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.resmi dengan pemerintah Belanda 

5 gan Seersetundjuan2 K.M.B,, 
Amumnja diterima dengan rasa lega 

tinggi, mengingat kedudukan Prof. | 

. Ga pendirian jang penghabisan, se- |: 

          

   

     

   

  

        

  

  

        

    

KAESONG. 1 2 
Ako perundingan jang ke- Y di "angen ops 

  

Korea Utara dan 

    

  

  

  

Berita jang meoatakan tentang. kai sebaga. satu Bean Ma 
Ng gngan suatu missie kenegeri pendirian kerintah Belanda ten- 

andadibawah pimpinan Prof. Mr. tang dua persoalan itu. Menteri Pe- 
Supomo dengan'tugas: 'mentjari kon- jters all. menjatakan, bahwa bagi pe 

tak dan keterangan? setjara tidak 
an tidak ada manfaatnja bilamana 

ng lain tidak diberikan 
ysetudjuan itu. 

merintah Belanda 

e kearah djurusan 
ntah Indonesia, kare- 

Ta k merobah perdjan- 

elah ada, datang dari 

dan golongan2 politik dikota itu, 
mengenai hai2 sekitar statuut unie 

pada 

    

     
Oleh karena 

| menanti tinda 
- , : itu dari peme 

| Pembantu ,. Kedaulatan Rak na suara2 
jat” di Nederland mengirim |Gjian jang 
tulisan ini dari Den Haag pa- pihak Indonesia. 
da tgl. 28 Djuli jl. Pengang- Djuga partai politik jang kini men 
katan Prof. Supomo' sebagai djadi tulang punggung kabinet : 
utusan pemeriatah Kesana un- Drees sekarang ini, pada umumnja | 
tuk berusaha mentjari djalan mengenai penghapusan statuut Unie 
dalam soal perhubungan In- itu, berpendirian a priori tidak me- 

donesia — Belanda. Bagaima- || nolak pula. Bukan Unie jang pada 
na pendapat unum dinegeri | | masa ini penting, tapi artikel2 jang 

Belanda, digambarkannja da- || mana dari KMB jang ingin dirobah 
lam artikel ini. —Red. oleh Indonesia. 5 

- “4 Si 
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Hn ti Bira € - 
Udara baik. 

Memang Sl: masa ini udara di 
Nederland untuk memulai pembitja- 
yaan menghapuskan statuut Unie 

| baik. Hanja harus pula diingat bah- 

wa kini di Nederland baru masa va- 
cantie, dan parlementpun baru da- 
lam reces,- sehingga kemungkinan 
besar banjak orang2 penting -jang 
tidak ada di ibukota Nederlan 
“Manakala : “mengenai” “persoalan 
Ynie statuut itu pala umumnja kini 

Gan gembira. 
Lega karena kini jadar telah ter- 

buka dan gembira karena kini tidak 
perlu lagi orang meraba2 apa jang 

mendjadi keinginan pemerintah In- 
Gonesia mengenai Unie-statuut, ka- 
rena Gengan kedatangan Prof. Su- 
pomo hal itu tentu akan dikemuka- 
kannja. Meskipun setjara tidak res- 

mi.tapi.toch- mempunjai. harga.jang. 

  
   

   

Supomo sebagai Ketua Panitia Ne- 

| djalanannja menudju ke Djakarta 

dari 8 orang ahli Amerika jang be 

merintah Belanda suatu persetudju- j . 
|unie an sich. 

Ahli pertanian A s. ke 
Iedonesia 

AAA 

“ PERUNDINGAN KAESONG- 2 

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan KR M.— 
Etjeran R 0.60 

1 milimeter, 1 kolona 

LANGGANAN : 

ADPPERTENSI : 
“R. 0,70   

  

  

: Menurut AKP Robert “Green 
Profesor dalam keinsinjuran  per- 
tanian Gari Universiteit negara 

| Lousiana, Amerika. Serikat pada 
3 hari Senin malam-.berangkat dari 
New York ke Amsterdam dalam per- 

Ia. harus menggabungkan dir 
kepada kesatuan ECA jang terdir 

serdja untuk projek2 dua tahun m 

agenai lapangan perluasan irigas 1   
   
   

lan pertanian di Indonesia. Dike 
akan bahwa dengan Green n' “iku S 

isterinja dan puteranja jang berusi: & "Me 
3 bulan. Ant. PEMERINT. 

Cianggap kurang tepat menggam- pada PBB, 

barkan kerdja-sama itu. “Ss djata di 

    

Tentang tjarasitu diharap agar 
djalan jang biasa dilalui dalam du- | 

|nia internasional dipakai pula. Me- 

ngenai soal kerdja-sama itu, maka 
|satu hal jang sudah terang, jakni 
bahwa negeri Belanda masih ingin 
meneruskan kerdjasama dengan In- 

Gonesia atas dasar2 jang baru nanti. 

Kerdja-sama itu hendaknja diberi 
tanda jang dapat Ciketahui oleh du- 
nia sebagai tanda kerdja-sama an- ! 

tara barat dan timur, jang masing2 
perlu memerlukan. Soal inilah jang 
pada hemat saja akan mentjapai ke- 
sulitan2 dan. bukan penghapusan 

tang 38 deradjat. Hal i    
menjerang 

Sidang ke-15 
Mengenai perundingan ke-15 jang” 

Idilangsungkan kemarin menurut ko 

munike komando PBB, berlangsung 

195 menit dan seluruhnja membitja- 

rakan soal garis demarkasi. 

  
|. Apakah dalam hal ini pemerintah ' 
(Indonesia mempunjai konsep jang |   Injata dan konkrit, selain perdjan- f Tidak nampak perobahan dalam 
'djian internasional biasa, itulah jang ' sikap kedua belah pihak mengenai 

kini mendjadi pertanjaan kalangan? | soal itu. 
politik di Den Haag dalam menung- | Katun “del Me lake 

| gu kedatangan Prof. Siipomo. | hua. Meean an. TARSAMANA 
Untuk Indonesia, pada masa ini | Turner Joy sekali lagi merentjana- 

“on tidak ada djalan lain dari 'kan membitjarakan garis2 besar ke- 

|pada mempergunakan udara jang | dudukan PB A 
baik sekarang ini untuk mentjapai | : . Be 

| kemerdekaan ekonomis dan politis Belandjutnie Ng T Pke ita segan 
jang penuh, sebagai salah satu dasar | takan, bahwa ket Ia delegasi Utara 

untuk menudju kearah kemakmuran mengulangi dalam 

rakjat. rian mereka, jaitu 

       

       

  

    

  

Honggowongso : 

Kundjungan konsolidasi 
menstabilisasi 

Pemerintahan  daerah-daeral 
M yang beta kundjungan Sip? KV ddetah entot ok 

x disekitar. Mo maple Mp   gara untuk menindjau keputusan? | “Gara Laik, ' mamun: tiga hal jang 
K.M.B. Lagi pula, meskipun telah Ta Pigge pertanjaan orang disini, 
berkali2 surat2 kabar memuat pen- dana 

dirian pemerintah Indonesia jang di 
utjapkan dimuka umum namun pe- 

merintah Belanda — dan hal ini su- 

dah selajaknja — tidak dapat me- 

ngartikan hal.itu sebagai satu tan- 

Peitama: tjar2 menghapuskannja. | 
Kedua : artikel2 mana dari perse- 

tudjuan2 KMB jang ingin dirobah 
2leh Indonesia. | 

1 

“Ketiga: apakah ganti statuut | 
'Unie itu sebagai simbool kerdjasa- ! 
ma- antara Indonesia .dan Belanda, | 
karena suatu perdjandjian persaha- ) 
batan seperti lazim terdapat didunia | 

| internasional kini pada umumnja : 

belum ada perutusan pemerintah In 
donesia datang jang dapat dianggap 
mempunjai pengertian tentang per- 

soalah itu, baik jiridisch maupun 
politisch. Sebab lain, maka kedatang 

Babat Kian ya, tetapi djuga lain? daerah jang dibandang perlu. Se- 

benarnja akibat dari pertempuran dengan musuh beberapa tahun jang 

lalu, ra'jat didaerah? perlu dikonsolidasi kembali, untuk dapat disesu- 

aikan dengan keadaan sekarang. Demikian keterangan Kepala Djawatan 

Pradja Honggowongso, anggauta Staf ,,K” waktu ditanja, sampai di- 

mana batas?nja gerakan? konsolidasi jang kini ws didjalankan oleh 

Staf ,,K6” daerah. 

Rombongan Staf ,,K” jang tiap2 

menindjau terdiri dari anggauta2 

Pamong Pradja, polisi dan militer, j tetapi dari hati ke hati, pihak peme- 

mengandung maksud silaturachmi |rintah menanjakan segala sesuatu 
' antara instansi? pemerintah dengan j tentang keadaan, keperluan dan 

penduduk, supaja dengan demikian, | usul2 dari ra'jat sendiri. Dan dgn. 

aan kekeluargaan akan tetap | demikian, @#isamping pemerintah 

| terdjaga. 

Pertemuan2 tidak “bersifat rapat, 

  

an prof. Supomo itu ditunggu2, ja- 
lah karena dengan ini ada kesem- 

patan jang baik bagi pemerintah 

Belanda “dan golongan2. politik di 
Nederland untuk: mengemukakan | 
pendirian mereka, mengenai statuut 
unie dan persetudjuan KMB. 
“Bagaimanakah pada masa ini pen | 
dirian pemerintah Belinda dan go- 
longan2 politik disini tentang dua 
soal jang penting itu, dapatlah Sea 
umumnja dinjatakan dengan kata2 : 

Pada umumnja a priori, mereka ti 
dak menolak dan dapat mengarti 
apakah sebabnja, maka bagi Indo- 
nesia statuut unie itu dirasa sebagai 
belenggu jang mengikat bathin rak- 
jat Indonesia. Dalam "hubungan itu, 

D oleh P.M. Sukiman menunda djaw: 

Cs. tentang pembebasan 9 tahanan. 

Terhadap interpelasi nj. Mudigdo 
Os: P.M. menerangkan waktu ini 
belum dapat Pemerintah menambah 
keterangan jang telah diberikan Men 
teri Pertahanan dan Menteri Sosial 

dari kabinet jang lalu tentang peris 
tiwa tersebut jalah bahwa soalnja 

maka utjapan Menteri Urusan Unie telah dan sedang diurus oleh jang 
dan daerah seberang lautan (MI- berwadjib dan seorang  anggauta 
NUOR) Ir. Peters “sewaktu Tweede (tentara jang bertanggung djawab 
Kamer membitjarakan anggaran be- atas kematian itu telah diadjukan 
landja. Kementerian itu, Ka, Tk didepan Depan Ia 

Djemaah Hadji butuhkan 10 
kapal ta 

Belur ada kabar dari yg Arabia tentang 
| pes dan cholera - . 

Ss: "TAMPAI saat ini Kementerian Agama belum menerima sesuatu ka- 

bar dari kedutaan Indonesia di Saudi Arabia tentang berdjangkit- 

onja pes dan cholera didaerah Yaman jang berbatasan | Tana Saudi 

' Arabia, jang tersiar kabarnja baru? ini. : 

Tapi walaupun demikian untuk | Wahid Hasjim dalam ' | pertjakapan 
dapat mejakinkan hal ini oleh Ke- | deng n Antara”. 
menterian Agama telah dikirimkan | Keterangan ini diberikan dalam 
tilgram pada kedutaan kita di Saudi | suatu '"bertanjaan sampai dimana ke 

Arabia guna mendapat pend lasan benaran kabar? disekitar soal ber- 

lebih djauh mengenai soal ini | i- | djangkitnja penjakit pes dan cho- 

kian Tn Tan Tg Tn lera jang telah tersiar itu dan apa- 

  
  

  
  

  

  

Djawaban Pemerintah thd interpelasi 
Mudigdo dan Baharudin ditunda 
ALAM sidang pleno Parlemen kemarin Pemerintah jang 

ligdo Cs. tentang matinja 16 tahanan D.I. dag interpelasi Z. Baharuddin 

mendapat bahan2 untuk disimpulkan 
dalam rentjana2 pekerdjaan dike- 

mudian hari, djawaban2 pun akan 
merupakan pendjelasan2 dan pene- 

rangan2 bagi penduduk jang biasa- 
nja hanja mendapat pengertian se- 
tengah2 tentang sesuatu jang ber- 

hubungan dengan peraturan2 dan ke 
pentingan pemerintah. 

diwakili 

aban terhadap interpelasi 'nj. Mu- 

pada waktu ini. Djika hal itu 
dapat, djuga USA menjerukan, supaja diadakan 

kompromi, jaitu garis NN berada digaris lin- 

Amerika Serikat telah minta ke- 

'supaja diadakan garis  genijatan 

orea berdasarkan kedudukan pasu- 
tidak 

i dapat dilakukan, apa- 

bila pihak Utara nun sungguh2 tidak akan 
Idgi, demikian Rw. 

hankan, bahwa garis lintang 38 de- 
radjat harus didjadikan garis de- 
markasi. 

Sidang dilandjutkan hari ini. 

Warren Austin 
pertjaja 

Wakil USA di PBB, Warren Aus- 
tin penuh pengharapan akan hasil 
perundingan gentjatan sendjata di 

Kaesong. Tetapi ia pertjaja, bahwa 

hasil itu tergantung kepada kebaik- 

an pihak komunis. 
|. Dikatakannja, bahwa' kemadjuan 
benar? telah diperoleh di Kaesong 
dengan persetudjuan agenda untuk 

pembitjaraan? gentjatan sendjata. 
  

Kesempatan djadi Hadji 
Perlop 3 bulan, 

djalan terus. 

Diperoleh kabar bahwa Kemente- 

rian Agama kini sedang sibuk me- 
njusun sebuah peraturan pemerin- 

tah, dimana tiap2 pegawai negeri jg. 

beragama Islam hendak mendjalan- 

kan hadji atas biaja sendiri, dapat , 

Giberi perlop paling lama tiga bulan. 

Dan bagi pegawai negeri jang su- 

dah bekerdja terus-menerus sedikit- 

gadji | 

  

  Stabilisasi Pena 
daerah. 

Dalam pada itu, dalam tanja dja- 
wab dengan anggauta2 pamong de- 

Mengenai interpelasi Z. Baharud- 
din Cs, P.M. Sukiman minta Peme- 
rintah diberi waktu untuk mendja- 

wabnja pada sidang hari Selasa 
tanggal T Agustus jang akan datang 
karena djawaban itu perlu difikirkan 

inasak2 dulu oleh Pemerintah. 
Sidang tersebut dipimpin oleh wa 

kil ketua Arudji Kartawinata dan 
dihadliri oleh 121“ anggauta.  Ha- 
dlir djuga Menteri Urusan Umum 
Peliaupessy. — Ant. 

Sa sendiri, jang memang masih per- 
lu petundjuk2 lebih dalam dari in- 

stansi2 atasannja. Karena, maka 

rombongan Staf ,,K” itu selalu di- 

lengkapi dengan wakil2 djawatan 

seperti pertanian, kesehatan, kemak 

muran, agama dan sebagainja. 

Achirnja dinjatakan, bahwa gerak 

an konsolidasi itu tidak dapat diren- 
tjanakan dalam djangka pendek, te- 

tapi memerlukan waktu jang lama 

dan radjin. Setelah dikundjungi dae- 

rah2 Jogjakarta Utara, Timur, Se- 

latan dan Barat, maka kini diren- 

tjanakan untuk mengadakan kun- 
| djungan djuga kedaerah tengah, se- 
perti di Sewon, Kalibajem dan se- 
bagainja, mengingat mereka pun 
menginginkan dapat bertemu dengan 

  

13 Orang tahanan 
melarikan diri 

' 13 Orang tahanan dari saksi poli 

si I sebelah Selatan Aloon2 Bandung 

Minggu malam jl telah berhasil me 

larikan diri, kabarnja menudju ke | 

sebelah Selatan kota. Sampai seka 

rang belum didapat keterangan, apa 

kah diantaranja telah ada jang ter 

    

ma
m 

ai 

sa, dapat digunakan kesempatan, un 
tuk menstabilisasi pemerintahan de- | 

nja sepuluh tahun dan belum pernah : 
mendjalankan hadji, selama Napi 
mendapat gadji penulfi.: 5 

  

— ASAL UTARA SUNGGUH2 TIDAK 
|. MENJERANG LAGI 

  

WARREN AUSTIN 
Dia pertjaja 
  

Insinjur Indonesia ke 
Amerika 

Pada permulaan bulan September 
|ja.d. dua orang insinjur Indonesia 
jaitu Sudibjo Hardjopertomo dari 

| Sleman dan R. Saifun dari Madura 
| jang baru2 ini lulus udjiannja di Se- 
| kolah Tinggi Mysore (India), akan 
(bertolak dengan K.L.M.. ke negeri! 
| donar, guna menjempurnakan pela- | 
|djarannja di Lowell Institute, Bos- | 
| ton, S setahun, atas beaja Dharma Sis 
| wa “Ikatan Dinas jang dikeluarkan 

| oleh Kementerian PP dan K. 
| Disampingnja beladjar kedua sau 
| dara tsb. akan mendapat kesempat- | 
an untuk menindjau beberapa perin- 
Insftian png Ta di U.S:A. dan Ca- 

3 mane EA 

  
| 
| 
! | 

  

P.M, Attlee: 
  

Inggeris akui 
nali 

Kerdja sama 
M, CLEMENT ATTLEE menja 

P Ilasa kemarin bahwa Pemerintah Inggeris telah 

prinsip nasio- 

sasi 
dengan Iran 

takan dimadieis rendah malam Se- 

prinsip nasiopalisasi minjak di Iran dan menurut pendapatnja apa jang 

hendaknja 
kerdja sama dengan Iran. 

Attlee menjatakan terima kasihnja 

kepada Presiden Truman dan Ave- 

rell Harriman atas peranan jang 

dilakukannja dalam usaha meri- 

ngankan keadaan serta memperte- 

mukan kedua belah pihak. 

Tidak disingkirkan semua. 

Dalam memberikan djawabannja 

atas pertanjaan jang dimadjukan 

oleh Churchill apakah pegawai2z Ing- 

geris akan tetap dipertahankan di 

Abadan, Attlee mengatakan bahwa 

mungkin akan diadakan eva kuasi 

dari sumber minjak dan evakuasi 

sebagian dari Abadan. 

» Ditambahkannia bahwa maksud 

Inggeris “bukanlah hendak  me- 
njingkirkan seluruh pegawai Ing- 

geris dari tambang minjak. 
Soal Mesir. 

Tentang Mesir dikatakannja, ia 

tahu- bahwa perdjandjian tahun '36 

tidak memuaskan, tapi sebelum di- 

adakan perdjandjian jang lebih 

baik mereka” harus menghormati 

persetudjuan jang ada. 
Inggeris dengan sahar sekali te- 

lah berusaha untuk mendapatkan 

persetudjuan mengenai Sudan, kata 

Attlee dan menurut  pendapatnja   

dikerdjakan dari sekarang na mengadakan sematjam 

Tentang, lalu lintas diterusan 

Suez Attlee' mengatakan bahwa 

untuk sementara waktu ia lebih su- 

ka tidak membitjarakan masalah 

itu, karena kini sedang  dikemu- 

kakan “didewan Keamanan. Ant. 

AFP. 

  

— Gedung Putih mengumumkan, 
bahwa presiden Truman akan hadir 

dalam penanfatanganan perdjandji- 

an perdamaian dengan Djepang di 

San Francisco jang akan dimulai tg. 
4 September 1951. 

menerima baik | 

“TAHUN VI — NOMOR H7 Yr 
  

  

(AK MAHDI | 
Dipanggil kembahi. 

Seiring dengan putusan Pemerin- 

tah jang telah menolak 16 orang pe- 

| gawai Kedutaan Besar R.R.T. untuk 

Indonesia dan erat pula hubungan- 

nja dengan pembatasan berger ak jg. 

diadakan oleh Pemerintah R.R.T. 

terhadap anggota2 Corps Diplomati- 

gue dan Consulaire dari semua ne- 

geri di Peking, maka kini Pemerin- 

“tah Indonesia sedang mempertim- 

bangkan untuk membatasi djumlah 

anggota2 staf Diplomatik dan kon- 

suler R.R.T. di Indonesia. 

Lebih djauh dapat “dikabarkan, 

bahwa Izak Mahdi, Charge @Af- 

faires Indonesia di Peking segera 

akan dipanggil kembali ke Indone- 

sia, demikian didapat keterangan 

dari pihak jang sangat mengetahui. 

R 190.000 
Ongkos perdjalanan Presiden. 

Guna perongkosan penerimaan Pre 

siden Sukarno selama 12 hari di Su- 

matera, maka Kementerian Dalam 
Negeri telah menjediakan sedjumlah 

seratus sembilan puluh ribu rupiah 

dengan pembagian R. 170.000 untuk 
daerah Minangkabau, dan R. 120.000 

untuk Atjeh dan Sumatera Timur. 

    
  

Protes Sarbupri & BTI 
Ngargojoso | Giri-   

i 
i 

  

wojo 
Berkenaan dengan tindakan2 jang 

dilakukan oleh A.W. Ngargojoso, 

Galam peristiwa pemukulan atas di- 
rinja Wirosumarto (masinis listrik) 
dalam peristiwa ,djudi dan listrik 

mati" serta pembakaran rumah2 jg. 

didirikan rakjat ditanah2 kosong per 
kebunan, baru ini Sarbupri Ngargo- 

joso dan BTI Giriwojo telah menga- 

djukan protes kepada jang berwa- 

djib, shb.: : 

a. Menuntut kepada Pemerintah su- 
paja pegawainja jang bertindak 

melanggar hukum dituntut. 
b. Minta kepada Pemerintah supaja 

menetapkan seorang A.W. jang 
betul2 dapat melindungi rakjat. 

Perlu kiranja didjelaskan, bahwa 

AW. Ngargojoso tsb. dalam peristi- 

wa ,djudi dan listrik mati” bebera- 

pa wa jl, ia adalah salah satu 
dari pemain djudi jang telah memu- 

kuli Wirosumarto jang dituduh me- 
ngadakan sabotage dengan kemati- 
an listrik, sehingga pendjudian ter- 

gang8u. “ 

t- 

Perajaan 17 Agustus 
Dengan pelhagai perlom- 

“badan kesenian dan olah raga. 
Utk meriahkan suasana-peringa- 

tan 6 tahun kemerdekaan Indonesia 
Merdeka, maka oleh Panitya 17 
Agustus Jogjakarta . diadakan per- 
lombaan pelbagai matjam, baik ten- 
tang kesenian maupun oleh raga. 
Perlombaan karang mengarang 

dengan pokok karangan: Memeliha- 
ra semangat 17 Agustus 1951 dgn 
susunan perkataan kl. 1.000 kata2 
diterima selambat-lambatnja tg. 17 
Agustus 1951. 

Olah Raga perlombaannja akan 
terdiri dari kratonloop, balapan 
speda, panahan, bulu-tangkis, atle- 
tik, —Malioboro-races, gerak djalan 
berenang, . rolschaatsen dan “ main 

tjatur! 
Pemenang? perlombaan akan di- 

sediakan hadiah. 

  

D “dulu menteri angkatan 
tara Jain merjatakan, 

1952 

Anggaran belandja angkatan da- 
rat untuk tahun 1952 itu mula2 di- 
taksir sebanjak 20.762.000.000 dollar.   

          Me aR Aa : an   

  
  

  

Pohan Sohinnan en 

Kedudukan Indonesia 
  

  

  

Ikah Kementerian Agama telah me- 
ngambil langkah2 jang Tea dalam 

kasian aksi pe-| 
milihan umum anta! 

soal ini. 

“Berhubung telah meningkatnja 

“Tentang maksud Mba ear 
| Agama untuk mencharter kapal2 

waktu? pemilihan umum, maka kini 

didaerah Jogjakarta telah mulai di- 

dari maskapai pelajaran Djepang 
guna - mentjukupi kekurangan ka- 
ipal2 jang mengangkut para Dje- 
maah Hadji Indonesia oleh Wahid 
| Hasjim diterangkan bahwa pihak 

ng maskapai pelajaran Djepang. itu 

dirikan gerakan? atau kesatuan? | telah menjatakan kesanggupannja. 

aksi untuk pemilihan umum guna. Jang Sian NN seka- 

3 : hi daya la rang ialah apaka apal2 dari mas- 
mempengaruhi masjarakat. Kai $ Batan tg Magdaik D 

Telah berdiri KAPU (Kesatuan | pakai untuk mengangkut Djema- 
Aksi Pemilihan Umum) jang terdiri |ah Hadji dari Indonesia ke Djeddah 

dari Masjumi dan 14 organisasi la- atau tidak, demikian Menteri. 

innja jan g g sealiran dengan Masjumi, | 

serta PKABT (Persatuan Kesatuan 
Aksi B: dan Tani) jang terdiri 
lebih dat 8 organisasi dan party. 
Badan? itu kini mulai mengada- | 

kan kamp: uje Wan beberapa pamflet 

mulai disebarkan dalam kota, 

  
kut 10.000 tjalon Djemaah Hadji In- 
donesia diperlukan sepuluh kapal 
sedang jang ada sampai sekarang 
baru kira2 enam kapal jaitu dari 
maskapai .pelajaran Kongsi Tiga 

    

4 

|dan Lloyd. Ant. 

  

Seperti diketahui untuk mengang- 

Pp ROF. Ir. W. SCHERMERHORN, bekas Perdana Menteri Belanda dan 

“bekas anggota Komisi Djenderal jang telah turut menandatangani 

| persetuajuan Linggadjati, sedjak tiga minggu jang lalu ini ada di Indo- 

Inesia, Dalam pertjakapan dengan Antara diterangkan oleh Prof. Scher- 

merhorn, bahwa kundjungannja sekali ini ke Indonesia tidak ada hu- 

bungannja dengan politik. Ia datang ke Indonesia didalam hubungan In- 

ternational Training Centre for Aerial Survey jg. berkedudukan di Delit, 

dan untuk pendirian suatu djawatan Indonesia buat mengadakan penje- 

lidikan dari udara dengan kerdjasama dengan pembesar? Indonesia jg. 

bersangkutan. 

Kedudukan Indonesia | djadi pusat perhatian dunia. Kemu- 

merosot. dian perhatian orang mendjadi pas- 

Atas pertanjaan, bagaimana me- |sief, sebab lalu Indonesia terserah 

nurut pandangannja kedudukan In- | kepada dirinja sendiri untuk menen- 

donesia didunia internasional dewa- | tukan nasibnja. Perhatian dunia kpd 

sa ini, Prof. Schermerhorn mendja- | Indonesia telah mendjadi kurang. 

wab, bahwa kedudukan Indonesia Politik bebas Indonesia di- 

sekarang adalah sulit. bandingkannja dgn. Ewit- 
Dikatakannja, bahwa dimasa re- serland. 

|volusi sampai terdjadinja penjerah- Atas pertanjaan tentang politik 

jan kedaulatan, Indonesia telah men- hehas Indonesia, Prof. Sechermerhorn 

mm bm 
si at 

| Lembaga Kebudasaan Intianesii 

nKon. Batawaasoh Gen stsehan 

van Kunsten 7) Weta nsehappen 

     

  
  

didunia serba sulit 
Politik bebas ta' perlu, Irian ta' ada harapan 

mengatakan, bahwa kedudukan In- 

donesia dalam soal ini djuga sulit. 

Dalam pada itu ia dapat memaham- 

kan sikap Indonesia jang dengan 

hati2 berusaha supaja tidak lekas2 

terlibat didalam Tea dunia 

dewasa ini. 

Politik bebas jang demikian tidak 

perlu didjalankan karena perasaan 

takut, dan inilah politik bebas jang 

sesungguhnja Gan jang resel. 

Tentang niat Indonesia untuk 

menghapuskan hubungan Unie Indo- 

nesia- Belanda dari menggantinja 

dengan perhubungan internasional 

biasa, dikatakan oleh Prof. Scher- 

merhorn, bahwa kalau memang itu 

jang 'mendjadi kehendak Indonesia, 

ia berpendapat, bahwa dengan tiada 

Unie pun, perhubungan diantara ke- 

dua bangsa “atas dasar . ,zakelijik” 

akan banjak memheri kemungkinan   
  

tangkap kembali atau belum, polisi lapa jang disebut ,,bapak2” dari ko- | rakjat Sudan mempunjai hak utk 

sedang berusaha Ne ear — (ta. Demikian keterangan Kepala | menentukan ham, kemudiannja sen- Pace memperingatkan kepada 

Ant. lojawatan Pradja Ta diri. Kongres, bahwa andai kata perang 

bagi. perkembangannja dimasa da- 

tang. 
Tentang soal Irian Barat Na 

kan oleh Prof, Schermerhorn, bahw. 
scainja sangat ruwet dan tidak la 
beri "harapan. Bagaimana penjelesai 
annja,xia” tidak da apat katakan. Ke- 
Gua belah pihak. terlampau terpe- 
ngaruh oleh sentimen. Dan saja ter- 
masuk pula orang2 di Nederland jg. 

tidak setudju beratus djuta modal 
Belanda ditanam di Irian Barat de- 
ngan tidak melihat keuntungannja 

jang pasti buat masa datang jang 
dekat, kata Prof. Schermerhorn. 

Tentang pendirian All Indonesian 
Service. for Aerial Survey jang men- 
djadi tudjuan jang utama dari kun- 

djungannja sekali ini ke “Indonesia, 

diterangkan oleh Prof. Schermer- 
horn, bahwa aerial survey (penjeli- 
dikan dari udara) adalah salah satu 

tjara penjelidikan ekonomi setjara 
mendalam tentang sesuatu negeri, 

Menurut“Prof. Schermerhorn bas 
njak sekali manfaatnja bagi Indo- 
nesia untuk mempunjai institut buat 
penjelidikan dari udara itu, jang ha 
rus merupakan suatu organisasi In: 
donesia 100 prosen. — Ant,   

Penjelidikan dari Udara. 

Biaja Angkatan Darat USA diperbanjak 
Utk 1952 ditambah 7000 djuta dollar 

ALAM Mt eontnja kepada Kongres jang diumumkan kemarin 
darat Amerika Serikat, 

bahwa budget untuk 
nanti perlu ditambah dengan 7.000.000.000 doilar djika sekiranja 

perang Korea masih berkobar terus/ 

Frank Pace, an- 
angkatan darat tahun 

Korea berachir sekalipun, dan Ame- 
rika dalam tahun jang akan datang 
ini tidak pula terlibat dalam perti- 
kaian dimanapun djuga, angkatan 
darat Amerika Serikat masih me- 
merlukan djuga budget tambahan 
jang berdjumlah berdjuta2 dollar. 
Dengan demikian maka djumlah 

pengeluaran militer untuk tahun 
1952 jang telah dimintakan kepada 
Kongres dalam bulan Djanuari 1. 
oleh presiden Truman dan jang ber- 
djumlah 60.679.000.000- dollar - itu, 
masih perlu ditambah dengan bebe- 
rapa djuta dollar lagi. 
Dalam pembejaannja dimuka pa- 

nitia tersebut menteri pertahanan 
George Marshali antara jain menja-   takan, bahwa ' Sovjet  nampaknja 
telah menipu rakjat Amerika, se- 
hingga rakjat Amerika mendapat 
kesan seakan-akan pada saat ini 
mereka sudah harus mengendorkan 
usaha 'mereka dilapangan produksi. 
Marshall memperingatkan, bahwa 
orang harus sadar bahwa Soviet 
kini terus menjusun  kekuatannja. 
Ant." Rtr. #' 

     Ana an 
“ Seorang wanita tua didaerah Pa- 
ku Alaman kelihatan aktif dalam 

pemilihan umum ini, Dia kumpulkan 
kartu2 pentjalonan pemilih, dari me- 
reka jang buta huruf, untuk diisi 
engan nama jang .tertentu?,   
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5: itu 
f | diusulkan supaja dibentuk suatu pa 

5 2 DAA, | terdiri dari anggota2 
2 Latah. Naa 

   

  

2 lowongan Merdeka Paendep Maa 
ga Ian - :   

  

$ ang 4 

m taufan interna- | ar 
Presiden harapkan 

inan jang 1 
ker relaratan ke-| 

um peraokia 
diden telah berbit 5 

: nlah rapat umuta jang 
Bresi den Bi ata 2 Dipa oetapai 

KEDAULATAN RAKJAT 
  

Hasuaha bnyak diri. 

    

     

  

' pera tah 
B8 sa 4      

    

      
ngannj: 

  

   
m wanita di Medan jang & 

| Gjam, Presiden katakan, Nana 
ik bisa “dibela 

gan ka- 
  

alan Pen 

   

  

imut kebal dari Turah desa 
itung ketjamatan - Gununghalu. 

li'in, peda hari ' Minggu tg. 29 
Djuli kira? djam 16.00 didesa terse 

an 1 diketahu i ada sedjumlah 
Ezola, gerombolan bersendjata jg |“ 

Mengrut dugaan dipimpin oleh Ah 
mad Sungkawa. 
.Monuyut 'keterangan itu, djumlah 

      

    
tanah concessie untuk Sadap Rus- 
|lan peri 5 i 

devisen negara sehingga pe Ju di- 
adakan kompromi dengan perhitung 
an jang bai a memelihara RI. 

jajam wedjangan Sirapat umum    

  

    

  

     
         

    
   

    
        

         
   

  

   

     

  

   

   

   

  

     

   

    
        

    

Dithuikatan bahwa. 
Kapan 3 pe aena Pan di “in 

    

       

CR terhadap 1 masjarakat 
DAaran Mato ke Solo baruz Ba dimuka para 

Te Ma Manan " “Indonesia dan anggauta2 Dewan 
E 3 an metmbs Ja Ma laga kgenai hu- 

ga soal2 te 

  

  

    

    

   

' mesota 5 gerombolan dikira tidak ku 

(rang & 
s1 lengkan aan datang dari djurusan 

tanah jang ditarik de $ 

4 mendapat 
1 orang. Sesuai dengan Peraturan Men 

Te Jang Pan darurat 

12 

| Atas 'initiatief Yari, Sobsi, 

dari 160 orang bersendjata 

4 Pa barat: Mereka disitu tidak 
melakukan sesuatu perbuatan, mela 

ka hanja kelipatan lewat ND: 
nt. , 

993 Kaum penganggur 
.. di Temanggung 

“Dari Kantor Penempatan. Tena- 

ga Kal. Temanggung didapat « cha- 
bar, bahwa dji alan penganggur jg 
tertjatat sampai 'achir bulan Djuni 

19,15, 

:| I(aloong). 

| pengawai 

Itahanan jang mentjoba 

BEAN. terrein pendjara, dan bergegas 

|totapi 4 

lanten) hingga di 
1 dak tertangkap 

| mengharap sangat pada jang berwa 
djib 

-5 

dari pendjara 
Hari Saptu malam jl. sekira djam 

kota . Tyjilatjap digenay HA RAN 
Oleh Jetusan2 revolver dipusat “kota 

Peristiwa itu disebabkan 
oleh karena temi bakang revolyer jang 

dilepaskan oleh kepala pendjara Udan 
kearah beberapa . orang : 

melarikan 

  

diri dari rumah pendjara. 
5 Orang telah berhasil keluar Su 

lari, 
diantar ranja "@ anat dibekuk 

"kembali, sedang jang satu jaitu Ra- 
namedja al. Salim San dari Kawung 

ksnja art ini ti      
      

      

      

8 Naas Sean pada saat d lepas 
-S Dekaga 

  

: Pata 
Sars DARMADI ji nala pendjara) 
mengaku kemenjesalannja, bahwa 
pendjaga dalam pendjara itu sangat ' 

kurang. Sterkte'jang sebenarnja ha- 
rus terdiri dari Grang (1 malam), 

saat ini hanja S orang. Dari itu, ia 

' 

untuk menghindari kedjadian2: 
Jang tidak diinginkan, agar pendja- | 

Lgaan diperkuat menurut sterkte jang 
« Si, 

seharusnja. 1 Na 

1 

  

perkara? Jketjurangan berajuu 
teit” jang kedbarnja bukan sedikit 

Sebagai per kara2 jang pertama di 
adjukan kemuka hakim, ialah 4 ma- 
tjam jang menjangkut 7 orang ter- 
dakwa dan telah diper iksa hari Sap- 
tu jang lalu oleh Pengadilan Negeri 
dihawah phaping hakim Mr. Astra- 
winata. 
-Daiam perk ara2 ini tersangkut na- 

ma Suria K artalegawa "jang pada 
zaman pemerintahan Pasundan per- 
nah djadi Menteri Perhubunga an Gan 

Lalu Lintas. C3 
Dalam perkara ini bukan hanja 

pembeli, tapi 'djuga pendjual (to- 
ko2 mobil) djatdi terdakwa. 

peslah dan masing? | 
IR 2.500-—. 
an pengadilan itu 
Sskan “41 perkara 

Pkn ja Gitu stal nlai 
- 
“ai 

    

    
    

  
Pada pemer 

telah: dap: at d     

    
       1951 ada 993 orang. Mereka. jang 

mendapat sokongan ada 101 orang 

|dan jang dihapuskan dari pendaftar 
2 Karena tidak memenuhi sjarat2j 

poker djaan sendiri ada 56 

  

teri Pepburuhan RI No. 7/1950 ten- | 
tang peraturan. pemberi lan sokongan, 
maka 78 orang penganggur jang ti- 
Gak dikerdjakan diberi sokongan bi ' 
asa masing2 Ik. R. 22,50 dan bagi me 

(di 

Patah) atau mengik cuti sesuatu Iatih 
han-kerdja mendapat Sea Ik. 
UR. 45. 00.-— Sm 

Panitya A3 Agustus 
Temanggung 

maka   
  

Ea 13 

kan 'bahan2 guna Sena na .me- 

tg. 29-7 jl. t did t 
man Mardi Luw h” "Tjaba, 

ntuan 20 dan 
pan, K3      

    

   
     

   
    
     
    

    
   
    
    

   
    

     
   

     

     
   

  

   

    

  

    

   

  

   
    

    

    

   

16 sedang SN hatnja sar. ena 
Bi ad , 

  

Ne- | “(Sobsil, 

MN “Rasidi (PSI) 
- | Bendahara: 'Soedarno (Sebda dan wa 

kil CHTH Sub Rapat-Umum/Resepsi: 

Rakjat/Olahraga: Martosoeroso dan 

Naa 

|| Pulisi-Militer. Sub Kesehatan” PMI 
“lan Kepanduan, Sub Eposisi: Perse- 

1 |tya akan mengadakan rapat untuk 
menentukan atjaranja dan rentjana 

      
- 2. 

“di Temanggung telah terbentuk Pa- 
"nitya Peringatan . Hari. Ulang Ta- 
hun ke-6 Proklamasi Negara R.I. 
dengan susunan sbb: Ketua: Soejitno 

Martosoeroso  (SSKDN), 
Oesman P eger (FPI)... Penulis: 

Ti Ba Armnrijah (Gerwis). 

“Akan ditentukan. Sub . Permainan 

wakil2 dari PPDI, PORI, 
Sub Z 

Wanita. 
jarah/Hibur: an Djanda Korban 

ng: Perserikatan Wanita. Sub 
| Penetangan/Propaganda: Ahd. Mtin 
dan wakil SBEKP. Sub-Perlengkanan/ 

11 Usaha Randiman dan wakil CHTEH. 
Sub Keamanan: Pulisi-Negara dan 

   

rikatan Wanita. Sub Documentatie: 
arso dan Anwar Hakim. Pani- 

   

   

! torfi et. 

: djadmilikn 

        
   
      
   
         

     

    

  

   
   

Per Kara jar (sudah diputus, ia- 
lah mengenar jual-beli sebuah aus 
to ,,priorite IX Ha” dan 2 fer- 
dakwa, Jaisi Bgn To 
Huverdink ma 
Gait dutonj 

Perkarzi 
ialah per 

  asih diundurkan, 
I-beli sebuah mo- 
taap jang hiuads 

artai Rakjat Da 

  

sundan (PRPY 
samrai ketan 

empat. 
kerkara,lang 

sebuah... mobil" 
sal cari toko: 

beli oleh seorang hb 
tert. TT 
Menurut Budhdesik ibuk terdubut te- 

lah didjual. Iagi, pula tidak  de- 
ngan surat pembelian jang sjah. 

| Sebagai terdakwa dalam perka- 
ra ini, ialah sipembeli.. (Van fiaas- 
tert) dan Baher dari toko mobil. 
Menurut keterangan2 jang dikemu- 
Kakan oleh. terdakwa dan saksi2 
auto” tersebut didapat oleh sipem- 
beli setelah ia - memadjukan .per- 
mintaan kepada komisi isiimewa" 
dan menerima suatu surat dari 
ria Kartalegawa jang pada v k 
itu djadi Menteri Pe huBupan dan 
Latu Lintas Negara P asundan. Pen- 
djual mobil toko Baner & 
kan dalam perkara ini telah men- 
djual auto dengan tidak ada rat 
pembelian ig sjah dari. ,prioriteits- 
commissie”. Ant. 

Kompelsika pamong pra- 
dja selesai 

Setelah berapat selama 3 hari la 
manja, maka pada tanggal 28/7 sore 

ji sudah diachiri konperensi dari Pa 

mongpradja seluruh Sumatera Sela 
tan jang dihadiri oleh segenap Bu 

etiga dan. ke- 

lah mengena! 
Jasa bera . 

“gan Bi: 
: ama Van Haax 

     

    

  su 

  pengetuarannj ja. 7 3 - patiZ Kepala Daerah “di 'Somatera 
  

  
Sote | 1 Buah Ke pegangan 

(0 Kab. Tjilatjap 

  

8 IDANG D.r,Rib NN Ti 
25 dam 26. ig, Aa #NENA ng 

Bra AN: 

1. Mongeahidin aan rapatnja 
pada Lgi 18 April 4953. 
Menetapkan peraturan hak pene- 
tapan dan pemberhentian “pega- 

| wai2. daerah Atitonoom: 
(polong ank sampai TIT ditetap- 
kan Oleh “Kepala Daorah, 
golongan UI s/d IV B ditetapkan 
oleh D.P.D., 

    

golongan IV C keatas ' ditetap- | 
pi kansoten Dip ru Nih 
3. Menetapkan peraturan tentang 

pemberian Sokongan dan tundja- 
ngan pada djanda pegawai2 dae- 
rah Antonoom jang suaminja 
meninggal dupia. 5 

4. Membuat peraturan tentang nge- 
netapkan batas memperguni akan 
hak kekuasaan DP. 
“Menetapkan ber Men pi   &

 
Sa
ge
 

sidang D. P. R. D. 

latjap, jang dilangsungkan pada tg. 
oleh 18 anggauta, antara Jain mt- 

1958 (mutafies & mutandies) buat 

  

  
Sa. Kiiropa (termasuk Indonesia 
Mena dan Tionghoa. 

Thunjidan se nclan ebeg 
(kuda Jum o De ngan ada Tan : 
arak2an pe inten LIIL itu kita da. 
pat mer 

: dek Dewan 'Tjah. 

| sekedar untuk men 1pererat da antre 

didenda R 2.500 

kemudian didjual | 

  

katy 

   iring 
Tut 
Dukaradja" NN 1 

itu 

  

       

    

an terdiri 

  

  

ang ar 

it SL un! 

memakai kari is, 

Iya Has          

  

    
   

      

    

  

tahui, “bahwa: per satuan 

dalam KLH. didaerah tsb. tampak 
eendrachtig sekali. Iring?an pengan 
ten OLH. itu dalam perdjalanannja |. 

Gikawal oleh beberapa orang Polisi 
Negara dari Kalimanah untuk men- | 
djaga kemungkinan2 terbadap rang 4 
orang/gerombolan lain, jang anti kes 
pada 1. Ii Ps 3 

      

  

ES sebesar H u 
2 

    

.3 .000, c—. “Han a guna “1 
kin spandoek & pamflet 
D IN k 
jang da 

    
Jono penerang. n jang didialankan oleh Djapendi ne. | 
Muna Gi Jogjgkarta itu sudah lama ber dajalan, dan MapamAi ada Hu an 
Desember tahun jang lalu. 

Dari Djapandi bagian mewartaan 
didapat. keterangan, ' 'bahwa yang 

Aan 28 : 
Atas per- 

angan   

  

      
   

ipat Maba bahwa date 
PN & Mana 

kerto akan mengadakan kurs £ 
Ger politik dan tjeramah2. lainnja, | 

  

nambah pengetahuan para angg 
ta-anggautanja. Penjelengga araan mn 
tuk itu diserahkan atas 'kebidjaksa- 
naan Dewan Politik ari partai tsb. 

    

| Seal djual beli kendaraan bermotor 
prioriteit dimuka Hakim 

ENG MyLaN Negeri Bandung sekarang telah mulai memeriksa 
beli kenderaan? bermotor ,priori- 
djumlahnja, jaitu mengenai kira? 86 

buah kendaraan jang sudah ditangan kedjaksaan gan selain itu hiasih 

lebih seratus buah lagi jang dalam pengusutan (polisi 

Selatan ini, Residen? dan. lain2 ang 

gota Pamongpradja . jang ditentu 
kan. 
Sebagaimana sudah diberitakan. | 

konperensi ini pada pembukaannja | 
| dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri | 

| dan selama konperensi dihadiri oleh 
| tiga orang pegawai tinggi Kemente j 

rian Dalam Negeri: 
Pamong2 jang bersangkutan seka 

rang ini sudah mulai kembali kedae 

rahnja untuk melakukan tugasnja 
| kembali. Kalangan pemerintah pro 

| pinsi tentang hasil konperensi ini nja 
takan, bahwa konperensi terutama 

1 
s 
i 

    

membitjarakan soal. dinas, maka ti 
dak ada hasil jang dapat diumum 

Ant. |kan. 

  

  
Irsalah- “ 

pegawai? pemerintah daerah. 
F6. Mengesjahkan  beloid Di: Pp. 

didalam melakukan . peraturan 
kenaikan hea pemotongan, sebe- 
Tam mendapat pengesjahan dari 
D: P, D. Propinsi. 

1. Penjabutan. peraturan ' Kabupa- | 
ten tentang nikah, talak: dan ru- 
dju', karena sudah adanja Pera- 
turan Pemerintah mengenai soal 
tersehut. : 

8. Peratiran merobah kenaikan hea 

pemakaian tanah2 “pasar Auto- 
.noom untuk kendaraan2. (hus, 

Kios dan dokari. 
9. Peraturan tentang 

beaja mengubur djenazah bang- 

Iman” Slirodiwismo . du 
Digamb bara 

sambil 
say "itu, an. 

ipat disimpul- 
1 sebesar itu 

sebagian Nan han digunakan an 1 
pembikiran:: spandoeken dan pan 
Met? | sada Nu 

aa sik2 pehak resmi. 

Kalangan “resmi mengatakan ke- 
pada wartawan KR. dengan. bisik2, 
bahwa sesungg ihnja penerangan 
Cari Djapendii 'kurang - sangat, 
dan boleh Una n tidak bisa di- 
rasakan oleh:r Ternjata sam- 
pai kini tidak 20 kk orang jang 
memperhatikan “akan pemilihan 
umum ini. Kalau hari2 achir di- 
njatakan oleh: pihak KPPP Jogja- 
karta, bahwa djalan pemilihan 
umum menggembirakan, maka itu 
tergantung akan kegiatan2 partai2 
dan organisasi2 jang mengadakan 
ikampanjenja setjara perseorangan. 

Demikian kalangan resmi. 
Malahan"didalam pertjakapan dgn 

    

  

   

   
    

   

  

    
   

pihak balaikota Jogjakarta tentang 
kekurangan penerangan hal ini, di- 

Injatakan dengan tegas, bahwa hal 
litu adalah “betul: Penerangan dari 
aan memang dianggap kurang 
betul demikian Tana pihak 
balaikota. 

KPPP aktip. 
'Dalam hal penerangan.ini pihak 
SPPP Jogjakarta jang sungguh2 

Meskipun sebetulnya KPPP 
1 menjelenggarakan bagian 

tehnisnja sadja, tapi karena kurang 
nja penerangan djawatan penerang- 
an, maka KPPP turut djuga mem- 
banting hal! penerangannja. Kesung 

han ini dapat diketahui, bahwa. 
hasi 2 jang telah ditentukan 

  aktip. 

  

   

     

    

    uh - tengah para makmum. 

shnja. 

  

& 
  

ya 

niman 
LH. 

   
djilma pada diri Slirodiwismo. 'Me- 

nurut kererangannja, 
sebutan Ratu Adil pada waktu. ia 
merantau sepandjang “pantai selat- 

an pulau Djawa Gimana ja ketemu 
dengan Njai Ratu Kidul. Hingga se- 

“karang di Parangtritis masih ada pa 
sanggrahannja Slirodiwismo. 

Gerakan tersebut pusatnj ada 
dua, Jang pertama, ialah di Muntil- 

an itu, ialah H.B. atau Hidup Betul 
jang langsung dibawah pimpinan Su 
rodiwismo. Dan. jang jaimnja, jaitu 
P.B. atau Perkumpulan Betul berada 
di Kiapasawit, Purbohnggo, diba 
wah pimpinan Wakil hnan Daresa 
djatikusumo. Dikatakannja, bahwa 
segala wet, segala undang? datang- 
nja dari HB. itu, sedang P.B. di 
Purbolinggo itu hanja. mendjalankan 

,atau melaksanakan segala apa jang 
#dibikin oleh H.B. Dengan demikian, 
| dapat diartikan, bung HB. itu ada 
jlah sematjam Badan Legeslatif, dan 
P.B. sebagai Badan KHiksekutif' dari 
ILILH. Katanja, tidak ada wet atau 
jundang2 dinegeri kita jang benar, 
ketjuali wet jang datang atau dibi- 
kin dari dan oleh HL.B. itu. Djadi, H. 

|B. itu adalah badan atau instansi 
Ijang tertinggi. bukan sadja dinegeri 
| kita, tapi diseluruh dunia. Djadi, de 

Jndang2. Dasar Repu- |ngan begitu, 

|bik Indonesia menurut pandangan 

  

     
menaikan" Si irodiwismo dan II.H. adalah tidak 

Lbetul. 

Oleh ' karena itu, maka sekarang 
Lorang. tahu dan mengerti mengapa 

            Menraya 

PASANG GAMBAR 
  

    

  

      

N
 

Ta
 

T
n
 

  
  

  

iimendapat | 

Slirodiwismo dan 
4 

Rj ia 

(Oleh wartawan KR. na, 

  

   
  

untuk menerima kewad jiban menga- 
tur peperintahan seluruh Indonesia 
jang Betul, langsang berturan-tarun | 

Gan diberi tugas djalannja bikin ke- j 
amanan tentram, makmur, Dikata- | 
kan dalam tilgram tsb., djika. dalam 

tang, maka dianggapnja Presiden 
menolak. 

Men urut Darmoguno, Sekretaris- 

  

HH. pun telah mengirira surat2 
hai tudjuan | dan maksud I.I. 

tin kepada beberapa pembe- 

Stansi dan kementerian 'R.L, 
djuga kod pemerintah? India (Neh- 
Tu BR.RIR, Belgie dll. lagi. | Kita 
tanjakan kepadanja, apakah djuga 

2. Jaga, bermaksud menempatkan wa- 

kufnja Iman” dinegeri2 lain, teriu- 
Lama, jang dikirimi surat2 itu, Dja- 
Mangan Mereka sendiri, ' negeri2 

luar, nanti kalau sudah tahu di Dja 
wa ada Ratu. Adil, kan 2mentjari sen 
diri kemari”. 

Agak menarik perhatian pula ba- 
£i kita, diantara jang dikirimi surat2 
itu, 'terddpat dan tertulis Sender C. 
OP SKI. Kita tanjakan, apakah itu 
sender.CC, PKI? Dan dimanakah ke 
dudukannjat Darmoguno tidak mem 
beri djawaban. Demikian djuga Sa- 
kiran, jang menurut kesan kita, ia 
bertindak sebagai Acting Sekretaris. 

Siapa Slitodiwismo. 
jang. menurut kete- 

rangaanja sendiri sekarang, berumur 

12 tahun “(tahun Djawa), waktu 
Inasin mudanja disebut Den Moh. 
(Mohammad). Dulu djadi Lurah Ga 
takgamoi (Muntilan). Kemudian dja 
di djurutulis dan pernah ajuga djadi 
Komandan Polisi Muntilan, Ia mem- 

18 oreng anak (3.perempuan 

1 9 Jaki2). Beberapa lamanja ia 
anta (lelana), terutaria sepan 

iatan Djawa). 

   
ser mM 

  

  

Slirodiwisi2o 

    

   

    

  
    

Ks tangan LIL Gliro artinja 
dissukama, Ian wismo-raga. 

Muslimin dan Tipu Mushmin. 
Mengenal kain Muslinta,  Siirodi 

deh 

Njawa: 

    

   

  

| wiSmo menerangkan kepada kita, 
bahwa Muslimin dan Muslimin ada 
ud. limin dan” ada Tipu   

min adalah “orang3 
sedang Tipu Musli 

Lorang2 jang tidek beras 
Pakan beragama, Jarig 

tahu dan uUdak bisa sembah- tidak 

jang mengaku tahu dan bisa sembah- 

jang. 

diwisimo diartikan 

(1). 
IH. (Iman Igama Hak) atau iman” Slirodiwismo ,,Panatagama 
dikatakan djuga oleh mereka aa tempo hari mengirim 

Iman Igama Hidup, atau berarti Hi 5 aa b.No. Vi-n).k zepa. da Pre- 

dup.Betul, dengan singkatan . H.B. ig berisi spj Presiden 
Hidup Betul, Katanja, ialah ' Ratu S s datang di Kadiluwib, 

Adil (RA) dan Ratu AGil ita men- | ereruan ongyhadap” Ratu Adi, 

Mapan $ 

M. perijakapan dengan R.M. Darjono kepala Djapendi: dogja- 
didavat kabar, bahwa begroting gina pemilihan unumr sadja 
nakan oleh. djanwatannja. sehesar. R. 30.000,—, Menurut Pan 

ngenai. Pp: 

    

      

(oleh KPPP ternjata diikuti 
baik? olen rakjat. “Tetapi : 
politis dalam 5 .) 
“pemilihan umum ini tidak kentara, 

dan mungkin tidak di selami betul? 
oleh .rakjat. Sedang perkara p 
rangan tentang politiknja, 
ikan kepada Djapendi. ja 

Dalam Jlaporannja KPPI menga- 
takan bahwa hampir separo dari- 

  

  

  

  

| pada pendaftaran pemilih umum, di- 
per rgunakan Oleh kaum wanita. :Ke- 
aktipan ini ternjata akan kegiatan 

dari organisasi2 wanita sadja. 
  

Tegenmosi gedung 
disangkal: 

BERHUBUNG Ma adanja te 
genmosi dari kepala djawatan ge 
dung2 daerah Jogjakarta/Surakarta, 

U tjabang Pekerdja I Jogjakarta 

dipengaruhi dan dihasut oleh 2.0rang 
pegawai negeri, maka  kini.:pihak 
|SBPU mengeluarkan sa gkalannja 

dengan keras. SBPU tja Peker 
dja I Jogjakarta tidak m tima tu 
duhan kepala djawatan gedung? da 
erah Jogjakarta/Surakarta tersebut. 

Peladjar2 Lampung di 
Jogja mendapat 

perhatian 
Dewasa ini telah datang seorang 

Gari Djakarta jang akan menindjau 

keadaan para peladjar2 dari Lam 
pung jang sedang menuntut. penge 
tahuan dipelbagai sekolah lanjutan 
di Jogja. 
Penindjauan tersebut  ditudjukan 

untuk menentuka.: mereka “jang 
akan mendapat bantuan peladjaran 
(studie-fonds) dari Ikatan Kebuda- 
jaan Lampung di Djakarta. 

Perkumpulan Tionghoa 
Katholiek 

Baru2 ini di Jogjakarta telah di 
bentuk sebuah perkumpulan “Tiong 
hoa Katholek dengan diketuai B. 

|Sim Goan Tiong dan V. Ong Gien 
| Nio sebagai secretarisnja. 

Maksud dan tujjuan perkumpulan 
itu ketjuai mengorganiseer orang2 

Tionghoa Katholiek dan jang mena   

tempo 14 hari Presiden tidak da-" 

ruh hati kepada agama Katholiek, 
|ajuga melakukan pekerdjaan sosial 
menurut azas2 Katholek suntuk 

lorang banjak umumnja dan untuk 

| golongan Tionghoa Katholiek:chusus 

inja. 3 

Nasib pamong kelurahan 
minta diperbaiki 

Dalam sidang dewan Perwakilan 
Rakjat Kelurahan Panggunghardjo 

| jang dilangsungkan . padastgl. 15-7 
|dan 22-7 jl mendapat kundjungan 27 
anggota. Oleh sidang tadi telah di 
arabil keputusan tidak menjetudjui 
peraturan lungguh kepada Pamong 

Kelurahan dengan mengirimkan usul 

kepada Pemerintah D.I. Jogjakarta: 
1. Supaja dengan segera- mentja 

but peraturan  tambahan:lungguh, 

2. Gidjalankannja Maklumat Peme 
rintah D.I. Jogjakarta No. 16 th. 
1946: 3.. memperbaiki nasib pamong 
kelurahan dengan djalan lain jang 

tidak merugikan desa: 4. menjo 
kong keputusan kongres PPDI tgl. 
25-28 Mei 1951 di Surakarta dgn 
pemberian status Pegawai Negeri ke 
pada Pamong Desa dan diputuskan 
pula mengandjurkan kepada"rakjat 
dalam lingkungan kelurahan: Pang 

gunghardjo, agar tenang terhadap 
soal tambahan lungguh sebelumnja 
ada peritjabutan Pa . 

17 Peti obat2an dikirim 
-ke Vietminh 

"Didapat kabar, bahwa. oleh Pani 
tya Pembantu Vietminh telah dapat 
mengumpulkan obat2an sebanjak 17 

peti. Obat2an jang akan dikirimkan 
ke Vietminh Ho Chi Minh berupa 

matjam2 obat a.l. serum, kinine. 
Pengiriman tersebut adalah. jang 

kedua kalinja, sedjak panitya jang 
diketwai oleh Dr. Tjoa. 

P.I.R. Bantul Timur 
Pemilihan umum. 

Minggu tg. 29 Party Persatuan In 
donesia Raja Bantul Timur telah me 
ngadakan rapatnja mendapat kun- 
djungan & 2000 orang. 

Dalam rapat Dewan Party,Pusat 
'B.P.H. Purbojo. Secretariat Ki, Kusu 
mobroto dan pengurus lainnja Ki 
Darmojuwono dan Ki Djojodinomo 
hadir djuga. 

Rapat tersebut membitjara kan 
hal2 mengenai masalah pemil han 
umum dan lain2 jang mengenai ke- 
'pentingan Party PIR. ' Tg 

  

Jogja Singkat 
— Kantor Assainering Kota “Jogja 
adalah bagian dari Djaw. P.U. Kota 
pradja Jogja dan Pena aN .Go- 
wongan 5. 

  

SOBOHARSONO: ,,Pinocehio" (film 
CartOON) — segala umur, 

SENISONO:  ,ZAMBA" Jom Hall, 
June Vincent — Segala Tr 

LUXOR Road house” Ida” 1ypino, 

  

  Cornel Wilde, Celeste Holm, R hard 
Widmark — 17 tahun. : 

RRX: Song of my. heart! Ya |Krank 
Sundstrom, Audry hong "Michael 
Rasumy.— Segala un Lt. 

INDRA: ,,Bataan” Robert “Raylor 
13 tahun, 

jang mengatakan, bahwa mosi SBP 
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5 wa 3 orang djenderal, 4 orang kolo 

   

   

ke tepi aj Hua kesengsaraan 

ch Tn oleh 
(Arihur dan 

     

   

   
       

Truman, dan menjebut politik” tan 1 
| sebagai politik” bangkrut. 

IDi Asie, ball? pondudak kota mau 
pit kaum tani, 'rakjat tak merasa 
baitya djenderai Mac Arthar menge 

| dan mengerti soal? NN " 
    

     
   

  

latihan? jang didapatnja, se- 
militer tilak mempunjai ke- 

dalan untuk menotapkan sjarat2 
ial dan ekonomi dat. MG sb 
dapat Gipertjajai Sa p 

sehat atau PERUM s 
— Ant-Reuter 22 et Y 

    

1 weh Win tolong | ' Amerika 
Dinar Mena Gi Madjelis Ren ' 

dah mengenui pojitikk Izar negeriIng 
Feris, penapin, epposisi Winston 
Gharenili antara lain minta kepeda 
Amerika Serikat supaja Kamainkan 
peranan baru di Fimur Tengah un- 

  

tik memperbaiki kehormatan dan (4 
mengemUstikan kekuasaan Barat di 
sama, jang katanja diabaikan sanga 
sekali oleh Neo nan h buruh Ingg 
ris.- 
Dikataka n, hawa onta sendi- 

ri tidak dapat mengintbangi -keru- 
gian2-jang disebabkan olen Kesala- 
han2: kaum sosialis Inggeris selama 
@:tahun memegang Kekuasaan. —I 

. Ant-UP. pe 

  

  Opsir2 'tnogi' Polandia 
dituntut 

Radio ' 'Warsawa mewartakan bah 

nel dan seorang letnan Polandia ki 
” sedang dituntut oleh Nan Aan 

iter di Warsawa dengan tuduhan 
ngadukan kerdjasaroaa dgn kaum 

imper ialis dan melakukan gerakan2 
subversief. 

antara para terdakwa itu terda 
pat koionel Marian Utnik dan kolo 
nel Sianislaw  Nowicki, kejua2nja 
anggota staf umum tentara Polan: 

dia" jang bertempur dengan Inggris. 
dalam perang dunia kedua, — Ant. 
Reuter. £ 2 

Inflasi di A Australia 
Menurut siaran Radio Australia, 

peruuna jaentc “ Austraha, Robert 

Menzies, telah " mengundang suatu   

Kap mana Gengan . maksud .untuk., 

membitia kan. tjara2 mengerang 
inflasi di Lap Dea Ia, 

Konperensi ini “dihadlir'r oleh 60 
orang utusan, diantar anja wakil? da- 
ri organisasi? buruh, organises2 ma 
djikan, organisasi2 wanita serta Or 
ganisasid geredja. 

Pertempuran di Indo 
bada hina 
“Menurut komunike jang dikeluar- 

kan oleh markas . besar pasukan2 
Perantjis pada hari Senen, pasukan2 

Perantjis telah.berhasil menewaskan! 
200 orang anggota pasukan? Ho Chi: 

Minh dan dalam pada itu kehilangan 
2T orang dalam suatu. per tempuran 
pada hari Senen. 

Pertempuran tersebut terdjadi di 
daerah sebelah barat.daja ibu-kota- 

Annam, Hue, jang terletak Gi Indo" 
China Tengah. — Ann PR eta an 

  

  

.Pesta Pemiiolalaa”. 
.di Hiroshima 
Memperingati meledaknja 
bom atom: jang pertama. 

Swatu-pesta perdamaian” akan di 
adakan setjara besar-besaran di Hi 

roshima pada tanggal 6 Agustus jg 
akan datang, ja'ni hari" meledaknja 
bom atom jang perah, 6 tahun jg 
lalu. 
.Bari itu Hisea diperingati sebagai 

hari mendjelangnja perdata ,    

  

ngati pula Korban? bom' Stang ta 
Pada ajam 08:15 waktu setempat, 

jaini saat melc daknja bom atom ig 

pertama, lontjeng perdamaian akan 
mendengung diangkasa dan semua . 

penduauk Hiroshima" akan berkum 

“geris. mengenai supaja 

, tertentu 

(tindakan     

  

pul minta do'a. — Ant. Sa 

    

“MWAHARLAL NEHRU, .perd 
hari Selasa kepada perdana me ter Pa istan, 

5 
untuk datang di New Delhi, wa 
membitjarakan dgn. tidak . be x 

(Tentang permintaan Pakistan Su- | 
paja pasukan? India ditarik mundur 
Nehru katakan : '»Bagaimana pun 
ajiga alasan tentang persiapan ka- | 
nii untuk mengadakan perang ( P1 Pa- 
kistan, dan ketakutan" 4 
kini mer adjalela, tetapi un 3 'kami 
ada alasan2 jang mengharuskan su- 
pajZ meneruskan mengambil. tindak- 
naa span ia t 

  

   

  

Peres pe I 

Nge kete, Murree dan desa2: disekitar- | 
« nja di Punjab Barat malam .Senen       

      

  

  

ng “ovaritiis jang mentjo. 
daki $ anang Nanda Devi, | 

F Mega agan Eh Hi | 

        

     ip. Keduanja, Ro 
ger Duplat dan G gne, ma 
sing? berumur 32 dan 2 Fani 
#,Dalam sebuah karangan dalam | 
Jaranan berhubung dengan Ne 
Angkatan Laut Soviet hari Mingg 

ay Mika takat, bahwa pelaut? Res bla 
lah jang pertama ge mendapatkan 
pantai Pasifik Asia dan Amerika 
Utara, dan ahli? ilmu Le Dai 
Bovjetiah jang pertama? " gin- 

Ta aan sipil di 2 
   

lam kota dan sekitarnja 

  

Baru2 ini ai Teheran, beratus-ratus 

aa gak slogan. 

  

    

   
kaum laki2 dan wanita mengadak an demonstrasi serentak menentang 

' kedatangan Harriman. Demonstrasi dilakukan dengan arak- arakan didjalan-djalan besar dalam kota dgn. 

atm etanii bak Ll 
kena Na FE 

naa e San Frans 
Da Kh Usut Sasa 
demen, 

jang menget 

  

Kalangan2 tahut di 

  

K
e
n
 

  

   

  

   
Mepan”, 

gantung pada teaksi Washungtan ter 

djelasan mengenai beberapa pasa 

an. 

Yimes' memperoleh kabar, 

an perdamaian Djepang 

rika Serik ika 
Menurut katen angan 

ratnja itu 
unandemen: 

Jd. Sesuai 

Xalta 
dengan 

pelan Kormosa 

pala RRT. 

sukan2. Amerika Serikat) 
Djepang haras “dihapuskan 

Kork Times”. — Ant-UP 
  

Perbatasan Yugoslaviaj 
Italia didjaga keras 

  

  

ran dengan pen terbang. 

ke" at “Djawaban Iran baik. 
“Lebih landjut Afp. kabarkan, me- 

nurut kalangan - jang mengetahui 
djawaban Iran terhadap nota -Ing- 

dimulainja 
lagi rundingan tentang sengketa 
.minjak Iran-adalah baik dan bahwa 
rundingan pada tingkatan pemerin- 
tah antara kedua negeri itu akan 
dapat dimulai “dalam, waktu jang 

  

' bertemu dengan 
adegh. 

Duta besar Amerika di Teheran, 
Henry Grady hari Senen tejahi ber- i.. 
temu dengan perdana menteri Iran ' 
BEDA miAg Mossadeg h untuk mgm- | 

One 
:k 

beri pendjelasan lebih landjut 
nponsi tukar“mepukar pesan anta- 
ra pemerintah Iran dan duta keli- 
ling. Amerika Averell Harriman. 

Inggeris. : 
Herbert Morrison, menteri 

Stokes Lord Pridy .Seal, akan .me- 
ngetuai missi Inggeris ke Teheran 

jang. 
dibitjarakan- dengan pe 

segera seteiah beberapa hal 

merintah Iran, 

. 20000 Bajak Syria 
mogok : 

Menuntut Hensikan Ha 

  

Kira? 20.909 orang pegawai nege- 
ri Syria, dari pegawai tinggi sampai 
@jurutulis, pada 'hari.Senen “mulai 
mogok dalam usahanja untuk men- 
dapat kenaikan gadji. Semua djawa 
tan pemerintah berhenti bekerdja, 
sehingga seluruh negeri terputus sa 
.ma sekali dari hubungannja dengan 
luar negeri. 
“Baik dinas pos maupun djawatan 

telepon tidak bekerdja  semuanja. 
Kabinet Syria baru? ini telah me 

njetudjui pengeluaran fonds sebesar 
11.000.009 poundsterling untuk keper 
luan kenaikan upah itu, akan tetapi 

untuk mempeladjari lebih landjut ke 
putusan kabinet tersebut. 

Panitia pemogokan mengumum- 
kan pada hari Senen, bahwa. pemo- | 
gokan akan terus berlangsung sam 
pai parlemen menerima baik kenai- 

dk Sa NA itu. — | Ant-Reuter.. 

  

nteri India, mempersilahkan 
Liaguat. Ali Khan, 

| terserah kepada Sae Tab gupa! 
rsjarat ' hal mengenai kedua n 

telah mengalami penggelapan 4 3 
hubung dengan latihan bahaja 
ra, eng 33 sekonjong2 1 djam se 
nja baru diumumkan: 5 
   

ngan menjusun pertahanan 

   department. 8 
Djuru bitjara kementerian 

USA menjatakan, bahwa A- 
ka Serikat ay Pen jkali 

dia untuk mengendalikan sikapnja 
jai ig keras dalam usaha Jagoan 

ri masalah Kashmir. 
sementara itu kalangan diplo- 

matik : :di Washington  menjatakan, 
bahwa : pemerintah Inggeris - terus- 
menerus mengadakan kontak dengan 
kedua negeri. Commonwealth tsb. 
dan telah pula mendesak ' kepada 

   
  

  

| mereka supaja mengambil sikap jg. 
moderat dalam menghadapi pertikai 

annja tentang Kashmir.itu: « 
Dikatakan, bahwa Amerika Seri- 

kat tidak pula memadjukan sesuatu 
|suggesti jang istimewa, akan tetapi 
telah mendesak supaja India dan Pa- | 
kistan membantu - Dr. Frank Gra- 
ham, perantara PBB untuk Kash-   djakkan kakinja diatas Antartik (da | 

erah kutub Utara Da 
  mir, 
pertikaian tsb. -—— Ant. Tn 

“Sengkets Nintak:” 

riman Tn. ke Iran 
— Stokes ketuai delegasi Inggeris 

'TUSAN Istimewa presiden Truman untuk Iran, Averell Harriman, 
pada Senen sore ini telah meninggalkan London menudju ke Tehe- 

cs ketus missi 

tuar 4 
negeri Inggeris katakan kepada par! 
.lemen .hari..Senen, bahwa Richard: 

ini tertunda -karena pani- | 
|'tia keuangan parlemen memutuskan 

dp 
ta 1 

Berita pers dari Murree tanki 
bahwa komite pertahanan sipil se- 
Jain menjelenggarakan latihan2 peng 
'gelapan kota djuga telah mulai de- 

sipil das 

da3 : 

  

'Iperdjalanannja ke London. Ia 

Te EKP Surat2 kabar Italia mengabarkan, 
aa Ai anna Mann bahwa pendjaga2 perbatasan Yugo 

slavia telah menembak mati 3 orang 
Kedjadtan2 politik pengungsi jang mentjoba menjelun 

dup ke Italia melalui daerah perba 
tasan didekat Gorizi pada malam Se 
nen. 
Dikatakan, bahwa “ korban jang |. 

ke-4 mendapat juka2 berat dan tiaaix 
diketahui nasibnja. — Ant. - Rtr. 

penting? 
Sekitar kundjungan Emir 
Abdullah ke London. 

Mangkubumi Irag Emir Abdullah 
pada hari Senin bertolak dengan pe 
|sawat terbang dari Amman ke Bai- '! 
rut (Libanon) dari mana ia kemu- 
dian kabarnja akan melandjutkan ' 

ber- 

  
  

Berlin dibandjiri Pemuda 
maksud menemui perdana menteri Lai : 

Pant Lage : CA Telah sampai di sektor Sovjet da 

Trag Noury Pasha jang pada waktu | ri.kota Berlin pada hari Senen 700 
In Peraga: (Pamit | pemuda Perantjis dan 100 pemuda   5 Sjarat Korea Selatan 

Tentang senjata send jitu. 

3 Djurubitjara pemetintah Korea Se: 
latan, mengenai rundingan gentjatan 
sendjata di Korea mengemukakan: 

5 sjarat: Tgn 
1. Pasukan2 Tionghoa harus ditarik 

kembali hingga meliwati sungai 

Yalu. 

2.Pasukan Korea Utara harus dilu 

tjuti. Pasukan. tersebut telah di 

tjap sebagai agreser oleh PBB: 

Dan 'agressor harus dihukum. 

diharapkan. — Ant-AFP. 

berachir « 

Kalangan2 resmi di Amman tidak | 5: 

mau memberi sesuatu keterangan Ingkeria nik MEN pera Jaa 
5 pemuda, jang akan 
mengenai tudjuan perdjalanan Emir | : 
Ahdullah ke Lendon itu atau menge | tanggal 5 Agustus di sektor Sovjet 
nai hasil pembitjaraan2nja di : Am- | Mn Mean An na at 
man, tetapi kalangan2 politik ber- lag a Hn 5 Aa pi ada a 
pendapat bahwa kedjadian2 politik | jemput ole rombongan2 pemuda 
jang penting tidak lama lagi dapat ' Heeean Timur, demikian menurut 

  

Perundingan Kaesong seret 
Daerah demiliterisasi sulit 

OMUNISE resmi jang dikeluarkan kemarin dulu setelan selesai 
perundingan jang ke-14 di Kaesong menjatakan, bahwa.sidang tsb. 

kenjataan, “hahwa kedua belah pibak dengan kokoh 

  

K   
3.PBB harus  menjetudjui bahwa 

tak. ada pihak ketiga jang: akan 

memberikan bantuan militer atau 

ekonomi kepada Korea Utara dan | 

RRT. : | 
4. Dalam semua,hal mengenai.Korea, 

  

dengan resmi diwakili. 

|. Pendek kata souvereiniteit peme- 

rintah dan kedaulatan teritorial | 

Korea harus tak boleh dilanggar. 
Ant. - UP. 

Pakt Pertahanan 

mengatakan, bahwa Pakt Pertaha 

nan antara Djepang dan Amerika Se 
rikat akan ditanda tangani di San 

Fransisco dan tidak di “Washington, 
Kabarnja delegasi untuk menanda 

tangani pakt tersebut akan pergi ke 

Francisco dengan delegasi untuk me 

nanda tangani naskah perdjandjian 

perdamaian Djepang. — Ant.- AFP. 
    | 

Pasukan2 bilik untuk 
. melawan India? 

Kantor berita Unitea Press of In- 
Gia kemarin dulu mewbrtakan, bah- 

wa beberapa partai politik Nepal ig 
menentang Partai Kongres'baru? ini 
telah menerima surat? dari bebera- 
pa orang Pakistan jang terkemuka 
dalam mana dinjatakan bahwa peme 

| rintah Pakistan harus minta bantu- 
an orang2 Ghurka untuk melaayan 
India. 

Salah satu surat itu menurut kan- 
tor berita tersebut menjatakan bah 
wa, India ialah musuh bersama dan 

| telah merampas Nepal dari pada ke 
(TA —— Ant-AFP. 

x 

M 

Djepang - Amerika? 
Kan 2 i strategis jang penting 

Kalangan jang berkuasa di Tokio ' 

Republik Korea (Selatan) harus | kota Korea Utara. 

! 

|ra. difront pantai Timur pasukan? 

| tempur 5 hari lamanja. 

'atas kota tersebut oleh pesawat?! 

i jang terbit di Hongkong, RRT kini 

i ke Korea 

mempertahankan pendiriannja masing2 mengenai permhentula op Gasrah 
demiliterisasi. (Sudah kita muat kemarin pendirian tsb. - (Bed). 

Sidang ke-14 diadakan hari Sela- 
| sa kemarin mulai djam 11 setempat. 

mungkinkan ia baru2 ini mendapat 
kenaikan pangkat djenderal, “Van 

! Fiset seterusnja menjatakan bahwa 
Onpovang bom. : Haa 5 

Pyongyang dib walaupun pembitiaraan2 .centjatan 
Pesawat2 PBB pada hari Senen sendjata sedang dilangsunskan, n2a- 

Ini Mah gaephom Kapapeyang. 2 | mun Tentara ke-8 akan tetap was- 
2 adio Py Ten “pada. Dikatakennja, bahwa ia per- 
YAA dlm siarannj hari Senen mem- : tjaja akan kehendak baik jang diba | 
benarkan berajaminga Keno wa eleh delegasi PBB ian begitu pu 

la delegasi Utara ke perundingan? | 
pembom PBB dan tentang akibatnja sekarang, tetapi sekalipun demikian K 3 Ea ps 5 el Sa Pa gan Na en ar | tiap orang harus senantiasa bersiap | 

itia rak -! sedia. Demikian Van Fleet. 
kin gedung balai-kota) telah han- sedia: Dengdaan Men Eaoai 
tjur kdrenanja. 

New Delhi menjatakan, b: 1we India 

Tatabi abakah India akan 
“Ikut.serta dengan formil dan sepenuh! 

nja dalam konperensi itu akan ter- 

hadap pemmintaan India untuk pen- 

Sementara isu harian ,,/New York 
bahwa 

India telah mengadjukan tiga kebe 
ratan : terhadap renijana perdjandji 

. dalam su- 
ratnja jang telah disampaikan ke- 
»ada kementerian luar nge ri Ame 

jang dida- 
ab oleh barian tersebut, dalam su 

India mengusulkan 3 

Persetudjuan 
dikemu 

dian hari Jiarus diberikan ke- 

2. Pasal jang mengenai penempa 
tan pasukan? asing (4aitu pa- 

di (O0ex Jak, 

dimulai pada | 

Rekonstruksi. — 

1 

, bermaissud mengambil bagia ni Ami 
5 Bag, akan 

dadakan pada Mu her utk : 
Menjusun perdjan perdamaian 7 ENG PO kemarin mengabarkan, bahwa Menteri 

di Djakarta jang. mengatakan, 

Straftsdohar atau berb: Jndingan 5: 

dinaikkan nifainja mendjadi 3007, 

Tidak bisa djadi, demikian Jusuf 
Wibisono, bahwa kita saban “kali 
atau saban tahun mengadakan sa- 

|nering keuangan. Jang. “paling dibu- 
tuhkan jalah keterangan .ekonomi. 
Menurut Keng Po, Jusuf Wibiso- 

no menerangkan pula telah meno- 
lak permintaan para exporteur 
untuk mendapat 1004 sertifikat- 
Gevisen lebih banjak bagi mereka. 
Ditolaknja itu karena akan melang- 
gar sistim sertifikat-devisen. Dika- 
takan pula oleh Keng Po.bahwa se- 
lain meminta 10075 .sertifikat-devi- 
sen lebih banjak itu, exporteur .teh 
djuga memadjukan permohonan buat 
memperpandjang pembebasan bea 
export dengan 6 bulan, sampai 1 Ok- 

Dan imi, menurut kabar 
“itu, bisa dipertimbangkan. Ant. 

  
3. Pwan? Ryukyu dan Bonin has | 

ras dikembalikan kepada Dje- 
pang. Demikian menurut ,,New 

'Komisi Penasehat Kredit 
Rekonstruksi 

! 

| 
| Dengan surat keputusan bertang 

|8 gal 26/7-1951, Menteri Perekonomian 
telah menetapkan pembentukan sebu 

ah Komisi Penasehat pemberian Kre 

Git Rekonstruksi jang terdiri dari 
Direktur Biro Rekonstruksi Nasio 
nal sebagai ketua, Kepala Direktorat 

j Perekonomian Rakjat dari Kemente 
rian Perekonomian selaku wakil ke 

tua, dan selaku anggota2: seorang 

wakil dari Kementerian2' Pertanian, 

Keuangan, Dalam Negeri, dari Jaja 

san Kredit dan dari- Bank Rakjat 
| Indonesia. 

Tugas Komisi Penasehat adalah 

| memberikan pertimbangan?  terha 
| dap permohonan kredit rekonstruk 

Isi, tjara pemeriksaan, penjelidikan 

dan pemberian kredit rekonstruksi: 
petundjuk2 guna penjelesaian dan 

pengawasan kredit rekonstruksi dan 
besarnja bunga serta sjarat2 lain. 

Disamping Komisi Penasehat ini, 

dengan bertugas: . 

a) mendjalankan pekerdjaan seha 

ri-hari dari Komisi Penasehat, 

menentukan dan melaksanakan 

kebidjaksanaan kredit rekon- 
struksi .setjara administratip 
dan tehnik sesuai dengan petun 

djuk2 jang telah diberikan, 

Cc) menjiapkan dan menjusun sega 

la permintaan kredit jang ma 
suk dan 

memelihara perhubungan dgn 

djawatan2 pemerintah jang ber 
sangkutan, Bank Rakjat Indo 
nesia dan Biro Rekonstruksi Na 

sional, 
Pada Direktoriat . Perekonomian 

|Rakjat dari Kementerian Perekono 
| mian dibentuk suatu bagian Yanyan 

  

b) 

al 

  Hasil bumi 

Tak ada perobahan monetair 

teh | 

  
Di Djakarta. 

Tjatatan nominal hasil2 bumi di 
iDjaKarta pada'penutupan bulan Dju j 

(Ii adalah sbb: 
| Tjengkeh Zanzibar Tiker R 1700,— 
! “1 Madagaskar » 1600, — 

| 2 Padang 24 1 Tab 
Lampung 1544 » 1050,— 

| Minjak katjang 8340, — 

  

Sementara pesawat2 PBB sedang 
menjerang sasaran2 di Korea Uta- Ola h 

'darat PBB berhatsil merebut bukit? 
untuk me- 

nguasai daerah tersebut setelah ber- 

RRT terus kirim dokter2. 
Menurut harian ,,Shanghai News” 

masih terus mengirimkan sedjum- 

lah besar dgkter2. dan djururawat2 
k Utara dan'Manchuria utk 
merawat korban2 pertempuran. 
Dikatakan, bari wa 45 orang dian- 

tara mereka telah berangkat ming- 
gu jl, sedangkan.sebagian besar jg 
telah menjatakan kesediaannja utk 
berangkat ke Korea Ytara dan Man- 
churia itu kini telah siap pula. 
Ant. UP... 

5 Pertandingan 
EBAGAIMANA pernah dikaba 

5 : Lebih djauh, diperoleh keterangan | : 

Pasukan? PBB akan te |dari Maladi, bahwa kemungkinan be | 
tap waspada. sar team Swedia tsb. dapa ut diteri- | 

Panglima tentara ke-8 djenderal | 14, mengingat hahya-pemain2 kita 
James Yan Fleet menjatakan koma | Memang perlu mendapat pengalam- 

rin dulu, bahwa pasukan? PBB akan | 31 Iternasignal, dan. djuga karena | tetap wasprila selama diadakan pem dapat: diharapkan “ bahwa Stadion, 

bitjaraan? gentjatan sendjata guna Nasional sebelum bulan Desember | 
berdjaga?2 t id sudah selesai, sehingga dapat digu-| 

BN 2 ea adi nakan untuk pertandingan? itu. 

Kata Van Fileet, kita harus tidak | Menurut Maladi, pertandingan2 
membolehkan tentara PBB jang be- melawan team sepakbola Swedia 

sar ini mendjadi korban suatu pe- tsb. direntjanakan akan diadakan 

rangkap komunis. dalam bulan Desember, dan djumlah 

Dalam statement-nja resmi seba- |nja ialah 5 pertandingan jaitu 2 di 
gai tanda penghargaan terhadap ko (Djakarta, 1 di Djawa Tengah dan 

mandonja jang katanja telah me- 2 di Surabaja. —Ant.   

  

“Suara Pers: 

Ada kerdja sama Kanan 
dan partai? 

INGGU jang kat barinpak dari surat kabar kini pelbagai 
soal. Jang terutama jang masih mendjadi pembitjaraan 

kara maksud. pemerintah untuk mengadakan rapat skerdja sama” an- 
tara partai2 dan pemerintah. Soal kedua jang “djuga jang masih di- 
utik2 oleh surat? kabar, ialah mengenai penolakan pemerintah terhadap 
16 orang pegawai RRT, jang baru2 ini tiba dari 
ini menundjukkan kesalahan pemerintah atau kurang telitinja peker- 
djaan. pemerintah antara kedutaan Indonesia di Peking dan pemerintah 

  

"suara jang tenang dan Sabar dari- , 

pada suara-suara tadjam jang penuh 

dengan nafsu. 

masih terlalu pagi untuk menarik su 
atu kesimpulan daripada adanja per 

temuan diantara fraksi-fraksi dari 
partai-partai pemerintah itu. 

Kita merasa masih perlu menung- 
gu perkembangan dalam  minggu2 

jang akan datang ini, apakah per- 
temuan-pertemuan tersebut akan 

memberikan pengaruh kepada ang- | 
gota2 fraksi pemerintah, sehingga ti 
dak ada lagi jang bikin pertundjuk 
an suara dengan gratis, ataukah ke 
tenangan seperti jang kita lihat se 

didlah per- 

Peking. Dalam hal 

Team sepakbola Swedia main 
di Djawa ? 

2 telah menerima surat dari piipinan team sepakbola Swedia jang 

akan berkundjung ke Australia, menanjakan, 
bola di Indonesia bersedia menerima kedatangan 
utk mengadakan beberapa pertandingan sebelum bertolak ke Australia. 

| sesuai dengan penetapan PELTI, ia- 

Pada waktu ini, kita berpendapat | 

Raga: 

diseluruh Djawa 
rkan baru? ini, Maladi Ketua P.S.S.I. 

apakah persatuan sepak- 
team tsb. di Djawa 

  

' Penetapan djuara tennis 
Djawa Tengah 

Untuk mengikuti PON 

di Djakarta, 
Untuk pertandingan tennis dalam 

PON j.a.d., Djawa Tengah akan di- 
wakili oleh Torang pemain “tennis | 

  
lah J1 dari Muntilan, 2 dari Sema- 
rang, 1 dari Solo, 1 dari Tegal :se- | 
Gangkan 2 dari 3 orang tjalon Wa- 
nita masih akan ditetapkan dalam 

pertandingan seleksi jang “diadakan 
| tgl. 28 dan 29/7 jang akan datang, 
| di .Semarang."—Ant. 

2 eeman Ona ngga 

Kabinet telah Ka putusan, 
| sSupaja selandjutnja bekerdja sama! 

| Bukan sadja diantara para. menteri, 
tetapi djuga dengan partai2, jang 

| harus menundjang kabinet ini. 

|. Kabinet rupanja mulai mengerti 
| A.B:C. dari ilmu memerentah, maka 
kita harap, bahwa selandjutnja ,,be 
leid” pemerentah akan ada mirip2- 

nja sedikit dengan beleid (pimpinan). 

Tidak mungkin akan terdjadi lagi 
peristiwa2 seperti penglepasan ta- 

| wanan, zonder  tahunja  Djaksa 

| Agung, tidak mungkin terdjadi ,plan 

Lebaran” jang fantastis, soal Per- 
beta dan Dewasa, kegegeran ten- 

pers - dan mengekang 
mendapat tentangan jang keras dari 

dalam usahanja menjelesaikari 

di Djakarta. 

sing2. Djangan tjuma berteriak-te- 
riak diluar, sedangkan orang-orang 
jang didalam sendiri nierasa tidak 
ada apa-apa. Karena keadaan demi 
kian tidak baik dan membingungkan 
masjarakat sadja. 

Sesudah diadakan pertemuan dian 
tara fraksi-fraksi dari partai2 peme 

Malahan dengan adanja peristiwa 
ini Peking meritjemoohkan nama pe 
merintah kita dengan seenak2nja. 

MERDEKA Djakarta a.l. menga- 
takan :: 

Kita pudjikan pihak jang mengam 
bil inisiatip ke arah pertemuan “itu 

dan  pertemuan-pertemuan  selan- 
djutnja. Karena sudah berkali-kali | rintah itu, ternjata suasana agak le 

kita andjurkan supaja fraksi-fraksi | bih terang. Dan dari  pertjakapan 
dari partai-partai pemerintah harus , kita dengan beberapa orang anggo 
segera mengadakan per temuan, dan |.ta traksi pemerintah jang  bersang 

dimana perlu membuka kartu  ma-! kutan, kita mendengar lebih banjak 
, 

| 
|     karang ini tjuma untuk waktu jang tang pengangkatan gubernur2, d.s. 

terbatas sadja. : Mentjegah tindakan2 tergesa-gesa, 
"Karena itu, sekali lagi, baiklah | an tidak dipikir tjukup matang, 

kita tunggu djalan perkembangan se | ngalah suatu kemadjuan besar, mas 

landjutnja sebelum menarik sesuatu ' kinun hanja bersifat negatief. 
kesimpulan tentang ada guna atau Tetapi djuga setjara positif, ba 
tidaknja pertemuan tsb. rangkali sadja, kerdja-sama dan 

.Keng Po” Djakarta | coordinasi itu, dapat mentjapai ha- | 
“katakan : |isil jang njata. Umpamanja dalam 

Setelah tiga bulan. ,,gemodder” punt pertama. dari programa peme- | 
dan ,,geblunder”, bekerdja tjara ti- rentah, jaitu Keamanan, sampai se- 

dak ada djuntrungannja, maka ka karang orang belum dapat melihat 
binet Sukiman —- Suwirjo 'achirnja kemadjuan sedikitpun. 
mengambil tindakan pertama, jang | 

logis dan rationeel. (Bersambung halaman 4). 

mosa, kemarin berangkat 

     

      

Keuangan Jusuf 

“(Wibisono menjangkal desas-desus jang tersiar dikalangan-dagang 
bahwa tidak 

akan mengadakan tindakan dilapangan monetair. 
ngatakan, bahwa akan dikeluarkan rupiah baru jang nilainja sama dgn 

lama legi pewnbrintah 
Desas-desus itu nne- 

1 terradap rupiah sekarang. “Demi- 

8 l kian pala desas-desus itu mengatekan, bahwa sertifikat-devisen akan 
1 penting dalam rentjana perdjanaji- 

  

(sekarang masih 2607, Red. Ant.). 

| 

| 3 kel. mesin Djak. 
i tangan kedua 1. 1290,— 

aa Beren (Ajirgady 1 83 
| Tapioka A3 spesial 2 
Mena A3 bekend NU R35 
| Ki A3 polos » 130)— 
Kopra kering 956 ». 160,— 
Bungkil kelapa a05, — 
| 
| 

ta "Harga karet 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemaren djam 17.00-di 

pasar Djakarta. 
pasar Djakarta. sbb: 

Sheet No. 1 f.o.b. Agt. R 7,90 
» ” 2 ” ,, 2 1,50 

» PI 3 1 ” ” 7,05 

Crepe ,, IL » 8380 

Sheet ,, 1 ready e.k. 

Priuk » 6:80 

Pasarnja tidak tetap. 
Di Singayera. 

Sheet Na han Str. 18 1,405 
# PE Lp MEP ANA 2 1,045 
5 PIA NA YA YA 5 1,285 
N MAA na 121 

AON Ope 2 RA ata » 0,94 

:$ » hantjuran » 0,91 

Harga emas 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu djam:£7.00. 

  
Kas INA ARA Sa Ana R 305 

. ” 2 57 3215 

Na et ina PN aga Se padan dut 2 P1 05 

Kebutuhan sehari-hari 

  

5 Di Jogja. 

Beras No. 1 R 2s 

Na pr 

». No.3 be SO 
2 ketan Pa 5 

Djagung Sea 
Katjang wose ai In 

3 tolo 9 2, — 
2, idjo Se ae 

Ketela pohong to 
Ikan laut » “20 

» Gendeng 12, — 

» 1igereh » 4,50 
H5 Ori 30 

» bandeng » 12,— 

Daging sapi 6, — 
5 kerbau 6, — 

en kambing  ba0 

Lombok besar A7 — 
aa rawit »A— 

Brambang »' 240 

Bawang 5: 3100 
Dele putih H5, 

» hitam : 5150 

Gula batu ADD 

3 pasir ». 2:60 
Ke kelapa 6 3 

Tjengkeh MM, — 

Gambir aa 2 TE 
Tembakau an 14, — 

Tomat aeO 

Kentang » 2.60 
Kobis putih sh, — 

Teh sruni » : 850 

Bubuk AN aa 
Kretjek » N2,— 

Djeruk keprok » 10,— 

Pisang Ambon 2D — 

Telor itik » 0,40 

5 ajam 35 

33 asin sr 
Ajam aa 

Kemerdekaan pers ter- 
antjam di Mesir 

Pasukan polisi jang bersendjata 
lengkap kemarin dulu mendjaga ge 
dung parlemen Mesir ketika panitia 
perundang-undangan Madjelis Ren- 
dah sedang membitjarakan rentjana 
undang? jang memberi kekuasaan 
kepada pemerintah untuk melarang, 
mensita dan memperingatkan  su- 
rat2 kabar jang menjerang pemerin 
tahan konstitusionil di Mesir jang 
sekarang ini. 

Rentjana undang? tersebut, jang 
pada umumnja ditjela sebagai suatu 
alat untuk menindas kemerdekaan 

hak? dasar, 

perhimpunan ahii2 hukara, organisa 
|si2 pers serta berbagai? badan, dian 
'|taranja partai? opposisi serta djuga 
pemimpin? partai Wafd, ja'ni partai 

pemerintah. — Ani-Reuter. 

  

  

— Wakil? dari 18 negara, termasuk 
India dan Pakistan, sedang menga- 
Gdakan sidang Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB: (ECOSOC) di Nevada jg 
dimulai kemarin dulu sampai tg 15 
September ini, 

— Maksud untuk memperbesar pro- 
duksi minjak dari 19 kongsi minjak 
Amerika jang bekerdja diluar nege- 
ri telah disetudjui pemerintah USA, 
guna mengatasi atau mentjegah ba- 
haja kekurangan minjak. 

— Kapal , John Ghester Kendall” jg 
mengangkut. gandum dari USA un- 
tuk India terpaksa membongkar mu 
atannja di teluk Sueg, karena keru- 
sakan jang dialamni kapal tsb ketika 
bertubrukan dengan kapal Denmark 
baru2 ini. Pembongkaran tidak akan 
selesai sebelum tg 10ini. 

— Menteri luar negeri Turki, Fuad 
|Koprulu, kemaren dulu terbang ke 
Paris dan akan terus Ke Strasburg 
untuk menghadiri konperensi mente 
ri2 Iuar negeri. 

— Ketua missi militer USA di Kor- 
ke Tokio 

untuk mengadakan pembiljaraan da 
ngan Ajenderal Ridgway. 

S
L
 

  

RU s
a
l
a
k
 t

ni
 

    

S
a
n
 

   
      

    

   

  

    

        
     

      
       
         

      
          

          

  

       

     

  

    

        
      
                

        

    
      
      
      

           
     

    
       

           

     

   

  

  

Ni 
da
s 

ti
 

ok
e 
n
a
 

aa
n 

on 
aan

 R
AN

 
T
a
t
a
 3

 
Ai 

  

Sa a
a
 

L
a
 
Aa
 
a
a
 5 

  
 



   
    

   

      

  

    

   
   

    

      
BBB kAa  Uo E hal (menjebabkan kedutaan RRT di Dja- 
Sekarang Nehru jang Sina” AN 'karta memadjukan protes: jang res 

       han kaan Pi ke Ta He Zonder 

  

  
  

        

  

                

    

    

W 
jakarta tidak Nae 

an nama? serta ke- 

      

      

    

  

  

  

      

  

      

  

        

pr stu pedia 16, bisa "kelitinga di- 

perairan Indonesia. Lihat? njiur ma” 
lambai. Dan kalau terang bulan .. 
»Untung bulan belum terbit”, ka- 

ta bung Kriting. 
Dasar. Mapan Nur, sudah tua, ma- 

sih ingat waktu main terang bulan 

dengan mBah puteri. 

            

   

  

   

    

   

    

   

            

      

  

  

  

  

    

  

  

  

        

        

          

D.P. ,Pemuda Rakjat" 

    

“3 “Jogja baru 
Dewan Pimpinan ' Pemuda Rak- 

jat” Tjabang Jogja telah melangsung 
kan rapat anggota tjabang pada tg. 
29-7 jl bertempat dibalai ,,Harsono”. 

    

  
  

      

      

  

    

  

'mi, dan Radio Peking menjusulnja 

terdjadi dalam hubungan diplomatik 

| telah membeslag beberapa : 

plaar dari sebuah buku jang pernah 

  

— sama Ta 
(Sambungan 

| BAD?” Djakarta a.l. | 
 muatkan : 

dibatang Inrangan mendarat, ke- | 

ada 16 pegawai RRT jang telah 

a 

    

'Gengan suatu siaran mentjela si- 

'kap pemerintah Indonesia dan mes 

nuduh pemerintah kita melanggar 

adat2 internasional, oleh harian ini 

. | ditundjukkan, bahwa djika kita me- 

ngungkah beberapa hal jang telah 

Indonesia-RRT, maka sukarlah dika 

takan Kahwa hubungan itu berdja- 

exem- 

ditulis oleh Ambassador Wan Ren 

| Shu dahulu, dalam mana Sukarno | 

dan Hatta dituduh mendjadi peng- 

chianat bangsa Indonesia, suatu hal 

jang terang tidak menjenangkan | 

buat pemerintah Indonesia. 

Dalam soal 16 gan RRT jang 

dilarang mendarat itu, tulis ,, Abadi” 

selandjutnja, pihak Indonesia  me- 

mang tidak dapat dikatakan tidak 

bersalah sama sekali, karena orang2 

itu menurut keterangan memang te- 

lah mendapat visa dari kuasa usa- 

ha Isak Mahdi di Peking, akan teta- 

pi.dalam instansi jang “terachir pe- 

merintah pusat disini dapat mengo- 

' reksi suatu tindakan wakilnja dilu- 

ar negeri, sehingga djika perlu ia 

berhak melarang orang2 asing men- 

darat di Indonesia, meskipun mere- 

ka telah mempunjai visa, apalagi 

seperti halnja dengan 16 pegawai 

karta lalai dalam menjampaikan pa 

da waktunja daftar nama dan kedu 

dukan resmi orang2 itu pada Ke- 

menterian Luar Negeri. 
»Pembongkaran” beberapa kedja-   Hadir dalam rapat itu 215 anggota, | 

jang terdiri dari komisaris regu-ang : 
gota, anggota D.P. Ranting, D.P. Tia | 
bang dil. 
“ Atjara rapat anggota tadi ialah 
soal2 sekitar organisasi. Diputuskan 
nja susunan Dewan Pimpinan Tja- 
bang baru sbb: Ketua I Rapali, ketua . 
.H Surjono, sekretaris Umum I SG. 
Wekidjan, bendahari Lie Tjien Hap 
dan Brahim Salman.. 

R. 5000.000,— Untuk 
pembuatan studio 

baru di Jogia 
|. Menjambung berita tentang mak- 
sud2 pembuatan studio modern bagi 
Radio Jogja, lebih landjut didapat 

.keterangan, bahwa tempatnja te- 
tap dimaksudkan di Tjode 4, tetapi 
dalam. tingkatan pertama akan di- 
buat studio serta kantornja, sedang- 
kan schouwburg dan lain2-nja akan 
menjusul. 

Selain itu akan dibuat djuga ge- 
dung pemantiar di Mritjan (dekat 
Balapan), karena inipun memerlu- 
kan gedung jang chusus. 

Beaja untuk pembuatan itu didu- 
ga R 590.600.— sedangkan pekerdja- 
an dipimpin oleh Ten Kaatte dari 
Pusat Djawatan Radio Djakarta. 

118 Speda utk. ketjama- 
tan2 Surakarta 

Didapat kabar, bahwa kini Peme 
“Lb rintah telah mer enjediakan sedjumlah 

| 118 buah speda untuk tiap2 Katjama 

tan di daerah Surakarta mendapat 
satu-speda. 
Selandjutnja Girentjanakan untuk 

menjediakan auto bagi para Bupati, 

jeep untuk para Patih, speda motor 

untuk para Wedana. 

10 Pegawai PO Delangg: 
dipekerdjakan kembali 
Me ngenai pelepasan sedjumlah 10 

pentjaga pabrik S.F. Delanggu be- 
berapa bulan ji. dalam perundingan 
tg. 24/7 jg. dilakukan antara Komm. 

“PP. Sarbupri dengan Perusahaan 

  

  

kan oleh Kepala Djawatan Penem- 
patan Tenaga daerah Surakarta se- 
bagai Wakil Djw. Penempatan Te- 
naga Prov. Djawa Naa, telah me 
Mujtuskaa : MEI 

» Ditjapai persetudjuan : 1. Semua 
pekerdja jang telah dilepas pada bu- 
Ian Mei 1951, dipekerdjakan kembali 

mulai ig. 1 Agusius 1951. 2. Fihak 
, madjikan sanggup membajar gadji 

|. mereka untuk bulan Mei 1951, (bu- 
: Jan Juni - — Juli tidak dibajar). 
1 CA Maesa €       

   
   

- TN " 

Sebentar lagi akan tiba 17 Agus- 
. tus, Genap enam tahun jang lalu di- 

“proklamirkan kemerdekaan Indone- 
" sia. Dibeberapa kota telah dibentuk 

panitia2. Di Djakarta sendiri panitia 

pusat, diketuai oleh direktur kabinet 
presiden, Mr. A.K. Pringgodigdo. 
'Rentjana2 jang djelas belum ter- 

“Tg arakan, rame2, pesta2, resepsi2 jg. 

“tentunja tidak makan sedikit ong- 
kos. 

Alangkah baiknja dan Sangat ber- 

nakan mendjual ,bunga Merdeka 

sakit jang menderita lama. Apakah 

“barangkali ada rentjana itu ? 

Kalau ada, sjukurlah. 

Noot Red.: “Memang panitia telah 
ada. Tapi rentjana belum na 

pak dengan djelas. Sangat bo. 

““djadi panitia tidak usah gem- 
bor, tapi dengan diam2 beker- 

  

    

: RABU 1 AGUSTUS 1951 

Gelombang: 59,2 dan 122,4 m. 
14.00 Krontjong siang. Ja 
17.05. Gamelan Sunda ja 
19,45. Sambil minum teh # 
18.29 Untuk kepentingan kaum Ibu 

118.389 Peladjaran njanji 
2 19.40 Warna-warni oleh ORJ. Su- 

wandi : 

    
    

  

    

  

   
    
   

      

. Jakarta 
1. Ketoprak Studio 

Mirandolle — Voute & Co, disaksi- 

dengar. Apakah hanja sekedar arak : 

manfaat, apabila misalnja Omentia”. : 

sekedar uangnja nanti untuk Griya : 

tjabang2 Palang Merah Indonesia |t . 

Siti Aminah — Magelang. |” 

“Siaran RADIO : 

Sarasehan oleh Djapendi Jog- 

| dian dimasa jang lampau dari pihak 

(RRT oleh Dr. Darmasetiawan dan 

| tindakan2 lainnja dari pihak RRT, 

(baik dari duta besarnja disini, mau 
pun di Peking sendiri terhadap wakil 

indonesia Isak Mahdi, memang ti- 
dak dapat Gibiarkan begitu sadja. 

Harian ini memadjukan sikap tegas 

“dan berani jang diperlihatkan oleh 

pemerintah sekarang untuk menolak 

16 pegawai baru RRT itu. 
»SUMBER” Djakarta 

njatakan : 

Dalam memberikan pendapat dise- 
kitar larangan mendarat kepada 16 
orang warga-negara Tiongkok jang 

hendak dipekerdjakan untuk Keduta 
an RRT, karena tak melalui salur 

an adat kebiasaan diplomatik, mes 

| kipun alasan djurubitjara Kem. Luar 

Negeri RI ini-.memang masuk di- 

akal, akan tetapi suatu 
pintjang dalam hal ini, ialah apa se 
bab Kem. Luar Negeri tidak tadinja 

melarang wakilnja di Peking mem- 
berikan visa pada 16 orang itu, sebe- 

lum mereka ini terang2 Tn be- 
rangkat kenegeri ini. 
Memperhatikan kedjadian ini, ma 

ka dapatlah kiranja ditarik kesim- 

“adalah tidak baik, sedang perhubung 
an antara Indonesia dengan 
nampaknja semakin lama semakin 
djelek. Mengenai perhubungan tidak 
baik antara Kem. Luar Negeri de 

tu kesalahan adalah pada salah 

satu pihak, atau pada Wakil tsb atau 
pada Kem. Luar Negeri sendiri. Ma 
ka oleh sebab itu kiranja adalah se 

lajaknja, djika “jang bertanggung 
djawab tentang kesalahan itu dapat 
koreksi semestinja. Dian mengenai 

perhubungan jang semakin  djelek 
antara Indonesia dengan RRT, sudah 
terang haruslah kita sajangkan, ka 
rena semakin buruk perhubungan 

kita dengan sesuatu negara asing, 

semakin terantjam pulalah politik 
bebas aktip menudju perdamaian jg 
kita perdjoangkan dan kita periahan 
kan selama ini. Demikian tagjuk ren 

| wokerto menjatakan, bahwa sedjak 

'adalah sbb.: 

angka talak memang lebih dari 6076 

lan dengan memuaskan. Beberapa 

bulan sesudah dutabesar RRT Wan 

Ren Shu berada disini, pemerintah | 

RRT ini, kedutaan besar RRT di Dja 

hal jang 

pulan, bahwa perhubungan Kem. Lu | 
ar Negeri dengan wakilnja di Peking | 

RRT 55 

ngan wakilnja di Peking, sudah ten, 

aa dan pada 1 
halaman 8. 

Nikah, Talak Yan Rudjuk 
Menurut angka? jang kita terima 

dari kantor Mesdjid Besar di Pur- 

Djanuari s/d Djuni 1951 angka2 tsb., 

Talak 6253, Rudjuk 575 dan Ni- 

kah ada 10.085. Dengan demikian 

djika Gibanding dengan angka hi- 

kah, atau lebih dari 5072 bila angka 

itu dibanding dengan angka2 nikah- 

rudjuk. Apakah dengan angka2 itu 

Banjumas dewasa ini sudah boleh 

naa djuara talak ? » : 

  

Rapat Panitya Jajasan 

Stadion Bandung 
Baru? ini di rumahnja R.D. Karta 

sasmita telah dilangsungkan rapat 

panitya Jajasan Stadion Bandung, 

jang dikundjungi diantaranja oleh 

para anggauta, Walikota, Let. Kol. 

Dr. Wonojudo, Maj. Mulwadi dll. 

Rapat diantaranja ” memutuskan 

menjusun pengurus tetap jang ter- 

diri dari Djusar Kartasubrata ketua, 

Rc. Suriasumantri Wk. Ketua, R. 

Kurdi penulis, Hasan Wiratmana 

bendahari dan beberapa pembantu 

lainnja. : 
Membentuk Dewan Pengawas jg. 

diketuai oleh Moh. Enuh Walikota 

Bandung. Dalam tempo jang sesing- 

kat-singkatnja menjelesaikan akte 

dari Jajasan Stadion Bandung dgn. 

Notaris Mr. Sudja. Dengan kerdja- 

sama jang erat dengan segala lapis- 

an masjarakat pengurus akan ber- 

usaha untuk  mentjari uang agar 

supaja Stadion Bandung segera da- 

pat dimulai dengan pembikinannja. 

Tennis open tourna- 
ment ,Pelti” 

Daerah Surakarta. 

|marin dgn angka 2—6, 6—1, 6—1, 

mangkan oleh pasangan. Mesir jang 

KEDAULATAN RAKJAT 
    

   mo Ampon telah berhasil Hau 
kedjuaraan ' internasional cologne, 
mengalahkan Jaroslav Drobny dari 
Mesir dalam pertandingan finale ke 

Kedjuaraan pemain double dime- 

terdiri dari Drobny/Vlodimir Cerniel 
dan. mengalahkan pasangan Djer- 
man Koch/Shonechi dengan angka 
6-—2, 6—2, 6—8, 6—2. 5 

Bersama? Rita Anderson dari king 
rika, Drobny memenangkan “djuga 
permainan mixed double, .mengalah- 
kan pasangan Maria Weiss (Argen- | 
tinia) Vieira (Brasziiia) dengan 6—2, 
2—6, tar — Ant. 

e 

Ualantina Pemakaian me- 
nempuh djarak 800 m 

dim 2m 12,2 detik 

Reka anna resmi 2 nm. 

13.8 detik. 
Menurut sk. Sovjet-Sport jang ter 

bit hari Sabtu, atlit wanita Sovjet 
Ualantina Pomogaeva dalam perlom 
baan atletik djarak 800 M dapat men 
tjatat waktu 2 menit 12.2 detik, de- 

mikian UP MENAYAAN. dari Mos- 
kow. 

Rekord-dunia untuk djarak itu jg 
telah diakui resmi ialah 2 menit, 
13.8 detik atas nama Arna Larsson 
dari Swedia jang  dibuatnja dalam 
bulan Agustus 1945: — Ant. 

Prof. Med Barnie mela- 
lui selat kanal 

Dalam waktu 16 djam 
2 menit. 

UP mengabarkan dari London, bah 
wa Med Barnie Prof. dim ilmu Phy- 
sica seorang perenang bangsa Schot 
landia jang berusia 54 tahun, kema- 
rin berhasil melalmi selat kanal da- 
lam waktu 16 djam 2 menit. 

Hingga kini:'ia adalah perenang 
ke-4 jang dapat melalui selat kanal 
dari arah Inggeris menudju Peran- 
tjis. Umum berpendapat, bahwa me 
lalui selat kanal dari arah Inggeris 
ke Perantjis adalah djauh lebih su- 
kar, karena arus air. — Ant. 

    

Pen rara 

    » Pemilihan seljaka ini utk. sementara 

HALAMAN IV. 

  

N 

| wa Jogjakarta 

Pemilihan 

Pemilihan umum Daerah Istime- 
dilakukan dengan 

tjara bertingkat. Ditindjau dari su- 
dut sendi demokrasi jang sewadjar- 
nja, memang ini kurang atau belum 

demokratis. Djika sendi demokrasi 

ialah pemilihan setjara langsung. 
Tetapi keadaan ra'jat masih de- 

mikian. Maka pemilihan setjara 
bertingkat ini, bisalah untuk semen- 

tara diteri ima. Bagaimanapun dju- 

ga, pemilihan umum dengan tjara 

bertingkat ini, adalah sudah lebih 
demokratis dari pada tjara jang 
sudah2, dimana untuk an ggauta2 

DPR hanja melulu pilihan dari par- 

tai. Sekurang2nja dengan tjara se- 

karang'ini, ra'jat telah dapat se- 

mentara kesempatan mentjampuri 

so'al2 perwakilan ini, jang tadimja 

masih asing sama sekali. 
Mendjadi pula latihan untuk usa- 

.ha2 seterusnja, mengenai pemilihan 

Umum Ra'jat pasti 
mendapat peladjaran dan pengala- 
man dari hal ini. Entah pengala- 
man jang menguntungkan, atau jg 
merugikan. Hal itu sedjarahlah jg 
akan mendjadi saksi. 

Dipandang dari sudut itulah, ma- 
ka ra'jat perlu mengambil bagian 
dalam pemilihan umum DPR ini. 
Ra'jat jang tergabung dalam par- 
tai2, atau dalam massa organisasi. 
Djuga, jang ada diluarnja 'itu. 

Apakah dengan terbentuknja 
DPR Daerah Istimewa Jogjakarta 
jang dengan pemilihan umum ini, 
nasib ra fat di Daerah Jogjakarta 
lalu terdjamin -hidupnja? Lalu be- 
bas dari penderitaan? Jang demi- 
kian itu, tentu tidak dapat 
djadi kejakinan mutlak. Karena: 

  
    Tgl. 27-28-29/7 ini oleh Pelti tja- 

bang Surakarta diadakan Tennis 
Open Tournament, jang dimaksud- 
kan sebagai pertandingan seleksi 

Djawa Tengah. 
Berhubung dengan banjak nja pe- 

main, maka sampai tgl. 29-7 itu ha- 
nja dapat diselesaikan sampai kwart 

finale sadja, sedang pertandingan se- 

mi finale dan finale akan dilangsung 
kan hari Ahad tgl? 5 Agustus j.a.d., 

dibaan tennis Surjohamidjajan. 
Pertandingan seleksi tgl. 27-28- 

297 1s6. dibuka untuk umum dengan 

tjuma2 (gratis), hanja pertandingan 
finale tgl. 5/8 itu penonton dipungut 

bajaran R. 2,50. f 
Djumlah pemain semuanja ada: 

men's single 34 orang, men's double 
24 orang, ladies single 6 orang, nui- 

yed doubles 7 orang. — Ant. 

LP.O.B. disjahkan djadi 
komisariat P.B.S.I. Su- 

matera Utara - 
Ikatan Persatuan Olahraga Bulu- 

tangkis (IPOB) : di Medan menga- 
barkan kepada ,,Antara”, bahwa Pu 
sat Persatuan Bulutangkis Seluruh 

kan IPOB sebagai PBSI tjabang Me 
dan -dan selandjutnja merangkap 
Komisariat untuk Sumatera Utara. 

Ditegaskan pula, bahwa meskipun 
IPOB sekarang sudah mendjadi PB- 
SI, tetapi tjara bekerdjanja tetap 
tidak berobah, diantaranja akan me 
neruskan kembali kompetisi bulu- 
tangkis mulai.29/7-51, jang. telah 
tertunda sedjak permulaan bulan 

puasa jang lalu. 

Pertandingan2 kediua- 
| raan Internasional 

cologne 
Ampon djuara single. 

Menurut berita UP dari Kiln, bin   tjana Sumber”. 

"ROAD 
Pemain2: IDA LUPINO. 

CELESTE HOLM 

penghidupan. 

Perkelaian. ...... kowe 

s5 An Badi" 

sasa S.M.P. en 

#       

  

  

"Telaah Pendidikan Uamah 3 
7— Jogjakarta  ——— 

—900— 

Masih menerima murid 
kL II, 

pendaftaran di: 

Gowongan Tengah: f 
“ Dj. 5/80 (Sar. Sukotjo). 

@tau.dit 
Langenastran Lor No. 27: 

(aja Nj. en 
Pagi: 
Sore: 4-6 

Pengurus. 

  

18-8.     

MINTA PERHATIAN! 
Telah tidak kembali dari se- 
kolah anak bernama: 
ISBANI umur 10 tahun 

bersekolah di S. R. Ngupasan 
kl. IV. 

Waktu berangkat berpakaian 
putih. kraag biru (model ma- 
troos). 

“ Tjiri: kulit kuning, tangan se- 
dikit leter O, gigi muka 
gripis, kuping paplang. 

Diharap djikavada jang ber- 
ketempatan, supaja berhubu- 

ngan pada: 
— HADISOEBROTO 

dj. Ngupasan 29A, Jokjakarta 
atau Kantor Polisi setempat.. 

  14
-8

.     
'1UXop" 

MULAI MALAM INI DAN SELANDJUTNJA: 

  

Suatu gambaran betapa Ba pengaruh seorang wanita dalam 

  tang PuDiS dari Pilipina, Felicissi- 

  

HOUSE" 
CORNEL. WILDE. 
RICHARD WIDMARE. 

“Djam: 17.90, 198.00 dan 21.00. 
29 2   

| 

  

  

Pianostemmer O. T. SIEN 
MAGELANG - JOGJAKARTA 
Botton 38 — Kulon Pasar 11A 
Ongkos stem Piano f 50.—. 
Tentu datang Solo dan Sema- 
rang ongkos stem Piano f 75.-. 
Diluar Kota tambah segala 
ongkos2. Djuga terima pang- 
gilan dari lain Kota.” ' 3-8, 

UDJIAN. 
Berhubung salah seorang dari 
Dew. Pengudji (Pegw. Tinggi 
dari Kem. PP. & K.) seko- 
njong2 bertugas ke Sumatera, 

! maka ,udjian bl. VII: Steno, 
Ilm. Peg. Buku AB dan Me- 
ngetik di Kantor - Cursus 
»DARMO" djl. Patuk 23 diun- 
durkan sp. n. pd. tg. 10 H- 1l- 
VIII - 51. 
Lulus udjian bl. VI: Ilm. Pg. 
Buku AB — 6, Mengetik — 13. 

  

  

      Peladjar baru, begitu bajar, 
cursus mulai. Pendt. di alamat 
tsb. diatas. 
1-8. 

Indonesia di Bandung telah mensjah 

Ba 

AKAN DIDJUAL 
''Satu rumah “dag 
dengan karasnja 

  

| bijgebouwnja 
di kmp: 

  

   
   
    

  

rta. 

Keter angan: 

Randusari Sep 225, 

INDRA keatas 
Djam: 5.-, 7. & 9.- 

Minggu pagi 
Matinee Djam 10. 

DIREKSI.   6-8. 
    

  

  10—8 

  

Mulai malam ini. 

  

Film Cartoon dari Walt Disney 

Pinoechio 

buat baik. Pinocchio mula? nakal, 

hukuman? jang berat. Tetapi a 

dan mendjadi anak jang utama. 

hagia dengan ,,ajahnja'': si 

MULAI tg. 2-8 diadakan Matine   11-8. 

    
SEGALA UMUR. 

“PINOCCHIO" 
(boneka kaju) jang dihidupkan oleh Bidadari dan akan 

hidug terus, bila ia bertabi'at baik. Jemy (se-ekor djenkrik) di- 

perintah oleh Bidadari tsb. untuk mengawasi Pinocchio supaja ber- 

kan nasehat Jemy, berbuat sesukanja sendiri, 

da djasa, Jemy dapat hadiah.... 

  

rombongan dengan harga rata? 

Gdergan teks bahasa INDONESIA. 

suka bohong, tidak menghindah- 

hingga ia. mendapat 

chirnja Pinocchio insjaf, menjesal 

Maka ia dapat hidup terus berba- 

tukang bikin boneka. Sebagai tan- 

bintang mas dari Sang Bidadari. 

e untuk murid? S.R. /S.M.P. setjara 

R'1.— buat tiap? murid. 

bisa diterima" 
Nata »Partai Murba" 

EGARA R.I. sekarang adalah memakai tjorak Parlementer. Seba- 
gai umumnja negara? Parlementer didunia Ilarat, maka Parlemen 

atau DPR adalah mendjadi titik berat bagi 

Demikianpun di Indonesia, pengertian demokrasi 

titik berat Parlemen atau DPR2 tadi. 

ini akan dipegang setjara konsek- | 

| wen, maka seharusnja jang dipakai 

" Jogjakarta tentang 
Umum 

pengertian demokrasi tsb. 

disalurkan kepada   
'1. Daerah Istimewa — Jogjakarta 

adalah satu daerah bagian dari 

jang diwaktu ini masih dalam 

lingkungan KMB dan Unie Indo- 

nesia — Belanda. Karenanja, po- 

litik Daerah Istimewa Jogjakar- 
ta adalah terikat oleh kesatuan 
politik dari Pemerintah Negara 
RI, jang masih berdasarkan per- 
setudjuan KMB. $ 

DPR bukanjah tababat prinsipe 
dari ra'jat, untuk lapang memba- 

ngunkan kemakmurannja. Ia ha- 

nja mendjadi sebagian “dari alat 
perdjuangan bagi ra'jat. Alat per 

djuangan, jang dapat diperguna- 

kan menurut kemampuan jg ada. 

Jang ada pada ra'jat sendiri, dan 
jang ada pada DPR itu sendiri.   

akan banjak 

men- 

  

Dengan mengingat beberapa fac 
tor2 jang ada dalam masjarakat. 

Tetapi biarpun begitu, kesempat- 

an jang baik itu tidak boleh dilalui. 

Ra'jat berdjuang, haruslah memper- 
gunakan kesempatan dimana sadja 
mungkin. Melepaskan sesuatu ke- 
sempatan jang dapat dipergunakan, 

berarti membuang kekuatan jang se 
mestinja disusun dengan rapi. 

Ra'jat berdjuang didunia Barat 
pun, tidak mengabaikan kesempatan 

Parlementer jang ada. Begitu pula 

ra'jat Rusia dizaman Pemerintahan 

TZAAR (radja), tidak melalaikan 
kesempatan jang bisa dipergunakan 

disa'at itu. Mengirimkan wakil2nja 
ke Duma2 (perwakilan2 zaman 
Tzaar). Meskipun Duma2 disa'at itu 
masih djauh tidak sempurna, djika 

dibandingkan dengan DPR2 kita jg. 
kini ada. 

Dengan penindjauan setjara kor-   
9 AMERICA £ 
wat 

P NEVER 
2) FORGET 

ROBERT 
     

menjatak erhatian, 

hum: 

    

Mengaturkan banjak terima 

da tgl. 23 Djuli 1951. 

dengan semestinja. 

pada ahli warisnja. 

Jogja, 1 AGUSTUS 1951.   
  

BOEKHOUDEN A 
Rombongan baru dimulai 

8 Agustus. BUKU GRATIS. | 
Djuga memberi kursus dengan 2 
SURAT. Pendait. pada. ,,MI- La 

  

TRA” Bintaran Wetan 1l. 
Telah terbit Boekhouden A 
djiid NIC. 5 

MELAJANI DGN. CONDITIE. 
TJEPAT! Meubels (almari, 

kursi, medja dll.). | 
MURAH! Balungan rumah 

(tjagak, usuk, pa- 
pan dll.). 

KAPI! Tersedia genteng 
Soka. (Kebumen) 
riouan banjaknja. 

Hubungan pada: 
B. Moh. SJAFUE 

og Persh. kaju ,,Sampurno” 

BAH. INGGERIS 
Rombongari baru. dimulai 
7 Agustus. Buku gratis. Pen- 
daft. sore di HMERGO Binta- 
ran Lor 2. Djuga menerima « 

  

    

Baru trima: 
Matjam? 

COMICS & PICCOLO. 

sedia: 

“Banjak matjam Buku Seko-j 
lahan dan Pengetahuan. 

Datanglah pada: 

 Bookstore “MERCUUR", 
57 Tugu Kidul — Jogja. E 

  

masih:       1 

SS 

pendaft. untuk Boekhouden A. Sh 

“ik 
1 

P 
P 
: 
k 
5 

akan diadakan 

terdiri dari 65 kapeling 

AT :-:8. 

“ 

PENGU   

seluruh Negara RI. Negara RI | 

Membatja titel tsb, diatas, ma- 
ka kita dapat menebak dengan se- 
kaligus apa sifat dari tjeritanja dari 
film itu. Bataan sebuah semenan- 
djung jang merupakan garis per- 
tahanan terkemuka dari Manilla, 
mendjadi terkenal dalam perang 
Gunia - ke-IIL Karena djatuhnja 
benteng pertahanan itu jang diang- 
gapnja tidak akan dapat diroboh- 
kan oleh kekuatan siapapun-dan 
bagaimanapun, maka kepulauan Pi- 
lipina seluruhnja diduduki oleh ten- 
tara Djepang. Oleh sebab itu, maka 
djika kita menjaksikan film ,,Bataan” 
dengan Robert Taylor, Lloyd Nolan, 
George Murphy Grand Mitchel dll. 
dimana kita hanja melihat seakan2 
tentara Djepang tidak @apat ber- 
perang, maka kita dengan sekaligus 
pula dapat. mengerti bahwa film 

»Bataan” itu adalah 10076. bersifat 

propaganda, iang mengadjak kita 
supaja kita mengagumi keberanian 
dfn kekuatan tentara Amerika 'jg 
mempertahankan semenandjung tsb. 
sampai titik darah jang penghabi- 
san. Ditambah pula dengan opna- 
me2 dalam hutan2 jang sangat baik- 
nja dan pertempuran2 sengit anta- 
ra sepasukan Amerika dan tentara 
Djepang jang djumlahnja sangat 
lebih besar itu. Sepasukan Amerika 
itu jang dipimpin oleh Bill Dane 
(Robert Taylor) tiap2 hari menipis 
djumlahnja dan achirnja karena 
terdjepit maka mereka semua bi- 
nasa. Pada penghabisan film itu 
kita melihat Bill Dane dengan se- 
orang diri. mempertahankan  mar- 
kasnja dan setelah dengan tom- 
mygun-nja membunuh  berpuluh2 
serdadu Djepang, achirnja ia tewas 

djuga. : 
Film Bataan ini dikeluarkan oleh 

MGM dan untuk segala umur. Mu- 
lai diputar nanti malam di ,/Indra”. 

  

rektif demikian, maka akan dapat 
ra'jat mengambil bagian dalam DPR 

ini dengan perhitungan dan kesa- 
daran pula. Selandjutnja kesadaran 

bekerdja pula, terutama bagi mereka 

jang telah ter pilih sebagai Wakil   
TAYILO 

as Sergeant Bil! Dana 

  

Pada hari SABTU tgl. 20 AGUSTUS 1951 djam 10 pagi bertempat 

di Gedung Chung Hwa Tsung Hui 

Lelang kaju djati pertukangan, 
sebanjak. 271.669. m3. 

Daftar kapeling dapat diminta di kantor Djawatan Kehutanan Dae- 

rah Banjumas-Timur di Purwokerto. 

ra'jat. 

  

       

   

  

    

  

Re 

  

M ix 2 5 ken " engutjap diperbanjak terima kasih 
kepada seluruh kawan-kawan dan saudara-saudara jang telah 

ikut berduka tjita serta mengorbankan 
bantuan berupa apapun djuga atas pemakaman djenazah almar- 

Bapak"R. Ng. Soetohartono 
dimakam ',Ngenden-Lawyan - Solo” pada hari Dj 
Djuli 1951. : Na 

A.n. Kelusrga: ,,/Mangunbisomo” 

SOETANTO  BROTOTJANDRAMA. 

INNA LILLAHI WAINA ILAIHI RODJIUN. 
kasih atas “bantuan/sumbangan 

Tuan2/Njonja2 dan saudara2, baik. jang berupa moril ataupun ' 
materieel pada wafatnja Kjai RONOPAWIRO desa Ngidjon pa- 

Mudah2ary amalnja diterima dan mendapat pahala dari Tuhan 

Segala HAK pertanggungan Ma dll.) dialihkan-ke- 

Atas nama keluarga. 

NGADINO SASTROWIDJOJO, 

Kgidjon. 

(Djl. Merdeka 7) di Purwokerto 

Ae PANDAN 2 

MUMAN 

     

      

Haa 
  

  
Kemetiran Kidul 45, — Jogja. 

  

  

PENGUMUMAN. 
SUtk mentjegah kesalah-fahaman chalajak Umum terhadap berita 

salah, jang disiarkan oleh harian KEDAULATAN RAKJAT hari 

Djum'at tanggal 27 Djuli 1951, mengenai kantor G.LA. N.V. Jog- 

“Jakarta, bersama ini kami mengumumkan, bahwa kantor jang di- 

siarkan oleh harian tersebut diatas di NGABEAN No. 29 itu, jalah 

kantor AGENT kami Firma H. BILAL, jang oleh kami diberi ku- 

wasa untuk bertindak sebagai Pembantu kantor PERWAKI- 
LAN (Vertegenwoordiging) kami jang di TUGU No. 56, Gdjadi bukan 

.kantor G.LA. N.V. Jogjakarta, 

Hal? mengenai kartjis dan pengiriman barang? masih tetap dapat 

diurus dengan kantor PERWAKILAN GARUDA INDONESIAN AIR- 

| WAYS N. V. di Tugu 56 - Tilpon 260. 

Harap Umum mengetahui adanja. 

5 Jogjakarta, 81 Djuli 1951. 

"KEPALA PERWAKILAN 

Garuda Indonesian Airways N. V. Jogjakarta. 
ISKANDAR.      

16 -8. 
  

  

      

          
Dipermaklumkan, bahwa Kementerian Dalam Negeri akan meneri- 
ma pentjalonan dengan ikatan-dinas  SEBANJAK - BANJAKNJA 
untuk menuntut Baccaleaureat Scsial dan Politik ujurusan Pemerin- 
tahan dari Bagian Sosial dan Pclitik pada Fakultit Hukum Sosial 
dan Politik Universiteit Negeri ,,Gadjah Mada” di Jogjakarta. 

Adapun sjarat-sjaratnja untuk dapat diterima: 

1. warganegara Indonesia. 

2. a. beridjazah S.M.A. Negeri atau balai pehdidikan jang diper- 
sSamakannja oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Ke- 
budajaan, 

b. jang sudah duduk dalam salah satu Perguruan Tinggi, 

C. pegawai jang memenuhi djuga sjarat-sjarat tersebut dalam 

pengumuman ini dan boleh keluar dari djabatannja.. 
3. .umur tidak boleh melebihi 23 tahun pada tgl.:i September 1951, 

4. berkelakuan baik, f 

5. berbadan sehat. 

Barang siapa diantara para perdudik Daerah Istimewa ' Jogja: 
karta jang ingin mendaftarkan untuk keperluan tersebut digtas, 
diharap berhubungan dengan ke ntor Urusan Pegawai Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta paling lambat sampai tanggal 15 Agustus 1951, 

Jogjakarta, 31 - VII - 1951. 

SEKRETARIS DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. 

A.n. beliau, 1 

Kepala Kantor Urusan "Begawai 

KRT. SOSROKUSUMO.,   

      

      

  

 


