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La: 

  

| diadakan 

7 nalisasi B.V.M. jang akan diteruskan 

: Pertemuan Gub. Sudiro 

“ri Djakarta hari' £ 

'soal2 jang dibitjarakannja. 

da waktu .achir2 ini 'telah.terdjadi 

nja akan dikirim ke RRT. 

    

: Sora 

membitjarakan rentja- 
ANA usan TR La 

Le tentang pengganti 
2 mi Ren ada SN 

Ban Ba laka un- 
“tuk diadjukan dalam sidang terbu- 
ka pleno. Sidang pleno tent ig sO- 
12 tsb. akan Dadakan be “tel! 
      

  

“Setara utan menurut atj 

am ya ang 

  

    

  

sbb.: 

    

  
tang Babe ta jaato 9/8 
membitjarakan usul mosi Nj. Rasu- 

  

na Said tentang paajak peredaran | 
Djokosudjono 

n buruh kereta 

malamnja diada- 
tentang usul mosi 
g pentjabutan la- 

ang akan diteruskan 
. S1: 14/8 setelah habis 

DN usul mosi K. Werdojo, 
dibitjaraka Isul mosi Bebasa Da- 
eng Lalo “mengenai pengangkatan $ 

gubernur Sulawesi Sudiro jang akan | 
dilandjuikan pada sidang 16/8. Se- 
su pembitiaraan usul mosi tsb. 
lalu berganti atjara membitjarakan 
usul mosi Asraruddin tentang nasio 

asi 

  

dan usul. interpel: 
cs tentan 3 

    

  

da sidang malam harinja. 
  

. 

. dgn. 2 anggota 
, Parlemen 

| Dua. orang anggauta seksi perta- 
hanan Parlemen jang telah tiba da- 

Sabtu jl., telah me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan Gu 
bernur Sulawesi Sudiro: 
Syaranamual salah seorang ang- 

gauta Gari seksi Pertahanan parle- | 
men.itu tidak hendak menerangkan | 

Tentang kedatangan mereka 'ha- 
nja dengan pendek  dikatakannja 
bahwa ,,untuk menindjau”. 

Tapi ketika ditanjakan benarkah 
kedatangan mereka berhubungan de: 
ngan soal penjelesaian masalah CTN 
(Corps Tjadangar Nasional 'Syara- 
namual tidak: hendak membantah. 

Perlu djuga didjelaskan bahwa pa | 

  

“dua kali pengatjauan dalam kota 

'Makasar dan didaerah Pinrang, pa- 
ralel dan 28 Juli jang lalu telah ter- 
djadi ketegangan dikalangan CTN 
sendiri. 

. Dalam pada itu perampokan dan 
pembunuhan didaerah Polongbang- 
kong agak meningkat. Syaranamual 
dengan kawannja | akan berada lima 
hari didaerah ini, —Ant.- 

Bantuan kina untuk RRT 
(Oleh wartawan kita di Surabaja). 

Di Surabaja telah dibentuk sebu- 
“ah Panitya jang diketuai oleh Yoe.! : 
Wei Tang. Maksud Panitya tadi ia- 
lah- kumpulkan uang guna pembeli 
kina jg kemudian akan disumbang- 
kan kepada Pemerintah RRT. 

Panitya jang dimaksud adalah | 
merupakan sebagian. dari Panitya |: 
jang ada di Djakarta, jang diusaha- 
kan oieh Perkumpulan Memadjukan 
Persatuan Indonesia — Tionghoa di 
sana jg bermaksud hendak mengum- | 
pulkan sedjumlah uang R. 200.000.- 

ula diadakan Djum : 

n 

“kan oleh Djepang baik diadakan ple 

dak sedemikian itu harus disokong. 

Dr. 

"HARIAN 
. Diterbitkan ae Ba jan Patah "Kedaulata 5 Raga: Gegana S.P.S) . 
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Pendap at 

timewa jaitu terutama: 
t Kedawlatan. 

Naskah pertama (Foster Dulles) 
terdapat suatu bab jang chusus mem 
bahaskan soal mengenai soal kedau- 

|latan Djepang. Bab ini dihi Hangkan 
dari pada naskah jang kedua (Ame- | 
rika Serikat/Inggeris). 

Pemerintah Indonesia merasa ada 
baiknja djika bab mengenai kedaula 
tan jang terdapat pada naskah per 
tama Bantahan pula dalam nas 
kah muktamar (devinitive text). 
&, ijajah. 

Pemerintah Indonesia berpendapat 
bahwa daerah2 jang akan dilepas- 

bisit dibawah pengawasan PBB un- 
tuk menentukan kehendak dan has- ' 
rat rakjat pada masing2 daerah itu. 
3. Ganti kerugian perang. 
Kepada Indonesia hendaknja dibe 

rikan penggantian kerugian perang 
jang patut dan laiak maka sebuah 
daftar sedang disusun untuk memuat. 
segala keterangan jang perlu. 

4. Prosedur. S 
Sejogianja sedikit2-nja diberi ke- 

sempatan kepada setiap negeri di 
San Fransisco untuk mengadakan 

Perdjandjian 

- bahwa mengenai soal 

  

menghukum" 
  

Indonesia 
PEMERINTAA Ka berpendapat bahwa dim 

menghadapi soal perdamaian der engan Djepang 
ada beberapa hal jang harus dapat. "perhatian is- 

sendiri Dr. Darmasetiawan berpenda 
pat bahwa sedapat2- nja perdjandji- 
an itu tidak akan bersifat .menghu- 
kum” bagi Djepang tetapi sifat mera 
.bawanja ketengah2 kekeluargasn 
persatuan bangsa2. Didjelaskannja 

mengadakan 
perdjandjian perdamaian ini bahwa 
djika nanti Indonesia akan turut, wa 
kil dari pihak militer akan teniu di 
bawa serta dan ketetapan terachir 
dari Indonesia perlu pengesahannja 

dari pariemen Indonesia. 

Diterangkannja bahwa bupgks 
dengan negara2 sahabat Indonssia 
Gidjelaskin djuga tentang duduk per 

| karanja konperensi jang akan dia- 

dakan di Rangoon diantara Peme- 
rintah Burma “dan Indonesia - 
Burma dan Pakistan. Tapi djika 
nanti ternjata mungkin. karena ke- 
sempatan waktu India dan. Pakis- 
tan tak dapat hadir dalam konpe- 
rensi jang demikian di. Djakarta 
ini sesudah 17 Agustus tahun 1951 
untuk mana undangannja akan di- 
lakukan oleh: Pemerintah Indonesia 
sendiri. 

Kenperensi &i Bana undangan |   pernjataan2 (statement? Sepagiu ani 
usulkan oleh Amerika Serikat. 
5. RRT dan USSR. 

“ Djika sekiranja RRT dan Rusia 
menjatakan kehendaknja untuk se 
ngambil bahagian dalam usaha men 

Indonesia berpendapat 'hahwa.kehen | 

Demikian usul2 Pemerintah dalam 
mengadakan perdjandjian perdamai- 
an dengan Djepang jang diumura- 
kan hari Saptu jl. oleh Kementerian 
Luar Negeri. Dalam memberikan 
uraian tentang usul2 tersebut djuru 
bitjara Kementerian Luar Negeri 

Darmasetiawan menerangkan, 
bahwa usul tersebut disampaikan ke 
pada Pemerintah Amerika Serikat 
cengan perantaraan kedutaan Indo- 
'esia di Washington. Dan final text 
ta Ka harapkan telah selesai tanggal 
13 Agustus, sesudah mana barulah 
dapat diketahui sampai dimana dja 
uhnja usul2 Indonesia ini dapat ter 
susun didalam naskah pendjandjian 
Pe dengan Djepang terse- 

ut 
. Sesudah diketahui hal2 jang sede 
mikian itulah baru dapat ditentukan 
sikap jg pasti dani Indonesia untuk 
turut serta atau tidak dalam menga 
dakan perdjandjian perdamaian dgn 
Djepang itu di San Fransisco. 

Ikukan oleh Pemerintah Burma. 

tjapai perdamaian dengan, Djepang, | 

terhadap India dan Pakistan dila- : 
bi 

terangkannja djuga bahwa dengan ! 
Pemerintah Belanda Madp kat On | 

Pehentikan 12 

supaja diangan bersifat 

lnstruksi Gub. Sudiro : 

      

    

    
     

   

  

   

  

    

   

        

| Gerstanding” dalam soal perdjan- 
djian dengan Djepang itu. Demiki- 
an antara lain keterangan jang di- 
berikan oleh djurubitjara Kemente- 
rian Luar Negeri Dr,  Darmasetia- 
wan didalam pertemuannja dengan 
pers hari Saptu jl. Ant. 

Pendapat Tambunan. 
Mr. Tambunan, anggauta seksi 

Tea Negeri Parlemen mengenai 
inasaalah perdjandjian damai itu me 
ner. Nasa bahwa Indonesia tidak 

perju mengikuti seratus prosen se- 
gala tindakan dan pendirian USA, 
sebab dalam hal ini USA punja tu- 
Gjuan serdiri, Indonesia harus dapat 
menundjukkan. dan' menentukan si- 
kap jang ,,zelistandig” sesuai dengan 

, Pe bebasnja dan dalam pada itu 

arga di Asi2 ini dapat 
kita Tai ii sebagar kawan Galam 
mengadiukan tuntuten2, baik 
ngenai hak? 

ra    
     

ngenai hal2. maierieel (materisele 
zide). 

| Mengenai soal tenbutan tsb. Tam 
|bunan berpendapat, bahwa keduduk 
Lan India berlainan dengan keduduk- 
| an Indonesia, Birma atpu Pilipina jg 
| dimasa jl. merasakan sungguh? (aan 
de Tijve voelen) pendudukan Djepang j 
sehingga bisa dimengerti bahwa tum 

| tutan India lebih Janak dari tiga re- 
gara itu dan India lebih mengutama 
kan tuntutan jang berkenaan  de- 

ingan politik. Buat r Selain 
tuntutan politk ita at pen 

: ting tuntutan, materitel, lebih-lebih 
| djika diketahui bahwa ekonomi Dje- 
|pang kini sudah 9095 dari tingkat 
sebelam perang, de n Tambunan. 

  

        

  

     2 

Kabup paten oto- 
nom di Sulawesi disiapkan 

ERHITUNG mulai pada tanggal 2 1 
bali kamada Shae 3 

Ia mengharapkan agar segala per 
tentangan partai dan kepala2 afdee-| 
ling dengan Pemerintah Daerah Su- 
lawesi Selatan sudah selesai. Dari 
Pemerintah Pusat diharapkan bac- 
king berupa suatu peraturan darurat 
untuk pembekuan maupun pembu- 
baran pemerintahan daerah Sulawesi 
Selatan. 

Karena menurut Gubernur me- 
nunggu suatu UUD terlalu makan 
waktu pandjang. Gubernur telah me 
ngirim instruksi pada seluruh kepa- 
la2 afdeeling supaja segera memper   Djangan bersifat meng- 

hukum. ,   guna pembelian kina jang selandjut 

  

Aa as sifat Mn damai 

  

KUNDJUNGAN STAF Ga KE DESA BUGEL: 

| Tua, muda, laki, perempuan berdu- 
“ jun2 kekalurahan 

. Untuk melihat Kangdjeng Gusti Paku 'Alam 
Pengairan pegang rol penting utk. pertanian 

| rakjat Adikarto Selatan : 
ENGAN hiasan ,djanur kuning” Sabtu pagi rumah lurah Hoa Boe- 
gel, 1 KM dari pantai Selatan (Kp. Pandjatan, kab. Adikarto) men 

ajaa sasaran ra'jat desa, karena pada hari 

3 . Kangdjeng Gusti Paku Alam untuk menjaksikan keadaan ra'jat didae- 
Tua, muda, laki, perempuan dan kanak2, rah pesisir itu. 

ita ada ,rawuhan” dari 

berdujun?2 
Sean pendopo dan halaman Ta dengan maksud “ntuk min- 
ta berkah”: 

ebih landjut pelabaatu KR. jang 
“perdjalanan itu menerang | 

kam sJahwa. kundjungan Paku Alam | 
itu selaku Ketua Staf ,,K” daerah ' 
menetapi ogram kundjungan ke 
daerah. “Adikarto" Selatan, jang dulu 

    
   

      

    

   

Kundjungan 1 | diperlengkapi de- 
ngan wak , ht wakil tenta- 
ra dan aa r 

    

   

     
   

“Get Gak" dan Pi: 
Pn Na 1 3 (Sekali 

rn mat 1 Pena r 

Ga waktu musim te 
"| ng daerah itu kekurangan air. Se- 
baliknja dimusim. hudjan, — tanah2 
mendjadi terendam air dan rawa2- 
pun timbul, jang mengakibatkan le- | 
njapnja hasil2 tanaman padi dan po' 
lowidjo serta aupua wabah2 

. malaria. : 
Dalam keter ng: 

pihak Djawatan Pengairan sendiri, 
Djawftan Kesehatan dan Djawatan 

| Sosial daerah, pada prinsipnja  SU- 

2nja, baik dari 
   

dah disetudjui untuk mengadakan 
perbaikan disekitar saluran Gunse- 
hesiro jang dibuat oleh Pemerintah 
“pendudukan Djepang th. 1946/1947, 
tetapi karena soal keuangan meme- 
gang rol jang penting pula, maka 
diminta djuga kesanggupan dari.ta' 
jat sendiri untuk ikut serta memban 
tu mengatasi kesukaran2 bahaja air 
bah Ata. : 

Telah Hirbptjanakan untuk mem- 
perdalam dan memperluas ,,muara” 

Gunseheisiro didesa Bedojo jang 
1 akan membuang air itu ke Kali Pro 
go. Sehingga dengan demikian, baik   

». djan, air akan terus mengalir 
dimusim terang maupun dimusim hu 

“Kali Progo tidak seperti pada wak 
3 1 tu jang sudah2. Biasanja, karena ke 

adaan saluran muara itu lebih tinggi 
lakibat banjaknja ,,slib” dari pada, 
bodem2 saluran diatasnja, maka air 
mengalir kembali dan meluap ke 
tanah2 disekilingnja. yh 

Menurut 
djika pekerdjaan perbaikan ,,muara 

litu dapat dilakukan, tanah seluas 
851 HA disekitar Gunsehesiro akan 
terhindar dari bahaja air bah dan 
rajat akan merasakan  lantjarnja 

  

ke 

'Djawatan Pengairan, ! 

siapkan pembentukan  kabupaten2 
otonom dan konperensi dikalangan 
mereka sendiri untuk menjusun pen 

    

  

Perbaikan djembatan. 

membangun kembali  Djembatan2 | 
umum didesa Remeng dan desa Boe : 
gel jang akan menambah kelantjar | 

an perekonomian ra'jat, Djawatan 
Pekerdjaan Umum sanggup untuk | 
,mnengijuk” sebagian j dari rentjana 
beaja djembatan2 lainnja &una mem | 

perbaiki kedua djembatan daerah | 
Adikarto Selatan itu. Seperti di- | 
ketahui, kedua djembatan itu rusak | 
akibat bumi hangus dalam agressie 
Belanda jl. Dari Ngremeng itu ken 
daraan umum dapat sampai Brosot. 

Guru2 sekolah beri pela- 
G@jaran ditanah. 

Satu hal jang patut mendjadi per 
hatian umum, jalah tentang kema- 
djuan kanak2 daerah tsb. untuk ma 
suk sekolah. Dalam padagitu, soal 
alat2 mendjadi kesukaran djuga, se- 
hingga guru2 dan murid2 duduk di- 
atas ,bleketepe” — anjaman pohon 
njiur — dan ada beberapa sekolah 

djuga dimana guru?nja memberikan 

peladjarannja itu dengan menulis? 

diatas tanah, karena baik papan tu- 
lis maupun kertas tidak ada. 

Soal2 demikian itu menurut kete- 
rangan Djawatan PP & K Daerah 
segera akan diperhatikan. Dalam 
waktu jang pendek akan dapat di- 
kirimkan alat2 tulis menulis, bang- 
ku2 serta medja2. Tetapi mengenai 
kesukaran tenaga2 guru diharuskan 
sabar dulu, karena probleem guru, 
kini mendjadi probleem umum. . Di- 
harapkan hasil2 KPKPKB daerah da 
lam waktu jang pendek ini dapat 
membantu mengatasi kesukaran? gu 
ru Sekolah ra'jat. 

Tentang rumah atau gedung2 se- 
kolah ra'jat, jang djumlahnja djauh 
dari kurang serta keadaannja kurang 
sempurna, telah diketahui oleh pe 
merintah dan segala usaha tetap di 
djalankan, dan bantuan umum  un- 
tuk itu tetap diterima. 

Sampai djauh siang hari pertemu- 
an jang hersifat dari hati ke hati jg 
dipimpin oleh Kepala Djawatan Pra- 
dja Honggowongso berkesudahan de 

  

    tanaman2 padi dan polowidjonja. ngan kepuasan bagai para hadirin. 

Y 

djawab Pemerintah Daerah Sulawesi 

“kepala daerah Patopoi. 
terangan - Gubernur Sudiro pada konserensi pers. ' 

“Dalam pada itu pemerintah dapat ' 

Agustus '51 tugas dan tanggung 
Selatan telah diserahkan kera 

Pemikian ke 

Gapat2 dan usul2 mengenai pember 
kt tukan kabupaten2. 

Pendapat dan usul2 itu akan dibi- 
tjarakan dalam suatu konperensi di- 
nas seluruh kepala2 afdeeling jang 
akan diadakan 13 Agustus jang akan 
datang. Semua ini akan dipeladjari, 
kemudian Gikirim kepusat oleh Gu 
bernur untuk bahan. 

Djuga gubernur telah mengadju- 
kan koordinator Abdulrazak di Sula 
wesi Selatan dan Kusnodi bekas re 
siden Menado. Mereka kini ditem- 
paikan sebagai pegawai2 tinggi di- 
propinsi. Pemerintah daerah Sula- 
wesi Selatan sekarang tinggal me- 
ngerdjakan 'urusan2 hari2 atas na- 
ma dan tanggung djawab Gubernur 
Sulawesi. .   

Hal ini untuk mendjaga vacuum. 
| Rentjana jang ada sekarang ialah Su 
:Jawesi akan terdiri dari 12 kabupa- 
ten tapi susunan ini “masih 

| ditindjau Galam konperensi dinas 13 
Agustus jang akan datang. 

Makassar akan mendapat status 
| langsung dibawah propinsi jang ke- 
| Tudukannja sama dengan kotapradja 
besar Surabaja, Semarang Bandung 
dan lain2nja. Tentang pemilihan u- 

' mum Gubernur mengatakan masih su 
| lit. Jang penting katanja segera me- 
njusun DPR kabupaten dan kemudi- 
an dapat menjelenggarakan pemilih 
an umum tersebut. Dapat dikabarkan 
bahwa Gubernur tanggal 20 Agus- 
tus jarig akan datang akan ke Su- 
lawesi Tengah. — Ant. 

1 NA Pena 

K 

Stokes terus mengadakan pembi- 

tjaraan dgn. perdana menteri Iran, 

Mohammad Mossadegh, selama satu 

djam. Kemudian hari Minggu pe- 

mimpin delegasi Inggeris itu mene- 

mui Sjah Iran. Perundingan2 jang 
resmi akan dimulai besok pagi hari 

Selasa ini, demikian BBC. 

Optimisme. 

Sebelum meninggalkan London, 

Richard Stokes mengatakan kejakin 

annja, bahwa perundingan dengan 

$ berlangsung 

HAdijaga Loooei ik ajang cnalin 
Yah Kunsten 'aasch Gencotscha 

en Wasenschappan”     
     

  

UMUM 

| dipakai, 

ine- | 
jang berkenzan dengan | 

politik (politieke zijde), maupun me 

kedlan-.Tjabang 5 orang terdiri putera 

    

  

   

| 

akan | 

  

| wat penumpang jang terbesar 

  

| Kemajoran | 
Lapangan terbesar di 

Asia Tenggara 
Kini orang “dilapangan terbang 

Kemajoran sedang sibuk mengerdja 
kan pembuatan landasan baru dgr. 

|arah Utara-Selatan. Landasan baru 
itu pandjangnja 2475 meter dan le- 

barnja 60 meter dan diharap dapat 

selesai dalam bulan September jang 

akan datang. Djika landasan Utara 
'Selatan itu sudah selesai, maka la- 

terbaik dan terbesar di Asia Teng- 
gara, dan pesawat de' Havilland 
Comet” dari Inggeris akan mela- 
kukan pendaratan -disitu. Pesawat 

de Havilland ,,Comet” adalah pesa- 
dan 

terberat didunia. 
Dengan selesainja landasan Uta- 

ra-Selatan wnanti,: maka landasan 
Timur-Barat, jang pandjangnja 1750 
meter dan jang sampai kini masih 

akan merupakan landasan 
(GIA). i W K 

2 

Kongres v »Peladjar 
Islam Indonesia” (PI) 

“'Rapat Pleno Pengurus Besar ,,PE 

LADJAR ISLAM INDONESIA" (P 
(IT) tgl. 5 Agustus 1951, dihadiri leng 
kap oleh Pengurus Besar PII di Jo- 
gjakarta dan Konsulat PB.PII Dja- 
karta, Seksi Luar Negeri Djakarta 
serta “Bagian Pengerahan Tenaga, 

memutuskan hahwa Kongres PII ke 

  
| kedua. 

IV akan diadakan pada Liburan 

Kwartal pertama tgl. 20-— 25 Ok- 
tober 1951. 
Tempat Kongres masih dipersoal- 

kan 'antara Surabaja, Pekalongan 
Gan Jogjakarta. Putusan 

dari tempat tsb. diserahkan kepadi: 
Pimpinan Harian PB.PII. 

Terasi. 

    

   

      

pangan terbang Kemajoran akan ! 
| merupakan lapangan "terbang jang 

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan R 11.— 
Etjeran RK 0.60 

. 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom R. 0,70 

  

Thomas !| 

Indonesia sedjak tg. 1 Aug 

Jam TV, 

merdekaannja. 

   
ae- 

amnja dan 
dan deng an rak 

SAN 1 Indonesia 

ran Sun Hap 
serahnja jang luas 

  

y 

sn - GIRLS TOWN: — 
en nana Town” (Kota 

Gadis2)- telah didirikan dide- 

        Dalam pata itu telah dibentul 

Panitya Pusat Kongres PII ke IV 

terdiri dari : Ketua H. Achmad-.Ba- 
suni, Wk. Ketua Richwan Hasjim, 

Sekretaris I Muchrazi. 

Dalam rapat ini telah ditetapkan 
pula Praeadviseur2 tentang AD dan 

ART (Organisasi) oleh Ridhwan Ha 
sjim, program oleh H. Timur Djae- 
lani, Supomo N.A. dan Muchradji, 
dan sikap PII keluar, diserahkan 
kepada Konsulat PB. PIT di Djakar- 

ta bersama? dengan Bagian Penge- 

rahan Tenaga. 
Kongres. PII ke IV ini menurut 

rentjana akan dikundjungi oleh ti- 

dak kurang dari 600 orang dari se- 
luruh Indonesia. Masing2 "Daerah 

Gan puteri. 
Beaja Kongres ditaksir tidak ku- 

rang dari R. 40.000.— (empat puluh 
ribu rupiah). 

  

Ummat Islam Jogjakarta 
dan duta besar 

Pakistan 
Berhubung dengan perkundjungan 

Duta Besar Pakistan ke Jogjakarta 
tgl. 7 Agustus ini, maka telah di- 
adakan rapat pembentukan Panitya 
Penjambutan oleh gerakan2 Islam 
di Jogjakarta diselenggarakan oleh 
EPII Jogjakarta jang dihadiri pula 

B. Rangkuti dari Kedutaan Besar 

Pakistan Djakarta dan A. Gaffar 
Ismail dari BKMI Djakarta. Susun- 
an Panitia diketuai oleh Mohammad 
Mawardi (Muhammadijah), Wakil 
Ketua I H. Wazir Nuri (Masjumi 

Wilajah), Wk. Ketua II Aehid Mas- 
duki (GPII Wilajah), dan Sekretaris 

I A. Halim M.A. Tuasikal (PB.PII) 
Sedang Prof. H.A. Kahar Muzak- 

kir dan R. Wiwoho djadi penasehat2 

nja. 
Tebaa rentjana . kundjungannja 

ke Jogjakarta Duta Besar Pakistan 
akan mengadakan pertemuan2 dgn. 

peladjar/mahasiswa .tgl. 9 sore 'di- 
gedung Negara, dengan pemimpin2 

partai/organisasi dan para terkemu- 
ka Islam dan alim ulama tgl. 10 pa- 
gi di Pangulon Mesdjid Agung. Ra- 

pat umum diadakan di Mesdjid: A- 
gung sebelum shalat Djumiat itu. 

  

  

Kepala Polisi Sudjono 
temui Paku Alam 

Sabtu jang lalu, Kepala Polisi ba- 
ru Sudjono mengundjungi Wakil 

Kepala Daerah Paku Aiam untuk 
memperkenalkan diri. 
Dalam perkenalan itu hadlir dju- 

kat Ios Pn hagi gadis2 

jang tidak berumah oleh Nj. 

Eisie Binkley. West, seorang 
pemuka agama. Kota telah 
didirikan ..menuruti. ,,Boys 
Town” jang terkenal.itu, jg. 

telah didirikan oleh Alm. 'J. 
Hlanagan, seorang pendeta 

Katholiek, jang telah mengu- 
rus lebih. dari 5.000 orang 

anak laki2 selama 30 tahun. 

sGiris Town” merupakan su- 

  

     

  

atu model usaha | pertanian, 
16 hektare Juasnja, jang di- 

Keliling bukit2 jang indah. 

Nj. West telah “ membelinja 
dengan sumbangan? sukarela. 
Sesudah itu dia mendapat ban 
tran dari p ja2- jang. mem 

  

  buat rumah2 . dengan tjorak 

California. Djalan2 baru, te- 

naga listerik, air diadakan di 
sana. Nj. West berharap tidak 

lama lagi akan dapat bertjo- 

tjok tanam, berkebun, dan     

    ga kepala polisi kota Sujono. 

Sengketa Miniak : 
  

besar dan dalam keadaan ini pem- : 
beresan akan tertjapai dan dapat 

Lebih baik ber- — 
henti 

Dimuka Senat Iran, perdaja 
ment. Mohammad Mossadegh 
mengatakan kemarin dulu, 
bahwa ia lebih baik meletak-   
kan djabatannja, dari pada 

“ mendjalankan perundingan de- 
ngan Inggeris jang tidak me- 
nguntungkan Iran. 

  

  

berternak. —USIS. 
ena   

P5S merajaan Hari Pe- 
muda Internasional 

Keraarin telah dilangsungkan per 
Sukaan perajaan Hari Pemuda Inte 
nasional bertempat digedung IPPI 
Yugu Kulon. 

Hadir dalam pembukaan itu a.l 
yakil dari Mr. S. Purwokusumo 
Wali Kota Jogja. Sambutan serta 
perhatian umum memuaskan. 
Dengan pembukaan perajaan itu, 

dimulai pulalah exposisi jang dise- 
lenggarakan digedung IPPI. 

Sementara itu oleh panitya pera- 
jaan diadakan pidato-radio sebagai 
peringatan Hari Pemuda Internasio- 
nal itu jang perajaannja berpusat 
dikota Berlin. 

Bekas Walikota Subekti 
Untuk sementara Bupati 
-.Malang? 

Bekas walikota Surakarta Subekti 

jang dipindahkan oleh Kementerian 
D.N.' ke Djawa Timur, besar ke- 
mungkinan untuk sementara waktu 
ditempatkan sebagai bupati Malang. 

Bupati malang sendiri pada saat ini 
dalam istirahat selama 1 tahun, ber 
hubung kesehatannja terganggu. 

RS. 

  

— Pasukan? India kini mengada- 
kan gerakan pemusatan disuatu tem- 
pat jang tidak djauh dari perbatasan 
Pakistan sebelah Timur, Pada hari2 
jang terachir ini pemusatan pasu- 
kan2 tsb. disepandjang daerah As- 
sam diperkuat, demikian berita pers 
jang disiarkan radio Pakistan. 

  

. Perundingan - perundingan dimulai 
- - Pemberesan dapai terijapai 

EMARIN dulu delegasi Inggeris untuk mentjoba menjelesaikan per- 
sengketaan minjak Iran, jg. dikepalai oleh menteri Richard Stokes, 

telah tiba di Teheran. Dilapang terbang ia didjemput oleh menteri ke- 
uangan Iran. utusan istimewa presiden Traman, Averil Harriman, pem 
besar2 AIOC dan pegawai? kedutaan Inggeris disana. , 

diterima oleh semua pihak: 
Dalam pada itu Harriman di Te- 

heran mengatakan, ia jakin, bahwa 

pemberesan akan terdapat jang me- 
mungkinkan Iran. menginsjafi mak- 

sud kebangsaan dan membolehkan 

nja mendapat pertolongan. jang di- 
perlukan untuk mentjapai hasil jg. 

paling tinggi dari negara penolong 
minjak. Demikian radio, Australia. 

  

17 Agustus di Tokio 
Di Tokio nanti pada tgl. 17 Agus- 

tus jad. djuga akan diadakan pera- 
jaan peringatan hari Proklamasi In- 

donesia. Untuk itu “wakil Indonesia 
di Djepang Mr. Sudjono telah me- 
njampaikan undangan2 kepada pem 

besar2 pemerintah di: Tokio untuk 
(ana resepsi peringatan tsb, 
— RD, 

  

TAHUN VI — NOMOR 8 sb A7 

  

Es Dc wey: 

Dalam 1'/, tahun Indonesia dapat 
atasi segala kesukaran2 

UBERNUR New York Thomas EH. Dewey jang telah men 
gustus jl. 

Indonesia menudja ke Austra lia. Gubernur isb. bener 
tahra ini Indonesia akan dapat mengatasi segala k 3 

jang serupa dengan kesukaran? Amerika tatkala tahun pertama dari ke- 

telah mer 
anskon | 

kemarin 

  

jatnja jang sabar dan bagus 

dapat mendjadi negara j 
apa bila dapat meng g 
dari Juar dan pula Gapat 
perpetjahan2 dari dalam. 

Tentang pertemuannja 
siden S 

| wa diri pribadi Presiden 
lah memang sangat ne 
Adapun soal2 jang: dibitj 
ngan Presiden Sukarno ja 
nai soal dalam dan luar 
terangkan bahwa ia djug 
ngadakan pembitjaraan Tebaun W ri, 
Presiden Hatta dan Menteri  L.N. 

. Subardjo. 
Keberangkatannja ' dari Kemajor- 

an Dewey diantar oleh Kepala Proto 
kol Kementerian L.N. dan Duta Be- 
sar Amerika Serikat Merle Cochran. 
— RD: 

  

TP 

   

Sovjet hendaki perang 
di 1 tah 

Markas Besar aje 2 
| di Tokio 

. | menjatakan, strat Ter 
| mengurangkan kejaki 
| Tiongkok Komunis, bahwa 

|adalah sahabat me: 
|. Dikatakan dalam 

jitu, bahwa Sovjet - me 
(pertempuran di Korea 1 
mahkan kekuatan Tio 

| berarti baik untuk Ki 

Persamaan sendjata Pakt 
Atlantik 

Perundingan antara menter 2 
tahanan Inggeris, USA, 
Perantjis mengenai j 
djata bagi negara? 
kini telah selesai. 
pertahanan Ing 
itu memuaskan, W 
masih mengadakan p 
bih Jandjut, tentang « 

samaan itu. 4 B80 

  

  

St 

    
   Tr? 

Kremlin 

    

   

    

   

     

   

   

  

Markasbesar Amerika ig 
pertama di. Dierman 

Barat 
Markasbesar korps 

rika Serikat jang pertama sesudah 
achir. Perang Dunia HI ini, telah di- 
dirikan di Djerman Barat, jaitu mar 

kasbesar korps ke-5 tentara Ame- 
rika. 

Pasukan2.korps tadi, 

pin oleh Djenderal-major John E. 
Dahlguist itu, akan digabungkan 
pada Tentara ke-7 dibawah koman 
do Letnan-djendera! Manto 
Korps ke-5 tadi ber 
sementara di Bad Nau 
sebelah utara Frankfurt. 

tentara' Ame- 

jang dipim- 
at 

  

5 25 amil 

—-Ant-UP. 

600.000 Kaum pengungsi 
Arab tak tentu 

Djenderal Howard Kennedy,, bekas 
direktur biro PBB untuk menolong 
kaum pengungsi Palestina, hari Ke- 
mis ini menjatakan, bahwa 600.000 
sorang diantara djumlah kaum pe- 
ngungsi Arab Palestina 850.090 
orang, tidak bisa dilebur dalam per- 
ekonomian daerah2, dimana mereka 
telah mendapat perlindungan. 

Kennedy: menerangkan kepada 
pers, bahwa,keadaan di Jordania, 
Libanon dan daerah Gaza itu adalah 
sedemikian, hingga kaum pengung- 
si disana tidak bisa mendapat pe- 
kerdjaan dan mata pentjaharian. 

Dikatakannja bahwa Syria dapat 
menawarkan kemungkinan untuk 
melebur kaum pengungsi tadi keda- 
lam kehidupan  perekonomiahnnja, 
apabila mereka mau bertempat ting- 
gal diwilajah Syria. 

Menurut pendapat Kennedy, an- 
daikata dibentuk suatu negara Pa- 
lestina Arab, maka daerah hampir 
tak akan dapat menerima kaum 
pengungsi jang begitu besar. djuim- 
lahnja, karena “daerah tadi tidak 
mempunjai kekajaan alam. — Ant.- 
AFP. 

Jajasan Asrama Peladjar 

Sabtu jl. di Jogja dilakukan pe- 
ngesjahan berdirinja Jajasan Asra- 
ma Peladjar dimuka ' Notaris Wi- 
ranto. Jajasan tsb. diketuai oleh Dr. 
Sahir. 

Lebih landjut “dinjatakan, bahwa 
untuk dapat mengatasi kesukaran? 
pemondokan..dan asrama bagi pela- 
djar sekolah Jandjutan jang djumla 
nja 11.000 6@rang itu, hingga kini be: 
lum dapat memenuhi seluruhnja, Be- 
berapa keluarga telah dapat membe- 
rikan 'bantuannja untuk menjedia- 
kan sebagian rumahnja itu jang 
dapat didiami kurang lebih 150 pe- 
ladjar jang sifatnja sebagai rumah 
pemondok: 

Pemerin ah daerah tel: ah, memberi- 
kan bantuannja, sebanjak R 3.000.-— 
sedangkan Kent Pan Sosial “baru 
merupakan kesanggupan sadja. 

    

Waktu rombongan Staf K. mengun 
djungi desa. Bugel, ribuan ' ra'iat 

membandjiri rumah kepala. desanja. 
Karena seluruh @'jat vigin lihat SP 
Paku Alam,: maka terpaksa bebera- 

pa pagar kanan kiri pendopo. kat 

rahan dibongkar untuk menghindari 

»Sserbuan pengrusakan” pagar.   

    

  

    akan 
g besar,     

  

   

   
     

        

   

  

'arkasbesar "ta 

disjahkan : 

    

   
   

  

an
 

4 

 



5 aa 'kan bd 

| tu jang 

     
   

              

   
      

     

   

  

    
    

   
   
     

  

   

  

    
   

    

   

  

   
   

    

   

  

   

  

    

   
     

   

  

   
        

      

    
   
   
   
   

    

   

   
   

  

    

   

  

    

    

ena iuran "g 

(aan pegawai kan "pendeng” h 
| draat? 

Mungkin waktu 
sebaik2nj 

& ogenblik) untuk nu 
ag 

  

  

— »hersehikking” dan rasionalisasi”) 
penghematan para pegawai negeri. 

|. Kenjataannja para pegawai susah di 
| adjak untuk bersat: : Ternjata dgn 

adanja beberapa vak-sen 

   

  

satuan dikalangan pegawaijburuh. 
Kami dengar pula adanja modal ba 
ru. Jaitu diadakannja golongan A. 
B. CG. dikalangan para peyawai nege 
ri Entah apa maksudnja. Dari itu 
para pegawai selalu.,.deg2-an?” sadja. 

Memang sekarang ini orang jang 
ajudjur Ka kena 

' Si - -. Sementara”. 

  

  

ta 

“Tanggal 1618 ad. Hope 
“berangkat 

Dalam keterangannja hari Saptu 
Prpk: Supomo menjatakan, 
keherangkatannja ke Nederland un- 
tuk. melakukan tugasnja. sebagai 

: utusan“istimewa: Pemerintah Indo: 
— nesia bung. Na Naa a- 

  

“plasa ialah mn 16 Ag aa jang 
ker. Anna tone Dapet akang 

iiral di Indo" 

nesia. Suatu bukti tidak 'adanja pe 

bahwe: 

akan bisa di 

     

       

  

   

    

   
         

  

sok berangkat 
Tg. 5 Agustus jl. 

inna berangkat ke Kanton via Hon 
k € orang Tionghoa pendud 

Mann intelek, pemuda, dsb.nja.. 

    perdjalanan - dengan kereta 
4 bulan lamanja sampai te 

  

ibali lagi melalui djalan kereta api 
lain ke Selatan. 

Perkundjungan mereka al untuk 
menindjau perkembangan: berbagai 
matjam lapangan kehidupan di Ti- 
ongkok, pertanian, perburuhan, pe- 
ngadjaran dan pendidikan, kebuda- 
jaan, usaha2 koperasi jang dikata- 
kan telah sangat madju, peraturan2 

: agraria paru jang aa baik -se- 
Ai kali, kesehatan dll. 

“Turut 'serta beberapa aoitar O- 

  
yrang-orang: Tionghca itu berasal: da: | 

pagi Tp kp Sumatera, Sulawesi, Ka- 

  

  

, nak 
EBKENAAN dengan kepindah: 

kepartaian di Solo: 

“Roosi 2 tab. ban ditimbulkan. 

lam Neger 
Gak menjetudjui tentang. kepindah- 
an Walikota tsb: 
“Kawat lainnja: jang .menjusul pada 

tgl. 3/8 jk, ialah kawat bersama. dari 
5 partai, jang 

rimkan oleh. Masjumi. Lima partai | 
tsb. ialah-P.D.R., Partai Katholiek | japan 

Indonesia, Parkindo, Murba dan Pa-      

  

rindra. 
5 6 Kawat: bersama. tidak sah. 
Setelah. kawat tadi dikirimkan 

(2 dan disiarkan kepada: pers, 2 dian- 
| tara 5 partai tsb., jalah Partai Mur- 
ba |dan Parinara menjatakan tidak 

  

at j 
“Lebih lanayak, Gari 'kalangan Pa- 

rindra KR mendapat keterangan, 
“bahwa memang betul fihak D.P.D. 
| dan Ketua DPR masing2 dari PDR, : 

| Partai Katholiek Indonesia dan Par 

  

ba dan Parindra untuk merunding- 
kan tentang “kawat jang akan diki- 
rimkan kepada Kementerian Dalam. 
Degan berkenaan dgn. Maa, 

   

Daan sb 
kan kata se kat 

Pak «Walt Hita Ta 
P pada itu berkenaan deng 
berita tentang “tugas Walikota 2 

- bakti jang akan diperbantukan pa- 
da Gubernur Djawa Tir dan 

"tuk sementara wak 
mewakili Bupati Malang 

' sedang perlop “karena sak 

  

| Solo. 
| Dalam stkatar 
resmi beliau menjatakan, bah 
dudukannja dewasa ini 
lum ada ketentuannja. ' 
atas kesan2 dari Wakil Sekajen Kes 

  

- Sumarman “untuk mengadakan pers 
hubungan . dengan Walikota . 
hari Djum'at. 

   

  

5 isinja | menjetudjui 
serta" memperkuat kawat jang. diki- 

runding Kentang 

“kindo telah mengundang Partai Mur | 

   

pertjakapan tidak n 

| DN. jang mewakili Mr. 

Solo 
jh bahwa, kepin- 

dahan tsb. tidak mengandung suatu 

.Sebitar Pootindahasi Walikota Solo : 

bersama dari 5 Partai 
sjah ? 

Mungkin Walikota. mengadjukan peci 
an Walikota Solo, Subekti Puspo- 

Na jang sangat mendadak, telah menimbulkan redksaki dari bayan. 

,straf-overpiaatsing”, maka - Pak Su 
"I-bekti: menjatakan bahwa: mungkin 

beliau akan mengadjukan surat pen 

-siun kalau dalam tugas  selandjut- 
|| nja tidak mendapatkan promosi atau 

(setidak-tidaknja tidak sama dengan 
kegudukannja ET Solo. 

  

  

Pameran galak besa- 
| Atas inisiatip Konsulaat Kebuda- 

Propinsi Djawa Timur, pada 
tgh 12 Agustus jang akan datang, 
“di Surabaja akan diadakan pameran 
lukisan dari segenap pelukis diselu: 
“ruh Indonesia. Pameran jang dimak 

sud adalah pameran lukisan jang 
terbesar jang hingga kini-belum per 

(nah diadakan di Indonesia. Gambar2 

    

  

  
| dikumpulkan / dari 'pelbagai Aek 
4 dan. kota. : F 

1 Kabar selandjutnja njatakan, bah 
|wa' Menteri PP&K : 

    

| tersebut. teh 

| Guna keperluan itu, maka Banu 
Iskandar Pemimpin Konsulaat Ke- 

  $ budajaan. Propinsi Djawa Timur ki- 
ni sedang ada di Djakarta guna me 

ngurus segala sesnatunja jang. ber- 
1 MO ENG, dgn  stelling. Na ie 

Adju w    

die tjapkan Oleh burgsa 

jiwa kit “ 

Buat suatu S1p3A, jang ingin 
membangun . Ka cat “'karu, 
adalah suatu keu Mungan, Sebab per 
'kawinan' dan pemilihan tak? 
“Isteri adz "faktor penting “dalan 
soal pendidikan, Perkawinan ja 1 
baik dalem arti jeng Juas herp enga 

    

  

       

     

   

   
   

  

rat mengakui bonar2, bahwa perhu- 
bungan antara" ajah dam ibu, € 

| suasana dalanr kelidupan kelnarga, 
    

       

  

ang. masih.ada dalam kandung- 
ikan ibunja. : 

Seorang puteri Djerman menerang 
kan dalam bukunja »Opvoeding' voor 
de geboorte” setjira wetensrhappe- 
lijk, bahwa pendidikan harus dimu-   nia. Gerak-gerik ibu dalam artidas 
hir dan batin (innerlijk en uiterlijk) 

dai ini mengum 
i be bean, Ba 

V8. 12an Hamas ! 

1 Nandju 

| keterangan2 dari 
Bl (sangat boleh dipertjaja, bahwa pa 
“ida masa pendjadjahan 

| waktu pemerintah ' Belanda dalam" 
keadaan kritis, maka desa' Djodjok | 

  

3 ditetapk na dahkan keluar Djawa 

    

Penindjau2 ke RRT ' bak 

dengan kapal $ 

   
asa, dari berbagai organisasi 

dan lapangan, jaitu pedagang, peng 

daeral Manchuria, kemudian kem- s 

  

jang hendak: Gipertundjukkan akan: 

: Wongsona- 
! goro akan hadiri pemeran, Ae   

Angs bahasa Djawa ada perihakasa 
PL Aasinja montjiotah an, turunan jang bei Tjita?d 

adlah PAbAApa pengertian untora. dan belum 
esa kita, Wangkatan kala? .bikh,. bobnf,:. 

ini 

NG 

| ruh besar akan. pendidikan enak? di 
: 1. Kemudian hari, Imu pengetahuan Ba 

HE “telah 
Daan kegelisahan Walikota Lan 

enrpengamuhi/ pertumbuhan anak2 

lai, sebelum sanak. dilahirkan "didu-   

  

  Ket cd 1 eta 
Tuntutan beku: berhasil. 
an2 rakjat 

  

dan ladang) jang 
diadjukan pada jang berwadjih, 
hingga saat ini masih belum ada 
buahnja. Untuk 

    

, djuruwarta K.R. mendapat 

kalangan jang 

(th. 1939) 
   
   

karena letaknja jang strategis, didja 

|dikan lapangan terbang. Untuk kej 
" penduduk dipin 

(Lampung) 

Gan sebagian lagi meninggalkan de 
sa tersebut, pindah kelain tempat. 
Pane djatuhnja Pemerintahan 

Hina.a Beanda ketangan Djepang, 
maka konoha! “milik penduduk jang 
La Itu gan sendirinja mendja 

irhutan belukar, karena an terpeli 
na, 

Kemudian Djawatan. Hebinatan 

perluan tersebut, 

amengumbil inisiatief meluruskan ba 
tas2 hucan, hingga tanah2 tersebut 
termasuk pula didalamnja. Kini pen 
duduk Djodjok telah banjak jang 
kembali lagi, atas usahanja Peme 
rintah R.I. jang bertudjuan memper: 

baziki atau membereskan tindakan 
ewenang-venang jang dilakukan 

Uteh peruerintah: kolonial dahulu. 
$ Tetapi: ternjata 

Ini tarah2 mutlak: (milik) belum 
Gikembulikan kepada - rakjat, dan 
Galam hakekatnja tanah tadi didja 

dikan “milik Kehutanan, pula segaia 
hasil2nja. Keadaan jang mengetjewa 

kan 'ini,.cieh rakjat Djodjok telah 
berulang? diadjukan pada "jang “ber 

wadjih, “tetapi ternjata na ma 
sih sunji. 

Selandjutnja didapat kefonaiean 
bahwa. :Kepala 

.nja tanah2 Lan Bat kepada pemilik 
semula. 

  

0. Waduk didaerah Sura-' 
karta disermpurnakan 

“Untuk menjempurnakan pengairan 
sawah didaerah Surakarta, kini dgn 
tjara. berangsur-angsur. dikerdjakan 

penjempurnaannja 7 buah waduk, jg: 
akibat clash ke II waduk2 tersebut: 
terhenti - diselesaikan, demikian sdr. 
Sutarjo, Kepala Djawatan Pengai 
ran daerah Surakarta. 

Waduk2 tersebut ialah: 
1. Gondang, kapasiteit 2 djuta m. 

kub. air, dengan daerah pengontjo 
ran:4.200 ha. 

2-.Ketro (Sragen), 
Gjuta m-'kub., 
ran 3.600 ha. 

3. Karanganjar,  kapasiteit 5 djuta 
mi. “kub., daerah pengontjoran 
4.000 ha. Kini dapat muat air 
1/5- -nja. : : 

&. Ngantjar (Wonogiri), kapasiteit 

3,2 djuta m. kub., daerah pengon 
tjoran 1.400 ha. 

5. Krisak, kapasiteit 3 djuta 'm. kub., 
Gaerah pengontjoran 2.400 ha. 

6. Klego,  kapasiteit” 1,4 djuta m, 
kub., daerah pengontjoran 1. 700 
ha. 

7. Djombor, kapasiteit 

kapasiteit 2, 
daerah pengontjo 

(4 djuta.m. 
“kub:, daerah pengontjoran 2.300 

ha. 

Kebanjakan dari waduk2 tersebut 
pada waktu ini baru 1106 Gjadi, ke 

tjuali waduk - Ngantjar jang sudah 
407, selesai dan waduk Ketro 1566 
selesai. 

Untuk waduk Klego telah dikali 
kan beaja R '500.000—, sedangkan 

tiap tahun “memakan beaja perawa 
tan sedjumlah Ik. satu djuta ru 
piah. : 

Pemberantasan penjakit. 

Aeuna Lap Tebanpa dari kokbipondba | 

»K.R/ dis Solo tentang pemberanta ' 
san penjakit tjatjar, maka lebih lan ' 
djut kita mendapat keterangan, bah ' 
wa “pemberantasan 'itu adalah ter 
pa an Nan menular. 

  

  

(Oleh S. Brodjonagoro) 
jang berbunji' abang Ra 

ini 
“Ingatan 

masih kerapkath 

lenjap dari 
beber” 

ta, dan mendjadt Pembitjaraan dalam perte- 
Man. Ini adalah suata Yang, bahwa. ti Sinai Ini Boko: terlepas “dari” 

2 

akan PAN SANA bentuk dan ..tjos | 

rak djiwa anak kandung znja. Ibu Na-: 
poleun Bonaparte, waktu sedang ha | 
mil gemar sekali meinbatja buku-hu 

"Ian sedjarah, jang membentangkan se 
djarzh Hannibal. Kemudian terbuk- 

tindakan:tindakan dari pahlawan 

Fendapat bahwa pendidikan 

rusi dimulai sebelum anzk. dilahni- 
kan, itu sesuai dengan.ihnu : djiwa 

Ketimuran (Oostersche psyehologie) 
jang menerangkan, bahwa roch ma 
nusia itu (de menschelijke. geest) 
mempunjai attribuat 3 matjam, jai- 
tu kemauan, pikiran dan | tindakan 
(wil, verstand: en handeling). Manu- 

sia ingin atau hendak membangun 
sadji widji”, turunan jang baik. Pi- 
kiran manusia lalu memberi kesadar 
an kepadanja, bahwa manusia harus 

has 

  
 Tunti desa Djodjok 

a (mengenai pengembalian hak milik 
mereka jang berupa tanah2 (sawah 

telah berulang2 | 

pendjelasan lebih “5   

hingga dewasa. 

Kehutanan setem 
pat prinsipieel menjetudjui kempali. |: 

Hketua fraksi   

  

            

   

    

Ta. 5 ud 26 

lai tgl. 

| 18 th. dan memenuhi sjarat2 

26 A gustus 1951. 

  

Waktu : Pemilih Umum mendaftarkan diri 
Menurut djangka-waktu resmi dari K.P.P.P. Jogjakarta mu 

5 Agustus 1951 pendaftaran Pemilihan Umum On Ka 

P.S. (Kalurahan). Warga Negara Indonesia jang sudah berusia 
lainnja djika akan menggunakan 

haknja sebagai pemilih umum harus lebih dulu mendaftarkan 

diri di K.P.P.S. (Kalurahan) untuk menerima ,Kartw 'tanda pe 
nuilih UMUNY Kesempatan ini dibuka sampai dengan tanggal 

Walaupun pemilih umum bebas 100fx memilih tjalon. jang 
dulu diadjukan oleh siapapun djuga, akan tetapi untuk keterti 

1 ban djalannja pemilihan pemilih tg. 
1 tang, barang siapa tidak mempunjai 

umum, tidak boleh turut memilih, karena telah dianggap tidak 
akan menga AN, haknja memilih. 

“ME 

AGUSTUS 1951 — 

27 Agustus jang akan da 
kartu tanda pemilih 

    
  

' Perusahaan2 K. Ah Partikelir 
Akan dinasionalisir 

ARI kalangan jang mengetahui dktapat keterangan, bahwa perkara 
nasionalisasi perusahaan kereta api partikelir sedang dipelarljari oleh 

sebuah komisi jang beberapa/ w 5 berselang telah dibentuk oleh Men- 
teri Perhubungan. 

Kalangan 
bahwa komisi tersebut belum selesai 
dengan pekerdjaannja sehingga be- 
lum. dapat diberiBan advies Kepada 
Menteri. 

Direksi dari 1l perusahaan: kereta 
japi partikelir di Djawa dan Madura 
titu “dalam waktu tidak lama lagi 
akan mengadjukan usul2 kepada Pe 
merintah berapa djumlah jang mere 
ka hendaki untuk dapat menerima 
,hnaawing” jang akan dilakukan oleh 
Pemerintah kepada perusahaan? ke 
reta api partikelir. 

Perlu diterangkan disini bahwa pe 
rusahaan2 kereta api partikelir ter- 

  

sebut sebagai akibat2 dari keadaan2' 
jang terdjadi selama periode tahun 
1940 sampai 1950 menderita kerugi-. 
an lebih kurang 32 djuta rupiah Be 
landa diantara 25 djuta apa jang di- 
sebut ,,o0or logschade”. — At 

  

masaalah bb 
basan tawanan 

Hari Saptu jl djam 11.00 para wa 
kil2 fraksi Pemerintah mengadakan 
rapat dengan para - Merteri bertem 
pat dirumah kediaman Menteri PP 
dan. K Mr. Wongsonagoro.. Dalam 
rapat itu dibitjarakan soal kerdja 
sama antara Pemerintah dan fraksi 
nja diparlemen - terutama dalam 

menghadapi . interpelasi Z. Baharud- 
din tentang: pembebasan 950 taha 
nan. 

Buat minggu ini akan terpilih men 
djadi ketus (initiatif nemer) ialah 

PIR Mr.  Tadjuddin 
Noor. Rapat seperti itu akan diada 
kan tiap hari Saptu. Sebagai dike 

Lagi 

'tahui- Pemerintah akan memberi ke 
terangan djawaban atas interpelasi 

Z. Baharuddin hari Selasa besok. — 
Ant. 

  

sma akan punja 
nVolks— Theater” 

Pengurus ,,Jajasan Gedung Rak- 
jat Indonesia Semarang” (GRIS) jg 
Gipimpin 'a.l. oleh sdr.2 Muhammad 
dari Djawatan Pekerdidan Umum 
Kotapradja Semarang dan Hadisu- 
beno Walikota Semarang, dalam per- 
temuan dengan para wartawan Se- 
marang ketika-hari Djumahat siang 

| menerangkan so'al akan diseleng” 
garakannja satu Pasar Derma atau 
bazaar pada nanti tanggal 10 sarh- 
pai 20 Agustus jang sekaligus untuk 
menjongsong hari, ulang tahun ke-6 ' 
kemerdekaan Indonesia. 

Keistimewsan penjelenggaraan 

, mengerti akan sjarat2-nja. Kemuti 

lan manusia bertindak, menutut pe- 

| tundjuk?2 dari pikiran jang ' murni 
itu. 

Dalam ' ,pedalangan” kami kerap 

kali mendengar, bahwa Seorang pen. 

dita membersihkan djiwa raga bebe 

| rapa minggu lamanja, sebelum. dia 
mendjumpai isterinja. Buku ,,Paniti 
mani”, karangan almarhum iarjo- 

Isugardo, putera Mangkunagoro IV 
membentangkan dengan tegas 

widi" 

ingin membangun ,Gdjiwa baru?, un- 

tuk mewutdjudkan masjarakat baru”. 

belum berkawin, minta nasehat dulu 
kepada dokter. 'Dan ilmu didik dju- 
ga memberi andjuran, agar  supaja. 
para pemuda dan pemudi mendapat. 
penerangan tentang (ebi id ap- 
voeding”, 

MU   Ahbab en en 

tersebut. menjatakan,. 

  

  

rp Nag 2 rian Page Seylarea mapan SAE NPSN sEaPAPa PEP Mn 

Te Pendidikan kanak. tank Se der ear ia 
.sudahnja sampai umur I.k. 6&—7   

  
  

  

pasar Derma ini, adalah berhubung 
dengan 'adanja keicnlasan dari se- 
orang” hartawan di Solo ' jang tak 
mau disebutkan namanja, jaitu mem 

borgstelling” kepada 

djaman guna stootkapitaalnja Jaja- 
san tadi sebesar 50 sampai 60.000 
rupiah. 
Dengan sendirinja maka antara 

Pengurus tadi dengan fihak Bank 
Timur diadakan ' aturan so'al vnin- 
djaman. 3 
Maksud mengadakan Pasar Derma 

tadi jalah untuk mendapatkan ban- 
tuan2 sosial dari masjarakat Sema- 
rang, “jang selandjutnja jang ter- 
penting untuk “keperluan .mendiri- 
kan sebuah Volks-itheater dihala- 
man G.R.I.LS. jang: diransiangkan 
akan dapat' memuat 1000 orang pe: 
nonton, dan ukuran luasnja 20 :- 40 
meter. Disampingnja Voikstheater, 
djuga akan diadakan lapangan? utk 
tennis dan badminton diatas peka- 
rangan gedung rakjat Semarang jg 
Juasnja ada 17.000 meter pesegi itu. 

|| wardjo .menjatakan, 

berikan. emas dan berliantaja seba- | 
Bank - Timur ' 

Semarang untuk mendapatkan pin- | 

Pada pokoknja, demikian sdr, Su- 
siswardjo, memulai dengan keterang 
annja, sebab2 utama jang” menga- 
kibatkan kenaikan harga beras de- 
wasa ini adalah tidak datangnja be- 
ras dari Burma. Disamping itu pula 
hasil panen untuk tahun ini, djika 
Gibandingkan dengan tahun jang 
lampau kurang memuaskan,  ter- 
utama didaerah istimewa Jogja, 
jang telah terkenal sebagai daerah 
minus itu. Kekurangan ini 'disebab- 
kan oleh pergantian musim jang 
tidak regelmatig “sekarang ini. Da- 
lam hal ini daerah Kulon Progo 
sangat menderitanja. Pun dengan 
adanja rijst-ordonantie jg melarang 
pemasukan beras dari daerah jang 
satu kedaerah jang lain itu, me- 
nambah kekurangan daerah ini. 

Atas pertanjaan apa djalan jang 
paling baik untuk mengatasi kesu- 
karan beras dewasa ini, sdr. Susis- 

bahwa salah 
terbaik” jalah satu djalan jang 

"mengizinkan adanja pemasukan be- 
ras dari daerah lain dan vrije concu- 

|rentie. Djangan diadakan pengenda- 
lan harga dulu karena dengan ada- 
nja pengendalian harga ini para 

pedagang tidak akan mau mendjual 
berasnja, sehingga rakjatlah jang 
nantinja akan menderita. Dalam hal 

lini kaum hartawan (kapitalis) jang 
akan ketawa2. 

Kelaparan tidak mungkin. 

: Daiam menghadapi 
klik sekarang ini, telah diadakan 
usaha2 -untuk menghidari patjeklik 
jang menurut perhitungan akan 
Gjatuh pada bulan October jad. ini. 
Tetapi banjak kesukaran2 harus 
dihadapi. Pertama2 uang dari Pe- 

ga sekarang Lumbung Jogja baru 
| dapat mempergunakan R 500,000.— 
uang dari Pemerintah itu, 
“hari Sabtu. jl. telah pula menerima 
setengah djuta lagi, tetapi berhu- 
'bung sesuatu hal « Lumbung Jogja 
belum dapat mempergunakannja. 
"Tetapi meskipun Jogja daerah jg 

minus, itu belum berarti bahwa da- 
lam masa  patjeklik nanti 
akan mengalami bahaja kelaparan. 
Malahan, demikian Susiswardjo, dji- 
ka rakjat mulai sekarang giat me- 
lakukan usaha untuk ' menghadapi 
masa 'itu, kelaparan tidak mungkin. 

MR. 2.— masih rendah 
Dengan membandingkan harga2 

beras di lain? daerah mitsalnja Dja- 
karta, Semarang, Solo dll. maka sdr. 
Susiswardjo selandjuftnja menegas- 

sedang 

bisa menebak dada, karena dgn R2.- 
kita disini bisa membeli 1 kg. beras 
kelas 'I (jang terputih), sedang di 
Djakarta harga itu R 2.50 seliternja, 
di Semarang R 2.50” dan di Solo 
R 2.30 per kg. Dalam hal ini Jogja- 
karta memang istimewa djuga, me- 
ngingat bahwa Jogja adalah daerah   minus. 

  

  

Djanu - Ismadi mewakili Gubernur 
Djawa 

Residen Milono 

Tengah 
verlof 2 minggu? 

ARTAWAN K.R. di Semarang dapat berita dari kalangan resmi, 

“bahwa ketika hari Djum'at tg. 3 Agustus j. Pemerintah Propinsi 

Djawa-Tengah di Semarang” telah menerima tilgram dari Kementerian 

Dalam Negeri, memberitakan tentang keangkatannja bekas- Sekdjem 

Kem. D. N. Djanu- Ismadi untuk  mendjabat wakil Gubernur Djawa- 

Tengah selama 5 bulan, terhitung mulai bulan Agastus ini. DjadwIsmadi 

ditunggu kedatangannja di Semarang 

Tindakan ini diambil oleh  fihak 
Kementerian D. I. berhubung sedang 
sakitnja Pak Budiono Gubernur Dja- 
wa-Tengah, jang sebagaimana telah 
Gibsritakan menderita akit bagian 
ruggegraat, can beb 
rawat dalam CB Z 
Pak Budiono berada 
marahg dalam keadaan 
buh, dan menurut: keterangan lebih 
djauh, Pak Budiono pada hari Rebo 
tgl. 8 Agustus 1951 akan kembeli 
ber angkat ke Tana untuk diope- 

Tasi: 

     

   
   

  

   

LA AAN MAKNA PAN RON     

Bangsa kita sungguh tidak miskin 
tentang hal ini. Aken tetapi sajang, 

bahwa! bangsa “kita pada, umumnja 
masih meremehkan ilmu pengetahu 
annja' sendiri. Rasa rendah diri belum 
lenjap: 

Sekalipun lagi kami memberani- 
kan diri menegaskan, bahwa . pen- 
didikan harus dimulai, sebelum anak 
dilahirkan. Dan ini berarti bahwa 
ajah dan ibu hatus menjiapkan diri 

dalami kata lahir dan batin, kalau 
mereka ingin ,ambangun adji wi- 
di”. Dalam sussana keruh, suasana 

golsah, Suasana pertentangan, jang 
meliputi dunia. umumnja, dan tanah 

air kita chususnja, usaha ,,vergeeste- 
lijking van het leven” (usaha mem- 
perdalam kehidupan batin) ada fa- 
yedahnja djuga menurut hemat. kami. 

pe- | 
ti bajava Napolcen berhasrat mem- (ngetahtan tentang ,,ambangun adji 

Hu 
| Hannibal, - 

Sesudah “anak Jahir didunia, dan 
(keluar dari kandungan ibunja, dan 

“Sudah selajaknja buku ini di'jl 
miliki oleh para pemuda' dan pemus 

|Ldi, dan djuga para tjendekiawan, ig 

berhubungan langsung chodrat alam 
(de natuur)y — djadi tidak lagi de- 
(ngan perantarsan ibunja, maka anak 
(tadi hidup dalam ,,waktu vitaal” (vi 
| tale periode), jang membutuhkan per 

Ini sama sekali tidak bertentangan 1 
“dengan ilmu kesehatan Barat, jang | 
| mengandjurkan kepada masjarakat. 
Supaja para pemuda dan pemudi se- 

tolongan dan pemeliharaan jang sek- 
sama dari ajah dan ibunja, dan dju 

ga dari alam sekitarnja. Pemelihara 
an mengenai. pertumbuhan djasma- 
ni anak ketjil ini penting sekali un 
tuk kelangsungan hidupnja. Keber- 
sihan badan dan pakaian, makanan 
jang baik2 dan teratur, dapat men- 
djamin kesehatan anak. 

(Bersambung halaman 4). 

# 

  

  

  
  

Mengenai Residen  Milono 

mewakili tugas2nja dalam hal2 pe- 
merintahan jang tertentu, sehingga 
selalu berada didalam ' kesibukan, 
menurut keterangan telah mendapat 
nasehat dari sementara ' golongan 
resmi di Semarang” supbaja minta 
verlof 14 hari untuk beristirahst, su- 
paja kesehatannja dapat terpelihara. 

  

Sidang luar biasa DPRDS 
“Semarang 

Korr, K.R. di Semarang kabarkan, 
hari Saptu pagi tg. 4-8-'51 ini mulai 

djam:.10.00,' D.P.R.D.S. . Kotabesar 
Semarang mulai mengadakan sidang 
luar. biasa, untuk keperluan. segera 
menjelesaikan atjara2 sebagai beri 
kut: (1). Perubahan mengenai Ren 
tjana. Kota (stadsplan) ,,Brumbung- 
an” berhubung dengan akan didiri 

kannja gedung untuk $.M.A. - Kani- 
Sius- — (2). Usul anggauta Tjipto 
cs. (Partai Demokrasi Rakjat Indo 
nesia) tentang pembentukan seksi2. 

(3). Usul sdr. Sukamsi - Djojodi 
brodjo (PNI) cs. tentang harga be 
ras. — dan (4). Djawaban? atas per 
tanjaan2 “anggauta DPRDS Kotabe 
sar Semarang pada sidang jang lam 
pau. 

Kota besar Semarang ke 
kurangan pegawai? 

Djika dulu pernah Kita kabarkan, 
bahwa Kotabesar Semarang sedjak 
dibentuknja, bulan Maret 1950 sami- 
pai kepada, achir tahun itu telah 
mempergunakan uang” sedjumlah 
R 82.213.44 untuk keperluan peker- 
djaan2 lemburan (overwerk), maka 
sekarang ini menurut keterangan 
selama 5 bulan jang pertama dari 
tahun 1951 djumlah uang jang di- 
pakainja untuk ongkos2 pekerdjaan2 
Overwerk itu konon ada R 90.977,77. 
Demikian tulis korr. K.R. di Sema- 
rang. 

Mas'alah beras di Jogja : 

Bahaja kelaparan ta" mungkin 
Awas usaha2 pengatjau 

. ERHUBUNG dengan naiknja harga beras ' dewasa ini jang hampir 
diseluruh daerah Indonesia, maka wartawan ,,KR” memeriukan me- 

nemui seorang jang mempunjai tugas mengenai urusan Ita, jaitu sdr. 
Susiswardjo, anggota ,,Braintrust Lumbung Jogja” untuk menamnjakan 

beberapa soai jang bersangkutan dengan hal tsb: 

|lebih tepat lagi, 

  

masa. patje-:   
merintah Pusat sangat seret. Hing-. 

rakjat. 

kan, bahwa kita di Jogja ini masih: 

ada hari Senen tg. 6 Arust. ini 

jang 
selama Gub. Budiono sakit banjak 

| Ada tendens2 pengatjanan. 
Selandjutnja sdr. Susiswardjo. me- 

ngingatkan kita kepada tendens2 
dari golongan jg. tertentu dalam 
usahanja mengatjaukan daerah ini 
dan mengabuhi.mata rakjat. Seperti 
diketahui, didaerah? lain NA 
lan beras ini semua dipegang . oleh 
modal asing, sedangkan di Jogja 
sendiri, urusan itu diserahkan ke- 
pada bangsa kita sendiri. Disini mo- 
dal bangsa asing sangat sukar, atau 

tidak akan dapat 
berkembang.  Rakjat Jogja tidak 
dapat menenimanja. Oleh" karena 
itu ada beberapa golongan jang ti- 
dak puas itu, menghendaki perpe- 
tjahan diantara kita dengan kita, 
Dengan tegas sdr. Susiswardjo me- 
njatakan, bahwa kini rupanja me- 
reka itu telah menjebarkan kakita- 
ngannja keseluruh . pelosok, mem- 
beli padi atas nama Lumbung Jogja. 
Lumbung Jogja sendiri sampai se- 
karang belum membeli sebutir padi- 
pun dari rakjat. Djadi kalau ada ke- 
terangan2 jang menjatakan Lum- 
bung. telah membeli padi -itu, 
semata2 hanja untuk mengatjau 
ataupun untuk merobohkan nama 
Lumbung Jogja itu. Dichawatirkan 
oleh Susiswardjo, bahwa usaha penga 
tjauan ini sekarang giat dilakukan 
oleh kapital asing jang memakai 
alat bangsa kita sendiri. 

Pertemuan wk. Pem. Daerah 
dan Lumbung Jogja. 

' Berhubung dengan ada tendens2 
pengatjauan tsb. maka hari Sabtu 

|jL telah diadakan 'pembitjaraan in- 
' formil diantara Pemerintah daerah 
jang diwakili oleh  Hadiprabowo 
dengan pihak: Lumbung Jogja diwa- 
kili oleh Budisuroredjo,  Hadiatmo- 
djo,: Sutarno dan Budipurnomo. Pem- 
bitjaraan itu mengenai tindakan? jg 
akan diambil terhadap usaha penga- 
tjau itu. 'Mula2 telah ada niat Lum- 
bung Jogja jang merasa . tersing- 
gung namanja. oleh sesuatu  kete- 
rangan jang disiarkan dari sesuatu 
golongan, hendak meletakkan dja- 
'batannja, tetapi sesudah diadakan 
pertimbangan lebih landjut, "niat 
itu diurungkan. Sikap lebih landjut 
masih akan ditentukan. Demikian 
Susiswardjo. 

IPPI Jogjakarta turut ra- 
jakan pembukaan World 

Youth Festival 
BERTEPATAN dengan pembuka 

an World Youth Festival di Berlin 
kemarin-digedung 'IPPI Jogjakarta 
telah diadakan seteling seni Tukis/ 
foto2 perdamaian jang akan berlang 
sung sampai tgl. 19 September jang 
akan datang, Dalam pada itu kema 
rin djuga diadakan pedato2: menge 
nai arti Perajaan Perdamaian Pemu 
da Dan Peladjar Sedunia tersebut, 
Gan semalam diutjapkan djuga lewat 
tjorong radio RRI Jogjakarta. Uutuk 

meriahkan perajaan lagi, maka dju 
ga “diadakan pertandingan badmin. 
ton untuk djuara2 Jogjakarta. 

Perajaan2 nasional setempat itu 
djuga dirajakan oleh kota2 Djakar 
ta, Bandung, Ambarawa, Surabaia, 
Sumatera Utara,, Solo, Makasar dan 

laim2?nja diseluruh Indonesia. 

121.209 telah dapat 
tjatjar 

Dari Djawatan Kesehatan Daerah 

Istimewa Jogjakarta didapat: ketera 
ngan, bahwa dalam kwartal pertama 

dan kedua tahun 1951 ini, djurslah 
penduduk dari 14 Distrik Tiatjar 

seluruh Jogjakarta jang sudah men 
dapat suntikan anti tjatjar ada 121. 
209 djiwa. 

Bagi tahun 1950. jang baru lalu 

sudah dapat ditjatjar sebanjak 1.027, 
239 djiwa. 

“ Lebih landjut dapat diterangkan, 
bahwa keinsjafan penduduk akan ba. 
haja tjatjar sekarang: ini lebih bai 
dari tahun2 jang lalu, sehingga ba 
ihaja jang hebat itu dapat dihindar 
kan. 

Jang paling baik perhatian pexdu 
duk dari 14 distrik tersebut adalah 

di. Bantul. “Dari djumlah penduduk. 
201,554 .djiwa jang  ditjatjar 2294. 
orang. 
Menurut laporan dari Kementerian 

Kesehatan di. Djakarta, seluruh In 
donesia, baru Jogjakarta sadjalah 
jang baik sekali dalam mengundja 
kan suntikan anti wabah tjatj jar, 

Sedang vaccine2 tersebut dibikin 
dari Laboratorium Kementerian Ke 
sehatan di Ngasem Jogjakarta. ' . 

Singkat Jogja 
— Untuk menatubah dan mempor 
lam pengertian Rakjat akan ma. sud 
dan arti pemilihan umum Ini, nfaka 
oleh Djapen Kabupaten Slemary: di- 
rentjanakan bulan ini pemvfaran 
film diseluruh Kapanewon Gerah 
Kabupaten Sleman, dgn disertar pene 
rangan2 tentang Pemilihan Hrum. 
— Panitya peringatan 17 4 gustus 
1951 di Perwakilan Kement? -ian So 
sial Jogjakarta tersusun al. sh: 

Ketua I Sunarjo, Ketua 17 Abdul 
Gani, dan Penulis I/Bend ah ari Abd, 
Moestadjab. 

  

    

REX: ,,Don't gamble with « Sa ukaru? 
Kane Richmond, GiGvia Warren ata 
17 tahun. S 

SENISONO: .,,Nigdt monster” Bela 
Lugosi, Lionel Atwifl — 17 th. 
SOBOHARSONO: »,Pinocehio” (film 
cartoon) — segala umur. 
INDRA: ,Bataan” Robert Taylor — 
13th, 

LUXOR: ,,Fadjar Menjingsing” Gre-   tiany Hamzah, R. D. Ismgil, Nji. S. 
Salmah dll. — 17 th. 5 

    

       

  

   

  

    

  

   
       

     
     

   
       

     



    

  

  

   id PG Amerika Serikat telah mndajeradihi rentjana jg makan | 
ap dilaksanakan man 19 kongsi minjak Amerika untuk memperbesar 
prod ksi mainjak diluar negeri guna mengatasi kekurangan minjak jang. 
Iiahyai oleh sekmuh dunia berkenaan dengan timbulaja pertikaian mis. 
njaka 1 paris. dan Iran, i SAN Ng ajak 

  

    

   
   

  

   

    

    
  $ 1 “Boks dari undang? an ——mnn—— Be 3 

: “ti-trusi. 

ja jan a tersebut, ma.    

  

Dokukadk 
Dokumen? jang mengandang na- 

mu? seluruh pegawai. maskapai yai- 
ajak Inggeris AIOO, jang disimpan 

    

bag Kan ida. ing “elan tua 3 
una mengatasi k ekuranguh 

      

   

  

    
        

UIN Ann Ke bapin dar telan Kabis terbakar, katanja mung | ntutan undang? ' anti-trust Rentja kin karena metana listrik 5 atas Ba Hakan Pake sala sn ni disusun berdas sarkan persetu- Ani -AKP. 

   
aa suka ala jang Gitand la-tangani 
oleh kongsi2 MN RI jang ber “Ab u 
tan dalam bulan Djuni jl. : 

Badan urusan minjak untuk perta 

2 tang, dim. Hadji Dahlan Abdullah 
“wa ihouder Djak arag Raja mandia 

2 wah: 
ad 

  

    ta sanggup memerintah negeri | — Badjak laut Djepang 
  

  

        
U send tonder tenaga Belanda”. hana n menjatakan, Men a terhenti merampok perkebunan 

Dan sikap sanggup itu telah mem | 3 penghasilan minjak kasar dan 
“bangkitkan dan memena gkan revo hasil2 minjak lainnja telah merupa- Australia : 5 

| hasi, ta p. bangga itu mengandung kan pukulan jang hebat bagi perda: : h Dekat Irian. 

kekuatan pembangkit .dan pengye- | Sengan negara? Barat, karena den | Memurut kabar? jang diterima di 
itu dunia perdagangan. kehilangan 
kira? 460.000 drum minjak halus dn an 
150.000 drum minjak kasar setiap 

“hari, x 

Indonesia masuk rentjana. 
Rentjana tersehut pada pokoknja 

meliputi 4 matjam tindakan kerdja- 
sama antara 19 kongsi minjak Ame- 

ine Ke djawatan ba rika itu, diantaranja jang -penting: 
kaan - ata ng oleh orang jang! 1. memperbesar produksi minjak | 
tidak bener2 tjakap. Kebanjakan ha ' kasar di pulan Pahrein, Canaaus Cas | 
nja diduguki leh orang jang menga | 

Brisbane sebuah sampan Djepang 
jang bermotor :dan berlajar tjepat, 
S minggu jang lalu telah mendatangi: 

dan merampok perkebunan kepunja 

an orang Australi jang letaknja di 
pulau2 Inniengo, kira2 200 mil -sebe 
lah barat-laut pulau: Manus (pantai 

utara Irian. Timur). 
"Anak buat. 'kapal Djepang tadi 

merampas, kopra: dan kulit2 kerang 
trochus lalu. bei rangkat.lagi. 

NT rak: Dan. te af dapat: Span ne 
suh. Bi 

: 

Tapi: alangkah 'sajangnja. Sikap 

senggup" au sekarang meradjalela 
“Sebac 2 A9 Fs ujakit. 2 sedang ber 

Sia 

  

MANA
 

« 

         

  

           

      

    

dikantor maskapai tadi di Abadan, ' 

NOC Mibalii 1 

  
lombia, Mesir, Indonesia, Irag, Gutar, Tt 2 

ku diria 1ja sanggup, padahal ada so Kuwai, Irian, Saudi Arabia dan Ve- Na MEN kenapa 

tg a ketjil sadja, dia sudah gugup. nesuela.. " rengau, Irian HeBwa Sebuah kapal 
: Njata benar sekarang, berasa sang | 2 memperbesar hasil? minjak ha ' kepunjaan angkatan laut Australi gup, belum tentu - benar2 Sang IUP. | Jus« di Argentina, Australia, “pidau | setelah menerima, japoran tadi ber 

Dan apa salahnja, apabila jang ha | Bahrein, Belgia, Hindia Barat Ingge | jajar menudju ketempat kedjadian 
3 nja berasa dirinja sanggup, menje | ris, C nada, “Colombia, Cuba, : Den- tadi tapi Sementara itu kapal Dje 
g X rahkan. diabatannja “kepada sese | mark, Mesir, Perantjis, Djerman, pang NP RAR Karna eno 
: 4 orang jang benar2 tjakap ? Indonesia, Italia, Djevang, Kuwai, djungi pulau? lainnja jang Tania ia. 

Kh Rea IG Tapi tahu diri Kenal akan dadar Nederland, Norwegia, Hindia Barat Keren bbnyan Inniengo tadi Tan dju : 2 
: kebisaan sendiri, . dan mengakuinja | Nederland, Peru, Saudi Arabia, Spa- dana 'merampas kulit kerang pa o- 
Lot pula memang — meminta kekuatan “njol, Trieste, Trinidad,. Inggeris, Cu chus. — Ant.- UP. 
1 es Jatg sei ntofoa, guay dan Venezuela. 5 
$ : 2 : & Ng i 1 3. membuat peraturan2: jang me 
3 AEERA api disan ipingy itu, banjak pula | mungkinkan 19 kongsi minjak Ame 
5 sekarang kepala djawatan jang hen Ta untuk Bana membeli me- Pasathe gagal lagi 

Maurice  Petsche: jang aesani! 

oleh presiden Perantjis untuk mem 
bentuk kabinet baru, tidak berhasil 
menGapat mosi keperijajaan dari par 

lemen, waktu sidang parlemen hanja 
memberi 101 suara pro. Petsche- se 

dak di-cowp, oleh orang2 jang hanja 
berasa" Girinja Iebih sanggup. 

Apabila si kepala djawatan ketja 
kapannja sudah tjukup? “Alangkah 
sesatnja arang jang mu 'mengecoup, 
semata-mata karena an Girinja 

mindjarn, mendjual atau bertukar ha 
sil2 minjak kasar dan mengirimkan 
agen2 untuk mendjalankan pemba- 
giannja diluar negeri dan- untuk me 
ngusahaken pemakaian setjaraef- 
fektif kapal2"minjak, pipa2 saluran paZ- satu 

      

  

Rekjat Lubia tel 
negara federal 

Lg STA MERDEKA DAN 

demokratis terdiri 

nia, Cyremaica dan Fezzan. Gambar diatas : 
Dr. 

“ngan pena sar PBB. 

BERDLULAT 
1 memutuskan untuk mendjadikan negaranja sebagai 

dari 8 pripinsi, jaitu Tripolita- 
wakil Lybia dalam 

Adriaan Palt (duduk kiri) sedang mengadakan pembitjaraan  de- 

  

      

     
    
     

  

    
       
     
      

    

   

          
     
     

    
PBB 

  

Belum dapat kemadjuan 
Perundingan sementara stop 

ALAM pertersuan antara delegasi PBB dan Utara h 

Kaesong mengenai gentjatan sendjata tidak terdapat 
Suatu apa, Masing? pihak mempertahankan pendiriannja. Pihak 
menolak mempeladjari suatu peta mengenai garis demarkasi sae 

kan oleh ketua delegasi PBB, laksamana Joy. 

D 

dor 

Joy kemudian meprotes 
pelanggaran: Utara, jang telah me- 
masuki daerah netral 
song, hingga melalui tempat, persi- 
dangan beberapa ratus meter. 

“Sidang landjutan jang direntjana- 
kan semula diadakan hari Minggu ke 
marin tidak djadi, Panglima teriing 
gi PBB, 
takan, bahwa ia tidak mau 

djutkan 
menerima. suatu 
memwaskan 
Utara atas 
Kaesong. 

Putusan itu diambil 

NA 

KAESONG 

  

tentang" 

sekitar Kae- 
Us 

Minta ketegasan. tara 

Gjenderal Riadgway , menga 
melan- 

perundingan, djika ia belum 
keterangan jang 

tentang pelanggaran 
daerah netral disekitar 

Ridgway, sete     

lebih'senggup. JA serta fasilitcit2 transpori lainnja ig dangkan :281 anti. : 
Tapi menjadari, sesat tai sendiri | Giperoleh oleh Kongsi? iiu guna me Hal ini disebabkan karena pada : 

memang. meminta Ketemengan: ba | Nipatgandakan hasil minjak. "saat terachir partai sosialis memu : 
thin jang besar. 5 Jang kena akibat perti- tuskan uptuk- tidak  menjokong : 
Akdn tetapi, apabila keris mene katan Iran Petsche: — Ant. - AFP. 

rus ade .tendens bersarggup-sang Menurut keterangen pemerintah 
gup den Corp- -menge-coup?" Achirnja, Amerika, negara2 jang menderita 

  

Sekitar Konp. 'Rangoon: 
  

    

    
Ceyion, Filippina, Kormosa, Papan 

Menurut PSI, rentjana untuk me- na, Indo-China Perantjis, Thailan 

  

     

      

           
span $ akan beraankung se 
lama satu bulan. Selaina. perajaan 
ini, suatu komite akan memberikan 
hadiah? untuk film India. jang ter- 
baik dalans:tahun ini, Gan kepada 

Pemerintah Vietnam Bao. Dai min 
ta, supaja ikut serta 'dalam permu- 
sjawaratan San Francisco mengenai 
perdjandjian perdamaian dengan 

“an teng Djepang. 

“Hamid Algadri jang memimpin ra 
pat kerdja tsb., Sebagai pengganti   

     

bintang? film jang terb hasilnja. Djepang: - Ketua seksi Luar Negeri Mr. Sunar 

Festival jai akan dimulai pada tgl | Permintaan itu di ampaikan keva jo, sehabis ravat keraja menerang- 

353 Septeruker jd, jaitu pada wak | da wakil agung Perantjis di Saigon | kan, bahwa sebelum 5 Agustus ncga- 
“tu hawa dikak peranungan Himala untk dit eruskan kepada: kementerian ras jang diundang oleh USA              

— Ant. | juar negeri Ameril 1 nsi pengesjahan per 
djian da n Djeping harus 
sudah mengadjukah usul2 terhadap 
konsepsi USA dan 13 Agustus USA 
jakan menjusun suata teks terachir 
(Final text), make terganung.pada 
Han teraehir itulah negara2 diadjak 

kan setudju. atau tidak 

Fa dn dan pergi ke San Francisco 
atau tidak. 

Sesudan pemerintah 
rima . teks terachir itu 
kan pula rapat kerdja 
yi Luar Negeri uan Ne- 

(ja ini yafing jaman.    

  

  
2 Serikat — BBC. Hara kon 

  

'"Masgalah Kashmir: 

. Keterangan: Indonesia terlalu 
20000 spekulatip 

Pa Hasil: "tegang ah Nu? 
pNDROT AFP dari New Delhi Djuny at malam kalangan resmi di 

    

  

a53 

    

Indonesia te- 
akan  diada- 
antara. Mente 

La2r 
itu, 

4 

      Li SCILS1   geri Parlemen, tapi sebelum pa 

da tgl. 10 Agustus di Rangoon akan 
Giadakan rundingan bersama antara 

' Indoresia, India, Birma dan Pakistan 

India belum mempunjai ketersngan?2 mengenai kabar radio Rep. 

Indonesia jang menjatakan bahwa tilak lama lagi India - Indonesia dan 
Burma akan mengadakan konperensi di Rangoon untuk meribitjarakan .. 
soal perdjandjian. perdamaian MEN gan Diepa 

    
   

  

   

  

   

      

   
   

  

   

      

   
       

   

  

   

    

   
   

  

Dings kabar dalam pers India 1 
menjatakan “bahwa P.M. Burma 
Thakin' 'akan' mengambil inisiatip 

dengan baniuan Indonesia “untuk 
' menghindari deadlock dalam perhu- 
bungan antara India dan Pakistan 
mengenaiscal Kashmir, “dianggap 
oleh kalangan itu sebagai ' pSpekus ' 

lasi”. 2 

“Kabar Fit diduga Beni kepada": 
Kila ditangan Menteri Iu MN, Bur- 
ma ci New Delhi baru? ini tapi me- 

1. ngenaf ini Pemerintah India “belum 
dapet (keterangan resmi. Diduga 

, ajuga Bahwa Di M. Birma meonge- 
" naii sasi'tsi telah mengada- 

  
cobut 

kan pelkubungdn dengan PL ML. In- 
donesias “Deraih kian : APP. pe     

   

Ke
 
a
a
 

ket narin. d au 
konperensis rma Indonesia 
Gan, Indian mengenaf: "perdjendiian 
perdamaian: : "dengan “Djepang itu 
menipu rensjana aken dimulai di 
Rargoon:7 Agus stus Mean Indo- 

oran n 

  

   

  

       

   

  

   

    

   

  

Btn megan G3 
: itu “memang Indonesia 

tan, Gn surat adjaka n dari 

    
Senator (USA Mac 

ngusulkan, sunaja 
will mission jang. terdiri, dari pada 
50 “anggota kongres untuk menga- 
takan kep2da rakjat Sovjet tentang 
rasa persahabatan rakjat USA ter- 
hadap | mereka, Dan pemerintah 
Rusia dipersilahkan mengutus semua 
anggota Politbiro Partai ' Komunis 
Sovjet jatt Id orang — ke Ame- 
tika Serikat untuk .dapat menghi- 
rup hawa djernih. demokrasi", 

5 ik 
te 

  

dibentuk Book eni 5 ANA AAN 15 sea MO DRL AN 

Ludger Maria KWarsein adalah seorang anak adjaib “Djerman dalam 

“lapangan musik. Dia dilahirkan di W urzberg dam ketika umur Timo tahun 
telah pula dia mengarang lagu2. Orang tuanja menjuruh dia mengam- 

bil peladjaran musik pada Prof. Enettel. Pada tahun 1950 dia telah mu- 
lai memberikan concert2 di, kota? besar di Dierman dam mendarat pu- 

|djian jang memuaskan. Swis adalah negara pertama dimana dia mem 
pertundjulekan  concertnja dan djuge dinegara2 Eropah lainnja dig tentu | 
akan pula mempertundjukkan ketjakapannja jang Inar biasa itu. 

7 FOTO: Ludger “Maria Maescin iang sekarang umur delapan ta- 
hun ketika  mempertundjukkan concertnja di Bad Kissingen, 

   

| 
' man resmi Menteri Luar Negeri 
'Jah diadakan ' malam ramah-tamah 

  

   

   

kesed Jahterwan negara jang kena! akibat pertikaiar minjak di Iran itu 3 
SNN ! ah Ta nggeris, Naah ) pi betis Cc 

ja 1 Skandinavia, Belgia, Nederland, Lux- t tum d 
5 2 Say ana "3 ab Yugostavis, Turki, Italia: Setudju atau tidak ergan 9 pa a 

1s 253 £ Swiss, Spanjol, Portugal, Afrika, Ini 
5 : opang,  Indomesi : 2 Bastiyak- ol India" Gia, Pakisian, Djepan: Indomesia, final x text USA 

ori Parlemen untuk membitjarakan masasiah perdjandjian perdamai-h 

mengenai mas'alah perdjandjian da- 
mai Djepang tsb. dan djikalau karena 
mendesaknja. waktu, komperensi itu 

tidak dapat @i 
kin sekeli Indonesia 
siatif supaja konperensi-4 negara itu | 

ngadakan ,,Kestival of India” — ja- Birm Melaya, Australia dan Na | 2 - 
ita pasaran Wiinpenesiiiba soort | ze Bana Ant- UP. 1 ja den New Sudah ada pembitjaraan dengan: Belanda. 

“dan industsi — di Mussoor a $ PA 
musim yortok ja. d. ah, setapang su k Mr ENTERI Luar Negeri an en Mae apa Tn 2 an narannja. 

ah seid Bao Dai. Talak ka Piton | semalam telah mengadakan rapat kerdja & : 

lah ia berunding 

bantunja di Tokio,dan pula telah. di 
set SA oleh gabungan kepala2: staf 

5 way mengataka n, bahwa ten- 
PBB bersedia 

perundingan, 
ma keterangan 
tentang pelanggar an 

berikan djaminan, bahwa kedjadian 
tsb. tidak akan tertuang Na 

Alat pengemudi kapal2 

Dewan Nasional 
dikan pengetahuan Kanada mengu- 

2 mumkan bahwa Kanada telah ber- 

“ hasil membuat sebuah alat baru gu- 

na membantu pengemudi kapal2 ke 

tjil dan jang effektief kerdjanja se- 
perti radar: 

Dikatakan bahwa alat tadi murah 

sekali ongkos pembuatannja dan be-: 
kerdja dengan kekuatan gelombang2 | 
pendek ultra, 

ditangkap kembali kalau mendjum- 
pai suatu benda dalam djal 

yri Sz RK abu jl di 
Paya 

Utara 
diso- 

Jengan para: pem- 

melandjutkan 
segera sesudah Inieneri 

jang memuaskan 
isu dan'.inem-. 

Pendapatan bara Kanada. 
urusan penjeli- 

setelah dipantjarkan 

  

  an penji—i 
Dengan. alat tadi “djadi 

dapat ditentukan letak kapal pada 

suatu waktu, demikian menurut A- 
FP. - Ant. 

, turut memetjahkan 

i tendens naiknja 

2NUS       UT tjatsti 

  

haepa tertinggi masih dibawah R 

Belum njata ada usaha me- 
nekan harga beras 

in harga pasar dikota Bandung, ternja 
harga Heran setiap hari naik terus dan kemarin sudah naik 1 

ap Kiverum baki tiap uu am berus 

  

Snmeersaiae1» HALAMAN it 

   
K 30 

Kalam pada minggu Yi 
,— (beras giling TI), keinatin harga 

itu sudah sampai ikepada R 3,— Etagi kilogram. Menurut tjatatan tgl. 1 
Am WSlas, 

dang har ga bahan? makanan sehari? 

Sampai hari ini tindakan jang nja 
ta dari jang berwadjib untuk menga 
dakan ,,prijsstop” belum nampak: pa 
nitia jang dibentuk baru? ini untuk 

masalah harga 
dan persediaan beras, kabarnja baru 
sampai Kepada usaha jang dinama- 
kan tingkatan pertama. 

Sementara itu menurut penindjau2 
harga pasar sekarang sudah nampak 

harga2 berhubung 
dengan telah tersiarnja kabar jang 
menjatakan bahwa. peraturan upah 
tundjangan kemahalan  hagi buru. 
pemerintah di Bandung akan disama 
kan dengan peraturan dikota Djakar 
ta jaitu termasuk rayon 6. Apakak 
untuk mentjegah hal sedemikian itu 
jang berwadjib akan mengadakan 
tindakan, sampai sekarang masih 
belum diketahui. 

Tentang sebuah panitia jang ber- 
tugas memberi nasehat mengenai 
masalah persediaan dan harga be- 
ras jang dibentuk di Bandung sete: 
lah diadakan perundingan antara in 
stansi2 pemerintah dan pedagang2 
beras lebih besar, dapat dikabarkan, 
bahwa pada usaha tingkat pertama 
terutama akan dinasehatkan kepa- 
da petani dan pedagang beras besar 
untuk menghindarkan bahaja jang 
disebabkan patjeklik jang akan da- 
tang. 

Kepada petani2 oleh badan pena- 
sehat itu diandjurkan supaja mulai 
sekarang mengadakan gerakan me- 
njimpan padi .Silumbung?2 desa dgn 

  

— Menteri Luar Negeri Pilipina, 
Carlos Romulo, akan mengepvalai de- 
legasi negerinja kekonperensi per- 
djandjian perdamaian dengan Dje- 
pang: bulan jad. 
— Puta Korea Selatan di W: ashing 

ton menjatakan, bahwa rakjat negeri 
itu menghendaki seluruh Korea di- 
bersatukan. 

— 4 Orang, diantaranja 2 orang 
pendeta Kafholiek telah ditembak 
mati, karena dipersalahkan mendja- 
lankan pengchianatan . di Bohemia, 
demikian UP dari Praha. 

—. Untuk pertama kali, sebuah 
patung Stalin dibuka resmi dikota 
Berlin didaerah kekuasaan Sovjet. 
— Menteri luar negeri Mesir -ke- 

marin dulu mengadakan pembitjara- 
an dengan duta besar USA di Cairo 
mengenai blokkade terusan Suez, 
Perundingan ini adalah salah satu 
usaha “untuk menjelesaikan “soal 

. tsb. melalui saluran diplomatik di- 
: rar PBB: 

    

  

angsungkan, mung- 
sakan ambil ini- 

Sisdakan di Indonesia. 
Demikian Hamid. Aigadri, 

djusa menerangkan, bahwa 
Indonesia dan Belanda 
diadakan pembitjaraan2 tentang pen $ 

jang 
antara 

sudah pula 
1 

Olah Raga: i 

Dijalan beranting selama 13 hari 
Djarak 760 km jang akan ditempuh 

( ENJAMBUNG. berita: djalan beranting antara SOLO—DJAKARTA 
4 jang akan dangsungkan sebelum PON YI di Djakarta dimulai dari 

dapatnja mengenai perdjandjian da- | Panitia PON II telah memberikan pecundjak? mengenai hal itu Dalam 
mai itu Kamid Algadri setjars aa | bab13 mengenai wakia berdjalan dikatakan, bahwa pertanjaan apakah 
soonlijk hanja. mau Mener angkan ba 

wa soal 
ini jala h sampai 

Asia berhasil mendekatkan Ljepang 

perdjalanan pemindahan kedua kendera anpuperah ita harus dilangsnng 
pokok mengenai Pa |kan siang malam terus menerus atau tidak, sudah mendjadi perbin- 

Gimana. negara2 

pare politik jang dianut oleh mega- | ma'am sudah harus berachir. 

ra2 Asia tsb. Soal ini baiklah kita ! Adapun trajek Solo — Djakarta jg 
tunggu kasi konperensi di Ranggon djauhnja ada, 160 KM akan didjalan 
itu, demikian Algadri. 

Dewey didjamu 
Djumaat malam ditempat kedi 

dengan 
" Dewey 
menterian Luar Negeri serta keduta 
an Amerika Serikat dikota'ini. 

Dalam pertemuan 
djuga pertundjukan kesenian Indone | 

atas sia 
Negeri. 

  

te. 

Gubernur Kota New York 

jang dihadiri pembesar? Ke AN 

itu diadakan 

usaha' “Kementerian Luar | 
Dan hari Sabtu jl. di Tugu: 

i 
, | 
i 

Menteri Kabinet Sukiman 

  

Pada tiap perbat jasan "kere 
(diantara Puntjak dgn Bogor) oleh disediakan waktu timbang''terima 
Kementerian Luar Negeri akan dise | 
lenggarakan djamuan makan siang 
bagi“Dewey, dimana akan turut ser 

| ta. para 
dan. Staf, Kementerian .Luar' Negeri. | 
— Ant. : 

lama 5 menit untuk 
upatjara. 

bahwa upatjara? 
akibat sampai waktu berangkat jang 
telah ditetapkan berubah star ter- 
goser hingga terlambat. 

| ken selama .13 hari dgn atjara sbb: 
| Solo — Jogja djarak 

23 Magelang 42 KM, Magelang — Se- 
a  marang 75 Km, 'Semara ng — Weleri 

142 KM, Weleri — Pekalongan 59 KM, 
Pekalongan —— Tegal 64 KM, Tegal— 
Tjir ebon " 72 KM, Tirebon —- Kadipaten 

65 KM, Jogia 

Kadipaten-—— Bandung 8i 
KM, Bandung — Tjiandjur 64 KM, 
Tjiandjur — Sukabumi 29 KM, Suka 
bumi — Bogor 61 KM, dan Bogor — 
Djakarta 57 KM. 

HEp3 tua 

  

sc 
mengadakan 
ditegaskan. 

ifa tidak boieh ber 

Tapi dengan 

  

  

  

Jah mobi? 

“Tukang tadah mobil Yurian dihukum 
18 bulan 

Bkan naik app: el? 
(Oleh wartawan KR di Djw. Timur) ' 

Mm ENJAMBUNG berita mengenai. perkara Mr. Dr. Han seorang ad- 
! y yokaat jang berkliam di Modjokerth dan. ig. 

U oleh Pengadilan Negeri Surabaja, karena didakwa mendjadi tukang ta- 

tjurian dan rampasan, kini dapat diberitakan bihwa kepu- 

perkaranja diperiksa 

tusan Pengadilan Negeri Surabaja jang dipimpin oleh Hakim Musidi, 
kemarin telah memutuskan hukuman pendjara 18 bi. kepada terdakwa. 

Dengan air mata bertjutjuran Mr. 
7. Han 

Hakim 

    

duka”, 

| Dalam pemeriksaan itu, Mr. Dr. 
Han diberi kesempatan untuk ba- | 
tjakan 
ra. lain 

| rangan 
| 

|. Bahkan, Yarfidian Ketarengari Mr. 

| Han, 

NIA, jang hadir dalam pemeriksa 

itu dengan air. mata meleleh dipipi 
mendengar 
sehingga su 
mentara waktu "mendjadi ,swasang 

“Keterangan jang diperoleh warta 
“wan kita njatakan, bahwa Mr. Du. 
Han akan adjukan appel kepada Pe 

.ngadilan Tinggi. 

mendengarkan keputusan 

tersebut. Demikian pula Ibu 

keputusan pengadilan, 

sana dalam sidang 'se- 
nja. 

Dalam sidang itu, 
| Han, Mr. 

| tjakan pembelaannja. “Dia .njatakan, | 
bahwa keputusan itu tidaktadil, ka- ' 

rena orang jang bersalah/ jaitu si 

membeli mobil tjurian, karena tidak 

masuk akailah bila dia sebagai se- 

orang advokaat, mempunjai pengha- 
silan dari 
mendapatkan “Keuntungan jang ti- 
Gak lebih dari R. 10.600 dengan me- 
ngurbankan nama dan kedudukan- 

sewan rumah akan suka 

pembela Mr. 
Santoso Tohar djuga ba- 

| pentjuri mobil jang seberiarnja hing 

pleidooinja jang isinja antas : 
menjangkal beberapa kete- 

saksi. 

kuman. 

dia tidak merasa menjuruh | gandjil, 

“ 

  

him lagi dapat ditangkap. Sedang- 
kan ini, Mr, 

mobil (dengan tidak setahunja ada- . 
i “Jah mobil tjurian mendapatkan hu- 

Han ini jang membeli 

| 

Hen sekarang masih berkeliaran, be- 

| 

tjangan dikalangan Panitia Besar. Kesimpulan daripada perbintja ngan? 
ita berupa keputusan, bahwa perdjalanan sefjara beranting ini djam 20 

Kuburnja Kemis tg: 
Brungskst dari rumah   

Ini adalah tuntutan jang | 

Anak 

Ng ULJU Uh 

Bujut 

| 

harga bergs paling rendah R 2,40 1 kg (beras turabuk 1), se- 
lainnjapun turut naik. 

teratur. Kepada pedagang2 beras di 
andjurkan supaja untuk persediaan 
musim patjeklik j.a.d. ini dapat ng- 
njimpan persediaan “beras seban 
15.000 ton, jaitu djumlah jang s 
Seperti persediaan ditahun jl. K 
nja, pengumpulan dan penjimp: 
beras persediaan itu akan diaw 
oleh instansi2 pemerintah. 

Selandjutnja panitia tsb telah me 
njampaikan permohonan kepada ja 
jasan Bahan Makanan (BAMA) “di 
Djakarta supaja memberikan 20.000 
ton beras untuk" keperluan buffer- 
stock di Bandung jang akan disim- 
pan sampai tibanja musim patjek- 
lik. 

Berhubung dengan persiapan? un- 
tuk menghadapi masa patjeklik itu, 
panitia penasehat itupun telah me- 
minta perhatian pemerintah supajay 
pembelian/persediaan beras atau Ta 
di pada ,,vrije rijstpellerijen” diaw 
Si sepenuhnja. — Ant. 

5,100 Ton D.S.utk petani 
Dalam rantjangan kesedjahteraan 

istimewa, Djawatan Pertanian Rak- 
jat mentjantumkan usaha memper- 
hehat pemakaian pupuk D.S. (Dub- 
belzure Phosphaat), diantaranja di- 
maksudkan untuk NN PUk 
Berhubung dengan itu dari kalar 
Kementerian Pertanian diwa tan, 
bahwa kini telah diterima kiriman 
pertama pupuk D.S. sebesar 380 ton. 

Selandjutnja berturut2 “ sampai 
achir bulan Oktober tahun ini akan 
diterima “lagi, sehingga semuanja 
berdjumlah 5100 metric ton, jaitu 

112.000 karung & 45.5 kg. 

4 
| 
| 
| 

        

padi 

     
  

daerah2: "Djawa Timur 1.500 ton, 
Djawa Tengah 500 ton, Djawa Barat 
1.500 ton, Sumatera Selatar 250 ton, 
Sumatera Utara 250 ton, Sulawesi 
10.600 ton. 

Pupuk? tsb akan langsung didjual 
kepada petani jarig” membutuhkan- 
nja, dengan harga separo harga po 
kok. Dengan pupukan D.S., kenaikan 
produksi padi dapat ditaksir antara 
20 sampai 5095. Tambahan produksi 
seluruhnja dikira- kirakan “akan ada 
10.000 ton. 

Selandjutnja diwartakan bahwa 
pupuk D.S. tsb adalah bantuan dari 
M.C.A. Special Technical and Econo- 
mic Mission di Indonesia. — Ant. 

Export Djerman Barat 
.Ke daerah Sevjet dihentikan. 

Keputusan pemerintah Djerman 
Barat untuk mulai achir minggu jl 

merighentikan semua export kedae 
rah Sovjet di Djerman oleh kantor 
berita A.D.N. digambarkan sebagai 
suatu pukulan kepada ekonorni dan 

| kesatuan ekonomi dari seluruh Djer 
| man. 

Dikatakan, bahwa keputusan ter 
sebut diambil atas instruksi dari ko 
misaris2 tinggi negara2 Barat di 
Djerman. 

A.D.N. selandjutnja menuduh, bah 
wa wakil2 pemerintah Djerman Ba 

rat telah dengan sengadja mengga 
galkan perundingan2 untuk. menju 
sun suatu - persetudjuan-antara-dae 
rah, jang kini telah diparap akan te 

tapi belum ditanda-tangani itu. 

Selandjutnja  A-D.N. mengritik, 
bahwa pembesar2 Bon menghendaki 
Supaja  penanda-tangan  persetudju 

lan sematjam itu didjadikan sjarat 
bagi penjelesaian lalu-lintas barang? 

antara Berlin Barat dan Djerman   
Dengan Berduka Tjita 

Menghaturkan tahu, bahwa pada tanggal'1 Augustus 1951 ma- 
lam telah meninggal dunia dalam “usia 79 tahun, kami purja Papah, 
Engkong dan Engkong-Tjo jang t:rtjinta 

LIE KOK HIEN 
1 9 Augustus 1951. 5 

kersaf'an Bangkong 44, Semarang djam 9 8 
pagi ka tanah pekuburan Bongbakaran, Jogjakarta 

Lie 
Lie 
Lie 
Lie 

Ko 

Lie 
Lie 
AP. 

Lie 

Yap Siok Lan 

Yap Siok Hiang”- 

  

   Barat: "— Ant'- AFP. 

djam IG. 

Jang. berduka tjita: 

Liong" Siarig 
Giok Jong (Nj: Yo Heng Kee) 
Liong Hie 
Giok Djeen (Nj. Tjoa Khing An) 

Siok. Iioe 
Sing Swie 
Gien Loan (Nj. Yap Gwan Tjoen) 

Yo Peng Hian 
Gien Hwa 

    
  

Guru 
Tjetakan ke: VI. 

o'leh DALI aa 

Potongan: 

| Bedang ditjetak: 

Atas oleh: Dali Mutiara. 
2. SESULUH TENTANG 

Pak Soerjokoesoemo   

PERTJETAKAN & PENERBITAN 

"FADJAR" 
Djalan Baron 134/B Solo. 

orvOo0o— 

Telah selesai ditjetak buku? pelenijaran: 
"1. TM LEARNING ENGLISH oleh Z. A. MUCHTAR 

S.M.ELA, Negeri 2 

Praktiseh untuk peladjaran bahasa Inggeris. 
Telah lama dipakai di Sekolah? Menengah. 

« Harga: 1 buku. Mo 10 — 

2. ILMU TATA NEGARA untuk 
Tar 

Harga: 1 bukt,..... BA 

seli 10 — 50 exemplaar 2099 

” 51-— 4100 P 2596 
1 101 keatas 1 304 

Lekas pesan. Persediaan tinggal sedikit, 

PI. ILMU TATA NEGARA LENGKAP 
j Pesan dulu sebelum terbit kort 

TANAMAN 

& 

Shape 
TIARA. 

dl. 

Sekolah Mengnana 
Ing bal 
cit. “oleh: 

39- 

untuk 

dan" MAKANAN   
  

  

   

   

Pupuk tsb akan dibagikan kepada ' 
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   S. akan Nama buku per- 
an 3 tahun dengan ukuran 
17cm dan tebal 40 pagina. 

K. P. S. Gondokusuman 
Kemarin pagi K.P.S. dan KPPS. 

“ Gondokusuman mengadakan perte 
an, antara lain dibitjarakan be- 

groting Pemilihan Pemilih besok tg. 
27 Agustus. 

Selain itu kesukaran? dan 'kesuli 
: tehnis tidak luput dibitjarakan 

jig 

  

   

        

   

   

    

   
   

  

         

          

       

   
     
     

  

     

   
      

     
   
    

   
    

  

   
   

    

      

   
       

     

   

  

     

     

       
  
    

     

  

    

    
   
    

   
   
   
    

   
   

     

    

P.S. Ksatrija 3 tahun 
“Hari malam Minggu tg. 4/5 Agt. 

jl. diadakan malam peringatan 3 th. 
berdirinja P.S. Ksatrija bertempat : 

Kemantren Gondokusuman. 
Sdr. Prodjosutrisno selaku ketua, 

kata pembukaannja  meriwajatkan 
madju mundurnja . Ksatrija selama ' 

“38 tahun, dalam waktu mana Ksatrija 
: dapat memperoleh Beker P.S.LM. 

No. 2 tahun 1951. Peringatan tsb. 
diramaikan dengan krontjong. 

Panitia 17 Agustus di 
—. Wonosari 

“Tgl. 3-8-51 di Wonosari telah di-- 
langsungkan pembentukan panitia 

17 Agustus. Dalam rapat tsb. dite- 

an jang berupa vertundjukan, 
adakan djuga extra bus jang ber- 

Ba djalan Wonosari — Plajen dan Wo- 
“ nosari — Pondjong jang dibantu 

oleh perusahaan -bus ,,/Mataram”. 

| Adapun pendapatan bersih dari 
extra bus tsb., 1595 disumbangkan 

pada panitia 17 Agustus. Adapun 
ra pengurus dari panitia tsb.: Ke- 
"K.R.T. Labaningrat, Ketua II: 

. Sumantri, Secretaris : Sdr. Pra 

  

Pagi ini djam 10 dibalai Kota 
gjakarta akan diadakan rapat T. 

21 .P. Kotapradja, jang beratjara a.l. 
Japoran masing2 KPS dan kesulit-. 

-kesulitan. 
  

2 Panit ya 47 Kkotaka 
e : Menhan 

.: zP sean, atjara ber 
a masih suli 2 

Menjainvung na? 'adanja 2 
Panitya Peringatan 17 Agustus di 

“Solo jalah pertama jang dipelopori 
oleh Pusat Rukun 'Tetangga Solo 

jang dibentuk oleh fihak resmi, 
dapat diberitakan bahwa hasil 

apernakungan satu antara lain ten- 
a penggabungannja, pada “prinsip : 
a diterima tentang didjadikannja | 

Akan tetapi kesulitan2 jang tim- 
“bul masih banjak, a.l tentang soal2 : 

  

ratan Pn bejat sa- 
| dja untuk digabungkan dengan tia- 
da sjarat2 jang diadjukan, karena 

ranggapan Panitya tsb. didukung 
timbul dari bawah (rakjat). Se- 
knja Panitya kedua jang didjel- 
an berdasar atas instruksi pusat 

Djakarta djuga tidak dapat diba- 
talkan. 
Maka pada hari ini (Senen) 'de- 

ngan mengundang P.N.I. dan Masju 
mi, jang telah mengundurkan diri 
dari Panitya pertama Karena tidak | 
apat menjetudjui dasar isi peringat: 

anitya tsb. akan membitjarakan 
“ tentang penjelesaian adanja satu Pa | 

tya 17 Agustus di Solo. dengan me 
: sanakan Png am keduanj jan 

: Siaran RADIO 
SENIN, $ AGUSTUS 1951. 

| Gelombang: 59,2. dan 122 £ m. 

  

ilmu djiwa dan 

: 'selandjutnja tidak perlu (diadakan 

#ladjar disekolah. 

“anak-anak itu dimandjakannja, ma- 

rangkan, ketjuali diadakan keramsi- : 
di- | 

  

118.30 

  

An 

Eat anaknja, 
hidupar keluar 
n keindahan da 

  

    

    
   
     
     
   
    
   
   
   

    

   

    
     

     
    

  

   
     

   
       

       

         
     

   

    
    

ciner seorang ahli 
  

  

ipa Dnupun, Galam bukunja ,,Op | 
.vo t d op. basis van | 

Kun | | 

: 15 T tahun ini 
alau pendidikan se- 

hun ini dapat dilaksa 
kan dengan sebaik-baiknji: , an 

  pendidikan. Anak itu akan tumbuh 
dan berkembang baik (Tentu bade 
dados tijang. Dj.). Pernjataan ini te 
Jah dibuktikan oleh praktek. Anak? 
Sekolah 'Rakjat, jang tidak lantjar 

Ibeladjar, pada limumnja disebabkan 
oleh karena salah Gidik dalam ling- 
kungan keluarga. : 

Anak? jang mendapat perlakuan 
kurang baik dari orang tuanja (ke- 
rap kali dimarahi, dipukuli, kurang 
mendapat hati, kurang pemeliharaan 
nja tentang makan dan paksian, se- 
ihingga menimbulkan rasa kurang 
harga) menghambat lartjarnja  be- 

Sebaliknja, - kalau 

gula La "N. : 

dahnja sampai umur 21 Lb. ! 
, 2 (Oleh S. Brodjonagoro). 

(Sambungan halaman 2). 

Jalat2 ini lebih sesuai dengan alat: 

ilmu didik Djerman, | seperti 

  
"ka mereka mendjadi anak jang: nam 

kai, dan memiliki rasa harga diri jg 
'berlebih-lebihan, djuga satu peng- 
halang kelantjaran beladjar, dan 
pengganggu keamanan klas.'   Pergaulan diantara ajah dan ibu, 
Giantara mereka dan anggauta ke- 
luarga lainnja, harus selalu didjaga 
kebaikannja, agar supaja anak ke- | 
tjil itu selalu melihat dan mendengar 
kan apa? .jang baik. Suasana jang 

| nagk itu tidak sadja mempengaruhi 
| gjiwa anak itu kearah jang baik, 
jakan tetapi pertumbuhan raga anak 
'itu djuga memerlukan suasana jang 
baik. Dengan daja dari suasana jang 
baik itu raga anak akan 
bentuk jang baik djuga. 

Sesungguhnja bangsa kita 
mempunjai pengetahuan tentang pen 
Gidikan kanak? ini, akan tetapi” be- 

lum ,,gesystematiseerd” djadi belum 
( mendjadi ilmu pengetahuan. Mendja- 
Gi kewadjiban dari ,,generasi” seka- 
rang untuk membangun ilmu penge- 
| tahuan ini. 

Kalau masih umur beberapa 2 
lan, anak2 itu harus mandi dalam 
»banju age”, air jang disinari mata- 
hari. Ini memang baik untuk ' ke- 

madjuan raga, djika telah berumur 
7 lapan (7 X 35 hari) maka anak2 
tadi diberi alat2 permainan, ini me- 
mang benar, sebab ansk tadi sudah 
mulai senang bermain2 dengan ba- 
rang2 disekitarnja.. Pada umur 4 & 
5 tahun enak itu mempunjai watak. 
Kemratu-ratu seperti radja, ape jg 
Giminta, harus diberi. 

Ini memberi pernjataan aa 
orang tua, djangan sampai nafsu 

|anak2 itu selalu ditahan. Sebab ka- 
lau begitu, akan menghalang-halangi 
pertumbuhan djiwanja, dan lalu me- 
nimbulkan ,,verzorgen complexen” 
(Freud), jang dikemudian hari tidak 
baik akibatnja. Tetapi djuga 
ngan selalu dituruti sada, 23 jang 
dikehendaki anak2.. 

1 “Dalam umur ska eU 5 itatirin 
Lini fantasi kanak2 tumbuh dengan 
| subur. Maka mereka oleh ibunja di- 
' Suruh bermain? dengan alat2, jang 

an kemanan fantasi tadi, atau 
memenuhi kehendak chodrat anak2. 
Anak2 perempuan bermain2 dengan 
boneka, jang dibuat dari ,,etje”. Me- 
reka berdjual beli (pasaran) dengan 

daun2, dan lain?2nja. Anak2 laki2 ber 
main2 dengan ,,bedilan”, dibuat da 
ri papah daun pisang. Dan naik kuda 

  

  

  

07.15 
12.15 

12.30 
17.05 
18.20 

Tilempungan pagi 
Rajuan Orkes Indonesia. 
Njanjian Tionghoa Modern. 
Dongengan Pak guru. 

Ruangan Djapen Kotapradja. 
Peladjaran njanji. 
Tindjauan Luar Negeri. 
Seni suara Djawa. 
Malam meraju Empat sedjoli. 
Tindjauan , 

. bhs. Djawa. 

Lagu2 terkenal. 

19.15 

19.40 
120.30 
2. 15 

2t. 30 

: —-— 
2g 2 KAA Ka na at 

  

   
   

   Kantor: 

  66-83. 

“PENGUMUMAN. 
" — PANITYA 17 AGUSTUS 1951 JOGJAKARTA. 
' Kepada jang berkepentingan diharap, agar langsung Pe : 

dengan Panitya 17 Agustus 1951 Jogjakarta. : 
Malioboro 16. Dibuxa djam 08.30 — 14.90. 

Jogjakarta, 6 Agustus 1951. 
Sekretaris Umum: 

(SUWARDI: , 
  

  

     

   

     
   
    

    

   
    

  

 kongan uang kepada pengusaha2 
6 ana umum diminta perhatian ja, 

Kantor Penju 
' Pembantu/Pengi 

    

Pen « oker     

  

Semarang -) 

PENGUMUMAN No. 5951. 
Berlabung dengan. kedjadian penipuan di Pur wokerto Tank. dila- 

“ kukan oleh seorang bukan pegawai jang dengan mengaku sebagai 
| pegawai dan menggunakan nama Kantor Penjuluh Perburuhan Dja- 

wa Tengah untuk mengedarkan surat-edaran palsu buat minta 

h Perburuhan Haa Tejaah adi Kantor2 
hubung Penjuluh Perburuhan diseluruh Djawa 

“Ia Tengah tidak pernah dan tidak akan mengedarkan surat — 
SN an edaran minta Tenan uang peperti jang telah Hn “di 

| enta pegawa 1 Tentor (Pembantu/Penghubung) 
x Teperburuhan' mempunjai kartu tanda - pegawai. 

: . “Diminta dengan sangat bantuan dari chalajak untuk mela- 
| porkan dengan segera kepada jang berwadjib Tn men- 

nak hal seperti tersebut diatas. 

Semarang, 2 Agustus 1951. 

KANTOR PENJULUH, PERBURUHAN DJAWA TENGAH 

SADONO — HENDROATMODJO, 

s0- 
maupun No ae gita ke- 
bahwa: 

Consert malam ORJ dpn. Su- 

| Kepentingan" 

mentjapai | 

telah | 

dja- 5 

Tanah. Air dalam 

Togie (ilmu djiwa (kanak?) 

   

dengan mempergunakan papah ih 
un pisang”, atau sapu dari rambut 
idjuk. Menurut chodrat 

€ 

     

  

jang dipakai oleh Frobel dan 

lam sekolahnja. Alat2 permainan, 

jang didjual ditoko2, oleh 
Dr. Rudolf Sleiner adalah kurang 
baik, djika dibandingkan dengan jg 

1 kami sebutkan diatas tadi. 
Berhubung dengan uraian diatas i 

maka perlulah bagi negara kita jang 
berhasrat membangun djuga ilmu pe 

| ngetahuan, mendirikan sekolah Per- 
tjobaan Taman Kanak-kanak setja- 
ra Systematis dan 

huan, paedagogie, (ilmu pertumbuh 
an kanak-kanak) dan Kinderpsycho- 

nesia. 
Menurut pengetahuan kami - 

bil tindakan untuk mengadakan per- 
siapan Sekolah Pertjobaan Taman 

Kanak2. Lembaga Pendidikan  Ka- 
nak2 di Jogja, dibawah 

sir. Notobroto, kini sedang memi- 
kirkan kemungkinan tentang peri 
bentukan Taman Kanak-Kanak, jg 
bertjorak nasional. Mudah2an usaha 
ini mendapat perhatian dari chala- 
jak ramai, ter "utama Gari fihak per- 
kumpulan kewanitaan, dan para pe 
muda-pemudi, JGn ibu masjaraket. 

tak? kita memanggil 
mereka. Dalfim suasana pembangun 

an sekarang pendidikan kanak? ti- 

  

  

     

  

   

manusia 

@experimenteel, . 

agar dapat menjusun mu pengeta- 

Ke- 
| menterian PP dan K telah mengam- 

pimpinan 

| seri dalam taman kanak2nja dan da- | 

Indo- |     

  

pen 
Rebo malam di muka tjorong RRI 

|Jogjakarta, “isinja Pp 

tang pemilihan umum. 
Akan tetani baik iSi maupun teh 

nik 

Noot Red: 
Memang nenerangam tidak mung 

kin 
jan 
pelang. 1 

Ki Du ea 

Peuorhn wa dari 
terasa effectnja 
tjontoh, penerangan Djapendi jang 

melalui radio. Djika tidak salah Dja | 

garam. Sehingga pernah saja tjoba, 
djuh orang jang mempunjai pesa 

dapat ja 
pendi diradio itu, 
umumnja, ialah, bahwa mereka tidak 

ketarik mendengar kan, kerena tidak 
ken dl Isinja ber tjampur- -aduk. 

Telah lahir dengan 
anak kami jang ke 4. 

WIWIEK NASTIWI 
pada “hari  Djum'at Pon 
tg. 3-8-1951. Ibu dan anak da- 
Lai Keludan senat Walafiat. 

Atas pertolongan bidan Nj. R. 
A. Srjiaminati kami utjapkan 
banjak2 terima kasih. 

selamat 

Djapendi tidak 
oleh rakjat. Satu 

di adakan sarasehan tiap - hari 

penerangan ten 

penerangannja “sangat kurang 

Keluarga 

SUKARMAN. 
Mergangsan kidul 42 

dio saja tanja bagaimana pen 
mengenai penerangan Dja 

djawabnja pada | 

  

59-8 

  

ENAM ana 

'Rombongan baru dimulai 7 
Agustus. BUKU GRATIS. 
Pendatt. sore di ,EMERGO" 
Pintaran lor 2. Djuga mene- 

rima pendaft. untuk  BOEK- 
KOULEN A. 62-8 

Suronatan — Jogja. 

DSULKARMAIN 

dirasakan effectnja dalam waktu 

— Jogja. — 

| BAH. INGGERIS “— 1 

    

MAL Madan Pe Ma cra HALAMAN IV. 

  

  

  

REX 
»DON T GAMBLE Wit STRANGERS"-17 ih. 

Kasutan tjepat, djempol diatas kartu, membage kilat. 
Lawan trima kartu lemah, jang kuat lekat pd: tangannja. 
Semua kantong diterkam habis. Kedjam namun tipu-mu- 
slihat itu dipamerkan dengan gaja seni peni oleh 

KANE RICHMOND. 
Romance - drama dim. alam perdjudian, tetapi berinti 
anti-laku djudi. Diperindah music ,,You belongs to me! 

Sekarang & selandjutnja 

68-8.       
  

g singkat. Itu, jr aman dengan 

  3 
   DITJARI 
  

/na itu masjarak 'harus ' mengin- Pelamaran harus dengan Su- 
sjafi hal ini, dan mengambil inisia- rat disertai salinan ' idjazah 
tief, sebab seluruh masjarakat harus pada “ Bintaran wetan 11 — 
turut membangun kebudajaannja. Jogja. 1 63-8 

Negara kita suk 
kan ulang tahun 

perhatikan hal ini. Maka oleh kare- 

      

    

Guru Memegang Buku un- 
tuk pagi/atau/dan sore. 

      

   
“akan meraja- 
    

2-6 kemerdekaan    

   
KOSTHUIS 

  

  

nja, Maka dari ifg'semangat mem- 8 

bangun batin (geestelijke opbouw) Bersedia tempat2  pondokan | 
harus mulai. berk Tajar. bagi para peladj "pegawai 

Ketr.: pada ,,KINIBALU"” 
$ "3 1 an 22. HN 

Prof. A. M. MAWN en 
Achii Nudjua. (Gwa - mia) 

    

  

Mendjawab setiap pertanjaan 
dari hati sanubari, Tuan Njo- 
nja: Kesehatan, Kekajaan, Be- 
pergiam, Promesi, Perkawinan, 

BOEKHOUDEN A 
bas: |dtitulai 8 

BUKU GRATIS. 
tombongan 
Agustus.     

| 

  

  

1). 
2). 

HARD ROCK LUG 

     

    
     

        
Penjuluh 

Kepala, 

        
  

64-48. pat 5 $ 
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Kabupaten masing2 jang akan dikirimi: 
buku tentang peraturan udjian persamaan S.G.A. 
Rentjana dan bahan minimum udjian tersebut. 

dak sadja didasarkan atas ketjin- Pertiintaan, Peeketunan, dsb. Dyuga, memheri Eitsus TEK- 
taan (liefde), akan tetapi  diuga Memberi Nasehat dalam sega- TULIS. Pendaft. pada ,,MI- 
atas pengetahuan dan kesadaran. 2 Ia urusan.Consult R 10.—. TRA" Buntaran, wetan 11. Pemerintah kita belim  mempu- Ka Hotel "GARUDA" Djuga djual bk. Boekhouden 
njai tjukup kesempatan, untuk mem Km. No. 16 — Jogia. A dj. IT — INC. Ta 

1. Kementerian P.P.K. bag. Kursus2 akan mengadakan Udjian Persamaan Sekolah Guru A “(6 ta- 
hun). Maksud udjian ini ialah memberi kesempatan kepada £ guruz Sekolan Rakjat jang beridja- 
zah Sekolah Guru B (4 tahun) (termasuk djuga para Penilik Sekolah) untuk mentjapai idjazah 
jang dihargai sama dengan idjazah Sekolah Guru A. 

25 Tanggal udjian : 15, 16, 17, 18,19 dan 20 Oktober 1951. 

3. Sjarat2 untuk turut @udjian: : 
a. beridjazah guru, baik idjazah S.G.B., maupun idjazah jang, Leena dengan itu.' 
b. bermasakerdja sekurang - kurangnja 4 tahun sebagai guru S.R. Negeri/Partikelir. 
Cc. telah mengikuti kursus persamaan S.G.A. Negeri/Partikelir hingga selesai atau jang pada 

waktu :itu haripir selesai. 
d. menjatakan kesediaannja segera setelah lulus udjian, untuk bekerdja sebagai guru S.R. Ne- 

geri/Partikelir untuk paling sedikit 2 tahun berturut-turut, ketjuali jang sudah  mempunjai 
djabatan atau pengangkatan pada Sekolah Landjutan. 

4. Pendaftaran dengan surat permohonan lengkap (tjontoh dapat dilihat pada Kantor Inspeksi S.R. 
i Kabupaten masing2 kepada Inspeksi Daerah Pendidikan Guru Semarang, melaiui Kepala Inspeksi 

Sekolah Rakjat. 
Pada saat permohonan itu dilampiri salinan idjazah2 jang dimiliki atau keterangan tentang didik- 
an jang telah diikuti tjalon sebelum diterima dikursus per samaan S.G.A. dan tanda pengiriman 
(recu) uang udjian. 

5. Uang udjian R 12.50 (dua belas setengah: ma Te harus d kirimkan langsung kepada Ke- 
'menterian P.P. dan K. bag. Perbendaharaan, Dj. Tjilatjap 4 Djakarta dengan ditjatat: uang 

: udjian Persamaan S.G.A. : : 

6. Penutupan pendaftaran tanggal 31 AGUSTUS 1951. 
7. Keterangan2 chusus lainnja dapat ditanjakan kepada Kepala Kantor Inspeksi Sekolah Rakjat 

2 

SEMARANG, 80 DJULI 1951. 

Inspektur Kepala Daerah Inspeksi 
Pendidikan Guru Djawa-Tengah Ress: VIVI. 

ARA TEPAT UNTUK 
MENGURUK TANAH 

Setiap ban Goodyear jang istimewa ini ditjoba 
terlebih dahulu untuk djenis pekerdjaan jang di- 
peruntukkan  baginja, 
telapak-ban jang istimewa pula, dan dibuat untuknja 

Busa cangka chusus jang benar-benar tjotjok dengan djenis 
j pekerdjaan uruk-menguruk tanah jang telah di- 

$ tentukan baginja itu. / 

Menjelaraskan setiap ban dengan djenis pekerdjaan : 
jang telah ditentukan baginja, berarti menghemat : 
pengeluaran uang pembelian ban, dan disamping itu 
menambah pula awetnja ban Tuan. 
Bukti jang tak boleh dibantah dari uraian diatas, 

(BR. ALIMOERNI PARTOKOESOEMO). 

ALL WEATHER SA 

      

      

   

    

SURE-GRIP 

ui 

diperlengkapi dengan ia 

— Jalah, Tn 
Maa 

Han 

    
   

      

  

      
    
    

  

“kini lebih banjak “barang diangkut dengan 
ban? Goodyear dari pada dengan lain merek. 

   

   

  
  

  

- 

oleh GLORIA WARREN biduan djelita dari film sa ' 

in ny Yong 

'winggal sedikh Kari 1 LUXOR Rim INDON 

“FADJAR MENJINGSING" 
Gretiany Hamzah, R. D. ISMAIL, Nji S. SALMAH dll. 
Seorang gidis membunuh, guna membela - kehormatan ———— ' 

| 17 Takan keatas, Dian 17 — 10 NN 

  

  

  

  

  

  

Menjusul: 

“"HALLS OF MONTEZUMA" 
(Sampai Djiwa terachir). 

TECHNICOLOR. Teks Indonesia Belanda. 

Film perang istimewa: : 

Richard Widmark dll. 

67 -8.       

  

LA LA MANA PETA 

    

PEMAI ALL LL L LL LL LL 
TEE, PPP ILIR 

Perlu dibatja! 

Kursus mengetik .NUSA" 
Pontjowinatan 8 — Jogja 

#fEtaran murid. 

Systeem: KILAT — BUTA! 
PDA SALA PLS LL LL LL LL LA ALA LA LT. PERPKRARB KEKE EK KEKE ASIA LLALSSA SAS SSS, 
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Mulai hari ini menerima penda 
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a 

  
Nona datang 

dirumah panas dan 

lesu. Tetapi ingin djuga seke- 

dar membatja bukan? Man. 

dilah dulu dengan sabun toilet 

Lifebuoy jang banjak dan se- 

djuk busahnja. Sebentar lagi 

Nona Sena 

SEGRE AN 
LAI, 506— 93— & 

A   
  

      

  

PENGUMUMAN. 
No. 1147/7-15. 

Kursus Pengantar kerdja (arbeids bemiddelaar) lamanja 1 tahun di 
Djakarta. 

Sjarat?: 

a, Idjazah S.M.A. — STM — SPMA. — SDM — sem dls 

b. Umur 20-25 tahun, belum" kawin, 

Cc. Badan sehat (keterangan tabib): terbuka djuga bagi tjalon jang 
tjatjat (invaliden). 

d. Berkelakuan baik (keterangan dari Pamong- Pradja). 

e. Sanggup ditempatkan dimana tempat. 

£. Lulus dari udjian pemilihan (selectie - test). 

Keterangan: 

1.. Selama kursus dibe status pegawai (Gol. IVa.) dengan gadji 
pokok R. 145,— ditambah tundjangan kemahajan Djakarta. 

Pemondokan bagi tjalon? dari luar kota Djakarta disediakan de- 
ngan dipungut biaja 6096 dari gadji bersih. 

Tempat pendaftaran. di-tiap2 Kantor Penempatan Tenaga se- 
tempat se-lambat?nja tanggal 10 Agustus Tel 

| Semarang, 1 Agustus 1951. Djakarta, 28 Juli 1951, 

Diumumkan oleh: Kementerian Perburuhan 

Kantor Perwakilan Djawatan Kantor Pusat 

Penempatan Tenaga Propinsi Djawatan Penempatan Tenaga 

Djawa Tengah, Kepala: 

Kepala: SOETOMO. 

SINGGIH 

“40-48.         

Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/INI/A/102,  


