempat.pembikinan dop | 
lampu tian radio. Menurut tuan 
Tjan, bahwa setiap hari dapat.meng 
hasilkan bola lampu 8000, sedang pe 
sawat radio 140, Meskipun demiki- 
an, ini belum: SAP Na ke- 
butuhan Tu 

Setelah itu lalu hati fa- 
.brik bier: Heineken di Ngagel. Di- 

sini diterima deng “tangan ter- 
buka oleh tuan De Sroot, v. d. Broek 
dari fihak direksi, v. d. “Ejjk machi- 
nist dan Scheuer bagian ketel. Ke- 
mudian lalu ditundjukkan tempat 

dikamar dingin, 

ngisi 'bier didalam botol, 
tempat mentju tol, jang se- 

' muanja berdjalan automatis. Menu- 
rut keterangan tuan Scheuer,: tiap 
hari dapat menghasilkan bier 8000 
hectoliter, 

Saptu pagi jl. rombongan ini 
menindjau PP. A. I., diterima oleh 
Letn. Soegeng dan Tata Ichan dari 
P. A. L., jang mendapat tugas utk 
menghantarkan. Diantaranja ditun- 

. djukkan kapal ,,Gadjah Mada”, jang 
kini masih didalam perbaikan, tem- 
pas Ma tali2 dan lain2 tem- 

rdjaan jang penting2. 
itu dengan : Lepai 

  

   
   

  

a, tanggal 26 jl, telah tiba di Sura- 
Barat, Dak Tengah dan Djawa 

  

Plan B tahun Gowatan. 
Perikanan. Djawa 

Tengah : 
Menurut Ma dari Inspeksi 

Djawatan Perikanan Djawa Tengah 
dikatakan, bahwa tiap2 orang In- 
donesia membutuhkan paling sedikit 
20 kg putih telur dari ikan tiap 
tahun, Akan tetapi mengingat 
djumlah nelajan Indonesia jang ha- 
nj 209.000 orang sadja, maka su- 

untuk mentjukupi . kebutuhan 
| yakj: jang. 70 djuta djivwa jang 
|sangat kekurangan putih telur itu. 
|Maka setjara perhitungan sudah 
tiap2 tenaga nelajan harus beker- 
Gja 10 kali lebih daripada masa jang 
sudand 

Lebih landjut diterangkan bahwa 
menurut rentjana dalam plan 5 th. 
Djawatan Perikanan akan menga- 
dakan motorisasi setjara besar2an, 
dan. disampingnja akan membuat 
prahu2 bermotor sendiri. Dan ke- 
tjuali akan membeli prahu2. dari 
Djepang djuga. akan mendatang 
kan dari lain2 negara. Dalam ma- 
na prahu?2 dari luar negeri tsb. da- 
pat dipergunakan tjontoh - model 
pembikinannja. Perlus diketahui 
bahwa di Djawa hanja ada bebera- 
pa bengkel sadja: al. ialah tg 

SGP OUR BN 

     

  

t 

| kow, 

mengerti antara 5 negara besar dan 

diambi, kata | diadakannja pakt perdamaian. De- 
Pupella, hendaknja dibentuk DPRDS | mikian radio Moskow. —Ant.-Rtr. 

Kabupaten jang demokratis, dimana | 

ikut serta menjusun | Sjapa Djenderal Nam II? 
  

Djenderal Nam Il, 
Utara dalam pe- 

rundingan perletakan sendjata di 
Kaesong, didapat keterangan bah- 
wa ia adalah kepala staf dari mar- 
kas besar. tertinggi tentara Korea 

Utara. 
Ia anak seorang petani di Korea 

Utara dan mendapat pendidikan pa- 
da balai perguruan tinggi di Man- 
tjuria. . Setelah tammat “pendidikan 
nja Nam Il pulang ketanah-airnja, 
lalu melakukan gerakan dibawah 

tanah terhadap Djepang. 
Tahun 1942 ia berangkat ke Mos- 

dimana ia 3 tahun lamanja 
mendapat latihan sebagai guru. 
Yahun 1945 ia pulang ke Korea. se- 
bagai wakil ketua kantor penga- 
djaran Korea Utara, dipilih se- 
bagai anggota dewan rakjat ter- 
tinggi pada tahun 1948 dan seta- 
hun kemudian diangkat  mendjadi 
menteri pengadjaran. Nam II men 

|djadi kepala staf tentara Korea 
Utara pada bulan September 1950. 

Djenderal Nara 1 kini berusia 38 

tahun. Ant. UP, 

Tentang diri : 

  

— Pemimpin ,,Deutsche Sogtalisti- 
sche Partei": Ebernart Stern. telah 
dilarang mendjalankan kegiatan po 
litik untuk selandjutnja. 

ran2 di Korea itu diikuti oleh | 

jang bertugas | 

  
| 
i 

j 

1 

S.P.S) 

  

“ Sidaig. Aelerien : ta 
Kemarin sidang pleno terbuka par 

lemen mendengarkan landjutan la- 

ke Inggeris 

dan Pakistan jang garis besarnja 

sudah kita siarkan. 

Laporan pertama telah diberikan 

| sebelum parlemen 'reces. Laporan 

|landjutan ini seperti pada laporan 

pertama disampaikan oleh anggauta 

missi Rondonuwu. —-Ant. 

  

t 

Komunis siapkan ke- 
kuatan ? 

Harian ,,Daily Herald” di London 

mengatakan, bahwa orang merasa 

gelisah akan kelambatan perunding- 

an jang diadakan difKaesong. Dika- 
takan, bahwa kaum, komunis hanja 
akan mempergunakan waktu perun- 

dingan untuk menjusun Kekuatan 
tentaranja. 4 

Mereka marosana demikian Daily 

Herald seterusnja, upaja djendera. 

Ridgway meneri! garis gentjatar 

sendjata, ag . Kan, supaja ten- 

tara PBB kan kedudukan- 

ikian, apakah 

demikian tanja 

    

   

    
   

     

diadakan pertemuan anta 

    

    

   

  

     

        

erah netral. 

PBB menghendaki, supaja daerah 
netral diadakan sepandjang garis 
pertempuran pada waktu ini. Se- 
dang pihak Utara mengingini sepan- | 
djang garis lintang 38 deradjat. Ini 
akan menjebabkan tentara PBB | 
mundur sampai 150 km. 

Sidang akan  dilandjutkan 

ini. BBC. s 

  
hari | 

Sidang hari Minggu 
Komunike resmi jang dikeluarkan 

Minggu sore mengatakan, bahwa 
terdapat ,,sedikit kemadjuan jang 
njata” dalam rundingan gentjatan | 
sendjata di Kaesong hari Minggu. 
Laksamana Turner Joy, kepala 

delegasi PBB, dalam rundingan itu 
sekali lagi mengandjurkan supaja 
pembitjaraan2 itu terbatas pada ,,s0, 
a12 militer”. 
Rundingan hari ini telah dilandjut 

| suatu pe 
suatu pe 

pan Barat dan 

In, bahwa per- 
berlaku sampai 
an dengan Dje . 

dan sesudah 
'akan diperpan- 

   
djandjian og al 

| perdjandjian perd 

pang ditandatan, 

    
     

     

   

    

  
  

aan perang dengan 
usia bertambah 

a George Marshall 
M ENTERI pertahanan Amerika Serikat, George MarshaHl, mempe- 

ringatKan para anggota Kongres, bahwa kemungkinan perang dgn 
Sovjst Uni ,,telah bertambah”. Hal 'ini oleh karena Rusia dan negara? 
sekutunja terus memperbesar kekuatan militernja, : demikian Marshall 
menerangkan dimuka sub-komite perbelandjaan militer. 
Dalam keterangan itu“ jang di- 

utianinkal pada tanggal 18 Djuli jl. 
dan diumumkan hari Senin kemarin, 

| Marshall selandjutnja memperingat- 
kan, bahwa mungkin dibutuhkan 
waktu 6 minggu atau lebih lama la 
gi sebelum rundingan di Kaesong 
mentjapai penjelesaian. Ini berarti 
bulan September jad. 

Marshall mendesak supaja Kon- 
gres bertindak dengan tjepat menje 
tudjui belandja militer sebanjak 
$0.000 djuta dollar, karena diterima 
nja perbelandjaan militer ini ,,akan 
diperoleh penjelesaian jang kita & 
hendaki di Kaesong”. 
Walaupun tidak diadakan pemu- 

ngutan suara atas rentjana undang2 
itu, kabarnja para anggota dari sub- 
komite itu akan menjetudjui seba- 
gaimana diadjukan presiden Tru- 
man, jaitu sebanjak 60.000 djuta dol |. 
lar, dari situ kira2 40.000 djuta dol 
Iar akan dipakai dalam tahun .pa- 
djak jang dimulai dengan tanggal 1 
Djuli. — Ant-UP. 

  

  

  — Besok Kemis 2 Agustus jad, Cu- 
ratorium Sekolah Theologie Jogja 
akan menachbiskan docent baru Se- 

kolah Theologie Jogja bertempat di 

Geredja Klitren pada djam 17.00. 

Argentina sedia perta- 
hankan kemerde- 

PERBEDAAN 
RAH NETRAL 

PBB : SEPANDJANG GARIS PERTEMPURAN 
UTARA: SEPANDJANG GARIS LINTANG 36” 
Pp LEGASI ea dan PBB telah melandjutkan 

sidangnja kemarin pagi dan berlangsung sela- 
ma 3 djam. Inilah sidang jang paling lama sedjak 

  

  

Dalam dan Luar Kota. 
Sebulan R. 9g, — 
Etjeraa :" R. 0,50 

. 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70 

"'LANGGANAN : 

  
  

KAESONG : 

    

ra pihak2 jang bermu- 
suhan. Tetapi sesuatu hasil tidak diumumkan. Di- 
duga bahwa kedua delegasi sedang memperbin- 
tjangkan perbedaan pendapat tentang suatu da- 

(kan dengan membitjarakan soal ke- 

2 dari atjara mengenai pembentuk 

an daerah demiliterisasi antara pa- 

|sukan2 kedua belah pihak, tetapi 
delegasi masing2 dalam pada itu te 

|tap mempertahankan  pendiriannja 

jang dinjatakan semula. 

| Dalam mendjawab statement pi- 
hak Utara pada pembukaan sidang, 

laksamana Turner Joy mengandjur- 
kan supaja pembitjaraan2 itu diba- 

|taskan pada soal2 militer jang di 
|hadapi oleh kedua belah delegasi. 
| Statement pihak Utara pada pem 
|bukaan sidang menghendaki supaja 
|soal2 jang tak bertalian dengan run 
| dingan gentjatan sendjata djuga di- 

: peladjari, kata komunike itu, 
Dan sidang hari Minggu itu meng 

hasilkan sedikit kemadjuan jang nja 
ta. Sidang kemudian ditunda hingga 
djam 11 hari Senen sebagai diusul- 

kan oleh pihak Utara. 

Demikian komunike itu. 

  

Komunike Utara 
Afp dari Paris selandjutnja kabar 

kan, komunike tentera Korea Utara 
jang disiarkan oleh K.5. Tass menja 
takan, bahwa pasukan? PBB mem- 

perbesar Kesiafananja disemua me- 
dan pertempuran... 
Disemua front Pesubang ankafela 

Tionghoa jang dengan erat kerdja 

sama dengan pasukan2 Korea Uta 
ra dapat memukul mundur sera- 
ngan2 pasukan2 PBB itu. Angkatan 
udara Amerika terus pula mengada 
kan pengemboman2 jang teratur 

atas kota2 dan desa2 di Korea, ter- 

  

TAHUN VI — NOMOR 446 GSE, 

  

masuk djuga, 'Pyongyang. — Ant. - 

AFP. 
Sidang ke-14 

Konvoi kendaraan bermotor jang 

mengangkut delegasi: PBB pada hari 

Senin pagi djam 09.50 telah tiba di 

Kaesong untuk menghadliri sidang 

ke-14 konperensi perletakan sendja 

ta'itu. Sedang pesawat helikopter 

jang membawa delegasi komando 

PBB pada hari Senin kemarin djam 

10,35 telah mendarat dilandasan ter 

bang Kaesong. —Ant.-UP. 
  

aja - .. - 2 

Filipina kirim delegasi 
ke Amerika 

Untuk bitjarakan 

kerugian perang. 

Menurut kalangan jang lajak di- 

pertjaja, Filipina, minggu ini akan 

mengirimkan suatu delegasi ke Ame 
rika Serikat, untuk membitjarakan 

soal pembajaran pengganti kerugian 

perang. 

soal 

Kalangan tadi seterusnja. menga-: 

takan, bahwa delegasi ini akan ter- 

diri dari 3 orang, dan mungkin akan 

dipimpin oleh menteri luar negeri 

Filipina Carlos Romulo. Ant.-AFP, 

Diskriminasi di Amerika 
Dalam 1 th. timbulkan ke- 

rugian 30.000.009.960 dollar. 

Menurut keterangan Hlmo Roper, 

seorang Amerika jang pekerdjaan- 

nja menganalise pendapat umum, 
tiap2 tahun Amerika Serikat men- 

derita kerugian sebesar: 30.000.000.- 
000. dollar, karena pada perindustri- 

annja dilakukan diskriminasi warna 

kulit dan agama. 
Keterangan tadi diutjapkannja di 

muka konperensi tentang kerdja-sa- 
ma dilapangan perindustrian, jang 

diselenggarakan bersama2 oleh su- 

atu sekolah pada Universitet Cornell 
dan kaum Kristen serta Jahudi. 

  

  Ant.-Rtr. 
  

M 
seterusnja 
mereka 

dibebaskan kembali. 

Para hadlirin jang  berdjumlah 
kira2 5000 orang itu bersorak2 ber- 
gemuruh ketika bekas komandan 
tentara pajung Djerman Hermann 
Ramcke mengemukakan sjarat2 jg 
harus dipenuhi supaja Djerman 
sanggup berperang dipihak ne- 

gara2 Barat. p 

Sjarat tadi: 
(1) supaja serdadu2 Djerman di- 

persamakan haknja dgn serdadu2   
  

kaannja 
Presiden Juan Peron mendesak 

supaja “Barisan Polisi Bersendjata 
mendjaga perbatasan2 Argentina 
karena negara2 tetangganja mung- 

kin dapat digunakan oleh musuh2 
Argentina, pada waktu ini dengan 
diam2 dan dikemudian hari dengan 

terang2an utk. menjerbu Argentina. 
Dalam pidatonja pada suatu upa- 

tjara peringatan ulang tahun ke-13 
berdirinja Barisan Polisi Bersendja- y parlemen, selama tanggal 26 hingga 
ta jang bertugas mendjaga wilajah bang, diantaranja dari Bali, putusan 

dan perbatasan2 Argentina itu Pe- 1 

ron menjatakan bahwa pemerintah- | 

nja bersedia mempertahankan seka- 

lipun dengan pengorbanan djiwa se- 
gala apa jang telah didapat oleh Ar- 
gentina dengan darah dan korban 

K ONPERENSI S.B. Postel Djawa 

dikundjungi oleh sdr. 

menundjuk dua orang anggauta, 
supaja bersama2 dengan P.B. un- 

tuk memperdjoangkan tuntutan2 

Sarekat Buruh Postel mengenai 
tentang inpasing: Apa bila dalam 
waktu 8 bulan, baik Pemerintah   Ne ea banjaknja. Ant.-UP. maupun Pimpinan Djawatan, ti- 

  

Jogjakarta. 

Penumpang2 kapal Tarakan” 
tersebut adalah orang2 jang tadi- 
nja dimaksudkan akan diberangkat- 

|kan dengan kapal ,,Jenny” dari mas- 
kapai pelajaran ,,Djakarta Lloyd” 
tapi karena Kapal tersebut menga- 
lami kerusakan2 belum Ge: be- 
rangkat. 

Kapal ,, Kotabaru” jang akan me- 

ngangkut rombongan kedua jang 
terdiri dari 878 orafhg direntjanakan   
Kapal Hadji pertama berangkat 

Rombongan ke-ll bertolak hari ini 
APAL ,,/Tarakan” dari maskapai palajaran ,,Kongsi Tiga” seba- 
gai kapal pertama jang mengangkut Djemaah Hadji Indonesia ke- 

marin dulu petang telah berangkat dari pelabuhan Tg. Priok menudju 
ke Mekkah dengan membawa 975 Djemaah Hadji Indonesia dari Djawa 3 

Barat dibawah pimpinan Moelam dari kantor kementerian Agama di : 

  

|dulu petang adalah mereka jang le- 

| 
| 

  

dak memperhatikan , tuntutan2 

tsb., maka P.B. diberi tugas un- 

tuk mendjalankan tindakan2 jg. 

njata — dan apabila perlu mem- 

pergunakan hak azasi. 

2. untuk menghilangkan ketegang- 

an dan rasa tekanan, antara Pe- 
merintah dan Masjarakat, maka 

Postel mendesak kepada Peme- 
rintah, untuk segera mentjabut 
peraturan Militer No. 1/51. 

P.B. Postel diberi tugas tetap ber 
usaha supaja didalam djawatan 
P.T.T., hanja ada satu vakorga- 

nisasi. 
4. a. Mendesak kepada Pemerintah, 

supaja Pemerintah menindjau 

kembali tentang postordonan- 
tie dan menentukan djawatan 
P.T.T. tetap sebagai perusa- 

haan negara, jang ditudjukan 
kepada kesedjahteraan masja 

rakat. 

Politik kepegawaian Te 
supaja ditudjukan kep ada k 

sman 

berangkat 831 Juli dari Tg. Priok. 
Sebagaimana diketahui tjalon2 Dje- 
maah Hadji jang berangkat kemarin 

bih kurang sebulan lamanja me- 
nungggu2 keberangkatannja kapal 
Jenny”, beberapa ratus orang di- 
antaranja tidak mau pulang dulu 
ketempat tinggalnja masing2 tapi 

terus menunggu dipelabuhan 'Tg. 
Priok beserta barang2-nja. Arit.   
   

   
| Lembaca Kebuda 2 

Koni Batasi sah 
Kurtamen Water har 

mm naa 

ea 

  

va h 
PLeronieakasonaie 

Asraroedin dari 

Putusan konperensi S.B. Postel: 

P.1.T. tetap sebagai perusa- 
haan negara 

Timur bertempat di Surabaja, jang 
P.B, Postel dan anggauta 

28 malam, dikundjungi oleh 29 tja- 

jang terpenting diantaranja ialah : 

sedjahteraan dan ketjerdasan 

buruh P.T,T. 
  

Schacht 
Dalam statementnja P.B. CCPKI 

,smentjela keras tindakan Pemerin- 
tah untuk mendatangkan Schacht” 
dan PKI ,,mengadjak seluruh rakjat 
Indonesia jang gagah berani untuk 

mentjegah setiap tindakan Pemerin- 
tah jang menudju kearah fasisme”. 

Sebagai pertimbangan dikemuka- 
kan antara lain pengalaman pahit 
di Djerman Hitler ' menundjukkan 

bahwa ,,nasehat” Schacht dilapang 
ekonomi tidak Jain daripada penu- 
runan upah dengan sewenang2 oleh 
berbagai2 pembajaran setjara 'pak- 

saan untuk matjam2 ,,sokongan su- 
karela”. 

,Pindjaman paksa” untuk ,,kepen 
tingan negara” jang memeras keka- 

|jaan rakjat diadakan buat pembikin 
lan alat2 perang setjara besar2an jg. 
| berarti melipat gandakan keuntung- 

an kaum kapitalis2 monopoli atas 

5. engkens rakjat pekerdja. —Ant, 

  
k 

  

tak akan berdjoang untuk negara? Barat selama 

Raeder, Von Neurath, Doenitz dan bekas pemimpin angkatan 

Djerman lainnja jang sekarang dihu kum sebagai pendjakat perang 

  

Sikap P.K.I. terhadap 

  

Pemimpin2 Djerman minta 
dibebaskan 
Nazi timbul lagi ? 

ENGENAI rapat di Braunschweigh kemarin dulu 

oleh beberapa ribu bekas anggau'ta pasukan pajung Djerman itu 

dapat dikabarkan bahwa hadlirin telah menjatakan bahwa 

jang dihadliri 

Kesselring, 
perang 

itu 

Serikat lainnja, 
(2) “supaja segera diberhentikan 

srantjangan untuk mentjemarkan 
pembela2 tanah air Djerman” ter- 
masuk Wafen Scutztaffel dan pa- 

sukan2 kepolisian Nazi”. 

Menurut Ramcke, dengan djalan 
kesalahan kolektip” telah diusa- 

hakan supaja orang2 tadi didjadi- 
kan umat manusia tingkatan ke- 
dua sedangkan mereka sesungguh 
nja tak lebih dan tak kurang ha- 
nja melakukan perintah pemimpin2 

politik sadja, 

(3) supaja semua ,,apa 
sebut melakukan kedjahatan 
tak mengenal perikemanusiaan” 
adili dimuka pengadilan Djerman. 

Ramcke jang baru sadja dilepas- 
kan dari tawanan di Perantjis di- 
sambut kedatangannja sebagai pah- 

lawan. 

Mengenai bekas pemimpin2 ang- 
Ikatan perang jang mereka tuntut 
supaja dilepaskan tadi dapat di- 
sebut disini bahwa djenderal besar 
Albert Kesselring dan laksamana 
Erich Raeder kini sedang  mendja- 

jang di- 

jang 
di 

lani hukuman pendjara seumur hi- 
dup karena kedjahatan ' perang: 
djenderal Sehutzstaffel Konstantin 
Von Neurath dipendjarakan 15 th., 
Grosz Admiral” Karl Doenitz sepu- 
luh tahun. Ant. UP. 

  

18.000 Penduduk Seoul 
protes 

18.000 Penduduk Seoul achir ming 
gu jl. mengadakan arak2an lalu ber- 
kumpul didepan istana Tokso, dima- 

na mereka menjatakan tidak setudju 
dengan diadakannja perletakan sen- 

djata, jang akan membagi Korea 

mendjadi 2 bagian. —Ant.-AFP. 

SUNGGUH2 TERDJNDE 

— Beberapa bunga besar menghias 
perajaan malam silaturachmi P.P.- 
B.I. Setelah para tamu bubaran, md- 

ka bunga tadi djadi perebutan uniuk 
di-,brekat”, Sementara itu 
membawa ,brekatan” makanan jang 

dihidangkan dalam malam gembira 

tadi, 

    

  
OFANG 

se
na
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2 omong 
5.0. B. “ha akan dihapuskan 

Pp 

dad sang kota2 Webingtinggi dan 

Ie a itarnja 

   

  

2. Untung Tiar ragi. | 

Spa wedjangannjs di Tandjong 

$ morawa, Perbaungan, Rampah (ma- | 

sing? antara Medan - Tebingtinggi) | 

, enaan dengan kata2 ,batalkan 
MB: Presiden terangkan pada: 

|rakjat, bahwa dalam K. LB. ada per 
“Isetudjuan2 jang men intungkan 
“dan ada jang merugikan bangsa In- 

  

- 

    
      

A
3
 

penarikan : 120. 000 tentara Belanda | 
dari, Indonesia adalah persetudjuan2 
menguntungkan, - sebaliknja, kata 

Presiden, menerima hutang2 Hindia 

Belanda dan Unie Indonesia adalah   

    

   

        

   

    

  

   

    

   

  

       
     

           
    

   
   

    

  

   

    

      

   
     

    

    
     

    
   

  

         

   

      

   

       

   i2 -pe merjntah 
kan oleh 

   1« per lenitian sematjam itu akan ai 
Tag laka | sekali seminggu. | Menurut 

g Nan Noor pada rapat3 itu 
iksid partai pemerintah 3 1 here 
nela untuk memadjukan per- 

nyang kepada. menteri2: jang ber- 
1 2 sehingga dengan. demi- 

   
   

   

   

  

colati: buhang jang tjukup mel 
sebuatu masalah penting jan 

ypaWa 
“akan 

gn -akap Tandaiannya perte- | 
2 maka akan. dapatlah 

Unllakan koordinasi diantara |     

an jang. Haa 3 .dan isi 

       
      

  
   
     

   
    

    

  

     

    

   
    
    

       

    

    

  

     

      

      

1 dari. LT P batakaan nek 

Irak 
ma Ke Ba 

  

» keadaan “amum se-    

  

V Lina “Timur. kepada kompi 502, 

Gan Gas Ba ini 
2” Ta: mendapat. sambu 

tan jg meriah dan hebat didaerah? | 
jang dikundjunginja,, 

4 tan ia tak berik an. 
2 Selama tie 
   

   

    

   
    

    

  

   
   

    

   
   

  

   
    
    
    

  

   
   
     

   
   
     
     
   

            

       

   

   
   
   

    

      

   

  

     

   
   
   
   
     
     
    

   
   

  

    

    

   

    

    

   

  

   

    
     
   
   

     

      

   

lai iektai "ant 
kan peladjaran 

cakintet kong di 
   

    

ka akan dapat." mempe ni er) w 
i perlu memperoleh keterangan dan 

PT Jma- | s 

NA “Dengan mendapat penuh perhati '   3 ma an waktu2 Jang tertentu matan 

2 raha AAA 

£ tidak Pein ke 
  

  

| kbrig Rayon Malang dz 

p | mandan Tentara Kol. pebang Su 

Keterangan? 

t | banjakan alat2 sentr. 

: pabrik Ericsson Swed 

: dang dalam perdjalanan kembali ke 

$ persetudjuan2 pahit bagi Indonesia. 
Apakah kalau K.M.B. dibatalkan 

f rakjat mau menjerahkan kedaulatan 
jang kita terima kepada Belanda | 

| kedatangannja tentara Belanda ke 
Indonesia ?”, tanja. Presiden, (Rak- 

     

|jat me awab tidak"). Karena itu, 
Kata Presiden, batalkan K.MB. 

j tambahkan pula, dia setudju kalau 
'orang mengatakan batalkan perse- 
tudjuan2 KM.B. jang merugikan”, 
misai"ja Unie Indonesia Belanda. 

Per'u dikabarkan, 
uraura 
tak aga satupun slogan2 jang tam- 
pak. Rakjrt jang membandjiri Te- 
bingtingsi Gan Siantar ada jang da- | 
ting dari Asahan dan Labuhan-batu, 
Gan semendjak pukul empat pagi 
yojat telah ada menanti dilapang- 
ang tempat rapat umum.itu diada- 
kn. Djiga dalam rapat2 umum ini 
Presiden menjuruh rakjat tundjuk 

| tangan guna mengetahui dari dae- 
rah2 mana mereka asalnja, ternjata 
Pan besar pendatang? dari Dja- 

ikian diterang- 

In pertjakapan de- 
n kepadanja ten- 

, na fraksi? partak peme- 
'i Kutan ditempat ke- 

J3 

  
ahwa sing? fraksi partai peme- 

rintah dalam parlemen bukan sadja 
'berkewadjiban membela beleid men- 
terinja masing2, tetapi djuga beleid 
jang didjalankan oleh menteri2 jang 
jain, jaitu beleid kabinet seluruhnja. 

Dan untuk memikul tanggung dja- 
h itu, fraksi2 partai pemerintah 

Shin dari daerah lain Presiden ha- 
repkan one kerukunan dan pera- 
saan bersat tu. 

      

'bahan2 setjukupnja dari menteri2 pi Prapat. 
. bersangkutan. Demikian Mr. | 
juddin. Noor. — Ant ra . Rombongan Presiden jang berang 

kat djam setengah delapan dari Me- 
dan, djam enam sampai di Prapat, 

| Disana Presiden menginap di Pa- 

    

  

  

, Demonstrasi ketjakapan inja Marihat Bungalow), tempat.ia 
Pan polisi | ditawan semendjak IL Djanvari hing 

rga 26 Pobrudri 1949. Bea tan tun- 
Gjukkah pada para Wartawan kaniar 

| tempat ia tinggal selama 56 hari 
|dan. pekarangan jang Te duri 

  

AA 

Jan para hadirin oleh Kepolisian Su 
“Irabaia di Tambaksari diadakan de 
“kmonstrasi ketjakapan2 berbaris, me 

  

Iontjat dari truck jang bergerak dan MEP Ak ME 
sebagainja. Terutama pemuda? poli | Rakjat Karo tak tun- 
si bekas pedjuang tampaknja sangat tut djasa. 
rapi dalani mendjalankan perintah2, 
2 Demonstrasi? ini. diadakan. pada 
kesempatan diadakan upatjara penje | 

/penerimaan 2 kompi Barisan | 
Per ntis: tah komandiz in MBB Djawa | 
Timur Kepada polisi sidenan Ma 
lang, penerimaanj/penetapan kompi : 
502 sebagai kompi Mobrig Reserve I 

Hari Sabtu jl. rombongan 'Presi 
|den dari: Prapat berangkat ke Ika- 
bandjahe dan menginap di Brastagi. 
Sambutan rakjat 
di daerah lain di Sumatera Timur, 
Dirapat tinum di Kabandjahe, 

rakjat kabupaten Karo memberikan 
' pada Presiden sebuah bangunan. ru- 
mah adat 0 terbikin dari perak 

penerimaan tanda selesai mengikuti seluruhnja an dua gambar, jaita 

  

  

  

  

  

   
    

   

  

Ni 1 htutan Sa 
kosong 

ERBUNDJUNGAN Presiden ke Simelangun telah “mendapat sam- 

butan jang hangat benar dari rak 

: Presiden »diserobot” rakjat ditengah | 

anti umaya. dikedua tempat PEaNang pulah- 

donesia. Penjerahan kedaulatan dan |: 

dan maukah kita menerima kembali | 

Tadalatr Song: kosong, tapi Presiden | 

dalam rapat? 2 
di- Tebingtinggi dan Siantar 

“Berhu bung banjaknja penda- 

(sanggrahan Negara. (dahulu nama- | 

hangat seba gai 

  

1 | 

KMB 
selama ada kekatjauan 

t disana, ternjata berkali-ken 
lan untuk memberikan wedja- 
antar (ibandjiri rakjat dari 

  

   

  

jat Karo oleh seorang : tua jg umur- 

nja: js 
dari perak. Sewaktu mernjaransik on 
tongkat perak itu, Pandjua, demiki- 
an nama orang itu, berkata dalam 
bahasa daerah Karo, agar Presiden 
landjut usianja dan dapat memakai 
tongkat itu kelak dihari tuanja. 

1 Presiden tentang S.G.B,. 

Mengenai sembojan ,,hapuskan 
S.O.B.” Presiden terangkan, So. 
tidak akan dihapuskan selama ima- 
sih ada pengatjau di Indonesia, sung 
guhpun di Indonesia tidak ada pe- 
rang, Hati rakjat, kata Presiden, 
masih belum Taganana, karena ia 

Ikuatir akan gerombolan. Presiden 
Serukan, supaja. rakjat djuga mem- 
bantu mendjaga keamanan. 3 
“Dapat dikabarkan pula, bahwa di- 

daerah Karo: ca ada gerombolan 
jang selalu me 
Ant. 

BENAR gu “keamanan.   
  

    
Loleh 

memutuskan hendak 
satu 

100 tahun “sebuah tongkat Ha 
|lum diumumkan. — Ant, 

Suatu Peer Jang diketuai oleh 

Walikota Dul Arnowo dan diwakili 

Panglima Bambang Sugeng 

dengan dibantu beberapa orang2 ter 

kemuka serta importir9 mobil, telah 

MENJOTYANASIT 

sterrit” (betrowwbaarheidsrit) 
untuk Djawa Timur dan diikuti oleh | 
mobil? serta spedumotor. Pa 

Perdjalanan itu hendak d ilangs 1224 
kan 15 26 Ta Len 

  
  “ 

Pentjalonan kepala ' 
erah Maluku Utara 

Untuk meddjaa kepala daerah Ma 
luku Utara, D.P.R. telah mentjalon 
kan Zainalabidin Sjah dan Abd. 
Baay. 
Dalam sidangnja Sabtu jl. D.P.R. 

telah memilih dua orang anggota 
D.P.D., jaitu Assagaf dari P.N.I. dan 
Arsjad Hanafi dari Masjumi, untuk 
menggenapi lima anggota DFD: Jg 
telah ada 3 anggota: dua diantara 
nja dari oknum radja2, jaitu Zainal 
abidin Sjah dan Mohsin Sjah, jang 
ketiga Abd. Baay dari PSI. 
Ant. 

  

   

  

      

    
   

   

      

  

Dari pihak 
antara lain 
UN, direktur. U 
Luar Negie ana Mr: 
Kn dan 

nja karena k 3 
paja konperensi : 

Henry Fast keruabulat penerang- 
an PBB untuk! ! r Djauh menga- 
takan bahwa In wituk kedua     

   

   

      

    

   

    
   
   

     

   

  

kelinja telah | “oleh FBB se- 
bagai tempat emuan karena 
letak dan kedu nja jang pen- 
ting. : Gate 

Dinjatakannja 2 bangsa? sa- 
ling nremperlu 
madjuan tentang 
dan perkembangi 
harap supaja 
bantu. Diharap 
ry Fast agar j 
yang dania Ket 
kan Demikian R1. 

An mentjari ke- 
itu 

bantu mem- 
“pula oleh Hsen- 
n demikian pe- 

| dihindar- 
- Ant. 

H.W. Klaten “djambore 
Baru2 ini pandu Hizbul-Wathan 

wilajah Kabupaten Klaten telah me 
langsungkan -djamborenja jang ke 
III di Men angan dengan,di 
datangi & 1874 pandu putera & pu 
teng 

Malam setelah menerima sambu   ya komandari: kompi M gambar rumah adat Karo jang Sti- ihan kepada ko ape Na | cah ratusan tahun lamanja, dan 'ke- 
: dua gambar rumah? jang didirikan | eriinaan idjazah selesai Iatihan ' 8 Pi Peng p aa pai da Pen didikan diatas puing rumah jang dibakar ' Bek sii cd s dimasa aksi militer Belanda perta- | olisian Porong, « sa 22 

atjara dan demonstrasi? itu di Ta Djuga dibe rikan atas Lan 
hadiri djuga oleh Gubernur dan Ko 

  

   
     

Ne - Ant. 

  

Wanna baik ha pe- 
Et —. makai2 Ulpun 

Insinjur Enguist," “seorang ahi' til 
pun dari Swedia, ' baru? ini telah 
datang di Sur -abaja. Ia datang di In 
donesia atas undangan Pusat bjawa 
tan Tilpun Bandun untuk memerik 
isa sentrale2 tilpun di Indonesia. Ke 

di Indonesia, 
: sdnlah buatan 

.Djika Kita me- 

     

  

    
     

  

   

agan - -Pimur jang 

pokoknja  teruta- 
ma terletak dida 

  

   
   

  

  
a.l. jang di Surabaji 

    

“Setelah: diadakan - . 2 pemer iksaan, 
maka ternjata, se 

“berkali-kali diutarakan 
“Djasyatan.. Tilpun, “ba 
ang jang harus diganti. 1 

' Karena 'di Swedia persediaan alat 
(reserve) tidak ada, maka: eU di 

Pan jalat2' bar Wa 1 
“Insinjur Enguist jang Sekarang se 

  

    

  

tu kerdja-sama id apes mempersi at 
hubungan kebudajaan diantara Indo 
nesia dengan negara2 sahabatnja di 
Asia ini pada dasarnja tidaklah su 

lit. Dan diantara tindakan? positif 

ini ialah” mengadakan pertukaran 
maha2 guru untuk masa setahun 
atau heberapa: bulan, “Seperti jang 
telah kami setudjui dengan Goodwill 
Mission Burma ke Indonesia “baru? 
“ini”, demikian Mr. Neo begarg 2 

Swedia, menjanggupkan unttik mem 

“buat dan Mn alat2 tersebut 

selekas mungkin, demiktan Gikabar 
PN kepada pAntara”.   

  

sama Tea Tn LAH. -nja | 
( Oleh wartaram £. R. sendiri). 

Ae 
ta jang termuat “Hat Sk. kita tgl, 20 

Djuk jbL, tentang kapnja Kjai Slirodiwismo oleh Polisi Ma- 
dan dimasik »perlindungan”, maka pada hari Minggu 

"TI data kita telah berhasif menemui pemimpin L LH, Gwron 
sa Kadiluwih, Muntilan 

Demikian djuga kita 
at riat Pusatnja, (Sekre- . 

NN eLah ea Ngroto, Lk, 8 ki- 
. Wjandi di Borobudur, 

Sunuhun'. »Sampejan Dalem tag 
kang Simuhun”, $ 

3 “ERBUBUNG dengan beri 

: Pp 
ja jatah. Darmoguna), jang 
br sebelah U 

menjebut Slirodiwismo itu. 
' Tah 
3 Pepunden : Kita" Kata, putera2-nja. 

Jitu, ia bukan ,Kjai", Salah itu kalau     ia, dinamakan kjai. Ia seorang Iman, 
“Jutusan Allah. Saja ini seorang ho- 
doh”, kata Slirodiwismo kepada kita 
dalam bahasa Djawa halus (kromo). 
Sekolah Rakjat sadja tidak tammat 
saja, Djadi, terus terang sadja saja, 

| mengaku bahwa saja tidak punja   
  

"pengetahuan. Tapi, saja ' seorang 
' Iman. Saja punja gaib, dan tahu 

PA PYSA he: hal jang akar Lerdjadi. 

LH. beranggauta 20. 000 
orang, 

Memang, semua orang disitu ber- 
tjakap dan bitjara dalam bahasa 

' Djawa. Kain tenun, Tidak pakai sat 

Nang laa. Djika ,,seba” atau Pioenehiadan? 
F3 Se e - £ $ 

  

“Penukaran kebudajaan dengan nega- 

  

NE NRAt sukar 2 

    

| jang dapat kita mulai didalam soal | 

  

  

2 demikianlah para! 
| putera-puterinja atau pemejluka-nja 

Ada di-: 
mereka jang mengatakan | 

| tan2 dari Bapak Wedana, djamboris 
ten diputarkan bioskup, dan pagi se- 

“telah taptu, diadakan perlombaan 

| tehnik kepanduan. H.W, Klaten jg 

dapat memegang djuara. 

non-governmental dimulai 
mbah pengalaman 

aa Bali Ihampasar. telah dilakukan pembukaan 
isasi? nor-scvernment jang diselenggarakan oleh 

F dihadiri oleh utusan? negara Sean ka Fa 
asi Pane mein. 

2 | Peraturan istirahat 'pegawai 
  

wanita 
Menteri Urusan Pegawai Suroso 

menerangkan bahwa pemerintah te- 

lah memutuskan untuk mengadakan 

peraturan jang mengatur soal isti- 

rahat pegawai negeri wanita jang 

hamil dergan sjah. Kepada pegawai 

negeri wanita jang demikian akan 

Giberi hak istirahat selama 1 sete- 

ngah bulan sebelum dan 1 setengah 

kulan sesudah melahirkan anak dgn. 

tetap mendapat gadjih penuh. Dite- 

rangkan oleh Menteri Suroso bahwa 

dengan adanja peraturan itu nanti 
tuntutan persatuan guru kesehatan 

utk Didin Sa 

| nota jang harganja lebih tinggi dari 

pamanja menurut banderol, rokok 

'Pembeli2 besar jang akan mendjual 

    

HALAMAN IK 

basi 71.300 bungkus okak tertangkap 
. Rokok berbanderol 

    
    

     
   
   
    

  

            

   

jang perbanderol, 

  

  

Dana undup2 rokok ee 
| ti jang pernah kita ka 

ja kepada pihak paberik 
enghindarkan terbukanja 

penjelundup jang se- 
ka kini pun digu- 

n untuk menjubur- 
1 gusaha? selundup itu. Ro- 
K2 Jang sat sudah ditemneli banderol, 

jang dibawa ke daerah Jogja itu, ter 
njata djuga disertai dgn verkoons- 

pada banderol jang telah ada. Um- 

itu harganja R 0.15 tiap bungkusnja, 
tetapi menurut nota seharga R 0.40.   
nja rokok2 itu lagi, sedikitnja akan 
mendjual seharga R 0.40. Dengan 
demikian, roaka njatalah, bahwa tja 
tut besar antara pengusaha dan pen 
djual besar sekali. 
! Karena nota2 pendjualan itu da- 
tang dari paberik rokoknja sendiri, 
maka sekarang terbuka djuga, bah- 
wa usaha selundup jang paling no- 
mer satu jalah dari paberiknja sen 
diri. 

Tjara masuk daerah, li- 
tjin ! 

Menurut keterangan pegawai? kan 
tor tjukai, tjaranja penjelundup2 
masuk daerah Jogja dari daerah Ke 
du litjin sekali. Selain menggunakan 
mata2 untuk menghindari pegawai2 
tjukai, djuga djalan2 jang dilalui 
memakai perhitungan dan waktu, 
sedangkan tjara membawanja selain 
menggunakan orang2 perempuan se 
bagai pedagang biasa, djuga dengan 
tjara jang aneh2. 

Diantara jang tertangkap kema- 
rin, ada jang terdapat sedjumlah 
409 bungkus rokok jang ditempat- 
Ikan dalam blik minjak kelapa di- 
buat demikian rupa, sehingga orang 

menduga, pembawa adalah peda- 
gang minjak. 

Pedagang . keftjil ajaa 
korban. ' 

Kepala Kantor Tjukai mengan- 
djurkari kepada pedagang? ketjil, 
sebaiknja, untuk Miendjaga djangan 
sampai mereka mendjadi kerban 
akibat sehindupan jang sebenarnja 
sudah diorganisasikan oleh pengusa- 
h22 paberik itu sendiri, lebih baik 
mereka mengadakan perdagangan 
jang legaal. 

Kemarin, Kepala Kantor Tjukai 
Jogja mengadakan Kundjungan ke   Indonesia di Djawa-Barat supaja di- 

beri istirahat 3 bulan kepada pega- 
wai negeri wanita jang hamil dapat 
diselesaikan. —RD. 

Magelang dan Muntilan, untuk me- 
| ngurus soal pengdngkapan itu lebih 
Hlandjut dengan pihak pengusaha2 
|paberik rokok jang berkepentingan: 
  

- 

Wakil kepala Kantor inspeksi Djawatan Pertanian Rakjat 

  

B.P.M.D. dibuka Taun kedua kalinja 
didaerah Kedu 

Diketjamatan Sruweng jg tlh madju penduduknja 
ARU? 
djosugito kepals Djawalan Pertanian Rakjat daerah Kefa, R. 

Girman. Danuwilogo wakil ketoa panitya Perlombaan padi Kedu, Banon 

ini dengan disaksikan oleh residen Kedu R. Muritno, Pro- 
Su- 

Provinsi 

Djawa Tengah di Semarang du lagi duri pihaknja Pamong Prodjo, di- 
desa Sruweng termza@uk djuga dilam Gaerah ketjamatan Sraweng, Ke- 
bumen, atas usahanja Djasyatan Pertanian Rakjat kabupaten Kebumen   

Menteri Peng Ki. 
Langkah2 jang dapat diambil me 

nurut Mr. Wongsonegoro antara lain 

mengadakan sematjam  Konperensi 
Inter Asia seperti di New Delhi dulu, 
djika Mena etis telah mengizin 
kannja. 

Deket Mr. Wongsoregoro selan 
djutnja atas pertanjaan mengenai 
kedudukan Australia. didalam soal 

mij bahwa dengan Ausiraliapun tu 
djuan itu akan dapat lebih mudah 
dilakukan daripada terhadap negeri2 
Barat Jainnja, misainja dalam soal 
mengirimkan peladjar2 Indonesia le 
bih mudah, dilakitkan daripada um, 
pamanja ke Amerika dipandang da” 

ri djurusan keperluan keuangannja. 
Diterangkannja djuga bahwa mu 

lai tanggal 9-8-1951 untuk beberapa ' 
waktu Prof, .L. Edward Shuck Jr, 
Uari Yale University akan memberi 
kan kuliah2 pada Perguruan Tinggi 

Indonesia di Djakarta tentang Sia 
sat - Ne MaP OA. — Ant.   

Masjarakat Desa) 

Kebumen. 

ILwuasnja halaman untuk. B.P.M.D. 
ada 0,64 ha olehnja, beli dari pen- 
duduk seharga R 6:590.—- Keadaan 
perumahan baru sadja selesai, be 
lum lengkap peralatannja. Sebab 
apa B.P.M.D. ditempatkan dikatja- 
matan Sruweng, pendapat dari ka- 
langan Djawatan. Pertanian, bahwa 
didaerah ketjamsian Sruweng jang 
telah madju penduduknja, bilamana 
dibandingkan dilain-lain ketjamatan 
dalam daerah kabuyaten Kevumen. 
Maksud dan tudjuan B.P.M.D. jalah 
untuk menambah dan menjempur- 
nakan pengetahuan dari penduduk, 
baik jang mengenai soal pertanian 
maupun soal lain jang berguna irtk 
rakjat dari suatu negara jang telah 
merdeka, 
Ditempat B.P.M.D, ditempatkan 

seorang” nianteri Tani untuk meng- 
koordineer kepada Jain2: “djawatan 
tan Jain-lain,   
  
  

Iman Bata, mereka menjera- 
bah. Menurut. keterangan2 para pu- 
teranja, tiap2 hari tamu2nja tidak 

ada berhenti-hentinja, jang “datang 
dari mana2, dari Tjiamis, Tasikma- 
laja, Tjirebon, Banjumas, Purwoker 

'| to, Semarang, Kediri, Malang 'dan 
'seterusnja. Anggauta2 I.I.H. diselu- 
ruh Djawa hingga sekarang katanja 
ada sedjumlah. 20.000 orang. " Jang 
paling banjak Ba didaerah: Jogja 
Kagaa: : 

Wokkikwantk merokok, 
tidak nginang. ne 

Dirumah Slirodiwismo itu tampak 
ada beberapa wanita, jang djuga tu-   
ngan sangat sopan santun. Berlain- 
am Keadaannja dengan kaum wanita 
lainnja, kita lihat disitu wanita2 itu 
minum rokok. Dan kabarnja, mere- 
ka tidak makan sirih, tidak nginang, 

Malah ada seorang wanita jang ber- 
| umur. sedang, jang ntemberi panges: 
tu kepada kita diwaktu kita digu- 
guh makan (didjamw). Bitjara2, de- 

ngan €haknja dia kepada kita pada 
saat kita makan 

  
Agama? jg. ada sekarang, 

adalah kepandaian. 
Diwaktu- kita bertjakap2 dengan 

Iman Slirodiwismo, beberapa banjak 
dari puteranja turut seba? turut 

mendengarkan  pembitjaraan kita. 
Kita, Sa duduk dekat   
tut menjambut kedatangan kita de- 'j 

»Sampejan- Dalem Ingkang Sinu- 
hun”. Sernia duduk. diatas tikar. 
Kursi tidak ada. Semuanja, sila. Se- 
muanja bitjara dalam bahasa Djawa 
halus. . Diantara lain2 Slirodiwismo 
menerangkan, agama2 jang ada se- 
karang ini adalah bukan agama jg, 

benar. Malah, agama Isiam dan Kris 
ten itu adalah bukan agama. “Itu 
adalah suatu kepinteran (kepandai- 
an), kata Slirodiwismo. Kepinteran 
itu bisa salah, seperti halnja seka- 

(rang itu. Papi, kalau 'agama. jang 
benar atau hetul, itu pasti tidak sa- 
lah. Pasti benar. Dan agama jang 
betul dan. benar ialah Igama Hak.   

Selandjutnja Slirodiwismo menga- 
takan, bahwa. kalau didumia. ini, dan 
kalau manusia sedumia sudah - mem- 

ptunjai igama satu, jaitu. Igenra Hak, 
barulah umat mamusia itu berbuat 

benar. Sekarang ini, dengan. adanja 
matjam2 igama, manusia berbuat 
tidak benar, atau salah. Maka itu, 
tudjuan- dan maksud LIJI. falah su 
paja nianusia insjaf akan segala ke 
salahannja, dan lantas Hidup Benar, 
sIman"lah jang membawa kehenar- 

an, dan diatus oleh Gusti Allah un- 
tirk Mena Ma barang -siapa jg. 

salah. 

Bagaimana tjara2 membenarkan 

jeng salah dan bagaimana orang 
gupaja berbuat benar, tidak dite- 
rangkan oleh Slirodiwismo beserta 

(PSR Pa ta   

telah diakukan up jara.resmi penbukaan B.P.M.D. 
jang kedua. kaliaja 

Kedu, jang pertama di daerah Wonosobo dan kedua kalinja di 

(Balai Pendidikan 
untuk “dideerat 

Sruweng 

  

Sandiwara penerangan 
keliling 

Atas usahanja - Djawatan Pene- 
rangan Kabupaten Magelang, ini di- 
beberapa tempat telah diadakan 
pertundjukan sandiwara penerangan 
jang pemainnja terdiri. pegawai2 
djapen sendiri. Dibeberapa tempat 
itu telah diambil lakon jang prak- 
tis, misalnja P.B.H. hidup "gotong 
rojong dan aman serta lain-Iain lagi, 
bahasanja mempergunakan bahasa 
daerah. -Sedjak bulan? jl, pertun- 
djukan telah berdjalan 12 kali di- 
desa2. daerah distrik — Bandongan, 
Grabag, Salam, Tjandimuljo, 'Mun- 
tilan dan Salaman jang hasilnja baik 
sekali. 

Berhubung kesukaran technis, ken 
daraan untuk pengangkutan dil, 
meskipun sekarang banjak kepala 
desa serta penduduknja minta dia- 
dakan pertundjukan ditempat itu, 
belum semuanja Pn itu da- 
pat SEA 

16 Truk Angkatan ditahan 
HARI saptu jL oleh Polisi Bagian 

Lali Lintas di Purworedjo telah di 
tahan 16 buah truk angkutan dian- 
taranja 5 buah jg dari Jogjakarta. 

Sebab? penahanan itu hingga kini 
raasih dalami pemeriksaan, Perlu di- 

| ketahui, bahwa hampir semua truk? 
itu membawa muatan penuh. 

  

Organisasi Pelajar 
se Indonesia 

Di Semarang kini. dibentuk orga- 
nisasi pelajar diseluruh Indonesia 'jg 
bertudjuan berusaha “ menghubung- 
kan rangkaian pulau2 jang merupa- 
kan suatu negara kesatuan RI, me- 
ngatasi Kerugian negara karena di- 
pakainja perahu? oleh pedagang2 ig 
bersifat obstrukticf. Berusaha me- 
meliharg: anak2 perahu sehingga me- 
reka. tidak mudah diperalat oleh pe- | 
dagang2 smokkel. Kemudian organi | 

sasi ini dibentuk karena ' berpenda- 
pat bahwa kemakmuran dan kema- 

pengangkutan dilaut terdjamin . se- 
gala2nja. Organisasi ini terdiri dari 
ketua sdr. M. Ritonga  wk. ketua 
I dan HK. Abdullah dan Awi, sekre 
taris dr. Abdul - Rasjid, bendahara 

sdr. Moh. Ardjat dengan beberapa 
pembantu2.   

"jang Islu menggu- |- 

karesidenan | 

didjual lebih tinggi 
oleh pagawat? Kantor Bea dan Tjakai Jogja, telah dapat 
11929 bungkus rokok jang terdiri dari rokgk2 polos (zon 

jang dimasukkan dari daerah Ke- 

untuk didjadikan perkara kini dibuat proses verbaalnja. 

Kepala 'Gedung-gedung 
 SololJogja 

Adjukan tegenmosi. 

Sebagai reaksi terhadap rasi dari 
tjabang SBPU tjab. “Pekerdja I Jo- 
gjakarta tel. 20/VII kini didapat ke- 
terangan bahwa kepala djawatan 

Gedung2 Daerah Surakarta / Jogja- 
karta telah memadjukan tegen mosi. 
Dalam tegenmosi ini kepala djawa- 

tan tsb. mendesak pada kepala Dja- 
watan Gedung2 Pusat supaja setje- 

pat kilat memindahkan dari daerah 
Jogjakarta 2 orang pegawai jang ba 
njak sedikit mengadakan hasutan 
dalam perbuatan jg. bersangkutan. 
mereka itu ialah R.M. Sim. wakil 
kepala Djawatan Gedung2 Daerah 
Jogjakarta / Surakarta dan R. Stp. 
Kepala Djawatan Gedung2 Seksi Jo- 
gjakarta. Dalam pada itu didesak: 

kan pada P.B. SBPU Djakarta un- 

tuk mengambil tindakan2 setepat2- 
nja. Kepada jang berwadjib djuga 
didesakkan mengambil tindakan se- 
perlenja. 

Apabila desakan tsb. dalam 15 ha- 
ri terhitung tgl. 26/VII tidak terlihat 
tanda2 dari jang berwadjib, “kepala 
Djawatan Gedung Daerah Jogjakar- 

ta/ Surakarta ambil tindakan lain 
dengan djalan hukum. t 3 

Konsert besar untuk 
17 Agustus 

Untuk menjambut hari ulang Indo 
nesis Merdeka jang ke-6 tanggal 

1? Agusius jang akan datang, oleh 
kaum seni suara Jogja akan diada 

kan Konsert Besar bertempat di Ge 
dung Negara jang akan di-ikuti oleh 
pelbagai matjam Pe eknnuana orkes 
dalam kota. 

Orkes Besar itu dipimpin oleh Ni- 
colay, anggauta Radio Orkes Jogja, 

sedangkan permainannja akan diada 

kan pada tanggal 18 Agustus jang 

akan datang. 

Latihan2nja kini telah dimulai dan 
ternjata mendapat perhatian jang tju 

kup memuaskan. 

Rembongan Staf ,,K" ke 
Adikarto 

Didapat kabar, bahwa untuk me 
njelesaikan kundjungan konsolidasi 

Staf ,,K” daerah Jogjakarta bulan 
Djuli ini, maka tanggal 4 Agustus 
jang akan datang, rombongan Staf 

»K” akan mengadakan kundjungan 
ke Adikarto. 

Seperti diketahui, menurut rentja 

na kundjungan ke daerah Adikarto 

itu dfietapkan tanggal 17 Djuli jl, te 
tapi berhubung dengan kundjungan 

Wakil Presiden Moh Hatta ke Jogja 

Karta antara tg. 14 hingga ts. 19 
Djuli, maka terpaksa ditunda. 

Djuga direntjanakan akan dilaku 
kan pada achir bulan ini, tetapi dgn 

kepergian Wakil Kepala Daerah SP. 

Paku Alam ke Djakarta baru2 ini, 
maka terpaksa ditunda lagi. 

Bekas pegawai djaw. dis- 
tribusi bergabung 

Achad jang lalu telah dilangsung 
kan rapat dari para bekas pegawai 

Djawatan Distribusi di Jogja, perlu 

membentuk suatu persatuan, jang 
akan memperdjuangkan. nasib para 

anggota2nja dengan djalan bekerdja 
dalam lapangan sosial dan perekono 
mian. 

Dalam rapat tersebut telah dapat 
diputuskan pengurusnja sbb.: Ketua 

dipegang oleh Sukarto dengan wa 

kiinja Prawiromihardjo dan sekreta 

risnja Sukotjo. Bagian ekonomi di 

pimpin oleh Abd. Mustadjab, sedang 

bagian sosial dipegang oleh Sutono. 

Perlu diterangkan, bahwa nama 

ikatan pegawai bekas djawatan dis 
tribusi Rep. Indonesia masih akan 

diganti menurut keputusan rapat jg 

akan diadakan Iagi dalam waktu ti 
dak lama. 

11 Orang ke Sumatera 
Selatan 

Kemarin siang telah berangkat da 
ri Djawt. Transmigrasi Daerah Isti 
mewa Jogjakarta serombongan trans 

migran jang terdiri , dari 11 orang, 
berangkat dengan kereta api untuk 
menudju Djakarta, dan seterusnja 

untuk menudju ke Sumatera Selatan. 

Perlu diketahui rombongan ini ada 
lah rombongan jang ke-IX. 

Pengurus Parindra Jog- 
jakarta 

Minggu 29 Djuli Parindra Tejo. Jo 
gjakarta mengadakan rapat 'anggau 

ta, antara lain memilih Pengurus 
baru jang susunannja adalah shb.: 

Ketua R.M. Darjono, 'Wk. Ketua 
Dr. Sudomo, dan Penulis B. Subekti. 

Singkat Jogja 
— Rukun Kampung Tukangan te- 

lah membentuk Panitia Peringatan 
17 Agustus dengan Gi ketuai oleh 
Meng Handojo. 

  

"John sThree Godfathers”   
djuan rakjst dapat ditjapai bila soal | 

INDRA: 

Wayne, Pedro Meng — sega- 
la. umur. 

 SOBOHARSONO: 80 long, as the 
fair” Jean Simmons, Dirk Bogarde. 
13 tahun. 

“SENISONO: ,EAMBA" Jon Hall, 

'June Vincent — Segala umur. 

LUXOR : Pelangi", Moni Hayat, 
Asiah, Ismael,. Mukasim, Naning. 
13 tahun. 

REX:. Song of my heart” Frank 
| Sundstrom,  Audry Long, Michael 
' Rasumy.— Segala umur. 
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| Ka Tekan 1 dimuai 1 7 
'Feheran, Inggeris kemarin Ht te- 

hai usaha mem 
n ninjak di 

  
m surat Tang disampsi- 1 

| Serikat di Teheran, 
teruskan pula Mepaaa per- 

    

   

    

  

     
     
   
      

      

    

  

      

     

  

    
     
   
   
      

   

| ratik Stang mendapat luka dan ber 

12 Abdullah dibunuh, 

ai 

“kabarnja tidak 
dengan usul2 jang 

pihak Iran minggu jg 
& tekan oleh Har     

    
   

iwa soal Pangan ini 
gat entjurigakan, karena hing 
“kini tidak pernah terdengar ka 
dari Talal SETNUTA — Ant. - Tp, 

      

  

1 gg Gikarnntoeah 
| usul2 balasannja 

| Inggeris menghen- 
n menghentikan tin 

jang dilaku-: 

    
  

TA grang! terkemuka" 
   
     GE ditangkap - 4 4 kannj | enjaringan Aba- | 

(2 Berltubung dengan pembu- | dan semen perundingan? sedang | 
& guhan radja Abdullah. | berlangsung. Pun usul2 balasan itu ! 

Kabarnya. menghendaki. pula, supaja 
anamadjukan Sjarat2 

jang 
sela tidak ! 

sebelum semua 

ninjak dimasuk- 

    

    

   

  

Perdana Menteri Jordania Tewfik Pa 
Pasha. Abolhuda, menerangkan, Pa pa 

r terkemuka” telah di- 
tangkap berhubung dengan pembu- 
nuhan radja Abduhah, terrhasuk dua | 
orang dang »sudah terang tjampur | 
tangan dalam' pembunuhan itu”. 

Perdana menteri itu membantah 
aa jang mengatakan, bahwa ber 

Na ra ah reewah! 
: a“dari pihak Iran 

ana usul? balasan ini belum di | 

“ribu orang ditangkap setelah radja 
Ia kata, . hanja 

telah binasa dan »tidak 

    

   

nanja dengan duta 
erikat, perdana men 

“satu'orang. pada hari Minggu ini 
  

  

  

| beruntung, 0: 'ang itutadalah radja”. mengundang kabinetnja. 
DAR DS UP: Wakil Tenan Menteri Hussein 

urut Na: menggam-     n Inggeris ini Pistaksen Nbani: Kaban keringanan 
Setelah ' diadakan konperensi seisi itu tidak disinggung singgungnja se 

ma 3 djam diantara pemimpin2 par |dikitpun 4 
tai di Junani jang djuga dikundjungi £ ik2 Abadan terpaksa 
oleh radja hari Minggu, disetudjui | 9 
untuk membubarkan parlemen Juna 

ni dan pemilihan baru akan diada 
kan tz. 9 September jad, f 
Parlemen baru 'itu Selanajir JA zreb 

akan mengadakan beberapa peroba 

      

it AF P. mengabar- 
ikan: dari Teheran, 'bahwa menurut 

1 berita2 jang belum m dapat dipastikan 
kebenarannji 'ektur paberik pe- 

          

     
han mengenai ' pejatapin pasal un njat 3 21 bahwa 2 BN dan taat 2d 

dang2 dasar Junani: " mungkin lagi Dek Usa anan terus 
Setelam konpereusi “itu perdana bekerdja pa penjaringan di 

menteri Venezelos minta berhenti ke Abadan dan Ha paberik2 itu ter       
   

pada radja, tetapi ditolaknja dgn. | TP Ti. Inap, enjatakan, dalam kendala dunia de | paksa ditutup pada iri ae 1 

P3 Naga Junani menibutuhkan peme 5 ts 1 ag kekajaan 

& ang olitis bertanggung | ID ari ggeris. 

Tai jang. Ha akan - Ch “Pada malam Saptu ini parlemen 
'reshuffle dalam kabinet, — Ant. - Iran telah menerima baik dengan 
AFP. 5 £ 13 suara terbanjak mosi untuk mena-' 

rik kembali alat2 pembajaran Iran 
di Inggeris jang” berdjumlah- 14.000. 
000 poundsterling selama pihak Al. 

1 O.C. menghentikan pembajaran2nja, 
kepada pemerintah Iran. . 
.Mosi itu menentukan, bahwa hasil2 ' 

eroleh dari pengusahaan 

g2 minjak akan pertama-ta- 
gunakan - untuk menutupi 

ajumtah aan — Ant. Rtr, 

  

Kantor beritk H ab 
rin dulu ini kebarkan, banwa Mu- jang « 
ang Thai telah putuskart segaia per 8 
hubungan pos dergan RRTdan- ka 
takan: tindakan tidak sah itu diam | 
bil atas permtah Amerika Serikat”. 1 

Tindakan Thai itu telah memutus 
kan perhubungan tisa setengat' ajuta Pitpina lak kirim utusan 

! “ke USA orang Tionghoas di! 

Se ken di 
: Ci “Perltara Perdjandjian Djepang. 

: | Pemerintah Filipina dalam waktu 
nggu ini akan “ mengirimkan 

Iperutusan ke Washington untuk 
desak, supaja diadakan peroba- 

han dalam rentjana  perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang. Per- 

utusan tsb. terdiri dari 3 orang, 
j ypin oleh Men. L. N. Carlos Ro- 

Sementara itu nota pemerin- 
Filipina jang memperotes fat- 

naskah rentjana perdjan- 
tsb. tadi, Pe ke 

   

   

    

    

          

    Pai penjetidie stem USA t 1 
berhasil membuat bon jan 
radio (radicactif) dan tak bek 
peledakan tetapi mengeluarkan si | 
nar, jang dapat merobah sifat2 ki | 
mia' dan alam (physis) dari segai 
kedjadian. 
Pengumiman dari » aborabalisg 

atom 'di Brookhaven katakan, bah. 
wa bom2 jang mempunjai kekuatan 

  

    
    
     

    

    

  

  

| ketat Na sada kan pembi | 

H iman ke Teheran | 
lagi 

7 w. Kberen Harriman penasehat 
istimewa Presiden Truman dalam 

(minggu ini akan kembali ke Tene- 
Iran dari London setelah ia dapat 
kesan? besar kemungkinan untuk 

inai soal: minjak antara Ir an Gan Ing 
| geris. — Ant. - “UP. 

Gabaimur bokep Rebo 
|. ke Djakarta 

“Gubernur New York Thomas De 
wey, pemimpin partai Republik 
Amerika Serikat jang ditahun 

(1944 dan 1948 pernah ditjalonkan da 
| lam pemilihan presiden, tg. 1 Agus 

| tus jang akan datang ditunggu keda 

tangannja di Djakarta dalam perdja 
| lanan terus ke Australia. Ia sedang 
mengadakan perdjalanan tidak-resmi 
Gidaerah2 Pasifik dan Asia Timur 
dan kemarin telah tiba di Singapura. 

Menurut AFP . Singapura, dalam 
konperensi pers dikota itu ia terang 

ji kan bahwa ,,Perantjis di Indo China 
| telah. mendapat kemenangan? dalam 
meng i kaum komunis”, Menu 
rut Router, ia tegaskan, bahwa ba 
njak pemerintah di Pasifik telah me 
njatakan kekewatirannja tentang si 
tuasi sekarang. »Tetapi djangan di 
lupakan — kata Dewey — bahwa ten 

Itera komunis RRT di Korea telah 
mendapat kekalahan? jang besarnja 
belum pernah dilihat oleh dunia sebe 
lumnja”. ra 

Ia anggap keadaan di Pasifik me 
mang berbahaja ditahun jang akan 
datang atau ditahun kemudiannja 
lagi. Asia Tenggara dianggapnja se 

bagai daerah jang paling penting 
bagi dunia merdeka”. — Ant. 

    
| 

  

Kemerdekaan - penuh 
Djepang dituntut 

Partai Sosialis Demokrat Djepang 
menuntut supaja rentjana perdjan- 
djian perdamaian dengan Djepang 

dirobah. jang memberikan kemerde- 
kaan penuh kepada Diepans. Ditun 
tut pula supaja RRT, Rusia atau 
negara? Asia lainnja turut mengam 
bil bagian di dalam perdjandiian itu 

Gan supaja semua tentara? Asing di 
tarik dari Djepang. —RA: | 

Pemburu2 thunderjet USA 
Po utk Belanda 

Djenderal Dwight Eisenhower, 
panglima tertinggi pasukan2 Pakt 
Aftantik Utara di Eropa, hadir pada 

| upatjara jang diadakan Gilapangan 
udara di Ypenburg hari Minggu, ke' 

tika sepasukan pemburu Thunderjet 
Giserahkan kepada Pages udara 

    
Belandja. 

“Pesawat2 itu dikirim tenegeri 
Belanda sebagai sebagian bantuan 
Amerika kepada Belanda menurut 
pertahanan Pakt . ea — Ant. - 
AFP. 

  

  

| Nasib 2 

"Ma: kas, Besar 

(di Indo. China, 

| diadakan perundingan Jagi menge- | 

|segata tekanan p 

    

  

PBB 
Pemeriksaan nasib satu setengah 

kei pa an ketanah dirnja oleh Sov 
Pusia kematin Gibitjars Akan di 

PBB. Pemeriksaan 
1-diituk an oleh 3 orang pemutus 

jar “telan ditundjuk dan diberi tu- 
gas oleh PBB untuk men TA anAN 
soa: Iboa 

“henurut Kata Komisi ha 

diantara djumlah tawanan? perang 
itu ada 346 agr 370. Op orang2 
Djeban BE Tera : : 

  

     

   

  

In Da Testigay di Paris 
Komisaris tinggi. Perantjis dan 

“panglima besar pasukan? Perantjis 

djendral Lettre De 

Tassigny, telah tiba di Paris hari 
Minggu dengan pesawat udara: 

| Ia diantar oleh d Ijendral Hogny. — 
Ant. - AFP. 

400. 000 Hihtara' USA 
e rropa 

Atas pertanjaan ketua panitia uru 
san luar negeri dari madjelis rendah 

Amerika Serikat, ' menteri pertaha 
nan George Marshall memastikan, 
bahwa Amerika Serikat akan mengi 
rim 400.000. orang anggota eangkatan 

bersendjata ke Eropa pada achir 
tahun 1952. 4 

Menteri Marshall mengatakan bah 

va djumlah tersebut tidak hanja ter 

  

nan diperiksa 

djuta orang tawanan perang dunia | 
kecua jang hingga kini belum di- 

Larkan pula 

Surat kiriman: 

Panitya 17 Agustus di 
Klaten 

Beberapa hari jl. ini Sobsi di Kla 
ten PA ra membentuk suatu 
Panitya 17/8 dengan “mengundang 
tah tai2 dan Massa Organisasi? 

at undangan telah disiarkan dengan 
TN — Kemudiai —— Kemu- 
Gian Pemerintah Kabupaten menji- 

surat2 undangan jang 
serupa maksudnja, TOMO oleh 
Wk, Ketua D.P.D. | 

Hari Rebo malam tg. IS/7 Panitya 
a la Sobsi telah dapat ak Pa 

|da esok harinja Panitya & la DPD. 
|djuga telah dapat dibentuk. Pada 
'hari-itu Paniiya ada Sobsi mengi- 
Pa Jelegasinja, untuk  mendje- 

1 sikap dan dasarnja perajdan 
Gi jsifu ingin bersatu atau mem 

5 Ka pintu persatuan nasional, dan 

| beralaskan mengembalikan sikap re 
“volusi "45 serta semangat perdamai 
an dunia. 

Dasar perajaan Panitya a Ia D.P. 
D..konon jalsh .persatuan nasional 

Gan pembangunan” dan menghenda- 
ki pula bersatu dengan Panitya a la 
Sopsi 

Sekarang! Sampai ditulisnja |,su- 
rat kiriman” belum terdjadi persatu 
an Panitya itu: Dus persatuan jang 

didengungkan itu kosong belaka. 
Hal ini sudah tentu memberi kesan 
perpetjahan. : 

Dapat"dan mungkinkah bung Ka 
siran Brotoatmodjo Bupati di Klaten 

  

  
     

  “diri dari angkatan darat, akan tetapi 
termasuk djuga anggota? dari pasu 

kan udara dan dari satuan2 tamba ' 

han atom Per » — Ant. - AFP. 

  

(atau Komisi Djasa? Baik mendekat 
mengambil 'inisiatip shm. Perantara 

kan satu dan lainnja hingga bersatu? 

SI Diljojo - Klaten. 
  

  

India ditekan 
px xomn 4 

     

  

     

   

        
   
    

  

   
   
     

     
     
       

  

   
      

  

: Nak berkata, bahwa terhadap 
India telah dilakukan bermatjam? | 
tekanan, la j | 

  

aja India melaku- | 
kan politik ter- | 
berpihak kepada | ' 

tentu. t 

— Kashmir. 

Mengenai masalah Kashmir Nehru | 
mengatakan ba ,antjaman ba- | 

ini tidak akan , 

negara? dapat meng- 
hargai dan arti kenjataan? 
dalam soal iketaan — minjak 
Iran. Sosinja n -sadja soal 
nasionglisasi . : melainkan 
soal Pe 5 

| darj luar 

Ant: AFP. dana Ibu 

  

  1000 Pemuda ditangkap 
. polisi Djerman Barat | 
Didapat kabar sekira 24 djam jl. 

kira2 10990 orang pemuda Djerman 
Barat baik laki2 maupun perembu- 
an telah ditangkap oleh polisi Djer- : 

man Barat ketika mereka mertioba 
setjard besarZan. memasuki. wilajah ! 

Youth Festival sedunia ' jang akan 
diselenggarakan di Berlin.   

| hasil. 

Hingga kini belum ada terdjadi 
»penjelundupan2” besar2an jang ber 

t 
: 
| 
, 

| 

| 
| 

Djerman Timur untuk menghadiiri | 

! 
! 

| 
| 

—Ant,-AFP. - | 

|   

RRT via   radioactif, jang amat besar tadi, 
dibuat dari kobalt dan tantalum. T 
dua 'unsiir tersebut didjadikan radio 
actif dalam pesawat reaktor -atom. 3 

Benda2 “jang terkena Sinar TN 
dari 'bom2 tersebut tidak mendjadi F 
djuga radioactif, tetapi ifat2 mere “in 
ka akan berobah. Sinar bom2 tadi | pal? per : : 
merobah molekul? suatu benda men Ginlaitaen 'tugasnja di 2 'Idutan mele 
djadi moleku!2, jang lebih besar dari |: 

. Semula. I 
Sifat penjinaran tadi" kan djuga 1& 

diperg unakan untik membinasakan 
kuman? penjakit, pembuatan plastik 

“setjara baru, dan reaksi? alam dan 4 Baltic, se 
lainnja, demikian - menurut | Boob 
Ant. up 3 1 4 Ben 

    

  

  

  

    
   

2 "San ». 

san angkatan me Sovjet jg 
" Kuznetaov, sn Ta Minggu 

      
   

   

  

    
    

  

skatan Laut 

i aa kepada sa 
atan laut Sovjet di laut 

acifik, Tana Laut | 
aga Laut 

       

        

  

    
   

       
   

   

aa di danur kataka  sadja ia telah pergi di Asia” Tengga ra disitu seiala terdapat kegelisahan Perkenuan dengan ke: 
mungkinan kan aduan Korea.     sentjatan La , 

  

          @itupakan 
telah men 

derita kekalahan di Korea, sebagai 
mana dunia belum pernah melihat 

em. | selangtutnja, tak da ain duly, ? 2 ora 
tel (bana pasukan2 Komunis. 6 012 Dn Ropad inja, sam 

maka tenta Sara, Badi kha telat 1 
“ngirimkan anak2 Kami kemedan pe 
tempuran”. Kedua wanita itu tani, 
meringkuk dalam pendjara. | 

: Karena sambutan. jang m luap 
dari para pengilintnja, maka pemim 
pin Komunis India, Wozaitar Ahmed, 
terhalang mengutjapkan Stan 
Ihdri Sabtu Il jang akan dilakukan 
“di Oooebeh T Ketika Ia Benda | 

vamjaknjh melambikik: Haag Minh di Indo China, berkat pimpi- 
mudi un 'ae it mengira pon nan jang effisient dd 

torak TA ea 

  

sebelumnja. & 
“Dowey selandjutnja menganggap 

daerah Pasifik sebagai daerah jang 
tubih dalam satu atau dua tahun 

akan datang ini. Dan Asia Teng 
. ah penting selain bagi su 

   
   

    

  

  

    

Ta pridji de Ta Uktai 
'Perantjis telah mendapat kema- 

! ajuan besar dalam usahanja mela- 
wan pasukan2 Vietnam “Ho Chi 

   
    

  

   
kat anji —— Ant 

      “Rt, «   

: h Xing, 

kan 20 tembakan nj “ega utk 4 

krim bataljon 
tuk menindas mereka. 

1 vena al de 

Di Taipeh orang berpendapat, ge- 
rakan ini dimeks udkan buat menga 
dakan perhubungan dengan  geril- 

ja Nasionalis di Viongkok Selatan 
| dan dengan maksud membentuk su 
  
atu benteng seperti benteng Mao 
Tse Tung di Yunnan dakula. 

| Kabarnja pasukan “ Kuomintang 
jang menerdjang itu dipimpin oleh 

|djenderal Limi (?), bekas koman- 
idan tentera ke-8 dari Tiongkok. 

» RRT mengakui gerilja. 

' RRT hari Mmggu mengakui bah 
Wa» gerilja. Taipeh “telah  merimbul- 
Kan kesulitan diperbatasan Burma - 
Yunnan. Kantor berita ,,Hsia Hua” 

kabarkan, pasukan gerilja itu demi 
kian kuatnja sehingga RRT mengi- 

Besi dan Badja” un- 

  
Dikatakan, bahwa gerilja itu ber 

diam dalam hutan2 dipegunungan. 
| Kantor berita. itu. mengumumkan 

| seputjuk surat jang dikirim kepa- 

da Mao Tse Tung oleh orang2 dari 
bataljon tadi, dalam mana dilikis- 

mikian. aa Ant. AFP. - UP. 

Kaul Hongaria tinggal- 
kan tambang 

Rentjana? industri pa MG 

  

achir minggu jl. mengadakan rapat 
Pleno untuk membitjarakan peladjar | 
an2 jang terdapat dari kelambatan 
dalam melaksanakan rentjana2 indus 
3 selama 3 bulan j.l. ini. f 
Antal Alro, sekretaris djenderal 

'batan sebagian besar disebabkan ka 
rena buruh tidak masuk dan kenjata | 
an bahwa banjak buruh telah me- 
ninggalkan pekerdjaan mereka di- 

Itambarng2, tempat2 pemasak badja, 
industri berat: dan agpongha ba- 
ngun2-an. 

Alro kemudian mejegaskan perlu | 
nja mengumpulkan bahan2 mentah 
mengingat “nketegangan internasio- 
nat”, jang mengharuskan mempstku 
Eh tentara guns mempertahankan 

perdamaian, —- Ant, AFP.   

Ka akang menerdjang ke 

JURUBITJARA kementerian pertahanan Tiongkok Nasionalis, Chang 
meherangkan bahwa kementerian ifa belum menerima kete- 

yrangan mengenai berat jang mengatakan pasukan Ruomintang 
h menerajang sedjauh 120 K.M. kedaerah RRT dari Burma. 

jang dimulai 

Kan kesukaran2 ditemui mereka, de- . 

'Dewan. Sarikat2 Buruh Hongaria | 

i 

Burma 

telah 

  

  

— Charlos Romullo, Ment. L.N. Pi- | 
Tipina, akan mengepaladi suatu dele- 
gasi Pilipina jang akan menudju ke 

Washington. Delegasi tsb. disana 
akam memprotes karena naskah tsb. 
tidak ada sowl pembajaran2 kerugi- 
'an kepada Pilipina. —BBC. 

— Selama reces parlemen Inggeris, 
tg. 3 Agustus jang 

akan datang, PM Clement Attlee dan 
menteri LN Herbert Morrison akan 

melawat ke Norwegia atas undangan 
pemerintah negeri itu. 

— Bulan Agustus ini diharapkan ke 
datangan 4 orang missionaris aga- 
ma Buddha dari Vietnam di Colom- 
ho, untuk mengikuti latihan2 “istime 
wa jang diselenggarakan oleh Per- 
saudaraan Kaum Buddha Sedunia, 
jang diketuai oleh Dr. G.P. Malalse- 
kera, ketua fakultet ilmu pengeta- 
'huan mengenai negara? Timur dari 
Balai Perguruan Tinggi Ceylon. 

— — Delegasi Djepang jg akan meng 
hadiri konperensi San Francisco utk 
penandatanganan perdjandjian. per- 
.damaian Djepang terdiri dari pada 

Halim pidatonja dimuka suatu rapat raksasa jang di- 
Oleh 50.690 orang mengatakan, bahwa India telah mengi- 

ke perbatasan ,,bukan untuk menjiapkan diri utk 
untuk memelihara Pn 

menimbulkan peperangan. India ha- ' kenal sebagai pemimpin Huk dan 
rus bersedia u menghadapi se- jjang lain2nja mungkin akan dibe- 
gala agressi d ar dan dalam |baskan. —Ant.-AFP. 
negeri dan ha satu untuk me- : 
laksanakan re: erindustrian -. ai Dan pengen " Pembunuhan besar-besaran 

- 2. e 2 

Mengenai ji Iran me Ke di Korea Selatan Mengenai NUru k Kegter Ndi kaka “akn Dikabarkan dari Pusan hari Ming 

kan tidak bersalah dalam pemerik 
sain jang dilakukan di Taegu. 

Selatan dan menimbulkan krisis ka 

' bahwa Galam hal ini tidak ada soal 

| tentang perang.” 

| pemberontak ,,komunis” dan 8 orang 

itelah tewas dalam suatu pertempu 
Lran disuatu daerah 18 mil sebelah 

utk berpihak 

t 
  

101 Huk ditangkap 
Sedjumlah 101 orang: kuk malam 

Senin kemarin ditangkap tentara. 
iBeberapa orang diantara jang ter: 
tangkap itu ternjata pemimpin Huk 
dan ditugaskan untuk berusaha 
membunuh Presiden Pilipina dan pa 
ra menteri. 

Su 

    

   

usaha 

Sudah barang tentu selama kita 
hendak menjusun ekonomi KR jg. 

Isehat, pandangan dan fikiran kia 

tidak 'akan lepas dari adanja 'itu. 
Lebih2 dalam usaha kita untuk me- 

(njusun keniakmuran rakjat dewasa 

Lini terlebih dahulu kita harus menje 
| hatkan adanja ekonomi rakjat jang | 
sedang berkembang, Sebab jang kita 
ketahui dalam perkembangan itu 
sedikit banjak dapat menolong dju- 
ga adanja pengangguran dalam ne- 
gara kita ini. Djustru terbuka dju- 
ga bagi orang banjak suatu mata 
pentjaharian jang pasti dalam per- 

usahaan2,  Keradjinan2, dan lain? ' 
usaha jang memerlukan tenaga ba- 
njak. 

Perlu djuga diketahui bahwa per- 
tumbuhan ekonomi tersebut  hanja 

terdorong karena kegiatan jang se- 
mula hanja untuk sekedar pegangan 
dalam mentjukupi kebutuhan hidup- 
nja sehari2. Dari modal sedikit jang 
ada padanja diputarkanlah dengan 
sekuat tenaga untuk mewudjudkan 

sestatu usaha jang pasti. Pada de- 
wasa ini usaha? rakjat seperti: per 
isahaan batik, pertenunan, perusa- 
haan kulit, perusahaan perak, per- 
tokoan dsb.nja adalah merupakan 
proses pengumpulan modal-nasional 

  

|jang sangat kita harap2kan akan 
i wudjudnja modal tersebut. 

Kelerahan2 jg. dideritanja. 

“sepi djuga dari kelemahan2, 

babkan dari adanja kekurangan2 jg. 
harus dipenuhi. Begitu djuga me- 

djuga dari adanja kelemahan2 jang 

harus dideritanja. Kelemahan ini   Sedjumlah 25 orang diantara 
orang jang ditangkap itu telah di- 

  

183 penduduk Kochan di KOREA 

Barat Daja, setelah mereka menjata 

“ Pembunuhan. tadi . menimbulkan 
pertanjaan dalam parlemen Korea 

binet Korea Selatan, demikian AFP, 
— Ant. 

Tidak ada perang India- 
Pakistan 

: Perdana menteri India, Jawahar- 
lal Nehru, menjatakan bahwa India | 

telah mengambil tindakan2 untuk | 
mempertahankan dan mendjamin ke | 
amanan daerah2 perbatasannja dan | 

  
perang antara India dan Pakistan: 

Kata Nehru: Adalah hanja .o- 
rang ,gila” sadja jang berbitjara 

—— Ant. Rtr. 
  

Pertempuran di Birma 
Duabelas orang anggota pasukan2 

anggota pasukan pemerintah Birma 

timur laut Mandalaya. Pertempuran 

terdjadi setelah sepasukan tentera 

pemerintah jg terdiri dari 45 orang 
terdjebak dan dikepung oleh pasu 

kan2 pemberontak ,,komunis” jang 
terdiri dari 309 orang. 

Pasukan? pemerintah dapat ber 
tahan 4 djam lamanja sebelum pasu 

kan2 bala bantuan datang menolong 
mereka. Enam orang anggota pasu 

kan2 pemerintah mendapat luka2 da 
lam pertempuran ini. — Ant. - Rtr. 

« 

  

  

dari pedagang2 
asing di negara kita ini. Dan sebab 
itu seolah2 hidup matinja usaha2 
rakjat itu hanja tergantung pada 
kemurahan hati pedagang asing. Da 
lam hal ini sesuatu usaha rakjat jg. 
masih sekira dapat menguntungkan 
pedagang asing, hidupnja dapat di- 
pertahankan lebih agak lama. Akan 

| tetapi sesuatu usaha rakjat jang ti- 
gu bahwa opsir2 Korea Selatan telah :! 

memberi perintah menembak mati | 

Gak lagi dapat menguntungkan dan 

posisinja jang baik telah dapat di- 
rebut oleh pedagang,  djangankan 
bantuan dari padanja, bahkan sama 
sekali dengan persaingan jang hebat 

tidak dapat. diharapkan hidupnja 
lagi. 

Adapun jang tampak sekali ter- 
tjepit dalam ' persaingan ini usaha 

pertokoan bangsa kita jang sama 
sekali posisinja tidak direbut oleh 
pedagang asing. 

Wengenai padjak peredaran. 

Sehetulnja desas-desus akan ditja 
butnja padjak peredaran sungguh 
menggembirakan para pengusaha2 

|rakjat. Akan tetapi setelah dalam 
kenjataannja belum ditjabutnja pa- 
djak peredaran itu para pengusaha2 
rakjat gelisah karenanja. Sebab pa- 

(as tak peredaran jang harus dibajar 
sekarang ini tidak sesuai dengan 
kemampuannja. Maka dari itu disa- 

na sini lalu timbul penjopetan pem- 
ukuan untuk menghindarkan pem- 

bajaran padjak peredaran jang sa- 
ma sekali tidak diharapkan. 

Akan tetapi keberatan jang harus 
ditimpa oleh para pengusaha kita 
itu anehnja tidak dirasa berat oleh 
pedagang asing, meskipun pendjual- 
an barangnja 100 kali lipat dengan 
pendjualan barangnja para pengu- 

saha kita. 
Hal ini pernah terdjadi pada sesu- 

atu pengusaha kita jg. sangat ketjil 
terkena padjak peredaran R. 13.000, 
tetapi pada seorang pedagang asing 
jang pendjualan barangnja memban- 
djiri seluruh pengusaha2 kita hanja 
terkena R. 8.000. 

Perlu adanja perhatian 
pemerintah. 

Mengingat hal2 tersebut diatas 
itu kini nja terletak pada kuwa- 

djiban pemerintah untuk melaksa- 

LA dltan Uwana keneda 

Dalam sesuatu usaha tentu tidak : 

dise- | 

ngenai usaha2 rakjat ini tidak luput ! 

tampak sekali dengan adanja persa- | 
ingan jang hebat 

rakjat 
Padjak peredaran supaja ditjabut 

(Oleh: Muchari). 

DAPUN adanja ekonomi rakjat itu semata-mata hanja tumbuh dari 
Satu rumah tangga keramah tangga Tn Kebanjakan dari se- 

mua ifu merupakan perusahaan run ah tangg 
dengan bakat dan kemampuan jang ada Debanja 

dan dikerdjakan sesuai 

nakan ketentuan? jang dapat mem- 
|besarkan ekonomi rakjat. 

| Sebelum usaha2 rakjat kandas di- 

| tenga hn djalan disebabkan persaing- 

Ta jang hebat, pemerintah harus se- 
|lekas mungkin merabuka djalan. jg 
|apang kepada  usaha2 rakjat ipu, 
Selain kepentingan modal untuk ihe 

| ngalahkan adanja persaingan peda- 
gang asing itu djuga peraturan2 jg. 
memberatkan seperti padjak per- 
edaran itu harus lekas ditjabut. 

Harga pasar Surabaja 
Tjatatan harga2 polowidjo di Su 

rabaja kemarin dulu. 

| Robustan koffie Surabaja — R 550,— 
| Robustan koffie Bali » 220,— 

Djagung Kediri » 115,— 
.Djagung Malang » 120,— 
Katjang idjo ketjil sa A0, 4 
Kedele Djember Agustus ,, 160,— 
Ktj. berkulit. Tuban pilihan ,, 155,—. 
Ktj. gelond. Tuban Ready ,, 225,— 
Coprakoeken . Sd DUk 

Katul! kwaliteit 1 ». 65,— 
Gaplek Agustus sonder goni 

Agustus ai 36— 
Gaplek tepung ready 2 A9, — 

Kapok ready R 800,— ,, 750,— 

Harga emas 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu djam 17.00. 

Has Nok KEK A  aena R 33,50 
3 Ne EP ep Ae Pan AA RAN 1 39,50 

3 Aa si aa  81,— 

"Harga karet 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu djam 13.00. 
Sheet No. 1 f.o.b. Agustus R 8,— 

» KB Aa » » 1,65 
3 ,, » 33 T 05 

Crepe No. Je AIA 
Sheet No. 1 ek. ready Priuk » 6,85 

Pasarnja tetap. 

Di Singapure. 
Sheet Non ena Str. $ 1,40 

3 AAA » 1,34 
5 PA NN Men asin B 1,28 

L.. En 
Crepe C5 3 0,94 

3 5 hantjuran aa 2 1092 
Standard pengiriman 
bulan Agustus... » 14015 
Standard pengiriman 

bulan Aug./Sep. os 
Standard pengiriman 
bulan Okt./Des. 5 1.26 
Na sepi. 

R1 .000.000 untuk pe- 
#serusahaan2 ketjil 
Delem bulan Agustus jad: Djawa- 

tan Perdagangan dan Perindustrian 
Djawa Barat akan menjediakan 
uang sedjumlah R 1.000-000.— utk 
memberi bantuan kepada : perusa- 
haan2 ketjil di Djawa. Barat. Ada- 
pun untuk seluruh Indonesia, Keme 
terian Perekonomian telah menjedia 
kan uang dalam bulan Agustus jad, 
sedjumlah R 10.000.000.—. 

kini telah disediakan uang sedjum- 
lah R 8.000.000.-— untuk bantuan 
kepada pembangunan perusahaan 
rakjat. Djumlah sekian itu akan 
dibagi kepada 10 propinsi, hingga 
tiap propinsi akan menerima 
R 800.000.—. : 

Untuk menjelenggarakan ini ma- 
ka kini di Surabaja telah dibentuk 
panitianja diketuai oleh Residen 
Surabaja jang dibantukan keDada 
kantor Gubernur Djawa Timur dan 
Walikota Dul Arnowo sebagai wakil 
ketua. 

  
  

— Kementerian Agama telah me 

nundjuk Arsjadmanan sebagai wakil 
| Kalimantan dalam madjelis perutu 

san hadji jang akan berangkat dari 
Makassar tanggal 15 Agustus ke 
Djeddah, Disamping pemuka Islam 

wartawan ,,Indonesia Merdeka” dan 

wartawan ,,Antara” Bandjarmasin.   
    

Ea 

Persiapan k 

de dir Indonesia, 

costuum dan lambang ndgeri-neger 

P. B. P. ON. ke-HI. 

Agar maksud tadi dapat tertjapai 
sebaik2?nja, maka dirasa perlu mene 
tapkan peraturan? tentang pema- 
kaian warna2 ini bagi masing2 dae- 

I|rah. Pemakaian warna2 merah dan 
putih dalam satu combinasie, serta 
lambang ,,garuda” tidak diperkenan 
kan, karena warna dan lambang tab. 
|mempunjai sifat ,,van hoogere orde”. 

Djuga. lambang 5  olympische     
dewan tsb. katakan bahwa kelams. 

15. orang dibawah pimpinan P. M. 
Shigeru Yoshida. 

— India telah menjampaikan penda 
patnja tentang rertjana perdjandji- 
an perdamaian dengan Djepang pa- 

jga 1 Minggu jl. 

dudu Ii Ko 
rea Na jang berumur antara 17 
dan 20 tahun sedjak permulaan pe- 
rundingan Kaesong dipanggil masuk 
dinas tentara, 5 

. Bekas menteri pertahanan Peran 

                                

ringen tidak diperkenankan. 
Mengenai bendera dikatakan tiap 

daerah dapat memilih warna2-nja 
sendiri, tetapi diandjurkan supaja 
djangan memakai lebih dari 3 warna. 

Pengumuman No. 5 

Berhubung waktu libur untuk se- 
kolah2 diseluruh « Indonesia djatuh 
tg. 14-28 Oktober 1951, maka Pa- 
nitia Besar P. O. N. II menetapkan 
te, 21 samipai 28 Oktober. 1951 seba   | tjisy Jules Moch, hari ini terbang ke 

Washington untuk mewakili negeri: | 
nja dalam perundingan . mengenai | 
standardisasi alat2 sendjata antara   | Taggeris, ca Kanada dan Peran- 

tjis. 3 

gai waktu penjelenggaraan Pekan 

Olahraga Nasional ke-II. 
Kepada Panitia? P.O.N. sedaerah 

diberi kelonggaran tentang waktu 
pendaftaran ke-II dan ke-ILI. Pendaf 
taran ke-IL. ditutup tg, 1 September | 

Olah Ra 

ALAH satu maksud dari P.O.N. 

menghadapi kemungkinan dilangsengkannja Olympiade atau Asia- 

dimana akan datang pelbagai npgara dari seluruh 
dunia: Sebagai traditie maka tiap? negara akan datang dengan bendera, 

1 masing-masing, ' 

Mengingat maksud diatas, maka diputuskan, supaja setiap ilaerah | 

jang datang pada P.O.N. ke-II nanti, membawa bendera, costuum jlan 

lambang raasing-masing, SEAKAN-AKAN daerah? itu negara? 

ikut dalam Olympiade atau Asiade. Demikian Nee pnuinan 4 dari 

'P.O.N. II 
IT ialah sesuatu latihan untuk 

    

jang 

1951 pk. 24.00 dan pendaftaran ke- 
ITI tg. 15 September 1951 pk. 24.00. 
Dalam pada itu pendaftaran ke-H 
dan ke-III hanja dianggap sjah, ka 
lau disampaikan kepada Panitia Be 

sat, jang akan dikirimkan ke dae- 
rah2, dan menurut peraturan2 jang 
akan ditetapkan dalam surat2 for- 
mulier tsb: — Ant. 

Daftar daerah? jg akan 
turut. 

Setelah diterima pendaftaran I da 
ri 15 daerah jang mengatakan turut 
serta dalam P.O.N. ke-II Panitya | 
Besar memutuskan untuk mengha- 
puskan beberapa matjam olah-raga 
dari atjara semula, karena ternjata 
pendaftaran untuk beberapa matjam 

Oolahsraga itu, tidak mentjukupi, se- 
Lhingga tidak dapat diselenggarakan 
berupa perlombaan2. 

Bagian?Z olah-raga 
kan dari atjara ialah : 

1 Senam . (Turnen/Gymnastiek) 2 
Olagraga kuda 3 Berlajar 4 Kano 5 

| Mendajung 6 Polo. 

Selandjutnja Panitya Besar 

  
jang dihapus: 

mes 

sar dengan surat2 formulier dari Pu f 

ngumumkan matjam2 olahraga jang 
tetap masuk atjara perlombaan sbb: 

Atletik, Anggar, Tindiu, Menem- 
bak, Pantjal Modern, Balapan Spe- 
da, Berenang, Angkat besi, Polo Air, 
Hockey, Handball, Rounders, Basket 
bal, Tennis, Korfbal, Bulutangkis, 
Panahan, Kasti, Baseball, Volley- 
ball, Sepakhola, Pentjak dan Olah- 
raga asli. 

Pon Djawa Timur 
Perlombaan? pilihan. 

Perlombaan pilihan atletik untuk 
menentukan djuara2 Djawa Timur 
akan diselenggarakan itg. 19 dan 20 
Agustus 1951 bertempat di lapangan 
Ajax Surabaja. 

Pertandingan pilihan main anggar 
(schermen) diadakan “pada tg. 17 
Agustus 1951 bertempat di Kantin 
ALRI tundjangan 7 Surabaja. —Ant. 

  
  

Panitia jajasan stadion 
Bandung berdiri 

Sebagai usaha persiapan untuk 
pembentukan panitia Jajasan Sta- 
dion Bandung, sekarang telah diben 
tuk sebuah panitia tetap jang dike- 

tuai oleh Djusar Kartasubrata - dan 
dalam rapatnja kemarin ' memutus- 
|kan, bahwa anggaran dasar dari Ja 
|jasan Stadion Bandung ini disesuai 
|kan dengan anggaran dasar Jajasan 
Stadion Nasional Djakarta. 

Disamping panitia tetap itu dibon 
tuk pula. Dewan Pa aa jang di- 
ketuai oleh Wali Kota R. Enoch, dan 
dalam tempo SesIN Bat onia akan di 
buat akte pendirian jajasan tsb di- 
depan notaris: 

Seperti diketahui, hasrat membuat 
stadion di Bandung ini sudah timbul 
sedjak kira2 3 bulan jl. dan telah di 
rentjanakan pembikinan stadion jg 
kira2 akan bertempat disebelah teng 
gara kota Bandung. — Antara,   

Selain itu oleh Pemerintah Pusat S 

| di Kalimantan, Arsjadmanan adalah ' 
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| “Tikut. Masih tunggu, 
|. xang lagi”. R13 

Md
 

  

Ea lempari dengan telor2 

£ 

“3 

: 5 PPK Solo bikin experiment 

  

Baru kemarin dulu itu kapal hadji 
berangkat satu menudju Tanah Su: 
tji. Lega rasanja, biarpun sudah 

| berminggu2 menunggu. Na 

sTunggunja tentu habis d 2, ka | 
ta mbah Nur. sj S3 Es 

«Sudah terang”, djawab bung Kri | 
ting keras. ,,Kasihan pamanku.jang 

sudah minta 

|. Berabe tjuma manggut2. Tidak bi 
sa bilang apa2, sebab mau urus, je, 

. tidak masuk kompetensinja. Tjum 
bisa bilang, kalau belum pasti tang 
gal berapa berangkat, djangan disu | 

| ruh datang dipelabuhan. 2 

Dan biarpun tunggu lama, habis 
| uang, para djemaah hadji tentunja | 
| tidak ngomel. Sebab nantinja tidak 

sjah naik hadjinja. 

x 2 

Itu menteri perang Inggeris, Shin- | 
| 1well, ketika pidato di Scotlandia di 

busuk oleh 
kaum wanita. Sebab andjurkan me 
nambah kegiatan berperang. . f 

Mangkal itu wanitas »Sampejan | 
kok andjurkan anak2 kami ikut pe 
rang, sampejan sendiri tidak turut”. 
Pang, petjah itu telor busuk... 

»Berani betul”, kata mbah Nur. 

»Apa tjuma laki2 jang berani?” 
tanja bung Kriting. . & t 

»Tapi pertjuma itu tindakan wani | 

ta, tidak ada hasilnja. Malah mereka 
| dipendjarakan”.. Eh Sha | 

Berabe pikir, memang wanita kebu 
ru nafsu. Zonder pikir pandjang, te 

rus dikerdjakan. Akibatnja, ja, ter 

gelintjir. F3 

»Djangan gitu pikiran sampejan”, 
kata mbah Nur: ,,Nanti mak Berabe 
“'lemparkan telor busuk. Baru tau”. 

Tapi biarpun bagaimana, mak Be 
rabe paling banter lemparkan telor 

1 

200 tidak 

Te. 3 

  

. Persatuan Buruh Minjak tidak 
mengakui sah, bahwa Kongres 
Fusi tersebut diselenggarakan dgn 
atas nama Buruh Minjak 
seluruh Indonesia, karena: 
'a. Tidak diundangnja untuk  me- 
— ngundjungi /mengikuti Kongres: 
| Pengurus Besar Persatuan Buruh 

 Minjak jg mempunjai Tjabang2- 
|..nja di Djakarta, Tandjong Priok, 

Bandung, Tjirebon, Semarang, | 
.. Tjilatjap, Wonokromo, Padang, 

Medan, Menado dan Ambon. 
Demikian halnja dengan Seri- 
ikat Kaum Buruh /Minjak (S.K. 
B.M.) Kalimantan jang mempu- 
-njai lebih kurang 8.900 anggauta 
jang berpusat di Balikpapan. 

   

  

   
  

b - 

| Djika ditilik, procedure/ rentjana 
Kongres jang disusun oleh K.A.B.M. 
banjak tidak sesuai dengan program 
organisasi Buruh  Minjak lainnja, 
misalnja: 

. Dengan keputusan Kongres Per- 
bum tgl. 31-5-1951 di Pendopo, 
anggaran Dasar/Chusus adalah sa- 

ingat bertentangan, sehingga akan 
merupakan suatu penghalang be- 
sar bagi kelantjarannja terlaksa- 
nanja Kongres tersebut. 

' Demikian Pengurus Besar ,,P.B.M.” 

meliputi Productie dan Handelsza- 
kan jang actief, akan bersifat tegas 
dan meneruskan programnja se- 
perti telah ditentukan dalam kon- 
perensinja di Semarang pada tang- 
gal 8 dan 9 Djanuari 1951. - $ 

  

  Pandu dan 17 Agustus 
| Persaudaraan Kepanduan seluruh | 
Kota Surabaja, jang terdiri dari 13 
organisasi kepanduan, dibawah pim- 
pinan pak Dhoho, memberitakan pa- 
da wartawan kita, bahwa pada tgi.   tidak busuk. 

L2 stkYBe 
am gann naga” 

  

Malam perpisahan SMAIC 
Negeri, Jogjakarta 

"28 Djuli kemarin di Gedung 
S.M.A./C Negeri, Kotabaru telah di- 
adakan malam perpisahan berhu- 

bung pindahnja Suwartojo, Wakil 
Direktur S.M.A./C ke Bandung. 

Pada waktu. itu Bapak Direktur 
kelihatan tidak seperti biasa, mung- 
kin karena dengan perginja Suwar- 

tojo itu merasa kehilangan seorang 
teman jang sukar untuk ditjari gan- 

. tinja. 

  

16 “dan: 17 Agustus malam ja.d., | 
akan mengadakan pertundjukan di 
Tegalsari. Pada malam pertama me- 
lulu untuk pandu2, pada malam ke- 
Guanja untuk undangan. Esok hari- 
nja mengadakan pawai. 

Selandjutnja pak Dhoho menerang 
kan, bahwa atiara ini, adalah seba. 
hagian dari atjara panitya besar 17 
Agustus. Sebagian dari kepanduan 
seluruhnja, akan diserahkan P.M.I. 

Statement Pengurus Besar P.B.M. 

ngres Fusi Buruh Minjak 

D Djakarta mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 26-7-1951 
diselenggarakan atas initiatief K.A B.M. Pusat, Pengurus Besar ,,PBM.” 

Yi (e ja a . 

sjah 
ERKENAAN dengan diadakannja Kongres Fusi Buruh Minjak di 

jang 

akan pendapatnja antara lain sebagai berikut: 

  

Djalan KA Maning: batas 
IndoChina selesai 

Menurut suatu berita jang tidak 
berpihak jang berasal dari provinsi 
Tiongkok Kwangsi mengatakan, bah 
wa pembuatan djalan kereta api an- 

tara Nanning dan tapalbatas Indo- 

China sekarang sudah selesai. 

Dengan demikian, maka antara 
Peking dan tapalbatas Indochina ter 
Gapat perhubungan langsung, mela- 
lui djalan kereta api. Djalan kereta 
api baru ini pandjangnja 115 mil. 

“Sebelum diterima berita tentang 

kabarkan bahwa delegasi Vietnam 
Ho Chiminh telah tiba di Peking. 
Delegasi tadi dipimpin oleh salah se- 

  

tjatur di USSR 
Panitia Kebudajaan dan Gerak Ba 

dan dibawah Dewan Menteri USSR 
telah menjetudjui rentjana kompeti jang organisasinja njata  (rieel) | € 5 NN : 

dan anggauta seluruhnja terdiri | S1 ian rana ne Kn ea dari pegawai? B.P.M., walaupun jg pasa Hen ang en en - 
Pada tg 10 Agustus akan dimulai 

perebutan djuara tjatur di Baku dan 
Yaroslav, dalam mana akan ikut 
serta 160 pemain tjatur terbaik selu 
ruh Sovjet. 

Para pemenang dari kompetisi ter 
sebut serta pemain2 tjatur dari Mos 
kow dan Leningrad akan berhak un 
tuk ikut dalam finale jang akan di- 
adakan di Tiblissi (Tiflis) tg 5 Sept. 

Pada finale itu tiap rombongan 
akan terdiri dari 8 pemain laki2 Aan 
2 wanita. 

Perebutan djuara tjatur bagi selu 
ruh USSR akan dimulai dimusim 
rontok, dalam mana akan ikut ser- 
ta 16 pemenang dari semi-finale. Da 
lam pertandingan itu diundang pula 
Gjuara dunia (Botvinnik, Keres dan 
Bronstein. — Ant. 

Abdel latif Abu Heif dju- 
ara berenang Selat 

Inggeris 
AFP mengabarkan dari Dover, bah untuk membantu PPPK. 

wa djago berenang dari Mesir Abdel   

  

  
Djawatan P.P.&.K. Kota Pradja 

Surakarta akan mengadakan experi 
ment jang akan dibuka nanti bulan 

September j.a.d. dan sebelumnja itu 
akan diadakan penerangan2 lebih 
dahulu kepada Pamong Pradja jang 
mengharuskan kepada pemuda2 pe- 
mudi untuk beladjar pada pengan- 
tar kewadjiban beladjar. 
“Kursus ini bertempat di Surakarta 

lamanja beladjar 3 tahun, untuk 
pertama kalinja ja diharuskan 
beladjar itu pemuda-pemudi jg ber- 
umur 17 sampai 18 tahun dan masih 

: buta. huruf. Adapun guru2nja ialah 
mereka jang telah pernah mengikuti 
peladjaran pengantar kuwadjiban 

beladjar tahun jang lalu bertempat 

di Mangkujuian dan Timuran. RS. 
  

—. Sumber isa Ji Kana ? 

  

. pat Sekawan, 20.30 Tembang Tjian- 

Dari pihak jang mengetahui di 
dapat keterangan, bahwa didaerah 
ketjamatan Klepu, dan Kaliarang 
telah diketemukan sumber minjak 
tanah. Hal ini telah dilaporkan ke 
pada jang berwadjib, tetapi hingga 
kini belum dapat perhatian. . 

Pada zaman pendjadjahan Be- 
landa dulu sumber tsb. telah dike- 
temukan dan telah diadakan pe- 
meriksaan, bahwa akan diadakan 
bengehuran tanah disitu akan te- 
tapi kemudian tidak ada keterang- 

. an. Dan pada zaman pendjadjahan 
Djepang rakjat disekitarnja sudah 
mentjoba menggalinja, jang hasil- 
nja dapat.mentjukupi rakjat tsb. 

' Diterangkan selandjutnja, bahwa 
. Gidesa Kajuulo terdapat sumber air 

asin atau bleng jang dapat diper- 
gunakan pembuat krupuk. Selain 
itu djuga dapat dipergunakan ga- 

- ram. Hal ini telah dilaporkan, te- 
tapi djuga belum ada perhatian. 

Siaran RADIO 
: 5 Selasa 31 Djuli 1951. 

Gel. 59,2 dan 122,4 m. 

12.30 Hidangan siang 17.00 Raju- 

  

an sore 18.20 Dunia olah raga 18.30 | 
Krontjong Sendja oleh Mekar - Sari 

12.30 Hidangan siang 17.05 Raju- | 
Wals abadi. 20.30 Sandiwara radio 
21.15 Obrolan Pak Besut. 21.30 Ujon 
Ujon sederhana. 
1 SA Semarang. 
1245 Lagu2 Tionghoa. 18.00 Ma- 
nasuka. 19.15 Dunia Olah Raga. 19. 
30 Beladjar Menjanji. 21.15 Kleneng 
an “Gajena Cat Un "1 

! Surakarta. 

Latif Abu Heif jang baru berusia 22 
tahun telah (berhasil mendjadi djua- 
ra perlombaan berenang melalui se- 
lat Inggeris dari pantai Perantjis 
dalam waktu 15 djam 43 menit. Tju 

| ma Lk. 12 menit setelah Abdel Latif 

  

  PINOCCHIO 
PILEM tjoretan Walt Disney ini | 

perlu diketahui untuk kanak2. Ka- | 
(rena mentjeritakan seorang kanak, 
.jang karena hakal, sombong dan ti- 
dak menurut pada petundjuk2 baik, 
sering terdjun dalam lembah pende- 
ritaan. Tapi achirnja zonder memi- 
kirkan akan bahaja2 ia dapat meno 
long ,,ajahnja” jang termakan oleh 
sebuah-ikan paus. 2 
Sesungguhnya dalam tjeritanja 

Pinocchio — demikian nama kanak 
tersebut — adalah permainan ka- 
nak, jang dibentuk oleh »ajahnja se- 
orang knutselaar.” Dalam malam 
jg. tjuatja, »Ajah” mendc'a pada 
bintang Dewi Pendjilma untuk men- 
dilmakan kanak permaman dari 
kaju itu mendjadi manusia biasa. 
Do'a ini diterima dan hiduplah ka- 
nak Pinocchio itu! Dalam katanja 
Dewi Pendjilma itu mengingatkan ke 
pada Pinocchio, kalau Selandjutnja 
tidak nakal dan menurut petundjuk2 
si Djangkrik, maka ja akan tetap 
mendjadi manusia. 

Karena achir tjerita ia dapat me- 
nolong ,,ajahnja”, maka djadilah Pi- 
nocechio manusia biasa. Sedang si 
Djengkrik, jang mengikuti dan tang 
gung djawab akan djiwa si Pinocchio 
mendapat bintang emas dari Dewi 
Pendjilma. . El 

Pilem ini pernah diputar sebelum 
perang dengan Djepang, tapi waktu 
itu belum ada  tekstnja Indonesia 
dan Belanda. Kemungkinan besar 
sebagian tengah daripada pilem te- 
lah keliru memasang putusan@&nja, 
sehingga tjeritanja agak sedikit gan 
djil, dan tidak masuk akal, Hal ini 
mengenai Pinocchio diwafftu ditutup 
dalam kurungan, jang mungkin di- 
rasa kurang tepat bagi penonton jg 
mengikuti sungguh2. 
Pinocchio diputar di. Sobohar 

tiba, datang perenang nomer dua ia 
lah djago tua Inggeris Philip Rising 
jang sudah berumur 41 tahun dan 
datang dari udjung Griz dekat Ca- 
jais dalam waktu 15 djam 55 menit. 

Mereka adalah 2 orang dari se- 
djumlah 8 perenang jang turut ser- 
ta dalam perlombaan tsb. 

5 Orang perenang Mesir lainnja 
dalam keadaan terpentjar2 terpaksa 
menghentikan j pertjobsan melalui 
selat Inggeris. Satu?nja djago here- 
hang wanita Miss Doris Fell jang tu 
rut dalam pertjobaan itu menghen- 

| tikan pertjobaannja tak lama sete- 
lah start dimulai. — Antara. 

mana-mana. 

tanggungan 1 Tahun (satu). 

SEMARANG. 
593-7.   

Semua horloges dapat tanggungan penuh 10 Tahun (sepuluh). 
HARGA dan SERV 

JUWELIER 

Kranggan Timur 16, Telpon 1233 

Lorang pemimpin gerilja Vietnam jg. 
terkemuka, jaitu Hong @Guoc Viet. | 
Kabarnja delegasi ini bermaksud | 
minta tambahan bantuan dari RRT 
untuk Vietnam. Ant, UP. 
  

  

— Kemarin dulu di Israel diadakan 
persiapan? guna mengadakan pemi- 

lihan jang kedua, dan akan dimulai 
hari ini Pada hari Minggu jl. ter- 
djadi perkelaian2 antara Party kiri 
dan Party kanan di Tel Aviv jang 

luka2. 3 
— 20 Orang Rusia Putih berasal 

dari prop. RRT Sinkiang telah tiba 
di Calcutta dari Kalimpong untuk 
minta bantuan PBB mendapatkan 
tempat dimana sadja. 
— Seorang bekas anggota Legiun 

Asijg Perantjis didjatuhi hukuman 
'mati oleh pengadilan militer di Sai- 
gon, karena dipersalahkan mendjual 
pesawat2 radio kepada pasukan Ho. 
— Menteri L. N. Australia, Casey, 

mengatakan bahwa Pakt 3 Negara 
antara USA, Australia dan New 
Zealand tidak akan diperluas djadi 
suatu pakt sedaerah Asia Tenggara. 
— P. M. Pakistan, Ali Khan me- 

ngusulkan, supaja P. M. India, Neh- 
ru datang ke Karachi untuk membi- 
tjarakan ,,pemulihan suara damai”. 
Usul dikawatkan kepada  Nehru 
oleh Ali Khan. , 
— Keadaan Eritrea sedjak permu 

laan minggu ini telah mulai tente 
ram. Menurut laporan polisi lebih 
dari pada 1200 orang telah menjerah 
kan diri kepada pemerintah. 
— Radja George dari Inggeris telah 
menjetudjui pemberian bintang? is- 
timewa kepada pasukan2 Common- 
wealth di Korea. 
  

  

PEMBANGUNAN NEGARA 
MEMBUTUHKAN : 

Banjak, tenaga administrasi 
jang tepat. 
Djangan tunggu2 sampai ka- 
sip, beladjarlah ' tjepat2. 

MEMEGANG BUKU TERTULIS 

Tjukup untuk bekal madju ke- 
udjian memegang buku per- 
mulaan. ET 
Lama beladjar — 8 bulan. 
Uang beladjar — R 15.— 

gk “sebulan 
Hak peladjar — Boleh 

    

   
   
   

     

  

    

    

  

   

bertanja apa jang belum 
difahami. 

Tidak perlu h buku lagi. 
Permulaan b ar tidak di-   pengaruhi Oo aktu. Pela- 
djaran boleh nulai pada se- 

f gala saat. 5 
! Ketahuilah, selama te- 
| naga administi belum ter- 
| sedia banjak, & lum dapat 
| mengadakan mbangunan 
: perekonomian ar2an mulai 

dari ke-kota2 
pai N.V.) 

Balai Pendidikan Dagang 
Indonesia 

»PPAHLAWAN EKONOMI? 
' sementara dja 

R. Wignjosoehardjo 
Barusari (Karangasem) No. 18 

Semarang. 
Barang siapa ingin mendjadi 
agent, supaja berhubungan 
sendiri dengan alamat diatas,   

mengakibatkan 10 orang menderita 

       

    

   

   

  

| ikut berduka tjita dengan me- 
| ninggalnja ajah 

an 

Dengan 1 kami menjatakan 

      sdr. SOR- 
RATMAN 

Tn. PRAWIROSUDARMO 
pada tgl. 30 Djuli 1951. 
Keseneng Purworedjo 

Keluarga Sek. Technologi 
. Jogja. 
    

UDORESARAN 18 
Jesjakanta GA 

FN 3.5 

Sanggu, onerima 

Pa Pa Naa 

benkwaliteit Tinggi 

Ra djin Sampurn a 

da mn 

Dapat 1 ibangg a- 

kan Untuk Dipakai 
Diluar Maupun di 
Dalam 

) emuaska n. 

eceri. 

  
Bertunangan dengan persetu- 
djuan kedua orang tuanja. 

Roro Woerjaningsih Karno 
dengan 

R. Sasmito Iskandar 
Djakarta. 

Djakarta. "587 -7. | 

  

   
8 atas ditinggalkannja dengan tiba? pada tg. 28 Djuli 1951 oleh 

  

SEKARANG & SELANDJUTNJA. 
"1 SEGALA UMUR. Djami 5. — 7 — 9. 

ag. ” 

—. »SONG OF MY HEART” 
FRANK SUNDSTROM — ACDRY LONG — MICHAEL, RASUMY , 

film music bernilai tinggi, music TSCHAIKOWSKY jang abadi! 
Didjalin dengan love drama Russia jang halus. 3 
Karena perbedaan kedudukan. kawin tiada mungkin. Berpisah, na- 
mun djauh dimata dekat dihati! ! aa ag 
Achirnja.... tetap mereka setia dan saling mentjintainja, Halu 

dan menawan hati. 3 

  

SANGAT BERSEDIH HATI 

Bapak kira Kepala Djawatan Pertambangan Tjab. Jogjakarta 

M. SOEWARNO MARTODIHARDJO : 

“Setelah Lk. 40 tahun membaktikan seluruh djiwa-raganja me- 
nudju pertumbuhan dunia pertambangan di Indonesia. 
Semoga Arwahnja diterima oleh Tuhan, dharma-baktinja mem- 

bekas d n mendjadi tjermin jang baik bagi Angkatan - baru 

Petakan. DJAWATAN ' PERTAMBANGAN 
: : Bintaran Lor 22, Jogi 5 

   
  

592-7. 

  

    

  

     
    
    
     
       

  

   
   

    
  

Tempat: Gedung S.M.E.LA. Negeri, Gowongan Kidul 188 

Peladjaran” sesuai dengan S.M.E.A. Negeri 

Guru2: darisS.M.ELA. — Pagi 

Pendaftaran ditempat tersebut 

Uang pangkal: R 25.—. 

Uang sekolah: R 25.— 

Peladjaran2 dimulai pada 6 AGUSTUS 1951 djam 3.10. 

585 -7. 

  

bs
 

(pagi - sore) 

S. M.A. SORE - JOGJAKARTA 

  

  

    
  BN 

Habis LEBARAN, penuh TE- 
KAD, SEMANGAT dan REN- 
TJANA baru. Marilah bela- 
djar bahasa INGGERIS atau 
PERANTJIS (segala tingka- 
tan) di 

INSTITUT "GUNA" 
Bintaran-Wetan 11 — Jogja. | 

(Sore djam 4-6). ! 

  
584-7. 

  

  

          Perdjandjian memuaskan. 

RADJA HORLOGES 

Petjinan 30, Telpon 533 
JOGJAKARTA. 

| 
' SATU KALI MURAH, TETAP MURAH. 

- Horloges untuk lelaki dan perempuan model jang paling BA 1 ARU, dari kwaliteit murah sehi li mahal baru didatangkan, selal Ka an 
u dapat beli di JUWELIER jang boleh dipertjaja dan sudah terkenal di 

Segala —"m REPARATIE pun dapat 
ICE selalu MEM! ASKAN. 

DKM mowocon 

  

Panggilan: ““—   
PENGUMUMAN 

Berhubung dengan akan adanja kursus-dinas Pegawai Pemerin- 

tahan dan administrasi bagean C di MALANG (lamanja 6 bulan), 

jang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri R.I, maka 

dengan ini diberitahukan, bahwa sjarat? penerimaan sebagai pengi- 

"kut kursus jaitu: 

1. warga negara Indonesia, 

2. beridjazah S.M.A. Negeri atau jang diakui sederadjat dengan itu, 

3. pukul rata angka udjian enam, 

4. umur paling rendah 18 tahun paling tinggi 25 tahun, 

5. baik budi-pekertinja, baik kelakuannja dan djasmaninja. 

Barang siapa diantara para penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta 

jang ingin mengikuti kursus termaksud supaja berhubungan dengan 

kantor Urusan Pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta paling lam- 

bat sampai tanggal 12 - VIII - 1951. 

Jogjakarta, 30 - VII - 1951. 

Sekretaris Daerah, 

SA 5 A.n. beliau: Kepala Kantor Urusan Pegawai. 

K. R. T. SOSROKUSUMO. 
588 -7.     

Tjabang Sekolah Tehnik Sore 
H. T.I. di Magelang: 

Minta kepada para peladjar / 
tjalon peladjar berkumpul di 
Dj. Diponegaran 18, Magelang 
pada tanggal 1 Agustus 1951 
pukul 16.30 untuk menerima 
pendjelasan. Pembukaan resmi 
pada tanggal 3 Agustus 1951, 
pukul 17 tepat. 
590 -7. 

Se S
a
r
 

PENGURUS.   
Bodjong 84, Telpon 646, 
SEMARANG. 

  

  Diminta beli: 

Satu rumah. di Kaliurang. y 
Penawaran kepada Sak 

. Toko ,MADJOE” 5     

La
 2

ec
s2
ms
ms
an
gt
a:
   

  

    
  06.15 Genderan Pagi. 13.15 Njanji | 

an Puteri Bersama. 13.45 Rajuan Si | 
ang. 17.00 Rajuan Sore. 18.15 Seni | 
Suara Djawa. 19.15 Sadjak dan Ke- | 
indahan. 20.30 Merdu - Meraju. 21. 
17 Aneka Warna. 7 

PENA 6 Djakarta. 
12.45 Orkes Ketjapi ' Lesmidara, 

13.45 Seni Djawa Studio. 17.15 O.K. | 
Setia. 18.00 Ruangan 

-19.15 Pendidikan Politik, 19.30 Em- 

djuran, 22.15 Gambang Kromong | 
Asli. 

  

TJATAT! Djl. Masdjid PA 248 
Kursus Mengetik 1 

» WONGSOATMODIJO" 4 
  

  

Kesehatan, |   
  

PENGUMUMAN. | 

  

  

  

     

                

Gigi bagus: gigi 

jang putih 

seperti mutiara 

dan ketawa 

berseri”... berkat 

PRODENT - . 

tapal gigi jang 

paling baik! 

    

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

   
   

  

  

    
      

      NOMOR DEPAN 

  

  

  

  

  

  

: 
€, & jae untuk segala umur. Patiinan 145 — Jogiakarta 2| 

am mr Segera diputar di SOBOHARSONO Theatre: 

SEDIA ” "“PINOCCHIO" 
A0 Lekba “DAN Kao fila Cartoon dari “Walt Di ili ut $ e 3 5 1 sney jang perlu dilihat terutama oleh 2 kan Kesam Bata “ Iman Supomo 2 2 kanak? /peladjar, oleh karena penuh berisi dengan peladjaran. | & l NA anji ” 3 
4. . Pak Ho SS 5 5 6, — UNTUK MURID? S.R. dan S.M. P.: 

z Ben anaa Aan nata Nania Ba 7 PI disediakan Matinee dengan harga rata2 R 1.— tiap-tiap murid, de- 

T. Perdjandjian Persahabatan Indonesia Burma ea Pen AE 
8. Pantja Sila ne aa a. Melihat setjara gerombolan sedikitnja 50 orang. 
9. Soal2 mengenai sistim kapitalis. In 3 ana b. Pendaftaran / pembajaran dengan perantaraan gurunja terle- 3 Ann ag sodii Peninggi Tan ma » Bi bih dahulu dikantor Seboharsono mulai tg. 31 Djuli '51 pada sh 3 2 Ne 6 

” TR djam 9 —13 pagi. 12. Tentang .soal2 Trotskisme » 9 — 3 Lal 
3. Vietnam Merdeka Sun Oka : 14. Merdeka dengan Irian kU 35a0 Soboharsono Theatre 15. Wanita dalam tingkatan mesjarakat 5 — ! 6 1 16. Ibu dan pendidikan AN Gak 58) - 7. Directie 17. Pedoman gadis remadja KN A30 Maa NA EA ARA RE . 

18. Kursus costuum : : aa MOP 
19. Theori dan praktek masak2an » 3,25 PENTING! 
200 erdjoangan wanita Isla: pg Le — 5 3 z an San ai & 2 Naa 2" n "3 KA 03)50 Masih tersedia mesin terluang untuk pesanan tjetakan bagi 

. ideologi 1 9,50 para pedagang. f 
2 Bisa MANA Ma ou I, a Bs Djika Tuan hendak berusaha menambah kemadjuan  da- 
24. Keterangan peladjaran bahasa Indonesia I, II Aa : 3,50 gang untuk Toko/Perusahaan Tuan, marilah bikin etiket2, 
25. Seluk beluk bahasa Indonesia Pe andal kartjis2, bungkus2, blanco2 bon dil. kepada 
26. Permainan kasti 2 kan PERTJETAKAN , NEGERI” 

"27. Permainan sepak bola aa Kepatihan/Danurdjan — Jogjakarta. 
. Benran LA £ “Sanusi Pam 2 an Untuk keperluan tjetak disediakan bermatjam2 warna 20. j - 1 Pan ” Tak tinta Luar Negeri. 
Pe ran Una Ki apa Pekerdjaan bagus dan tjepat. HARGA RINGAN . 

Tiap2 pesanan disertai poswissel ditambah PENEMPATAN SEGALA MATJAM KEBUTUHAN TJETAK, 
“104 ongkos kirim sedikitnja R. 1,—. “ 

: : “ Pertjetakan , NEGERI 
Tan La Toko Buku "K. R. Kepatihan tilp. 349 Jogjakarta, 

TUGU 42 — JOGJA. Kasat sabah da 

“ 

SA ana ea     
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