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Pengembalian | 

  

s 

rintah Republik Indonesia di Djawa 
Timur, seperti jang diberitakan oleh 

jang kita muat dibagi || 
  »Jarva Post”, 

an lain, menarik perhatian. Djustru 
kita dalam beberapa hari lagi akan 

  
  

ga ata ? 
merajakan hari ulang 6 tahun kemer || 
dekaan negara kita. Ke Nk 

Tapi ketidak  amanan disesuatu 
daerah — dalam hal ini di Djawa || 
Timur — tidak dapatlah dipakai se | 
bagai dasar, bahwa itu sudah ber 
maksud merobohkan pemerintah dan | 
menuduh golongan jang tertentu..Ka 
lau begitu lalu timbul pertanjaan: | 
Apakah didaerah itu alat2 pemerin | 

  

tahan begitu lemah? Dan apakah 
alat2 itu tidak dapat meraba sebe 
lum keadaan begitu kritik? 
Memang harus diakui, bahwa kea 

manan belum dapat dikembalikan 
seperti jang diharapkan. Ini berda 
sar antara lain akan ketidak puasan 
diantara beberapa golongan rakjat 
terhadap keadaan ekonomi kita. De 
ngan demikian mereka ini gampang | 
dipengart hi... / 

Dan “alam negara kita jang de 
“mok"ets ni masing2 golongan atau 
paru dusaha untuk memasukkan 
ideologrrdan pengaruhnja jang ber 
matjam2 itu. Selama mereka men 
djalankdanja dengan tidak melang 
gar hukum2 negara, maka tidak ada 
lah alasan untuk menuduh atau me 

“larangnja. 3 : 
Oleh karena itu, tindakan keras 

jang direntjanakan pemerintah, ha 
rus pula diikuti oleh tindakan poli 
tis dan ekonomis. Kalau hanja tinda 
kan keras — artinja menjapu zon 

"der meer — maka kita kuatir, bah 
wa itu tidak akan mentjapai hasil 
jang dimaksudkan. Karena boleh di 
katakan, bahwa sumber pertama da 
ri pada gangguan “ keamanan itu, 
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. keamanan 

  

   
   

    

Semua perbuatan anti- 

Gihadiri oleh Djaksa Agung, 

keamanan dalam negeri, pertama 
| dihari? belakangan ir 

#. merugikan kekuasaan pemerintah   | Waktu jang lalu. 

Kepada alat? kekuasaan negar 

. jang sekarapg masih berlaku. 

Menteri Penerangan Mononutu 
terhadap pengumuman isb. diatas 
sekarang akan berbuat dan tidak   
2 Indonesia 

Pemerintah belum dapa 
0 kepada p 

Sebagai diketahui, Panitia Negara .   terletak pada soal ekonomi dan so 
sial. Artinja djurang antara jang 
berpunja dan jang tidak berpunja — 
the haves and the havenots — harus 
LAN hingga  djangan menjo 

Dan kalau tindakan keamanan jg 
dimaksudkan hanja menguntungkan 
segolongan jang tertentu dan meru 
gikan golongan lain, maka keama 
nan itu tetap akan terganggu, 
bagaimanapun. 

3 
! & 
t 

| ditegaskan, bahwa sikap pemerintah 
! terhadap masalah hubungan Indone- 
sia—Nederland, telah tjukup diketa 

“hui dari keterangan? pemerintah jg 
biar | telah diutjapkan dimuka D.P.R. pa- 

|da tanggal 28 Mei, 7 Djuni dan 15. 

Chusus adalah suatu badan jang men | 
Gapat tugas untuk menindjau kem- 

bali perdjandjian2 dengan Nederland 
dan memberi laporan? serta nasihat2 
nja kepada pemerintah. | 

Selandjutnja. dalam djawaban itu 

  

Tiada perpetjahan dikala- 
ngan Fraksi2 Pemerint

ah 
» bali di Indonesia

. 
Dengan bahan? jg 

Hari Sabtu jad. rapat dgn Menteri2 
EBAGAI landjutan daripada rapat? jang lalu hari Sabtu jang akan | 
datang fraksi? Pemerintah akan 

menteri dirumah Menteri Suroso. 

Jang terpilih buat rapat ini seba- 
gai pemimpin rapat ialah Sundjoto ! 

ketua fraksi Parindra. Pembitjaraan 
terutama akan mengenai rentjana 
pengganti peraturan Pemerintah no. 
39 tentang pembentukan DPRS dae 
rah. : : 

Mengenai soal ini kalangan2 frak- 
si Masjumi, PNI, Parindra dan De-| 
  

Panitya Nasional 17 
Agustus 1945 

Dengan dikundjungi oleh 28 wakil2 
dari partai? politik dan organisasi2, 
buruh, tani dan wanita Selasa ma 
lam jl. telah dibentuk sebuah Pani 
tya Perajaan hari kemerdekaan dgn 
nama Panitya Nasional 17 Agustus 
1945. Diantara partai2 politik hadir 

wakil2 Permai, Murba dan PKI se 
dang dari golongan wanita hadir 
Gerwis. Rapat tersebut telah. memu 
tuskan a.l. menerima konsepsi dari 
Pusat Komite Pembela Perdamaian 
sebagai mengambil irisiatip jang al. | 
menjatakan dalam menghadapi kea 
daan bahaja perang jang sekarang 
ini rakjat Indonesia berkewadjiban 
melepaskan diri dari ikatan KMB, 
menentang perang dunia dan dgn 

aktip membela perdamaian dan mem 

perkuat front nasional. 
Dapat dikabarkan, bahwa Panitya 

ini terlepas dari Panitya jang diada 
kan oleh Pemerintah. Alasan untuk 
pendiriannja jalah karena Panitya 

" (Demokrat) membantah kebenaran 

        
mengadakan rapat dengan para 

: | 

mokrat menerangkan kepada ,,An- 
tara” bahwa perbedaan paham jang 
masih ada antara beberapa fraksi 
Pemerintah ialah tentang apa jang 
harus didulukan, pembagian kursi2 
kepada partai2 politik ataukah pemi 
lihan du? baru diadakan pembagi- 
an mengenai Kelebihan kursi2. 
Sungguhpun begitu mereka ber- 

pendapat bahwa perselisihan2 pa- 
ham itu akan dapat diatasi, teruta- 
ma kalau diingat bahwa dari selu- 
ruh peraturan itu hanja satu soal 
sadja jang kini belum diselesaikan. 
Dalam pada itu M. Latjuba (Masju- 
mi), S. Hadikusumo (PNI), Sundjo- 
to (Parindra) dan Sahetappy Engel 

berita2 jang menggambarkan bahwa 
seolah-olah timbul perpetjahan dika 
langan fraksi2, Pemerintah. karena 
perbedaan pendapat tentang rentja- 
na tersebut. —Ant, " "4 

  

"Matik Ja Moda 
Akan dibeli Pemerintah. 

RINTAH AKAN BERTINDAK 
EWAN Menteri didalam sidangnja Selasa malam, jL, jang djuga 

Angkatan Perang, telah mengadakan tindjauan sekitar 5 

: ini, demikian pengumuman resmi. 5 
Terhadap segala perbuatan jang bersifat anti - nasional atau 

ganggu keamanan dan ketenteraman, 
1 tindakan? jang tegas, sesuai dengan bunji keterangan kabinet 

| dak dengan tidak ragu? kearah itu 
1 Demikian pengumuman resmi De- 

wan Menteri sehabis sidangnja kemarin malam. : 33 » 

gu sadja perbuatan pemerintah itu”, —Ant. 

Soal Mila kembali hubungan 

| EMORINTAH belum dapat menjatakan bilamana 
Negara COhusus dapat disampaikan kepada DPR, karena kini sedang 

mempeladjari sedalam-dalamnja dan mengadakan kensultasi? 
beberzipa soal detail dari laporan paniiia tsb, jang perlu dilakukan um 
tuk dapat menetapkan pendiriannja Sampai pada finesses. Usaha ini me 
minta waktu tidak sedikit, dersikian djawaban pemerintah 
njaan anggawia parlemen Nfr. Moh. Yamin tg. 4-1 jl mengenai soal hasil 
pekerdjaan Panitia Negara Chusus itu Yamin minta supaja keterangan 
pemerintah mengenai ini diberikan sebehim ig. 16-5. bjawaban ini di- 
Sampaikan kepada Mr, Noh. Yamin tg. 6-8 jl. 

:5 Djuni 1951 dan seijara formil pa 

peroleh keterangan2 dari Prof. 

Supomo sebagai hasil dari missinja 
Ke Nederland itu pada waktu ia kem 

diperoleh 
nindjau laporan Panitya Negara Chu 

tand. Dengan sendirinja, pada saat 

Diterbitkan & 

  

nasional akan ditindas 1 

Kepala Polisi dan Kepala Staf 
keadaan. 

2 berhubung dengan peristiwa?2 & 

dan nama negara serta. meng- 
pemerintah wadjib mengam- 

a diberi instruksi untuk bertin- 
dengan mengingat peraturan? 

tatkala diminta pendjelasannja 
hanja mendjawab: ,,Pemerintah 
lagi berbitjara pandjang2. Tung- 

5   
-Nederland 

t sampaikan laporan 
arlemen 

  

laporan Panitia 

tentang 

atas perta- 

Djuni 1951. Dikemukakan, bahwa ke 
terangan2 itu disandarkan atas la- 
poran Panitya Negara Chusus, jang 
telah disampaikan kepada pemerin- 
tah setjara informil sebelum tanggal 

da tanggal 5 Djuni 1951. 
Pemerintah telah ' mengangkat 

Prof. Dr. Supomo-sebagai Utusan Is 
timewa Pemerintah Republik Indone 
sia untuk mengadakan pembitjara- 
an pendahuluan langsung dengan pe 

tang pembaharuan hu an Indo- 
nesia — Nederland at: ar kete- 
rangan pemerintah kep PR. pa 
da tanggal 28 Mei, 7 dan 15 Djuni 

leh Badan P 
   

satuan2 mortir dan senapan mesin 
jang melanggar persetudjuan Tuan 

merintah Belanda di Nederland ten- |itu berada dengan perleng-apannja 
didaerah netral, sedangkan satuPnja 
pasukan2 bersendjata jang diperke- 
nankan berada didaerah netral ialah 
pasukan2 jang mendjalankan kewa- 

HARIAN UMUM 
enerbit ,,Kedaulatan Rakjat" 

   

D 

kepada djawaban pihak 
Ridgway, demikian BBC j 

Sjarat2 PBB 

Panglima tertinggi pasukan? PRB 

djenderal Matthew Ridgway kema- 

rin dulu mengumumkan kepada ko- 

mandan2? Utara bahwa ia akan me- 

nerima tawaran mereka untuk me- 

mulai kembali pembitjaraan2 gentja 

tan sendjata di Kaesong. 

Dalam pesamaja itu djenderal Ridg 

way memperingatkan, bahwa setiap 

insiden lebih Jandjut, sebagai adanja 

pasukan? bersendjata Utara didae- 

rah konperensi Kaesong, akan diang 

gap sebagai suatu tindakan jang 

Gisengadja” oleh pihak Utara ,,un- 
tuk menghentikan perundingan? per 
letakan sendjata”. 

Kami mengetahui, bahwa Tuan 
menamakan insiden2 demikian itu 
Sebagai insiden2 ketiil jang tak: di- 
sengadja dan tak berarti. Insiden se 
matjam ifir mempunjai. arti funda- 

    

| mehteel sebagai telah kami kemuks 
Ikan sebelumnja- Insiden? itu buk 

  

lah ketjil an bukanlah pula tak 

berarti. Sifat tidak sengadja itu di- 
sangsikan setelah ternjata bahwa     1951. Pemerintah mengharap mem- 

Pr. 

pe: PrSf. Dr. Supomo dan me- 

sus dan lain2, pemerintah mengha- 
rap dapat Perantjangkan tindakan2 
jang perlu diambil untuk menindjau 
kembali hubungan Indonesia—Neder 

itulah pemerintah akan minta per- 
timbangan dari pada DPR. Demikian 
keterangan itu. — Ant. 

Mr. Subardjo “bertolak 
ke Rangoon 

- Kemarin pagi delegasi Indonesia 
jang terdiri dari 9 orang dibawah 
pimpinan Menteri LN Mr. Subardjo 
telah terbang ke Rangoon. Seperti 
telah dikabarkan kundjungan deie- 
gasi Indonesia itu ialah untuk me- 
ngadakan pembitjaraan2 dgn Men- 
teri LN Burma mengenai perdian- 
djian perdamaian dengan Djepang. 

  

djiban sebagai polisi militer. 

ral Ridgway. F 

di Tokio pada hari Selasa Radio Pe- 
king menuduh bahwa Amerika kini 
mengambil keuntungan dari pelang- 

Demikian a.l. bunji pesan djende- 

Tuduhan Peking 
Dalam siarannja jang ditangkap 

garan jang tidak disengadja oleh sa 

tuan2 Utara terhadap netralitsit Kae 
song itu dengan maksud mengha- 
lang-halangi perundingan2 gentjatan 
sendjata. 

Siaran itu jang mengutip sebuah 
berita NONA dari Kaesong menuduh 
pula bahwa pasukan? PBB beberapa 

kal telah melanggar netralitet dae- 
rah Kaesong. —Ant. - AFP. 

  

Duta Iran baru di Djerman 
Barat 

Rundingan 
DELEGASI P.B.B. KEMBALI 

M
a
l
 

nen
as 
ea
 

| tara” FLAr , 

menjatakan keadaan didjawatan2 jg | 

(Anggauta S.P.S.) 

  

KAESONG : 

ELEGASI PBB untuk perundingan gentjatan sen- 
djata telah tiba kembali 

Hak besarnja di Korea, 
pembitjaraan diibukota Die tu de jen- 
deral Ridgway. Ketua daa ai kabena MA 
Turner Joy jg mengatakan bhw perundingan dapat terus dilangsungkan kembali. 

dari. Tokio kemarin 
sesudah mengadakan 

egasi, laksamana - muda 

Tetapi ini tergantung 
Utara terhadap pesan 
ang menambahkan, bah- 

wa Utara belum mendjawab. 
  

| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

  

. 

Djenderal Nam Il, ketua dele 

gasi Utara. Ia tunggu instruksi. 

  

      

  

  1 milimeter, 1 kolom 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan R 11.— 
Etjeran R 0.60 

m 

ADPERTENSI : 

R. 0,70 

  

, 

segera mulai lagi 
DARI TOKIO 
Inggeris sindh lebih 

60 kali berdjandji 
Menarik kembali tenta 
ranja dari Mesir. 

Menteri luar negeri Mesir, Salahud 

din Pasha, dalam pidato jang diutjap 
kannja dalam madjlis rendah, a.l. 
mengatakan bahwa Inggris :sudah 
lebih dari 60 "kali berdjandji untuk 

menarik kembali pasukan2nja dari 

wilajah Mesir. 
Semendjak Mesir mendjadi korban 

pendudukan Inggris ketika tanggal 
11 Djuli 1882, Mesir berulang2 min 

ta supaja pasukan2 Inggris itu dita 
rik kembali. : 

“Semendjak itu pula, Inggris telah 

  

mengemukakan bermatjam2 alasan . | » et 
| di akan memberi hasil jang memuas untuk memperpandjang waktu pen 

dudukannja. Mula2 untuk melindungi 

khedive (gupernur), orang2 asing 

dan golongan2 ketjil. Kemudian me 
ngemukakan bahwa penempatan pa 
sukan2 Inggris di Mesir itu untuk 

| mendjaga garis2 perhubungan Com 
monwealth, sesudah India dan Pakis 

tan merdeka, alasan ini sudah tidak 
berlaku lagi. 

Kemudian Salahuddin mengatakan 
bahwa Mesir telah ambil keputusan 
untuk menolak perlindungan militer 

Inggris, biarpun ada antjaman Pe 

rang Dunia III. Kalau sungguh? 
Inggeris menghendaki  kesedjahtera 

an Mesir, maka Inggris hendaknja 
memperkuat tentara Mesir, supaji: 

bisa melakukan tanggung-djawab 
nja untuk mendjaga keseimbangan 

di Timur Tengah dan perdamaian 

internasiona?”, kata Salahuddin Pas- 
ha. — Ant. - Reuter. 

  

acting walikota 

telah dikundjungi itu lebih baik dari 
pada keadaan Djawatan2 jang ber- 
samaan dikota Baguio sendiri Gi- 
mana acting walikota wanita itu 
menjatakan pula rasa tertariknja 
melihat keadaan tersebut. ' 

Menurut rentjana, nj. Virginia jg 
sekarang merngundjungi berbagai 
kota lainnja di Indonesia akan me- 
ninggalkan kota Djakarta guna me- 
neruskan perdjalannja ke Singapura   Khalil Isfandiari Bakhtiari, ajah 

permaisuri Shah Iran dan pemimpin 

Kat mendjadi duta Iran di Djerman 
Barat. 5 

Isteri Isfandiari adalah seorang wa   —Ant. 

# 

Richard   Berhubung sangat sukarnja peru 
mahan bagi pegawai2 negeri jang 
hingga kini belum ada penjelesaian | 
jang sempurna, dan berhubung pula | 
dengan keinginan untuk memperke | 
tjil pengeluaran pemerintah menge | 
nai perumahan pesawai, maka Mente 
ri Sosial Dr. Samsuddin oleh Peme 

rintah diserahi untuk mengusahakan 
agar Hotel der Nederlanden jang ter 
letak disebelah Istana Negara di 
Djakarta, dapat dibeli oleh Pemerin   jang diadakan oleh Pemerintah itu 

tidak menitik beratkan perajaannja 
kepada perajaan rakjat. Untuk sa 
ling mengisi maka akan diadakan 
hubungan dengan Panitya jang diada 
kan oleh I    

   

leh Pemerintah itu. Susunan be 
la, — Ant. : 

    

  

atan APDA: 
Dr. Hurustiati Suban 

    

        - menjelesai 
Hi Universitet 

| »Jayanese 

Nj. Subandrio disamping. 
menjumbangkan tenaganja di 
“bagian kebudajaan kedutaan 
Indonesia 'Rep. Indonesia di 
London, menjelesaikan. pela 
Gjarannja sebagai postgradu- 
ate student selama 3 tahun. : 
Tjita2nja selandjutnja akan 
memperdalam ,,Social medizi 
ne” pengetahuan jang diang 
gap baru di Inggeris. Demiki 
an berita jang disampaikan 
kepada ,,Antara”. 

  

    

    

  

| gerakan2 jang dilakukan orang2 tsb 

| bawah pimpinan 

|| tahan Indonesia dan menegakkan su 
Ijatu pemerintahan Sovjet. 

|Gidjual sebesar lima djuta rupiah. 

tah untuk dipergunakan sebagai 
mess untuk pegawai2 negeri. 

Sebagai diketahui oleh surat2 ka 
bar di Djakarta pernah disiarkan 
Hotel tersebut oleh kuasanja akan 

GERAKAN. 
demikian Java Post, menjatakan bah 
wa dalam penjelidikan2 sementara 
jg dilakukan terhadap orang2 jang 
baru2 ini ditangkap didaerah Banju 
wangi, telah didapat bukti2 bahwa   

    

merupakan suatu gerakan jang le- 
|bih besar pula. Dan gerakan jang 
'besar ini, jang berada langsung 'di- 

suatu kekuasaan 
lasing, tidak lebih dan tidak kurang 
ibermaksud mendjatuhkan pemerin- 

Berdasarkan atas penjelidikan2 
Sementara itu, maka beberapa orang 
Tionghoa dari pelbagai tempat di 
'Djawa-Timur telah ditangkap. 

Menarik perhatian dalam hubung- 
jan diatas, penindjauan jang dewasa 
Jini sedang dilakukan oleh Kepala Ke 

polisian seluruh Indonesia Sukamto, 
jang telah mengundjungi djuga dae- 

”M 
Kalangan2 penindjau di Surabaja, , 

| tjauan didalam negeri. ' 

000 terj 
“Lebih: baik pul 

Djika perdjandjian 
Stokes : | : 

'adil tak 
apai 
ang ke Inggeris 

| ETUA: delegasi Inggeris, Richard Stokes, setibanja kemarin di Te- 
heran, sesudah mengadakan penindjauan di Abadan, 

kepada pers, kini telah ada tanda?, 
mengatakan 

bahwa orang2 Iran jang sehat piki 
rannja menghendaki adanja persetudjuan mengenai soal minjak. Tetapi 

bagi saja, djika ini tidak akan terlaksana, maka lebih baik saja pulang ke 

Inggeris dengan tidak usah membawa persetudjuan, djika perdjandjian 
jang adil tidak tertjapai. 

Dalam pada itu ia mengharapkan 
menerima djawaban atas nasehat2 

jang telah disampaikan kepada wa 
kil2 Iran dalam pertemuan jang per | 

, tama pada permulaan minggu ini. 

ERAH". LANGSUNG DIBAWAH 
Selandjutnja bertalian dengan ,,pe 

rang dingin” jg sedang berdjalan di- 
antara pemerintah2 Indonesia dan 
RRT dalam waktu belakangan ini, 
kalangan2 tadi menjatakan, bahwa 

memang benar sudah agak lama ter 

dapat perhubungan jg agak tegang 
diantara pemerintah Indonesia dgn 
kedutaan besar RRT di Djakarta. 

Wang Chi Yuan tersangkut. 
Diketahui oleh pembesar? Indore- 

Sia, bahwa di Djakarta sedari lama 
telah dilakukan gerakan oleh 'golo- 
ngan asing untuk mengadakan kek: 

Begitulah diketahui, bahwa dalam 
salah satu rapat rahasia telah diam- 
bil pelbagai keputusan penting. ! 

. Dalam rapat tsb. jg dihadiri oleh 
Ong Tji Gwan (Wang Chi Yuan, pe- 
mimpin redaksi Seng Hwo Pao) dan 
Tio Kok Tie (Chang Kuo Chie, guru 
kepala suatu rumah sekolah di Dja- 

karta), diambil keputusan untuk : 

Kemarin malam kabinet Iran me 
ngadakan sidang untuk merunding 
kan kelandjutan  pembitjaraan mi 

njak. — BBC. (selandjutnja lihat 
hal. III). : 

suku bangsa Bakhtiari, telah diang ! 

hari Djum'at besok sebelum itu ia 
(bermaksud pula menemui Presiden 
| di Istana Merdeka. 

| Antara” selandjutnja mendapat 
Ikabar bahwa walikota Djakarta 
Raya dalam salah satu pertemuan- 

telah membitjarakan Gjuga kemung 
kinan2 diadakannja suatu  konpe- 
rensi walikota2 dinegara2 Asia Teng 
gara kelak. 

Pembitjaraan2 mengenai soal ter- 
sebut jang masih bersifat orientasi 
kelak akan ditindjau kembali oleh 
pihak-pihak jang bersangkutan 
untuk mengambil “keputusan dapat 
atau tidaknja konperensi sematjam 
itu diadakan serta segala sesuatu- 
nja mengenai soal tersebut. 
Djika dapat langsung maa Olpm 

konperensi akan diadakan' “pertu- 
karan fikiran serta mentjari djalan 

untuk memetjahkan soal2 jang pada 
umumnja bersamaan dihadapi oleh 
kotapradja2 negara2 Asia Tenggara 
selain itu djuga dimaksudkan guna 
lebih mempererat lagi perhubungan 
diantara  negara2 Asia Tenggara 

itu. 

Dalam pada itu dapat dikabarkan 
djuga oleh Kotapradja Djakarta 
Raya ada dikandung maksud2 untuk   

  

LUAR NEGERI? 
an Indonesia, 

(2) Menegakkan suatu pemerintah- 

an Sovjet, 
Buat mentjapai tudjuan itu dalam 

rapat tsb. telah ditetapkan rentjana 

bekerdja sbb.: , 
:(2) kerdja sama dengan Partai Ko- 

munis Indonesia, 
mempengaruhi “dengan djalan 
memberi bantuan uang dan lain- 

lain penerbitan Indonesia dan 
gerakan2 buruh, 

memobilisir penduduk Tionghoa 

di Indonesia, terutama dalam 
,smempermerah” mereka dan 
murid2 sekolah. 

Dalam pada itu Intelligence Ser- 
vice dari satu negara Baratpun dike 

tahui sedari lama mendjalankan pe- 

(b) 

(e) 

    rah Banjuwangi. 
  | (1) Mendjatuhkan alat2 pemerintah 

  

kerdjaan mereka untuk, menambah 

KEKUASAAN 
kekeruhan di Indonesia ini. 

Bantu infiltrasi komunis. 

Sering kedjadian djustru Badan 
Penjelidik Rahasia tsb. 
infiltrasi agen2 komunis ke' Indone- 

sia. Dikemukakan dalam hubungan 
ini akan lemahnja kedudukan dja- 
watan immigrasi R.I. dewasa ini. 

Kalangan? diatas menegaskan bah 
wa alat2 negara R.I, jang masih be- 
lum tandingnja djika. dibandingkan 
dengan Intelligence . Service asing, 

dapat dielakkan perhatiannja (kepa- 
da suatu tempat, dimana sedang di- 
lakukan infiltrasi komunis itu. 
Maksud pihak tsb. adalah djustru 

untuk memprovoseer kekatjauan2 
jang ditimbulkan oleh pihak komu- 
nis, untuk dengan demikian membe- 
rikan kesempatan buat suatu inter- 
vensi di Indonesia ini. Dengan alas- 

an tidak dapat membiarkan Indone- 
sia djatuh ditangan komunis, kare- 

na itu membahajakan rangkaian per 
tahanan Barat di Asia-Tenggara,   

nja dengan acting walikota Baguio 

mengadjak walikota2 dari daerah2 

membantu 

Membitjarakan kemungkinan konp. 
Walikota2 Asia Tenggara 

. F4 . . . . . . 

Pertemuan Sjamsuridjal-Nij. Virginia de Guia 
W ALIKOTA Djakarta Raya: Sjamsuridjal £ 

walikota Baguio Nj. Virginia de Guia jang sedjak beberapa waktu 
jang lalu berada disini, kemarin pagi mengadakan penindjauan keber- 
bagai Djawatan Kotapradja Djakarta Raya antaranja dikundjungi Dja- 
“watan? Kesehatan, Djawatan Pemctongan Chewan, dan ,,Kraamkliniek” 

|daldm kota Djakarta- Raya. 

Tentang penindjauan ini menurut, 
keterangan Sjamsuridjal pada ,,An- | r 

Baguio itu bitjarakan soal2 dan kesukaran2 jg 

bersama dengan ' acting 

otonoom lainnja di Indonesia menga 
dakan suatu konperensi guna mem- 

dihadapi oleh masing2 daerah oto- 
noom di Indonesia . Ant. 

  

TAHUN VI — NOMOR 45 
  

'ndia telah -ambil tin- 
dakanZ 

Untuk pertahanan penduduk 
sipil. 

Perdana menteri dan menteri luar 
negeri India, Shri Nehru, menerang 
kan dalam parlemen, bahwa pemerin 

tah India telah ambil tindakan? se 

perlunja, untuk membentuk pertaha 
nan penduduk sipil apabila terdjadi 
agressi, 

Demikian kata Nehru ketika se 
orang anggota menanjakan kepada   

  

nja, apakah India telah ambil tinda 
kan? - pentjegah, berhubung dengan 
adanja ,,antjaman? Djihad Pakistan 

terhadap India” itu. — Ant. - AFP. 

Negara2 Barat tinggal 
di Berlin 

Sampai kota itu ,,/Merdeka”. 
John. Mc. Loy, komisaris tinggi 

A.S. di Djerman, menerangkan bah 
wa kini sedang diadakan pembitfjara 

an antara utusan? dari Djerman Ba 

rat dan Djerman Timur guna menje 

lesaikan soal2 perdagangan antara 
daerah Sovjet dan Djerman Barat. 

Dia berharap bahwa rundingan ta 

kan tetapi dia tak memberi bajangan 

bagaimana soal tersebut dapat dise 
lesaikan. 

Sementara itu UP mewartakan 

bahwa Mc. Loy djuga katakan bah 
| wa negara2 Barat akan tetap ting 

  

gal di Berlin sampai ,,kemerdekaan” 

kota tadi untuk selama-lamanja te 
lah terdjamin. — Ant.- AFP, 

  

Pemimpin2 Komunis USA 
ditangkap 

Pemerintah Amerika Serikat ke- 
marin dula mengumumkan bahwa 
diadakan lagi penangkapan 5 orang 
pemimpin Komunis Amerika di 
Balfimore, New York dan Cleven- 
land. $ 

Kepala djawatan rahasia Amerika 
Serikat, Edgar Hoover, menjatakan 
bahwa orang2 jang baru ditang- 
kap itu semuanja bekerdja dengan 
aktip dalam lingkungan Komunis. 
Ant. UP. 

  

Perdagangan Swiss- 
Rumania 

Sebuah komunike resmi jang dike 

luarkan kemarin dulu mengatakan 
bahwa Swiss dan Rumania telah me 

nanda tangani perdjandjian dagang 
dalam mana mesin2 dan alat? listrik 
akan ditukar dengan - gandum. dan 
minjak. 

Besarnja perdjandjian itu tidak di 
umumkan. Tapi pembesar2 Swiss 
minggu jang lalu menerangkan bah 

wa Swiss akan mengurangi export 
bahan2 strategis ke Eropa Timur 
dengan 2/3. — Ant. - UP. 

  

M 

lewat dipisi Diponegoro 

teraan. 

Dalam pada itu untuk memberi pe 
herangan2 mengenai soal2 jang ke 
tjil2 jang akan didjalankan oleh pe 
tugas2 dikelurahan dalam hari pe 
milihan pemilih nanti, maka pihak 
KPPP telah memberikan petundjuk2 
jang perlu bagi penglaksanaannja. 
Pula sebagai djawaban2 jang telah 
diadjukan oleh . KPS2 didalam'rapat 
Tjabang Kantor Pemilihan dibalaiko 
ta tempo hari, jang diketuai oleh ke 
tua Mr Soedarisman Poerwokoesoe- 
mo. 

Pemilihan Ulangan dan jang 
Gitunda 

Dengan tidak melupakan pasal 20 
ajat 12 P.P. No. 86/50 pemilihan 
ulangan perlu diatur dengan seprac 
tisch-practischnja sbb.: 

1. Surat tanda Pemilih Umum. 
Pada pemilihan Pemilih hari Per 

tama, Pemilih Hmum jang hendak 
memilih menjerahkan surat tanda 

Pemilih Umumnja kepada salah se- 
orang pembantu pemilihan. 

Surat ,,tanda Pemilih - Umum” 
jang diterima lalu ditjap lagi dise- 
baliknja. 

Pemilih - Umum jang telah mema- 
sukkan surat - suara kedalam bum- 
bung/besek, terus keluar dan surat 

standa Pemilih - Umum” jang su- 
dah ditjap lagi disebaliknja itu di- 
berikan kembali kepada Pemilih - 
Umum (jang berhak), apabila ia su 
dah keluar dari bilik. 

2. Surat suara. 
Surat Suara jang telah dipakai 

pada hari pertama dari pemilihan Pe   
  

milih tidak perlu dirusak  (verni- 
tigd), tjukup dikumpulkan dan di- 

simpan. Bila ada pemilihan ulangan 
dapat dipakai lagi. 

3. Bumbung suara/besek. 
Bumbung suara / besek jang pada 

hari pemilihan pertama telah dipa- 
kai dan dibelah, pada hari pemilihan 

ulangan supaja diikat dengan tam 
bang atau dengan lain alat pengi 
kat, sehingga merupakan bumbung 
jang utuh dan dapat dipakai lagi. 

4. Pemilih — Umum. 
Pemilih-Umum jang telah mempu 

njai surat ,,tanda Pemilih Umum” 

dan jang pada hari Pemilihan per- 
tama tidak turut pemilihan, pada 

pemilihan ulangan diperkenankan 
djuga turut pemilihan,   

Penundjuk Pemilihan Umum : 

Tentara tidak ikut serta 
Petundjuk2 pada hari pemilihan pemilih 

ENURUT keterangan sekretariaat KPPP Jogjakarta didapat ke- 
terangan, bahwa dalam pemilihan umum untuk anggauta2 DPR 

Gaerah anggauta? ketenteraan tidak akan ikut serta. Soal tersebut telah 
ditegaskan dalam surat penegasan dari staf pertahanan di Djakarta 

Semarang. Dengan demikian tidak akan lagi 
mendjadi kesulitan dalam pendaftaran mengenai anggauta? pihak keten 

5. Tjalon Pemilih. 
Tjalon Pemilih jang pada hari pe 

milihan pertama tidak datang, pada 
Pemilihan ulangan tidak diperkenan 
kan untuk turut dipilih. 

6. Ketentuan untuk Pemilih ulang 
an pertama (hari ke II) berlaku dju 

ga untuk Pemilihan ulangan ke IL 
(hari ke II). 

7. Apabila pada pemilihan hari 
pertama ada kekatjauan2 atau ada 
bahaja Umum, jang menjebabkan 
pemilihan ta' dapat dilangsungkan, 
maka pemilihan ini ditunda sampai 
pada esuk harinja. Untuk pemilihan 
jang ditunda pada esuk harinja itu, 
berlaku ketentuan sebagai Pemilihan 
hari pertama. 

Letaknja bumbung suara/besek. 

Karena kemungkinan ada bahwa 
orang jang masuk dalam bilik un- 
tuk memasukkan surat suaranja, se 
telah menghadapi — bumbung/besek 
jang banjak djumlahnja dengan ber 
aneka warna tandanja, lalu mendja- 
di bingung, dan kemungkinan lalu 
memasukkan surat suaranja kepada 
bumbung/besek jang paling dekat 
(adakan) jaitu jang dekat dengan 
pintu, maka untuk mentjegah tim- 
bulnja ketjurigaan antara satu de- 
ngan jang lain, letak bumbung/be- 
sek didalam bilik perlu diatur se- 
baik-baiknja seperti berikut: 

Supaja tempat bumbung/besek di 
adakan undian, ialah jang pertama 
Gjatuh kepada tempat jang dekat 
pintu (paling adakan). Undian jang 
kedua djatuh kepada tempat jang 
kurang paling adakan begitu sete- 
rusnja dengan nomer urut. 

Kursi tempat duduk tjalon djuga 
diberi nomer urut, sama dengan no 
mer urut bumbung/besek, misalnja 
kalau bumbung/besek No: 9 itu un 
tuk Dipa, kursi No: 9 harus diduduki 
tjalon Dipa. 

£ 

SUNGGUN2TERDJADI 

" KORAN Abadi DjaKturta hari Se 
lasa kemarin dulu terbit agak lam 
bat. Karena pada malam harinja di 
Djakarta hudjan lebat, sehingga be 
berapa pegawai pertjetakan terlam 
bat datangnja, rumah&nja kebandji 
Tang 

  

. Ybco    

a
r
a
 

 



   
   
   
   

    

1 Pemerintah 
erintah men 

   
6/8 3. (2 
“Delegasi jang Nai olemeDr. 

5 Na jang erat: h 
siaran radio. 
“- Orang2 PTT Indoresia. jang turut | 
dalam delegasi itu ialah Ir. Lels, | 

' Kagnen, Sugito, Rubinkain dan Cal- 
denbach (sekretaris). 

Konperensi di Geneva itu akan di 

Opa 

“memakan waktu 3 bulan lamanja, 
serta akan diikuti oleh wakil2 dari 

kira2 50 negara. 
Atjaranja akan bersifat tehnis-ad 

  

      

   

      

    

                  

   
   

  

     

   

He karena beberapa hal ibunn dan ba 
s akan 

““Gji2 organisasi2 pemuda. 
nja aa Ke volley | 

Guna mentjegah . berkembangnja 
'kedjahatan2, maka oleh pihak pen 

'tempat2 pendjudian, semisal Te 
tayang dan IA 

  

   
   

    

   

      

   

    

Rubijono itu terdiri atas 5 orang dari ar 
(PTT dan 8 orang dari instansi2 lain | 

ubungannja Negahn 

mulai tanggal 16 Agustus dan akan 

iadakan tanggal 3 16 aan 3 

es Idan-adalah dimaksudkan 
'-belokkan perhatian masjarakat ter- 

: Han mempergunakan berbagai 

dj Les 
intaan kepada 

mbak 1 nghadapi keadaan se 

ama produksi ti- 

p2 negeri. - 

Sule. jang besar 

: Ha telah menambah. pula ke-i:   ah menghadapi kesuka- 
( ekurangan buku? jg 

ting2. Beberapa buku tidak bisa 
1 terlalu mahal. Dgn 
perti sekarang ini, kata 

1. mereka. jang se- 
embatja, sekalipun. 

ah mereka ini sedikit    
       

    

   

  

    
    

      
     

  

   

  

    

   

  

|owor Eka api Saba: 
. si-Polisi" besar 
aa 2 Dengan biaja ki. 7 djuta. | 

Tjiluwer kl 2 KM dari kota Bo 
Span sedang mulai dikerdja 
kan pembuatan »Tangsi Mobiele Bri 

gade” disebuah tanah jang: Tuasnja 
kl. 33 Ha. Biaja untuk pendirian tang | 
isi jang terhitung terbesar diseluruh 

a Barat. menurut rentjana se 
.. djuta iah.- Paling sedikit 
mna akan dapat memuat: 4.kom 

  

    

bayan di Tg. 

ngan itu bersifat politik atau bukan, 
demikian @jarubitjara KMKBDR V. 

Menurut Lumanauw, penjerangan 
jang dilakukan terhadap pos pendja 
gaan Polisi di Tg. “Priok telah diatur 
“terlebih dahulu oleh perantjangnja 

suntuk mem     

  
hadap suatu maksut 
ri golongan terientt   sembunji da 

ni, dengan dja 
ma- 

tjam simbool “ian lentjana2. 
Dikatakan, bahwa bukan sadja 

| simbool palu-arit dan bendera2 me- 
jan rah jang setelah gerakan pembersi- 

han dilakukan ternjata dapat dibe- 

   5 slag, oleh pihak tentara dari gerom 
'bolan ini, tapi djuga simbool2 kroon 
Ijang diingkari oleh huruf2 Arab, 

| hdjimat2, tulisan2 berisi kalimat do'a2 

dan tjorat-tjoret jang tak berketen- 
tuan didapati pula pada: Bebajholan 
penjerang ini. 

: : Keterangan resmi pihak 
: 5 Polisi. TA 

| Dalam pada itu hari ini pi! 
'(Hisi mengenai insiden di Tg 
itu: 'dalam Sen Na me- 

     
  

      

    

   
    

    

   

  

   
    

        

   

      

   

   

    

   

  

   

  

         

       
   

ka 

dih menanti. Mi sy 

suter ui sudah Lana 

seorang jang oh 

sedih menje 

ma aku. Apa seba Wu 
: ngerti. Ribut terus 

Kg tsb. Anak jg menerim dah 2. 
dak nampak lagi dalam kamar, 

1 Dia nga Peni Hape ore 

  

Na dan an 
Calau lama aku tidak 

Ljowepaktiagi kon se Sesudah itu dia 
tidak kembali lagi. Aku heran! Ada 
urusan apa? pikirku. 
Satu minggu lebih dlu tidak de 

NYA "eapapa gap kamarnja. 

“kudengar kemba 
gembira. Dia tjari 

: ak ketemu. Malam 
itu de hampir2 tidak dapat tidur. 
Temannja datang. Berdua mereka 

harus meninggalkan kamarnja. Sela 

ma tidak kembali dia tidak dapat 
tidur sama sekali. Tidurnja dilantai. 

| Tidak berbantal, tidak pakai kasur. 
"Temannja dua orang. Seorang sete 
ngah tua, jang lain sudah agak tua. 
Jang pertama pakai gelang, tapi 

 Ibukan “dari emas. & 
“Sedih anak. berdua itu semalam- 

| malaman mean aku. 

| “Dia mulai mengulangi peladjaran 

    
   
'lamnja, Dibuka bukunja itu. Terpe 
randjat dia melihat aku. Ini dia, ka 
Itanja sambil berdiri, Dia lari me 
| ne temannja, Lekasg mereka ber 

t. Aku diperlihatkan orang parlen 
Orang heran, Kurang pertjaja 

aku. Anak tadi bawa aku 
kembali kekamarnja, Aku sedih, 
| Aku belum dapat djuga mendjumpai 

9 jang -kutjari. 
nak tadi djuga masih sedih, ka 

rena aa merasa 

  
     

  

   

  

   

g Jabih adil aan! $ 
ran dan kertas | 

ada. sekarang | 

  

Ikupi kebutuhan jg | 

al Unesco mempe- 
onperensi umum | 

iha api oleh pendidikan aa 

Y Y arena pembagian jang 2 
tidak sa: dari PernedlaAn Tai 

                

   

2 dilapangan pendidikan dan: 
aran: sekolah2 dan universi-.| 

  
Komisaris Besar      

-$ Na srt “diadili £: 

Klan “'berita2 jang telah lama 
tersiar tentang pengaduan Nj. 
Saadah Alim. terhadap Kementerian 
Penerangan, mengenai karangannja 

| '»Pemhbalasan” jang diambil mendjadi 
film dengan tidak setahu pengarang 
nja mendjadi film ,/Menanti Kasih” 
keluaran PEN, dikabarkan perkara 
ini diadili kemarin tgl. 8/8 di Penga 
dilan Negeri Djakarta. 

“Sebagaimana diketahui, Nj. Saa- 
dah Alim dalam tuntutannja memin 
ta ganti kerugian sedjumlah R 100. 
000. dan pemeriksaan jang akan di 
alakan ini adalah merupakan peme 
|riksaan pertama terhadap plagiaat 
semendjak bertahun2 belakangan 
ini, dengan mempertahankan hak 
pengarang (auteursrecht). — 
Dalam suatu keterangan jang di 

berikan cleh Ng. Saadah Alim, ganti 
kerugian jang dimintanja nanti akan 
disumbangkannja kepada Jajasan 
Sriwidjaia Perguruan Tinggi Pantja 
sila. Padang, fonds wartawan, dan 
djuga kepada usaha2 sosial lainnja, 

dan kepada pembela puteursrecht   

  

itu sendiri. — Ant. 

JURUBITJARA KMKBDR: 

Priok mempunjai 
background politik? 

gara belum dapat memberikan keterangan? lebih djauh lagi menge 
nai insiden jang terdjadi Minggu malam jbl. di Fandjung Priok, ta- 

pi dapat saja katakan, bahwa penjerangan jang dilakukan terhadap 
pos? pendjagaan kita itu dilakukan oleh segolongan tertentu: jang mem 
:punjai maksud pula Gibelakangnja. Apakah background dari penjera- 

kini sedang Gala penjelidikan”, 
Lumanauw. 

njatakan, Hana kira2 “djam 19:30 
Minggu malam 'jbl telah datang se- 
orang berpakaian preman ketangsi 
polisi didjalan Dajak Priok dan de- 
ngan setijara tidak disangka2, menje 
rang pendjaga polisi tsb dengan ba- 
tjokan2 sendjata golok dan langsung 
menjerbu tangsi polisi bersama? de! 
ngan gerombolannja jang rupanja 
telah siap menanti disekitar tangsi | 
polisi itu. Dalam penjerbuan itu, ge! 
romboian jang diduga terdiri dari 
50 orang berhasil! merampas sendja- : 
ta2 dalam tangsi polisi berupa 1 bren '! 
gun, 7 mauzer dan 2 pistol. Seorang 
pengatjau dengan memakai tanda? : 
buruh mentjoba merampas sendjata 
api seorang komandan polisi, tapi 
dalam pergulatan jang kemudian ter 
djadi, 

di-,,bedi?” oleh komandan itu hing- 
ga binasa. , 
Dalam gerakan pembersihan jang 

kemudian dilakukan, pihak P.M. dan 
M.B. berhasil menawan 38 orang pe 
njerbu jang kini berada dalam taha 

(nan. — Ant. £ 
  

: 12344 Gram emas murni 
Hg “diamankan 

e v Dari tindakan pernjelundur. 
ta “ARI Saptu jang lalu pendjaga 

Ktamanan | dipelabuhan — Tan- 
djung Perak Surabaja telah berha- 
sil mengamankan 8 buah butir emas 
murni dari 24 karat dari pertjobaan 
penjelundupan jang hendak dilaku- 
“kan oleh seorang . jang ber-   

bertjakap-tjakap. Jung  dibitjarakan.. 
|hanja aku. Karena aku, anak tadi 

Kk: ku ada dida | 
“an Tegang ia Aron Lajur $ Si Ja jang benar itu adalah sbb.: 

nama C. R. Fisieh dari kapal ,/Shan- ' 
si jang baru 
Hongkong. 

berlabuh di 

Tandjung Perak Sarabaja. (Pemb. 
R2 3 

  

D 

“Jah dan harus ianggap tidak ada. 

HARIAN S 

7. Antara, 

Harian Djawa Tengah: 1, Nasional 
Semarang, 2. Sin Min, 3. Tanah Air, ' 
4. Suara Merdeka, 5, Dwiwartta, 6, | 
Nasional Jogja, 7. Kedaulatan Rak   jat dan 8, Pantjasila, 

  

  

INSPEK TUR2 PULISI WANITA MULAI BEKERDJA. Enam #xgng Inspektur Pulisi wanita jang telah selesai beladj jar di Sekolah 
mulai dengan pekerdjaannja. 

Lima dari enam orang tsb. sedang meneliti peta “kota Djakarta serta : pulisi Djakarta Raja: Pak Nang Natadikus 

pe MEN APP SG UNA 
P. N. I. Tapanuli 

  

     

  

     

         

  

   

      

Pulisi Sukabumi, kini telah 

mendengarkan  petundjuk2 dari 
umah, aral j Ot 

berdiri dibelakang 
. Sukiman-Suwirjo 

“ONPERENSI PNI Tapanuli Utara, 
2 sampai tgl. 4 Agustus ji di T: 

antaranja menjatakan berdiri dibel 
koalisi Sukiman-Suwirjo. 

Resolusi pertama mendesak supa- 
ja susunan pemerintahan kewedana- 
an dalam keresidenan Tapanuli di- 
kembalikan sesuai dengan susunan 
tahun. 1942, untuk 'kelantjaran per- 
putaran roda peak un serta 
mengudjudkan perseimbangan ' dgn 
Susunan pemerintahan didaerah2 la- 
innja jang hingga dewasa ini masih 
mempunjai pemerintahan kewedana- 
an. Keputusan ini. diambil setelah 
"memperhatikan faktor2: 1. Luas dz- 
erah, 2, djumlah penduduk, 3. perhu 

kbungan jang.masih buruk. 

Resolusi kedua mendesak pembu- 
baran Dewan Perwakilan Rakjat Da 
erah Tapanuli Utara, karena tidak 
sesuai dengan aliran masa, dan di- | 
ganti dengan DPRD, jang dibentuk 
berdasarkan pensaaal : Peraturan 
Pemerintah No. 39. 

Resolusi ketiga menjatakan solider | 
pada Statement Persatuan Tani Na 
sional Indonesia Komisariat Sumate | 
ra Utara tgl. 25 Djuli mengenai soal 
tanah di Sumatera /T ur dan reso 
lusi keempat berisi! pernjataan 
berdiri dibelakang dan menjokong 
beleid kabinet koalisi  Sukiman-Su- 
wirjo. $ 

Dapat “dikabarkan selandj jutnja, 
bahwa djuga. PNI Kabanarn Deli- | 
Serdang dalam. konperensinja tgl 4 
dan 5 Agustus di Lubuk Pakam te- 

   

|lah mengambil berbagai putusan an 
taranja menjokong dan berdiri dibe 
lakang kabinet Sukiman-Suwirjo. — 
Antara. 

Penifalakan 22 djenazah 
Pahlawan 

Pada tg. 17-8-51 jad.   
ah 

! 

pengatjau tersebut berhasil | 

Tepat pada hari ulang 6 tahun 
Rep. Indonesia tgl. 17-8-1951 jang 

Yakan datang, oleh D.PPT. Sub. 
Terr. II Daerah Kedu, akan diada: 

kan pemindahan sedjumlah 22 djena 
zah pahlawan dari pelbagai tempat 
tersebar didaerah Kedu ketempat: 

pemakaman Pahlawan, antaranja 
jang 17 orang ke Taman Bahagia: 
Girilojo, selatan Magelang dan jang 
5 lainnja ke Taman Bahagia di Pur 
woredjo. 

Berhubung hal itu, maka fihak DP 
PT Sub. Terr. Il Kedu mulai tgl. 9/8 

menggali makam2 22 djenazah jang 

masih tersebar itu untuk diangkut 
ke Magelang, sebelum tiba saatnja 

hari resmi pemakaman kembali itu. 

Menurut daftar jang kita terima 
dari fihak DPPT Kedu, maka jang 

akan dimakamkan di Girilojo. ma 
sing2 adalah bernama: Sarkono, Su 

karso, Slamet ' Djojowasito, Iskar, 
Tugiman, Kabul Tjiptowijono, Pawi 

rodihardjo, Adam, Suparno, Sudar 
man, Darman Legimin, Sugiman, 

Kartopawiro, Djojosurat,  Arisman 
dan Kadis, sedang jang akan dima 

kamkan di Taman Bahagia Purwore 
djo adalah bernama Kamiso, Komo, 
Muljoprajitno, Sukemi dan Urip. Me   

| 

Harian Djakarta: 1. Indonesia Ra 12. Harian Umum, 3. Massa, 4, Suara 
'ya, 2. Merdeka, 3. Pedoman, 4. Pe Rakjat, 5. Suara Masjarakat dan 6. 
mandangan, 5. Sumber, 6. Abadi dan | Trompet Masjarakat. 

Harian Djawa Barat: 1. Sipatahu' ran Rakjat Menado, 2. Menara dan 
nan, 2. Indonesia dan 3. Fikiran Rak 8, Pedoman Rakjat. 

| Trompet dan 4, Masjarakat Baru, 

  

nilik daftar tersebut, maka mereka 
aga jang gugur achir th. 1948, ada. 

| jang dalam th. 1949 dan ada pula 
sadja datang dari | jang pada permulaan th. 195 

Menurut program, djenazah2 terse 

Kapal jang dimaksudkan sedang but diangkut pada djam 10.25 pagi 
Genua-kade pelabujian | tg. 17/8 dari R.S.T. Magelang ke Ta 

mar? Bahagia Girilojo atau Purwo 
redjo. , 

Daftar jang benar dari ssk 
nasional 

ABI Kementerian Penerangan kita menerima daftar baru dari ssk' 
nasional, jang menurut putusan Menteri Penerangan tgl, 3/7 jl sam 

pai oplaag jang tertentu mendapat restitusi harga sertifikat dcvisen. 
Dikatakan bahwa daftar inilah jang benar ' sedang jang dulu adalah. sa 

Harian Djawa Timur: 1. Express, 

Harian Indonesia Timur: 1. Piki 

Harian Maluku: 1. Masa. 
Harian Sunda-Ketjil: 1. Suara Indo 

nesia. 
Harian Kalimantan: 1. Kalimantan 

jang berlangsung semendjak tsi 
arutung telah “mengambil 4 resolusi, 
akang “dan menjokong beleid. kabinet 

  

Bagaimana mengexploi- 
tir kekajaan Indonesia? 
Dari kalangan Panitya Perajaan 

17 Agustus jang dibentuk oleh peme 
rintah didapat keterangan, bahwa 
salah satu atjara jang akan dise 
lenggarakan adalah  pertundjukan 

pembangunan, jang akan diikuti oleh 
djawatan2 pemerintah, seperti dja 

'watan Kehutanan, Pertanian, Perin 

dustrian dan lain-lainnja jang berhu 
bung rapat dengan pekerdjaan2 pem 
bangunan. Maksudnja ialah supaja 
umum dapat melihat tjontoh jang 
baik untuknja bekerdja sendiri. 

(. Djuga perusahaan2  partikelir di 
beri kesempatan turut dalam ten 
toonstelling inies, 

Dalam hai jang achir ini sudah di 

' dapat pernjataan dari fihak S.V.P. 
|M. dan B.P.M., jaitu dua modal rak 

|sasa asing jang bekerdja di Sumate 
jra Selatan ini, bahwa perusahaan2 
tersebut djuga akan turut ambil ba 
gian dalam exposisi atau tentoon 
stelling: ini. Mereka akan memperii | 

thatkan bagaimana masing2 perusa 

haan tersebut bekerdja, jaitu dari se 

ega ap memboor sampai pada ma 
x terus mengangkut hasilnja. Seka 

Tana masih ditunggu kabar dari fi 
hak direksi Tambang Arang Bukit 
Asam: (steenkool), “apakah perusa 

haan ini dapat djuga turut dalam 
tentoonstelling ini. — Ant. 

  

    

  

- 

Sewa - menjewa 
   
   

No.3 th. 1951 sbb: 

Vang yewa, 

Maximum kenaikan uang sewa utk 
Her Ok degan buat ditiami ditetap- 
kan 7590, buat kantor: Organisasi s0- 

sial dite Pankan 10075, huat kantor pe 
merintah ditetapkan 15074 dan buat 
perusahaan/toko di tetapkan 2509p 

Djika penjewa ndek membajar 
uang sewa 3 bulan. berturut-turut, 
"pemilik rumah berhak memutus se- 
"gala perdjandjian: Jang dibuatnja. : 

Pada memperhentikan persewaan 
Si penjewa harus  sedikit-dikitnja 1 
bulan sebelumnja memberi tahu ke- 
pada si pemilik. Sedangkan si pemi- 
lik barus sediki tenja 3 bulan sebelum 
nja memberi tahu kepada.si penjewa, 
djika ia hendak memutuskan perse- 
waan rumah/gedungnja. 

|. Orang2 jang turut menempati se- 
buah rumah'gedung, harus sebanjak- 
banjaknja hanja membajar uang se 
wa selaras dan seimbang dengan be 
searnja ruangan jang dipakainja, dji 
ka ini dibandingkan dengan besar se 

    

      

luruh rumah jang mana ia turut men 
diaminja. 

Pemilik rumah/gedung dilarang 
menerima uang atau barang sebagai 
uang kuntji. 

Peraturan ini mulai berlaku 
djak tgl 1 Djuli 1951. 

Bes 

  

8 Guru diistimewakan 
Guna mengisi lowongan guru2 di 

luar Djawa - Madura jang keadaan 
inja kini sangat menjedihkan, apala 

jgjalan, maka dalam tempo setjepat 
mungkin dapat diharapkan pemerin 
tah akan mengadakan peraturan 
istimewa jang memberi kelonggaran 

terhadap guru2, umpama sadja: Dja 
nfinan perumahan, tundjangan? isti 
mewa, djaminar sekolah untuk 
anak?nja di Djawa dan beberapa ke 
istimewaan jang tidak diperoleh oleh 
teman sedjawatnja jang bekerdja di 
Djawa dan Madura, Kesemuanja ini 

berlaku bagi guru2 jang bersedia di 
pindahkan keluar Djawa - Madura. 

Tundjangan S PP Akaulam 
ditambah | 

Berhubung dengan banjaknja kelu 
arga dan ongkos representasi seba 

gai wakil Kepala Daerah, dalam 

waktu jang singkat, civieleljst Paku 
Alam akan dinaikkan. . 

|. Usul dari Dewan Pemerintah Dae 
yrah, adalah satu2nja pegangan bagi 
Kementerian Dalam Negeri, sampai 

berapa djumlah tersebut perlu di 
naikkan. £ 

  
. . 

Lagi tenaga asing 
Ketjuali sudah menerima Dr. Hjal- 

mar Sehacht sebagai seorang achli, 

| ipemerintah djuga telah menjetudjui 

| untuk mendatangkan sedikitnja 20 
|achi dilapangan Bank dan sedikit 
aa 10 achli dilapangan planning. 
| Sebelum achir tahun ini, para achli 
|tersebut sudah datang ke Indonesia, 
| dem 

Eng 
mikisn Gidapat keterangan dari 
ang jang sangat dekat dengan De 
n Menteri. 

  

Menurut tjatatan, selama 6 bulan 
ini terhitung sedjak Djanuari hing- 
ga Djuli jl telah dapat dihasilkan bi 
bit2 pelbagai matjam ikan, antara 
lain ikan mas 221.965 ekor, mudjair 

“23.310 ekor, tawes 1.108 ekor dan gu 
rameh 1.424 

kan dari ikan massisadja 800.635 | 
ekor, m mudjair 162775 dan BEAN 

Bibit? itu didjual terutama kepada 
para petani, dengan maksud supaja 
dapat dibergunakan. Selain untuk 
keperluan rab'ik (kotoran ikannja), 
djuga hasilnja dapat dimakan atau 
didjual untuk menambah penghasi- 
lan sawahnja. Sebab ikan2-'itu dapat 
dipelihara di sawah2 biasa. 

Dalam pada itu diterangkan lebih 
landjut, bahwa dibeberapa desa, ka- 
um petani mulai mengerti tentang 
gunanja pemeliharaan ikan2 Itu dan 
ada djuga jang membuat kalam? 
untuk penanaman bibit2 ikan. Diam 
biinja tjontoh, bahwa baru2 ini kalu   

Harian Sumatera Selatan: 1. -Fiki 
ran Rakjat dan 2. Suara Rakjat. 

Harian Sumatera Tengah: 1. Halu 
an Padang. 

Harian Sumatera Utara: 1. Rakjat 
Medan, 2. Waspada Medan, 3. Mesti 

ika, 4. Suara Nasional Sibolga, 5. Pe 

ngabahan ' Tarutung, ' 6. Mimbar 

Umum Medan dan. 7. Tegas Kutara 
dja: 

MADJALAN- MADJALAH. 

Djakarta: 1, Merdeka, 2. Siasat, 3. 
Lembaran Minggu, 4. Sikap, 5. Garu 
da, 6. Pewarta Djakarta, 7. Mimbar 

Indonesia, 8. Nasional, 9. Aneka dan 
10. Suara Rakjat. 
Djawa Barat: 1. Gembira. 
Djawa Tengah: 1. Pelopor, 2, Ming 

gu Pagi, 3. Surya Tjandra, 4. Pesat, 
5. Tegas dan 6 Adil. 
Djawa Timur: 1. Penjebar Sema 

ngat, 2. Obor Surabaja, 3. Yaman Ba 
ru, 4. Demokrasi, 5. Tindjauan dan 
6. Djojobojo.   Berdjuang, 2. Indonesia Merdeka, 3. Sumatera Utara: 1. Waktu. — 
Ant, 

« 

ekor. Dalam tahun jang 
lalu ajumlah bibit dgan jang:dihasiti 

Selama 6 bulan dihasilkanbibit ikan 
emas 221.905, mudjair 23.310, tawes 

1.108 dan gurameh 7.424 
9 Tempat pemeliharaan ikan di Jogjakarta 

ENURUT PL gam dh Djawatan Perikanan Darat Daerah, kaum pe 
tani dalam daerah Jogja wmumaja belum fishminded, karena belum 

mengerti faedah?nja dan dibeberapa tempat sukar tentang urusan pe- 
ngairannja. Walaupun demikian, usaha2 Pemerintah tatap didjalankan, 
Gan kini diseluruh daerah terdapak 9 tempat? pemeliharaan 
'diurusi oleh Djawatan Perikaran Darat. 

ikan jang 

prahan Girikerto di Turi telah meme- 
| san 10.000 bibit pelbagai ikan, tetapi 
| karena djumlahnja didaerah sendiri 
| masih kurang, terpaksa pesanan itu 
diambilkan dari Bogor. 

| 

4 

1 

Pasar Ikan di Jogja sepi 
Lain halnja dengan ikan laut jang 

didatangkan terutama Gari  Sema- 
Lrang, sudah! memy punjai pasar dite- 
ngah masjarakat Jogja, maka ikan 
darat belum demikian. Pernah dju- 
ga direntjahakan, bahwa di Bering- 

ihardjo disediakan ' ruangan? untuk 
pendjualan ikan2' darat, tetapi ka- 
rena kurangnja “perhatian akibat 
Cari masih kurangnja Hasil ikan da- 
rat itu, maka hingga kini masih te- 
tap tinggal rentjana. Dalam pada. 

ribu, umumnja pendjual2 ikan darst 
(mendjualnja keluar masuk kampus 29 
Karena dipandang Jebih tjepat Ine 
lakunja 

Dalam pada itu, orang lebih ma- 
njukai makan daging sapi daripada 
ikan, sehingga dengan demikian su- 
kar djuga untuk mentjari pasarnja. 

  

Ngatijat supaja dimer- 
dekakan 

Tuntutan B.T.I. 

Konperensi regional Dewan Pimpi 
han Pusat Barisan Tani Indonesia 
jang, diwakili oleh Koordinator Bari 
san Tani Indonesia daerah Surakarta,   

Ks 
| 
  

| massa memberantas 

baru? ini, dan dikundjungi oleh Tya 
bang2:'1. Sukohardjo, 2. Wonogiri, 
3. Bojolali,. 4, Sragen, 5. Karang 
Pan 6. Klaten, 1. Kartosuro, “telah 

  

       

      

              

  

            
hp penangkapan terhadap Ngatijat. 
Seorang anggauta pimpinan Barisan 
Tani Indonesia Klaten oleh aparaat.: 
pemerintah pada tanggal 20 Mei He 
Konperehsi berpendapat bahwa ter- 

dakwaan turut Mmenggrajak, mala 
han djustru acticef menggerakkar: | 

grajak, maka 
diputuskan: : | 
Menuntut kepada pemerintah supa. 

ja selekasnja membebaskan/memer' |   dekakan diri Ngatijat, —- Ant, 

Lgi tahun peladjaran baru sudah ber ' 

tumah di Jogja 
YAPEN Kotapradja Jogja memberikan sekedar pengjslasan menge- 
Nai hai sewa-menjewa rumah rodung dalan Tingkungan Ketapradja 

jarta, berdasagkan atas peraturan daerah-Kotapradja. Jogjakaria 

  

Lulus at Mada 
Lulus udjian Fakultit Hukum, So 

sial dan. Politik Universitit Negeri 

Gadjah Mada tanggal 8 Agustus '51: 
Tjiptono Pro. Bacc,  Tatanegara, 

Sri Mariatni  Martosuprodjo ' dan 
Urip Tjitrosuwarno Prop. Kandidat 
Hukum. 

Duta Besar Pakistan kun- 
djungi Borobudur dan 
sembahjang di pondok 

Krapjak 
Kemarin Duta Besar Pakistan Dr. 

Omar Hajat Malik jang kini sedang 
mengatakan Kundjungan "di Jogja, 
telah mengundjungi tjandi Borobu- 
dur dan Mendut untuk menjaksikan 
bangunan2 purbakala itu. 4 

Sore harinja. dikundjungi Pergu- 
ruan Tinggi Islam di Terban jang 

  

harnpir selesai. 'bangunannja . itu, 
kemudian dengan melalui, Mesdjid 
Sjuhada jang tengah dibuat djuga 
di Kotabaru Duta Besar Pakistan 
menudju ke Krapjak, kota Jogja 
bag. Selatan untuk melihat Pondok 
Pesantren disana dan bersembahjang 
Magrib. 

Hari ini direntjanakan akan. me- 
ngundjungi Perguruan Tinggi Ga- 
djah Mada fakultet Kedokteran dan 
Sastra, Perguruan “Taman Siswa, 
Taman Sari, Rumah Sakit PKO, Per- 
pustakaan Islam, ke Kota Gede utk 
bersiarah ke Makam Sultan Agung. 

Nanti maiam di Gedung Negara 
akan diadakan tjeramah untuk para 
maha siswa. 

Sekolah2 perticbaan akan 
dibuka 17 Agustus 

Didapat kabar, bahwa tg. 17 Agus 

tus jang akan datang di Wates Sle 
man dan Pakem, akan “dilakukan 
pembukaan Sekolah2  Pertjobaan 
(proefscholen) jang diselenggarakan 
oleh. Lembaga Pendidikan Pan, Ke 
menterian PP dan K. 

Sekolah2 pertjobaan itu akan Le 
sifat sekolah ra'jat dan dimaksud 
kan untuk  mentjoba mengadakan 
pendidikan2 setjara baru disesuai 
kan dengan tudjuan2 Pantja Sila 
dengan alat2 jang serba model baru 
djuga. Guru2nja akan diambil setja 
ra pilihan. 

Djika tjara2 pendidikan baru itu 
akan berhasil, maka tjara2 itu akan 
digunakan djuga bagi seluruh Indo 
nesia. 
Kemarin di pendopo Wijoto Prodjo 

  

    

  

dilakukan rapat antara Djawatan 
PP dan K daerah serta guru2 seko 
lah ra'jat, membitjarakan antara 
lain soal2 jang berhubungan dgn 
adanja sekolah pertjobaan itu, teru 
tama jang berhubungan dengan na 
sib, bila guru2 dari daerah itu didja 
dikan guru sekolah pertjobaan jang 
diurus oleh Kementerian PP dan K 
setjara langsung. 

Aspal utk Jogja datang 
Menurut keterangan Dijawatan Pe 

kerdjaan Umum daerah Jogja, pesa 
nan aspal sebanjak 90 ton untuk dae 
rah Jogja, kini telah C.atang, Diha 
rapkan dalam waktu jang “pendek 

|djuga perhaikan Gjayan2 diseluruh 
| daerah akan dapat dyijalankan dgn 
menggunakan aspal2. itu. 

Dalam pada itu CTierangkan, bah 
wa rentjana beaja yse kerdjaan umum 
tahun 1951 sebanjak R 860. 000,— 
kini terus 
Kementerian Dalam Negeri, karena 
Pekerdjaan - Umam itu mendjadi 
kompetensi dari pemerintah daerah. 
Beaja itu terutrna akan digunakan 
untuk perbaikan dan penjempurnaan 
djalan2 jang Wanjak dilalui KENGK 
raan2 umum. 

Gapur:s2 dihias untuk 
17 Agustus jad 

Untuk ngenambah meriahnja dan 
indahnja syasana peringatan 6 tahun 
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 
Agustus jang akan datang. Panitya 
17 Agustus kotapradja memberikan 
kesempatan djuga kepada RK2, to 
ko2 dan, instansi? untuk memperhias 
SapPuras, toko2 dan sebagainja seba 
gai perlombaan pada 
tan ftu dengan disediakan hadiah2 
untOk para pemenang. 

Dalam pada itu Gapat dikabarkan, 
bahwa kini di RK2 dan Kemantr en2 
sendiri orang telah sibuk, mengada, 
kan pembentukan panitya2 keramai 
an 17 Agustus. 

#Prodjopramudjo ke Dja- 
arta 

Bari wi Secretaris 
Prodjopramudjo. dan Suwarno dari 
Kementerian Dalam Negeri jang se 
dang bertugas untuk keperluan pemi lihan smum, akan pergi ke Djakarta, untuk mengadakan pembitjaraan2 
sekitar pemilikan umum anggauta DPR daerah jang king tengah ' ber langsung di Jogjakarta. 

Terutama ' akan diperdj juangkan tambahan beaja jang masih an rangan rn R: 158. Oa aa 

  
KPPP Bika 

  

  
njata Ngatijat tidak tersangkut dlm jeena SONa | | Broderick Crawtora, Rle 

  

sh Mn »Halis of Montezuma,” in echnicolor. Richard Widm 
13 tahun. Ti hi 1 
REX, »Perawan Durhaka, — 17 th, 

"Cargo to Capetown” 
ID 

John Ireland — 17 th. Sa SOBOHARSONO. »Kiss the blood: of. ray hands” Joan Fontaine, - 
caster, —- 17 th. Tea 
INDRA. ,Haster Parade” Judy G ” 

ar Iland, Fred Astaire — Segala Penak 

CiperYuangkan kepada 

hari peringa 
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Wakil PM Jordania kun- 

.djawabdh atas surat 

| perintah? dan per njataan2 keinginan 
Amir Talal”. 

-dania telah membantah berita2 jang 

: ngatakan kepada Senat, bahwa pada 

. 300 sampai 400, nah Anti- 

mukak 
kong sikap Jordaria tadi. andaik 

5 sada ada dinegeri 

  

“Tran d: 
$ & Abndan, 

idari kedua p 
per tanjaan wi 

nga adapi 

NTP: oxis 
f 

              

   

     
    
   
   

G3: pemburu jet 
Naas an 

  

Ta ATG ta, 
pe Tengaa BN uh 

| aharik, 

   

  

    
Gi 

20 
paja gi nsul-djer deral Inggeris 
Naat (dekat Abadan) 
anggil kembali. 
Fatemi mengatakan bahwa Kanan 
enderal tadi, majar Capper, rupa2 

nja tidak menginsjafi tanggung-dja- 
“wabnja jang pada . masa in? berat, 
sedangkan pada waktu ini dibutuh- 

Ikan ketenangan dan suasana jang 
baik untuk: mengadakan perunding- 

an. Canper di tuduhnja telah mengu- 
tjapkan suatu pernjataan jang mem 
bahajakan MAPAN baik" 
Iran dan Inggeris. 

Emir Feisal, putera “ha L 
Ibn Saud dan mendjabat menteri : 
“luar negeri Saudi A: abia kari , 
sa telah sampai di Londe me 
'kan pembitjaraan | “dengan menteri 5 
luar negeri" Inggeris, Herbert Morri 
pon, tentang hal2 mengenai NapOn 
tingan' “bersama, 

kt. Penetapan: batas2 

    

   
    

  

         
   

    

     

      

    

   

  

  “dapat f siten Delepasi L s 
negeri Commonweatti Tn berke Delegasi Inegoris sa 

dak naik hadji. . Senator Nata. Daftari, anggota   tan dis “Timur Tengah seba | dewan maskapai minjak nasional 

rundingan antara delegasi2 Inggeris 
Dana dan Arab telah | dan Iran itu, delegasi Iran tidak ber k 

membant: aa jang mengata | kuasa untuk ambil sesuatu keputu- | 
. bahwa Emir Feisal akan bitja san: kabinet dan komisi minjaklah 

aga sumber minjak sau | jang berhak. - 
“UP: - AFP, 

  Wa pada delegasi Iran, mener angkan | 
bahwa delegasi: Inggeris jang dipim | 
pin oleh Stokes, telah menjampaikan 

Ta eU tk 5 sebuah memerandum tertalis kepa- 
djungi Amir Talal 

Said Pa sha Mufti, wakil perdana 
menteri Jordania, hari Selasa ini te 
lah | ngkat dari Amman menudju 
ke is untuk mengundjungi Amir 

   
  

2 untuk menglaksa- 

Iran itu. — Ant-UP. - 

mur skin di dj adi negara paman 2 
D ICHARD an ketua delegasi Inygeri ig pada Nahan dn antara : 

tengenai son! NS arin dulu menerangkan | 
Pap jang terpenting j 2 

«apa bin mendjadi 0 
han ekonomi?” 1 

kepada pegawai? | 

Kena Ine eris supaja 31 

  

Sg Tua su : 

Bata i 

Iran, menerangkan, bahwa dalam pe: 

Kazem Hassihi, penasehat istime- Tp 

da ea Iran Li malam Selasa 

dana nasionalisasi minjak 

  hinata, kera 
hadapi 

2 minjak Iran, melainka 
Ii garatit IL Pt : 

  

       
    

  

     

    

  

     

    

0 Tea 

    
   Huda mes sh Na mak 

. kat Nanning, kira2 200 kan dari per 
bar asan Indo-China, hingga menis- 
babkan korban lebih dari 499 orang 
jang terung dan fuka2? serta kerugian 
materieel jang penting. 

Menurut harian Kwangsi pada tel 
231 “Djul anggota gerilja Nasiona- 

Iis telan membakar sebuah denot me 
siu dekat Nanning dan oleh ledakan | 
jang ker mudian ter djadi 18 orang te 

i was, 392 Juka2, sedangkan 7 orang 
Hlainnja dikabarkan hilang. Harian 
“tersebut selandjutnja berseru kepa- 
da penduduk supaja mereka waspa- 

da terhadap gerakan? ,,kaum reaksio 
her” itik — Ant. AFP. 

  

  

1.100 Bangsa Mk 
“naa . Korea 

| Menurut. tak an ketua Palang 
Merah. Australi Sir John . Morris, 
'djumlah. tawanan perang bangsa 
Inggris jang kini dalam kamp2 ta 
'wanan di Korea, ada 1.100 orang. 

Dikatakannja, bahwa djumlah ta 

wanan perang bangsa Amerika ada 
Seribu, bangsa Australi dan Turki 
ada beberapa orang sadja. 
Menurut Sir John, pada waktu 

ini Australi mengirimkan bagian jg 
terbesar dari segala obat2an jg di 
kirimkan. oleh  negara2 Common- 
wealth kemedan perang Korea. — 
Ant. - Reuter. 

    

  
  Talai, “anak isuhing mendiang” Radja 

Ab ullah. 

  

niirut maklumat resmi, ku ndju 
ngan Said Pasha ' tadi merupakan 

kawat jang 
telah diterima meh PM Taufik Pasha 
dari Amir Talal. Said Pasha mene | 

rangkan bahwa ia akan »menerima 

  
Ketika minggu jang lalu, PM Jor | D 

mengatakan, bahwa Amir Talal ada 

lah anti- Inggris dan bahwa dalam ' 
Soal penggantian radja Jordania itu 
ada tjampur tangan Yaar: negeri. —— 
Ant. - Reuter. $ 

Keamanan. 

Dikatakannja 'hahwa tudjuan usul 
AE . “Sovjet tadi ada 2 matjam: 

“ 2 11. | Supaja pemerintah RRT diakui 
setjara de facto, : 

Pabawat2 rada sebesar | 2. | 

ip . kotak sigaret 5 propaganea Sovjet. 

X Seterusrja Gikatakannja. bahwa 
“Dipergunakan dalam »Pe ' usul supaja diadakan .pakt.5-Besar 
rang Radio”. itu bukan suatu usul baru, dan utk 

- Senator Amerika Karl Mundt me 

  

pertama kalinja telah dikemukakan 
oleh menteri luar negeri Sovjet Vi- 
shinsky ketika tanggal 23 November 
1949. $ 
Dikatakannja pula bahwa Sovjet 

Ur jang sekarang mengusulkan 
supaja Ta n ps rlutjutan sendja- 
ta itu — selalu menentang resolusi 
PBB ita bu mengadakan peng aWa- 
san atas tenaga atom dan pengura- 
ngan send jata”. Dituduhnja pula bah 
wa Sovjet telah menentang pemben 
ktukan suatu tentara internasional di 
bawah PBB, jang akan merupakan 

waktu ini Amerika sedang mendja 
tuh2kan pesawat2 radio Sebesar ko 

tak sigaret dinegeri2 ,,Belakang “Ti- 
rai Besi”, supsja penduduk disana 
makin banjak jang mendengarkan 
siaran radio: Amerika. Menurut se. 

menon tadi, pesawat2 ' tadi dapat 
me gkap siaran2 radio Ta iga 

     

TA 

  

Iekdanta tolak Lalai | diaminan bagi'perdamaian dunia itu. 
Ujurubifjara tadi seterusnja me- 

ngertukakan, bahwa usul Sovjet tadi 
mungkin dimaksitikan sebagai sua- 

Lt akal untuk mengganggu konperen 
Si di San Francisco dan penanda ta- 
inganan perdjandjian perdamaian de 
ngan Djepang. — Ant-AFP. 

tangan lembaga Arab 
Tran Mengenai soni? dalam 

(aa angen 
Pem rintoh Yordasis telah membe 

an Kepada sekretaris-djonde- 
ombaga Axab. bahwa Jordania 

tg menolak setiap usaha tjampur 4 
an, Lembaga Arab dalam soal? 

Sa negeri Jordania. 
Ki: ngan Lembaga Arab: menge- f 

'bahwa Irag akan: menjo- 

  

     

Irag hentikan eksport 
-ke RRT 

“Pemerintah Irag kemarin dulu 
pemberitahukan kepada sekretaris- 

nderal PBB, bahwa Irag telah me 
@kukan segala tindakan, untuk men 
tjegah eksport barang? jang | pen- 

nj ting artinja djika dipandang dari su 
ia ate” strategi, ke RRT. : 

ini, jaitu ke mibo | Disamping ibe “Tray Wikanja talkan) 
lehkan: L aga Arab menjenotti bahwa pemerintah akan ambil tinda 
soal perebutan kekuasaan oleh Hus- | kan? seperlanja unttik mentjegah pe 
ni al aim, dengan alasan: bahwa itu langgaran tindakan? Dena sana 
adalah. oal da Tag negeri. Ant. AFP. s tadi. — Ant-AFP. 

at 

  

   

      

  akan timbul Bae ser an, an 
Jordi: , P 
     
     

  

    

    

  

        

Ss 3 

Ketika Syria tidak im 

   

  

Bak udi manfaatnja 
“Kata Dr. Schacht : 

ALAM Naah Paku” exktusik dan Antara, Dr. Fajuimbt 
atas Pertanjaan memberi diawaban? sbb: 

: ea kalangan. di Djakarta, berhubung: dengan kedatangan tuan 
Hesia, menjatokan kekustira annja, bahwa tuan akan menj jotudjui 

atau membenarkan TA aa aevafasei aa Pena dari uang 
ka ya ah 5 

na saja baru" benerapa, hari 
tuan, demikian | 

"1      

  

  

  

Scehacit 

  

ban" nara Disekitar th 1930, 
“ketika hambir semua negeri men-de' 
valuir uangnja, boleh dikatakan Djer 

  

Dr. Sehacut, 'tuan dapat pahami, bah 

Untuk memenuhi -kebutuhan2 | 

Aa 

Reaksi Perantiis : : 

Sebagai pengakuan de facto RRT 
. Dan akal mengganggu konperensi San Francisco 

JURUBTIYARA kementerian Juar negeri Perantjis hari Selasa ini 
mengatakan tentang usul jang termuat dalan surat Shvernik kepa 

da Truman, supaja diadakan Paki 5-Besar, bahwa pakt sematjam itu ti- 
Gak perlu, karena sudah ada dalam PBB dan terutama dalam Dewan 

1 Pn Pan | - 

| 

RRT kekurangan mahaguru 
19 Mahasiswa Tionghoa jang ke- 

| marin dala tiba-di Hongkong dengan 
Kapal ,,/President Wilson” dari San 
Francisco, menerangkan kepada pa- 
ra wartawan, bahwa pengusiran 
orang Amerika dari Tiongkok telah 
menimbulkan kekurangan maha-gu- 
ra dan lektor di RRT sehingga me- 
reka, jaitu 19 mahasiswa, telah dita- 
em apa djabatan mahaguru dan lek 
tor. untuk Shanghai, Peking gan 
Ohungking sebelum mereka mening- 
galkan Amerika Serikat. 

| Para mahasiswa Itu menerangkan, 
hahwa mereka mempunjai kepertja- 
jaan buat hari kemudian RRT. 

Dengan diawasi polisi, 19 mahasis 
wa iba naik Kapal untuk menudju ke 
Kanton. — Ant-AFP. 

  

  

'Pindjiaman Exim kepada 
—Spanjol 

Bank Export - Import (EXIM) pa 
“da hari Selasa telah "memberi pin 

'@jaman lagi kepada' Spanjol sebesar 
5.690.000.— dollar, termasuk 2.400. 

“1009 dollar untuk alat2 hydroelectric 
didaerah Madrid. 2 : 

Djumlah selebihnja “akan diguna 
kan untuk . mempertinggi produksi 

-baharn2 mineral ' jang “strategis di 
Spanjol dan  Marokko. Pindjaman 
ini ialah sebagian dari djumlah pin 
Gjaman jang telah disetudjui oleh 

Korgres Amerika pada tahun jang 
lalu. — Ant, - UP, 

    on menemui uh 
lah Khan 

: Ibaakoemain, perantara PBB 
dalam pertikaian Kashmir, hari Se 
lasa mengadakan pembitjaraan sela 
ma 2”, djam dengan menteri luar ne 
geri Pakistan, Zafrullah' Khan.. 

. Djuga hadlir dalam pembitjaraan 
tadi Mustapha Gurmani, menteri ne 
gara Pakistan urusan Kashmir. 

Sehabis konperensi Zafrullah Khan 
katakan kepada pers bahwa Graham 

terisasi. Resolusi Dewan Keamanan 
tertanggal 30 Maret 1951 "memberi 
tugas kepada Graham untuk medemi : 
literisasi Kashmir berdasar" atas ' 
panna jang tersebut dalam resolu 
812 tertanggal 380 Agustus 1948 dan 

  

para perunding | 

    

. Geri » Natenais jednt | 

tidak mengadjukan. rentjana demili ! 

: Tn, pun be 2R IN 

  

nja 500 
tu di Tic ngkok barat laut ant 

1 pan 

  

     

AN kertibali | 

wa saja tidak Tengah mengatakan | 
sesuatuvhal mengenai keadaan eko-. 
nomi dan Thevadgen tuan, sebelum 

Naga 

tuan 

saja mempeladj ja nar9. 
Kipun demikian, '"pertanjaan 
adalah pertenjaan p 

L sg ana 
1 tahun intiasi Ng jang pa 

3. 

  

   

  

   
Obat ja 

| Km telah mulai di 
acna 

.han pasir jang berasal dari padang 

» Putera Mahkota keradjaan Se- 
J panjol, 

   « adjaan Ci Sepanjol. 
at'itu belum berdjawah, meski 

    
     

   

ie nja perubahan harga 
| Sangania, kata Dr. Schacht s selandjut 

telah merhprima surat kepada 
aja didiri. 

1 . dikirimkan pada tg. | 2 

manlah satu2nja negeri jang tidak | 
melakukan an an ayak, i Djanuari 1949 dan setelah Ra 
|hankan stabilitet mark-nja,. Selama 
Saja" diwadjibkan menjelenggarakan | 
Sistem keuangan Djerman (jaitu 

| sampai 1938) uang “Djerman tetap 
(stabil. Kekuatan: membeli rakjat 

jerman tiaak berubah, Pekan atu- 

  

| ding dengan Tenganan India dan 
| Pakistan. : 

Diwartakan bahwa kali ini ialah 
kundjungan Graham . 
Karachi, 

jang ke-3 ke 
—— Pekan AFP. 

    

  

Sebuah pesawat terbang dengan 2 
Dera tempat di Korea untuk menghantam sasaran 

ea, tapi pemboman Lie dilakukan. 

   

   

  

    
      

     

      

  

   

    
      

  

   

   

     

    
    

    

     

     
   
     

DI KOREA. 5 

      ke- udara disalah 

“ Ridway boleh be 

mesin yet naik 

  

“Kemar usul Shvernik : 
  

p 

Para penindjau mengatakan, Ru- 
Sia. nampaknja tjoba melewatkan 
PBB. Semuanja tidak pertjaja usul 
Sovjet itu akan memberi hasil. 

Senator Abraham: Ribicoff (demo- 
krat) kata, Amerika. Serikat harus 
ninta lebih banjak bukti jang kon- 
'krit tentang keinginan Sovjet, jaitu 
bukti jang lebih njata Garipada per 
kataan. 

Senator  demokrat Tneoddka Bi 

Green kata bahwa usul Sovjet itu 

mungkin hanja satu tindakan diplo- 

  
Jak itu. Usul itu harus kita udji, apa 
kah Rusia sesangguhnja menghen- 

daki perdamaian”, 
: Sukar diterima. 

A.F.P. selandjutnia memberitakan 
dari London, djurubitjara - pemerin- 
tah Inggeris “mengatakan, bahwa 
pesan Shyernik mungkin akan men- 
Gjadi soal pertukaran pikiran anta- 
ra Londen dan Washington, tetapi 
inisiatif untuk ini harus dikeluarkan 
oleh Presiden Truman:. 
Kolangan jang dekat dengan men 

teri Herbert Morrison menerangkan 
bahwa pemerintah Inggeris dapat 
menjetudjui usul untuk mengadakan 
konperensi £ Besar, tetapi dikata- 
kannja bahwa perhubungan jang ba 
ik antara London Gan Washington 
adalah: pokek dasar pstitik juar ne- 
geri Inggeris. Ke 

Dalam keadaan sekarang ini Ame 

rika Serikat “tidak bisa menerima 
wakilnja berkonperensi dergan wa- 
kil2 RRT dan barnwa London tidak 
bisa menerima suatu usul jang da- 
pat membahajakan pernubungannja 
dengan Washington, 

Kak diduga diplomat pap. 
Tawaran Sovjet Uni suvaja diada 

kan konperensi perdamaian antara 
5 Negara Besar, datangnja tidak di 
Guga2 terlebih dahulu Oleh para di- 
piomat. di PBB: demikian menurut 
koresponden Reuter “ pada Gedung 
Gi New York kemarin dulu. 
“Reaksi pertama ialah bahwa surat 

jang disampaikan oleh Presiden 
Shvernik kepada Presiden Truman 
itu, muat usul jg santa seperti.apa 
jang telah ditolak dengan teras oieh 
PBB ketika minggu jang lalu. 

Ketika itu, negara? Barat menge- 
mukakan bahwa tidak perlu diada- 
kan konperensi antara negara2 Be- 
sar, karena PBB sudah tjukup utk 
menjelesaikan persengketaan? . didu- 
nia. 

Dengan segera, tawaran konberen 
Si perdamaian oleh Sovjet tadi oleh 

beberapa diplomat digedung PBB di 
tafsirkan sehagai suatu ,,propagan- 
da”, jang bertalian dengan Seruan 
Stockholm, jang telah berulang2. di 

kemukakan itu. Ant.-UP.-AFP.-Rtr. 

   

  

Memorandum terachir 
Philipina 

Tentang perdjandjian 
Djepang. 

Moman du terachir Philipina jg 
menolak rentjana perdjandjian per- 
damaian Djepang telah dikirim ke 
Washington achir minggu jl oleh du 
tabesar Amerika di Philipina: Myron 
M. Cowen, dernikian diperoleh kabar 
dari sumber2 jang mengetahui di Ma 
nila pada hari Selasa. 
"Memorandum tersebut telah disam 

paikan kepada dutabesar Amerika, 
sekalipun Cowen dengan segala da-   

| presiden @uirino dan maker luar 
“negeri Carlos Romulo untuk menin- 
Gjau kembali sikap mereka terhadap 
naskah perdjandjian perdamaian Dje 
pang. 

| Pemerintah Philipina berpendapat, 
|bahwa naskah perdjandjian itu me- 
Hupakan soal penggantian kerugian 
"perang dan tidak memuat diaminan 

1 kosmonan terhadap “kemungkinan 
timbulnja kembali militerisme Dje-. 
pang. — Ant-AFP, 

mak. »tetapi kita tidak harus to- | 

Hja-unnja telah mentjoba mejakinkan 

USA: Suatu propaganda 
Inggeris: Dapat setudjui 

ARA PEMBESAR kementerian lnar negeri Amerika Serikat dam? | 
sedjamlah senator jang terkemuka pada hari Selasa ini mengata- 

kan bahwa usul -Sovjet untuk mengadakan pakt perdamaian 5 
(— kita muat kemarin — Red) tidak 

Besar 
berisi soal2 baru. 

  

Persetudjuan dagang 
0. Birma-Djepang 
Pemerintah Djepang mengumum 

kan, bahwa sebuah persetudjuan per 

Gagangan untuk sedjumlah £ 20.000. 

000.— kemarin dulu telah ditanda | 
tangani di Tokio oleh wakil2 peme | 
rintah2 Birma dan Djepang. Perse 
tudjuan perdagangan baru itu jang | 
meliputi tahun 1951 menentukan . 

mengirimkan barang2 seharga 10 

Gjuta poni sterling selama masa ter 
sebut. : 

Menurut persetudjuan itu Birma 
|akan mengirimkar ke Djepang beras, 
kapas kasar, karet, “kulit dan ba 

|rang2 lainnja, sedangkan Djepang 

lakan mengirimkan barang2 textiel, 
| bahan2 konstruksi, semen, alat2 me 

: sin, dan bermatjam2 barang lainnja. 
— Ant. - UP. 2 

  
  

Djepang harus punja 15 | 
dipisi 

Bekas perdana menteri Djepang, 
Hitoshi Ashida, mengatakan, bahwa. 
Djepang harus  mempunjai angka 
tan bersendjata jang kekuatannja 
sama dengan 15 dipisi. 

Pemimpin demokrat itu jang tidak 
hentinja mengandjurkan supaja Dje ! 
pang dipersendiatai kembali “untuk j 
menghadapi antjaman komunis, Me 
ngakui bahwa sukar 'dikatakan be 

rapa besar Djepang harus mempu 
njai angkatan bersendjata. 

»fetapi menurut pendapat saja 15 
Gipisi atau 200.000 orang akan baik 
enar”, demikian Ashida. — “Ant. - 

UP. ' 

bahwa kedua neseri itu akan saling | 
5 S5 

ENURUT angka? sementara 
pinsi Sumatera Utara sesudah 

tersebut, dalam tiap: tahan mendap: 
tahun menghasilkan rata? 15: kw 
kwintal sehektar. 

Propinsi Sumatera Utara ditaksir 
mempunjai penduduk 5 djuta djiwa. 
Pesawahan seluas. 268.000 hektar 

menghasilkan 404457 ton beras se 

hektar mempunjai produksi | 168.675 
ton beras setahun. 

Dengan demikian, maka 
dan ladang2 dipropinsi Sumatera 
Utara itu menghasilkan 573.132 ton 
beras setahun (minus kira 20.000 
ton padi untuk bibit). 

Pinak Djawatan Pertanian Rak- 
jat menerangkan kepada Antara”, 
bahwa walaupun tiap djiwa rata2 
mendapat 112 kg setahunnja -— di 
Djawa tiap djiwa tjuma mendapat 
.djumlah jang rendah daripada 80 

kg tiap tahunnja seluruh 

sawah2 

kg, tapi 
“1 Sumatera Utara kekurangan beras 

170.060 ton. 

Status tanah tak tertentu. 
Dari instansi pertanian itu selan- 

.|djutnja terdapat keterangan, bahwa 

hak-tanah penduduk dikeresidenan2, 
itu tidak $ima. Dikeresidenan Suma 
tera: Timur umpamanja, berhubung 
dengan dulunja ada »zel#hestuursge- 

bieden”, sekarang belum terdapat 
status tanah jang tertentu. Disana- 
sini ada djuga orang jang menjawah 
masih membajar ,,water-recht” dari 
sebagian hasil sawahnja itu. 

Sekarang dibeberapa bagian Tapa 
“nuli telah tampak adanja - proses 
jang mentjairkan hubung an kesatu 
Tai marga. Dan .djuga oleh karena 

  
ibanjak tanah jang tandus, maka ter: ! 
| djadi perpindahan setjara hesar2an 
| dari daerah a.l. ke Simelungun dima 
Ina terdjadi ,,onvwettige ocecupaties” 
|dan setjara tidak teratur sama se- 
| kali, 
  

Naa - PERISTIWA, 
   

— Pemerintah Australia mengadju 
kan protes kepada Djepang melalui : 

pemerintah pendudukan (SCAP) me 
'ngenai perampasan2. kerang tro- 

| chus oleh nelajan2 Djepang disebelah 
Timur Irian. 

— Komisaris tinggi Pakistan di 
London, Ibrahim Rahimtooia, kema 
Izin dulu tiba dt Kopenhagen untuk 
. mengadakan pembitjaraan dengan 

“pemerintah Denmark tentang ke 
mungkinan pertukaran missi diplo 

matik antara Pakistan dan Denmark. 
— Lady Baden Powell kemarin du | 

im mengundjungi perkemahan pan 
du? dari Pakistan jang ikut meraja 

(kan Jamboree Pandu Sedunia di Bad 
'Tschi dekat Salzburg (Austria). 

| — Bekas pembantu menteri LN 
Djerman Nazi, baron Ernst von Weis 

zaecker kemarin dulu meninggal di 
rumah sakit. diHindau (Bonn). Ia 

| didjatuhi hukuman pendjara 7 th 
sesudah perang dunia II, tapi dalam 

' bulan Oktceber 1950 dibebaskan. 
  

2 Kemenangan dari Su- 
kabumi. 

Achir pekan jbl. di Sukabumi telah 
Gilandjutkan pertandingan2 kompeti : 

si PSSI Djawa Barat Distrik I babak 
kedua antara kes2. Sukabumi, Su 
bang dan Djakarta. 

Kesudahan pertandingan2 sbb.: 
Hari Djum'at tgl. 38 

Sukabumi — Subang 13 
Hari Sabtu tgl. 4/8 

Subang — Djakarta 1—2 
Hari Minggu tgl. 5/8 

Djakarta — Sukabumi -2—1 

Kesebelasan Krawang mem- 
peroleh 2 kemenangan. 

Dalam pertandingan jang dilang 
sungkan pada Sabtu dan Minggu so 
re AI Krawang, kes. ,,tuan rumah” 

memperoleh kemenangan -dari kes.2 

Bogor dan Serang masing2 dengan 
4 — 1. — Ant. 

Amerika — Mexico 5—0. 
Canada — Cuba 3—0. 

Menjambung berita Kanan pertan 
dingan semi-finale 

Davis Cup daerah Amerika jang di 
langsungkan antara regu Amerika 

melawan regu Mexico, lebih djauh 

UP mengabarkan, bahwa regu Ame 
| rika setelah hari pertama dan kedua 
memenangkan 2 permainan Single, 
dan 1 double, kemarin berhasil lagi 

memperoleh '2 kemenangan single, 
sehingga achir pertandingan mendja 
di 59 untuk kemenangan regu 

Amerika. 

Dalam pertandingan2 single 'terse 

but Victor Seizas dari Amerika. me 
ngalahkan Mario Lamas dari Mexi 
co dengan 6—3, 8—6, 6—1, sedang 

Herbert Flam (Amerika) menang 
dari Reolando Vega (Mexico) gi 
angka 6—3, 6—3, 6—3. 

Sementara itu AFP mengabarkan 
dari Montreal, bahwa pertandingan 

    
tennis merebut 

Olah Raga: 

Kompetisi PSSI wilajah Djawa Barat 

  

antara regu Canada melawan regu 

| Cuba sampai kemarin telah membe 
|rikan kemenangan 3—0 bagi Canada, 
sehingga dengan demikian akan ma 

|dju dalam pertandingan finale achir 
pekan jang akan “datang melawan 
regu Amerika. 

Brendan Macken dari Canada me 
nang dengan 3—6, 6—4, 6—1, 6—4 
dari Doctor Juan Weiss dari Cuba. 

Lorne Main dari Canada menang 

dengan 6—4, 6—0, 7—5 dari djago 

tua ,,Pepe” Aguero. Pasangan Cana 
da jang terdiri dari Henri Rochon/ 

Stinvitora lara kekurangan 1704 

ton beras tiap tahun 

tahun, sedang ladang?2 seluas 167.487 

di Djawatan Pertanian Ralgjat Pro- 
d perhitumgkan dengan djunlah pen- 

duduk, luas sawah dan ladang, maka pukul rata tiap djiwa dipropinsi 

   beras. 
sehektar 

20112 ks. 
intal 

dalam. se 

10 
MSawalngja 

dan “ladangnja 

Usaha mengatasi kekurang- 
an tenaga, 

Usaha2 untuk” mengatasi keku- 
rangan, menurut pendapat pihak 
pertanian ialah antara kun memper 
luas tangh pesawahan dan irrigasi. 

Pengairan jang baik dapat diba- 
ngunkan didaerah “EBindjei tapi ong 

kosnja terlalu banjak. Didaerah pan 
tai dari Belawan ke Perbauangan 
terus keselatan terdapat 4 compiex 
besar jang mendapat perhatian dari 
instansi tata-bumi untuk usaha2 me 
ngeringkan. Air mudah - didapat di- 
situ, tapi tenaga manusia ' kurang, 
karena perkebunan2 membutuhkan 
ajuga banjak buruh, 

Berhubung “dengan ini, pihak "per 
tanian menundjukan - perhatiannja 

|kepada para bekas pedjoang di Su 
| matera Utara jang 82.000 orang ba- 
njaknja. t 

Peladangan hutan. 
Mengenai kerusakan tanah di Ta- 

panuli, jang disebabkan oleh 'pene- 

bangan2 hutan, diterangkan, bahwa 
tanah itu setelah diselidiki masih 
bisa diperbaiki djuga dengan rabuk 
sehingga hasilnja bisa naik “dengan 
207p. Sekarang instansi jang . ber- 

|sangkutan itu telah meminta rabuk 
-dubbel superfosfaat 500 ton dan zwa 
(veizure amoniak 3800 ton. 

Mengenai Atjeh dapat diterang- ' 
kan, bahwa, disitu pada  umumnja 

.orang masih patuh kepada peladang 
  

  

san: Ant: 

Keperluan sehari2 
-Di MEDAN. 

Tjatatan harga barang2 . untuk 
keperluan sehari-hari dipasaran Me 
Gan pada permulaan pekan ini ada- 
lah sbb: (hitung 1 kg). 

Beras Siantar Ru 250 
& Sidikalang BD 
3 Ranggoon 2.20 

Beras Atjeh tidak tertjatat. 

Katjang hidjau s5 
2 tanah kupas 5 250 

F3 (kulit) 1 daGD 
: Kelapa sedang : PB 
iMinjak kelapa (kampung) 

per botol A05 
3 kelapa (pabrik) 

per botcl ND 
Tjabai merah pe 

» “ ketjil ne — 
Bawang merah » 11O— 
Tepung gandum n 225 

.3 kandji po lt 
Gula merah (aren) a25 

» “pas Not pn i13190 

ne. No.2 » 18,40 
Daging lembu R 13.- hingga ,, 16.— 

» babi KT 20 
Telor.ajam per 10.butir AI — 

2 itik per 10 butir Pbb Te — 
Djagung giling Ika 

3 bulat Si ta 
Kopi Robusta K3 

» Bali Pa 
» Arabica Hy aa 

Thee daun Dg 
» kawat Pe 

». Gust (bubuk) PE OLI 

Harga emas 
Di DJAKARTA. 

Tertjatat kemarin dulu djam 17.00 
Emas No 1 R. 823 

aw 12 s3 23 
” » 3 22: 1D 

G - Di MEDAN. 

Emas murni No. 1 RAN 

» 5 j3 Sk oa ag 
» 3 Ga » 30.50 

Harga karet 
Di DJAKARTA. 

Harga f.o.b. karet tertjatat kema- 
rin dulu diam 17.00.   Lorne Main mengalahkan pasangan 

Cuba Juan Weiss/Aguero dengan 
6—4, 6—0, 6—4. — Ant. 

“Olah raga setjoret 
# Untuk pertama kali dalam kala 

ngan hockey Indonesia,: kemarin di 

lapangan ISC, Merdeka Selatan, di 

langsungkan. pertandingan antara 

kumpulan Hockey Indonesia jang ber 
achir 3—1 untuk kemenangan kese 
belasan mahasiswa. 

— 11 NEGARA SUDAH — 
MENTJATATKAN 

di 

Canada dan Denmark telah 
menerima baik undangan utk 

mengambil bagian dalam per 
mainan Olympiade di Helsinki 
jang akan diadakan pada ta 
hun 1952. 

“Dengan ini 11 negara telah 
mentjatatkan diri “akan ikut 
serta dalam Olympiade terse 
buit. — Ant. - UP. "       
  

SRK 7Lce 2, Pa 
  
  fran2 moneter itu. 

“Baja tidak jakin akan hasil-baik- 

uang dengan Mesir dia Iran 
    nja. 

4 N'Tiap2 devatukai akan tilang arti 
nja karena dengan sendirinja ja diikuti Pa 
oleh kenaikan harga2 Gan upah. De 
yalnasi tidak akan menaikkan. pro- 
duksi. Devaluasi mengurangi minat | 
untuk menjimpan uang. Devaluasi 

menghambat rentjana ekonomi per-' 
seorangan. Devaluasi merusak keper 
tjajaan terhadap persetudjuan2, hu 
kum dan moral. Sebab itu selamanja 

|akan merupakan tudjuan jang pen- 
ting dalam tiap2 perubahan daiam 
keuangan untuk mengadakan dan 
mempertahankan-uang jang stabil. 

 Dentikian Schacht, — Ant, | 

k 

Kalangan tatli mengatakan, bahwa 

pernjataan jang baru2 ini diutjapkan | 

oleh menteri luar negeri Mesir Sala- 

huddin Pasha, menundjukkan, bah- 

wa Lembaga Arab telah menginsjafi 
bahwa sikap Inggeris terhadap nega 
ra2 Arah"jang —- menurut bendapat 

Inggeris -—— ,,berkepala batu” dalam 

        
“dna tempat 

berbahaja” ? 
ALANGAN jang dianggap menyotihui di London kemarin ata me 

met har bahwa Mesir akan menggantikan Iran sebagai 
jang berbahaja” di daerah Timur Tengah. 

ptemapat 

perasaan nasionalismenja itu, men- 
|djadi keras karena mendapat djan- 
| dji sokongan dari Amerika. 
| Dalam pada itu dikemukakan, hati 
wa Amerika telah berdjandji untuk 
menjokong Inggeris dalara politiknja 
didaerah Laut Tengah bagian Timur 
dan tnengakui bahwa daefah Teru- 
san Suez adalah sangat penting bagi 

strategi, djandji Amerika tadi ada- 
lah akibat daripada sikap inggers 
jang menjetudjui diterimanja Turki 
dan Junani sebagai, anggota” Organi- 
sasi Perdjandjian' Atlantik Utara itu. 

Kalangan Inggeris Iihat 
»sbahaja Merah”. 

.Seterusnja kalangan tadi menga- 
takan, bahwa pernjafaan Mesir tadi 
menandjukkan, bahwa Lemb. Arab 
ingin menghindarkan diri dari ika- 
tan negara? Barat. Politik ini guna 
nja untuk menegaskan tjita2 politik 
netral negara? Arah, AN kalangan 
Inggeria. tadi 

Menurut pendapat pihs Ak Inggeris 
tersebut tadi, tjita? politik netral ini 
»ssobagian besar adalah hasil andju- |   ini ' ran Komunis” dan makin lama 
makin Kuat, 

  puan Aa 2 PN SAN dee Yi   

Ada pula teori jang tersiar dinege 
ri2 Islam, bahwa negara2 Arab dan 
Asia akan tjukup besar  pengaruh- 
nj3g, untuk mendjadi, perantara bagi 
negara2 ,ekstreem Barat” dan.nega 
ra2 ,Ekstreem Timur”. Perkemba- 
ngen2 ini, keta kalangan tadi, sa- 
ngat antisBarat, hingga umum di Me 
sir tidak akan menjetudjui djika Nie 
sir, menjokong Inggeris atau Ameri 
ka, 

Pinta rundingan Ingge- 
ris—esir masih buka. 

Sementara itu seorang djurubitja 
ra kem. luar negeri Inggeris menga 
takan, bahwa Inggeris masih tetap 
beranggapan bahwa pintu untuk me 
rundingkan soal perdiandjian antara 

' Inggeris dan Mesir itu masih tetap 
| terbuka, — Ant. UP, 

  
  

kes. tjampuran (mixed) dari Univer: 

sitas melawan kes. mixed dari Per' 

Sheet No. 1 R.8.— 

» ,, 2 ,» 7.55 

5 Sa LL Jai tlh 
Crepe ,, 1 »” 8.40 

Sheet." 1 ek. ready Priuk, 720 
Pasarnja tetap, sepi. 

Di MEDAN. 
Sheet No. 1 R..6.50 

1 aa » 6.10 
2 na » 5.75 

Slab ne ha 
Pasarnja kuat. 

Di SINGAPORE. 
Sheet No. 1 Str. 8 144 

5 ni A 1. 1.38 
» no ».1.80 
" Mang: an 2in9 

Crepe C 005 
» hantjuran a92 

Standara pengiriman 

bulan Agustus nu 
Standard pengiriman 

bulan September Nuno 
Standard pengiriman 

bulan Okt. / Des. 2 si295 
Pasarnja sepi. 

Aa 3 NP pa 

YEN KOK Aa May Yel aa     
Berkenaan tulisan Sdr.  Tjitro 

(Gondomanan 107) dalam sKR2? 

hari Selasa tgl. ? Agustus 1951, di 
| bawah. ini kami berikan sedikit pen 
| djelasan. 

4). Tiap2 permintaan lebih dulu di 
mintakant' pertimbangan. dari 
dua buah instansi jaitu: 
1. Dari Badan Penasehat di Ko 

tapradja/Kabupaten jang ber 
sangkutan. 

2. Dari djawatan jang achli-dan 

netral jang. ada hubungannja 
dengan pekerdjaan peminta. 

b). Sesudaf. ada pertimbangan? 
itu, barulah formiulier nermoho 
nan @iWrundingkan dalem rapat 
P.U.D, dan masing2 permintaan 
diruhdingkan dengan measak2, 
tidak dengan “djalan 
undian. 

CN Hingga kimi belum ada priori- 
teit jang dikeluarkan dan be 

lum. ada jang diberi tahu, bah 
wa akan terima. 

d). Diharapkan sebelum tg. 17 
Agustus 1951, pembagian prio- 
riteit babak pertama sudah se 
lesai. 

HERTOG 
Sek. P.U.D. Jogjakarta,   

    

  



   
“Jogja, biarpun »80pi, 
2 besar pindah 1g Djakar | 

Bapak? itu. sekar ang Vivan oleh | 
anak2 dan pemuda2 peladjar. 
Pagi sore, Malioboro rame banget. 

“ 

je potong djalan atau menjim 3 

“Mata itu harus hati2”, kata 
mbah Nur. — »Kalau tidak, bisa tje 
Taka”. & : 

Sampe. menin en 
ing 

  

sampejan. tidak tahu? Kema k 
pat kan meninggal Nu Yan SMi 

etubruk oto”. , 
: »Lalu salah siapa ! R3, 

kan itu sing penting. 

akibat tidak hati2. Kalau | 
ati2, tidak akan. terdjadi”. IR 

| Kasian itu anak2 guru. Kasian 
muridenja. — mbah Nur turut duka 
jita. Dari mana Hari gantinja, ja? 

| Ada aturan. Ratan dalam kota oto | 
“paling tjepat 80 km satu diam. 

— Djika itu dipegang, tentunja tidak | 
erapa ketubrukan. : , 

“Ja, tapi, kalau penting? Harus 
lebih 30 km, sebab terlambat sedikit, 

san djadi ruwet,” kata 
Nur. 

  

Kenapa ja tidak sedikit jang lang | 
gar aturan itu? 

»Kalau supirnja tentu mengerti”, 
djawab bung Kriting. »Supir jang 
betul Iho. Tapi sekarang banjak | 
“»Supir”. Fuan2 Tangan. ja, supir sen 
diri. 
Djangan2 belum” punja rjbewijs 

seperti Berabe. Untungnja Berabe 
terus duduk dibelakang. 

  

  

8 Come GIA at 
soalkan . 

» Dalam rapat seksi Perhubungan ' 
Parlemen malam Rebo jl. guna me- 
nindjau anggaran belandja negara | 

mengenai pengluaran2 Kementerian j 
Perhubungan, kabarnja al. seksi 
"minta keterangan2 lebih landjut ten | 
tang penerbangan sipil dari Pemerin 

  

    

                

     

    
    

    

    

   
   
   
    

   

    

    
   

    

    

  

rakan djuga soal2 disekitar ,,8 Con- 

vair” dari GIA jang baru? ini djadi ! 
hangat karena adanja pertanjaan 

. “anggota Pariemen Mr. Lukman Wi- 
riadinata kepada Pemerintah. Untuk 

pendjernihan terhadap soal tsb., sek 
|. si Perhubungan masih menunggu ke 

. terangan dari pihak Pemerintah. — 

Ant. 

3 Pegawai Tur Surabaja 
ditangkap 

- Kita mendapat kabar, bahwa da- 
— Iam minggu j.. dua orang pegawai 
Djawatan “Perbendaharaan Negara 
(CKC) bagian Pensiunan telah di- 
tangkap oleh jang berwadjib. 
Kepada mereka  didakwakan telah 

“melanggar turan pegawai nege- 
ri Gan merugikan Ehalajat ramai, 

' terutama kaum pensiunan. 

“Kabar, selandjutnja tidak mene- 
rangkan kapan 
lai diperiksa dimuka pengadilan. 

Na 

3 

Ir pihak 

   

  

pe pc 

alis of Montezuma 
“PILEM ini mengisahkan sebuah 
seksi angkatan laut Amerika dalam 
pasukannja, jang mengg' ur dan 
menduduki salah satu pulau “dari 
Djepang di Pasifik. Seksi itd dipim- 

: oleh ea Ian Kearnang 

i muntjul and omah Dalam 
ilem ini digambarkan, bagaimana 

pikiran dan rasa tiap2 peradjurit da- 
lam menghadapi bahaja sampai ber- 
hari2. Selalu diikuti oleh rasa tje- 
mas2, karena tunggu perintah ko- 
nando jang tidak diketahui sendiri 

1 dan bagaimana. Seksi tersc- 
| but, jang ditempatkan dimedan per- 
“ tempuran terkemuka, memperlihat- 

k ketabahannja. Dengan djasa let 

“nan tsb. achirnja dapat diketahui 
sarang2 rocket dari Djepang, jang | 
nengganas dan mengobrak-abrik 

angkatan penjerbuan Amerika jang 
pertama itu. Beberapa kali pasukan 

   

    

     

  

   

    
    

    

   

    

   
    

    

    

  

diri karena rocket2 itu. 
Penutup pilem ini memperlihat- 

1 madjunja tentera Amerika ke- 
tempat jang tidak diterangkan. 

em ini bikinan 20 th. Century, 
dan memakai technicolor. Opnamen 
tehniknja kelihatan memakai tjara 

“baru. Jang membikin seremnja dja- 
— Ian pertempurannja. Permainan Ri- 
chard kelihatan baik. Boleh dikata 

karena 2 | 

  R 1.350.000 Utk kesehatan 
—. rakjat Surabaja 

(Oleh wartawan E. R . di Djawa Timur). 

'D: “ALAM pertjakapan dengan Dr. M. Marjitno Kepala Djawatan Ke- 
: sehatan Kotapradja Surapaja didapat keterangan oleh wartawan | 

SERI, bahwa keadaan kesehatan rakjat dikotapradja Surabaja ternja 
«ta tidak mengchawatirkan dan segala pemberantasan terhadap penak 

Ke Ona ih 1960 — 
diperebutkan 4 

negara 
Berita UP Vderi Siockholm 

mengatakan, bahwa J. Sig- 
frid. Edsiroem Ketua Konvite 

“Olympiade " Internasional di 

sela biing | 

“Bagaimana sih 22 tanja, bh | 

    
   
    

     

mbah : 

tah. Dalam hal ini kabarnja dibitja- | 

| 
kara mereka mu- 

Amerika terpaksa mengundurkan | — 

  

  

AB-409 Sibiak da 
Sipengendara meninggal. 

Ke marin dulu siang antara djam 
9.30 telah terdjadi ' 'tabrakan antara 
orang pengerdara sepeda dengan | 

k polisi AB-409 jang dikenda- | 
ai oleh agen po isi bagian bengkel. 
Tabrakan ini terdjadi diperempat- 

an Dj Gondol usuman / Terban Ta- 
5 ogj PAmNara sepeda da- 

      

  

    
Karena kan Pa dari Barat. 

| kedjadian itu sipengendara terpelan- 
'ting sampai beberapa meter. Dan 
mendapat luka dalam jang berat. 
Menurut kabar dari r.s. Bethesda, 
“dimana ia kemudian dirawat, pe- 
Ingendara sepeda tersebut malamnja 
itu antara Gjam 21.00 meninggal 
dunia. 
Dapat dikabarkan bahwa pengen- 

|dara tersebut ialah Hardjosaputro 
umur & 45 tahun guru S.M.P. Ter- 
ban Taman dan membantu diberba- 
gai sekolahan lainnja. 
Menurut keterangan dari kantor 

polisi terdjadinja tabrakan tersebut, 
karena rem n. mepean tidak makan. 

    | 
j 

A t minta subsidi | 
Telah: tiba di Djakarta kemarin 

dulu utusan sekretariat persiapan 

Akademi Islam Indonesia Medan H. 
| Bahrum Djamil jang akan. menja 

paikan permintaan subsidi kepada 
Pemerintah Pusat (Kementerian 
Agama dan Kementerian PP&K). Se 
landjutnja dapat dikabarkan, bahwa 
utusan sekretariat persiapan AII itu 

.akan mengadakan pembitjaraan dju 
ga dengan Pusat Jajasan Sosial Is 

.lam mengenai kelandjutan pembitja 
(raan jang telah pernah diadakan oleh 
(AI dengan utusan JSI ketika utu 

| san JSI tersebut datang ke Medan 
| bulan April jl. 

Sebagai pernah disiarkan awal ta 
hun 1951 jang lalu di Medan telah 

| dibangunkan Panitia 
lam Indonesia dan bertugas dalam 
tingkat pertama mengadakan kelas 
persiapannja- untuk pemuda puteri 

jang telah pernah duduk di SMA kl. 
HI atau setingkat dengan itu. Persia 
pan itu telah dibuka sedjak 20 Maret 
jl. dipimpin oleh A.D. Rangkuti (be 
kas Direktur SMA Negeri Medan 
dan kini Inspektur Perguruan Suma 
tera Utara) dan dibantu oleh guru2 

SMA. Turut djuga memberi peladja 
ran Mr. Mahadi dan H.M. Bustami 
Ibrahim. Sebagai penasehat/penga 
was AI turut A. Hakim (Gubernur 
Sumatera, Residen T. Dautsjah dan 
beberapa kalangan terpeladjar kaum 
Ulama dan hartawan dikota Medan. 
Kuliah, AIT akan dimulai bulan De 

  

. menular Tana mendapatkan hasil jang menggembirakan. 

Lhun 1950 di Surahaja telah terdapat 

disediakan dalam 

sedang diusahakan. 

Akademi Is | 

-Kotapradja Suribaja kepada warta-     sember jang akan datang, — Ant. 
| : 

  

engan bertempat diruangan kan | 
tor Notaris di Purwokerto, baru? ini 

(telah dilangsungkan pertemuan pe- 
(Jaksanaan/pengesjahan berdirinja Pu 
|sat Gerakan Koj perasi Daerah Banju | 
(mas. Pertemuan itu dihadiri oleh wa | 
|xi12 dari 55 organisasi koperasi pri- 
mmair dalam residensi Banjumas, wa 
kiI2 Djawatan dan instansi2 Peme- 

rintah jang mempunjai hubungan 
|langsung maupun tidak dengan per- 

lekonomian rakjat, Pamong Pradja 
dan Polisi. 

Susunan Pengurus dari Pusat Ge- 
rakan Koperasi Daerah tsb. terdiri 
dari: Ketua sdr. Adirono, wk. sdr. 

Soetardjo, Penulis sdr. Djajoesman. 

  - 

Pembetulan 
Mengenai berita kita: ,,Akibat ku ' 

rang hati2” perlu diterangkan, bah 
wa bis tersebut akan berangkat ke 
Munggi (Wonosari), dan tidak ke 

| Imogiri. 

Dengan demikian kesalahan dibe 
tulkan. : 

Siaran RADIO 
  

  

- KAMIS 9 AGUSTUS 1951. 
Gelombang: 59,2 dan 122,4 m. : 

09.00 Ujon2 dari Puro Pakualaman 
13.15 Klasiek ringan 
14.00 Krontjong siang 
17.05 Peladjaran lagu? Djawa 
17.45 Rajuan trio 
18.30 Taman Harapan bangsa 
19.15 Tindjauan Tanah Air 
19.40 Bunga rampai 
21.15 Mimbar Islam oleh Djawt. Aga   aan ini diputar di 

13 tangan, jamban! 

negg Alt LA NO 

LUXOR utk 

     

  

   

  

   
Pada hari 
   

    

SENEN 13 Agustus 1951, djam 10 pagi, di Balai-Lelang 
ay yoga 'Djl. Judonegaran 14, Jogjakarta. Perabot rumah- 
Pala, akui Sepeda, dll. 

ma D.I. Jogjakarta 
21.30 Santiswaran 

UMUM —   
Djuru Lelang 
PAK 2x UH. 

  

  

7 GUA INDONESIAN AIRWAYS. 
MEMINTA a 

(Pusat Gerakan Koperasi | 

ten” 
minta “untuk: mengemukakan 

permintaan " Federasi" Atletik 
Djepang ..bwat, menjelenggara 
han persenaman  Olympiade 

Diterangkannja, bahwa selama ta 

sedjumlah 4711 penderita penjakit 

   

tjatjar, tetapi dalam waktu 44th. Seng 1960 KPA | sesuatu rentjangi jang telah mendjadi proz '51 ini hanja tertjatat 138 penderita “Naa Inter ahej eng Or UP sarkan tusan? sidang DPRDS-Kotabesar 
penjakit tsb. Kemadjuan: jang diper Hastroem mengatakan, bahwa kari dj tah terus. Program? dan Mejana: diduga akan  terdjadi perebu 

tan (kompetisi) diantara be 

berapa negara . untuk menje 

lenggarakan Olympiade tahun 

oleh, terutama disebahkan karena 
suntikan tjatjar jang diadakan oleh 
Djawatan Kesehatan, dan selama ta 
hun 1950 dalam kotapradja telah di- 

ga harus dilaksanakan semuanja. 
mnarang Hadisubeno kemarin dala 

Selandjutnja sdr. Hadisubeno men-   suntik 818.516 orang untuk mengha- 1960. Ada disebute Lausanne S 
dapi penjakit tjatjar itu. (Swiss), Tokio  (Diepang), Ijelaskan sesuatu jang mengenai be- 

Tentang typhus ada tendens naik, Buenes . Aires (Argentina) : leidnja sebagai Kepala  Kotabesar, 

tetapi itu tidak usah dichawatirkan, (| dan Brussel (Belgia). | tidak beda dengan jang lain? ia se- 
karena tindakan mentjegah mendja- Beberapa tahun jl ketika |lalu akan Meneo ana sesuatu tinda-   La in terhadap rakjat jang bersifat 

| dictatuur, Tindakan? jang didjalan- 
| kan Oleh pendjabat  peperintahan 

Olympiade tahun 1956 ditetap 

kan di Melbourne tertjapai 
perbandingan 25 suara lawan 

Hlarnja penjakit itu telah dilakukan. 

Dalam tahun jl. pasien typhus da- | 
lam kota ada 217 orang, dan dalam | 
tahun ini, sampai dengan bulan Dju- | 24. ES : aa Pelat ai ai ti yi Daan 
ni sudah tertjatat 164 orang. Beberapa bulan jl suara? | DPRS-Kotabesar jang ' merupakan Keadaan malaria ' menundjukkan sk2 di Swedia mengatakan, Tandan perwakila Jang 1 an dari segala lapisan kemadjuan djuga, lebih2 djika diban ' | dan golongan rakjat 
Ging dengan keadaan tahun '48, 49 | 
Gan '50. Jang patut diperhatikan ia- | 
lah daerah2 sebelah Utara, Barat 
dan Selatan Kota. 

Selandjutnja Marjitno njatakan 
kepuasan hatinja, mengingat bahwa 
djumlah kematian dalam kotapradja 
untuk Djuni jl. hanja mentjatat 14,8 
per mille, Keadaan sematjam itu su 
dah hampir mendekati djumlah ke- 
matian dihegeri2 Eropah Barat jang 
rata? djarlah- kematian ada kurang 
dari 10 per mille. (Untuk Indonesia 

bahwa kota . Minnempolis di 
Swedia diargyap pantas oleh 
Badan Pekerdja Komite Olym 

piade. - Internasional untuk 

tempat diadakannja Olympia 

de tahun 1960, demikian Ed- 
Stroem. — Ant. 

Di Semarang ada 3000 

wilde occupanten. 

Rentjana jang mengenai pemin- 
dahan2 terhadap kaum wilde occu- 
panten di wilajah Kotabesar Sema- 
rang, jang buat sementara ini jang 
diketahui sudah ada 3000 banjaknja, 
tetap akan didjalankan. Tjara peng- 
laksanaannja, menurut Walikota 
Hadisubeno dilakukamw beta ber- 

    
— Bekas perdana menteri Peran 

tjis Rene Pleven pada hari Selasa 
telah menerima baik permintaan pre 
siden Vincent Auriol untuk mentjoba 

membentuk kabinet koalisi djalan 

  
2 angsur, “ sambil .memberfkan limit 

Gjamlah ita aa menundjukkan 20 | tengah Perantjis. Pleven adalah | (batesan) tempo kepada orang2 jang 
per mille). Djika dibanding dengan | anggota dari Uni Demokrasi Sosia | tersangkut. ! 
djumlah Sa ian di Portugal (55 | Is (UDSR). 5 Dalam hal ini Walikota” menjata- 
per mille) dan di Perantjis (46.1 per| — Polaudia membuka tambang | kan, bahwa pemindahan2 kaum 
mille) njata bahwa angka 14,8 per besi dan tembaga baru dan mendiri | wilde cecupanten itu tidak di ,,gu- 
mille untuk kotapradja Surabaja da | Kan industri otomobil di 3 kota. rak” begitu sadja sebagai binatang, 
pat dikata : tidak mengchawatirkan. 

program pemerintahan Kotapradja, djadi wada 

  

Honda nWilde occupan- 
dgn Peri-kemanusiaan 

Walikota Hadisubeno ,,Moh Diktatuur"! 
ALAUPUN saja sebagai Walikota baru, tetapi tidak berarti bahwa 

gram pekerdjaan berda- 
jang sudah2, tidak akan 

pekerdjaan? adalah 
aupun tidak sekaligus dju- 

Demikian Walikota Kotabesar Se- 
pertjakapan dengan ,,K.R.. 

dan djustru tjara Mengusir” jang 
demikian ini Walikota berdiri seba- 
gai pembela kaum wilde occupanten. 
Mereka dengan berangsur perlu di 
pindah dengan tjara perikemanusia- 
an. Dalam pemindahan babak per- 
tama telah dilakukan hari kemarin 
dulu atas 7 orang wilde occupanten 
diatas tanah2 milik Javasche Bank 
disebelah gedung bioskop Lux, uan 
mereka itu dipindahkan ditanah2 mi- 
lik negara di Taman Seteren. 

| Didjelaskan lebih djauh, bahwa 
dalam pemindahan2 wilde occupan- 
ten ini termasuklah factor? perlin- 
dungan /pendjaminan atas hak milik 
asing jang ada didalam negeri kita, 
walaupun tanah2 partikelir itupun 
nantinja tetap akan dibeli kem- 
bali oleh Pemerintah kita untuk ke- 
perluan Rakjat. 

Kongres Kebudajaan 
Kongres Kehudajaan akan diada- 

ikan di Bandung pada tanggal 6 sam 
ipai 11 Oktober. S1 jg akan datang. 
Dalam Kongres itu akan dibitjara- 
kan antara lain soal2 “kritik seni, 

|sensur film dan soal hak pengarang. 
— Ant. 

  

HALAMAN IV, 

Surat kiriman 
Berhubung dengan Surat Kiriman, 

jang termuat didalam Harian K.R. 

No. 451 tg. 6-8-'51, perkenankan 

lah kami meminta sekedar ruangan. 

Sdr. penulis, si-Sementara, mem 

atkan beberapa pertanjaan, jang 

melulu dan hanja merupakan perta 

njaan2, jang sangat kurang faedah 

nja, bahkan dapat membahajakan, 

karena dapat menimbulkan persang 

kaan2, jang kurang sehat. 

Djika Sdr. penulis, jang menurut 

perkataan »Si - sementara” dapat di 

ambil kesimpulan, bahwa TN ber 

1 eyawai Negeri jang masur 

| LN sudi mentjari sendiri terl ih 

dahulu balasan2 dari per "tanjaangnja 

setjara meneliti dan menjelidiki pera 

turan2 jang bersangkutan dengan 

pertanjaannja serta mentjari pendje 

lasannja kepada instansi? jang ber 

wadjib (bevoegd) untuk memberi 

kannja dan lalu mengumumkan alhat 

sil dari usahanja, maka nistjaja hal 

ini akan lebih bermanfaat bagi kita 

semua dari pada melemparkan perta 

njaan2 sahadja (losse vragen) agn 

tidak disertai  pendjelasan tentang 

kebenaran dari pertanjaan?nja. 

Misalnja, djika beliau hanja me 

nanjakan apakah sesuatu hal hanja 
chusus untuk daerah ,Gudeg” sadja, 

maka kami pandang lebih berman 

faat djika beliau suka menjelidiki 

terlebih dahulu bagaimana njatanja 

menurut peraturan? jang bersangku 

tan atau bagaimana didjalankan 

peraturan itu oleh instansi2 jang ber 

kewadjiban untuk kemudian diperso 
alkan baik atau tidaknja peraturan2 

termaksud atau tjara mendjalankan 

nja oleh instansi tahadi. 

HERNOWO 

Pensiunan. 

      

  

  

  
— Bekas PM Syria, Hassan Ha- 

kim, diminta membentuk kabinet ne 
| geri itu, setelah ' Faris El Khoury 

i menolak permintaan membentuk pe 
merintahan baru. 

  
  Untuk kesehatan rakjat Surahaja 

tahun 1951 ini 
uang sedjumlah R. 1.256.310— dan 
sebagai urgensi program Djawatan j 

Kesehatan Kota ialah mengadakan | 
tambahan dapur susu dan Balai Pe- | 

| 
i 

  
nasehat Baji2 serta mengoper Dja- | 
watan Ambulans Kotapradja dari | 

Inspeksi Kesehatan Propinsi. Djuga | 
menambah djumlah dokter untuk 
sekolahan2 dalam  kotapradja kini 

Mulai Malam ini: Djan: 5 — 7 — 9. 

17 Tahun keatas. 

CARGO TO CAPETOWN 
Dengan: BRODERICK CROWFORD, ELLEN DREW, JOEN 

IRELAND. 

Demikian diterangkan oleh Mar- 
jitno, dokter Djawatan Kesehatan 

wan kita di Surabaja. e 
Pertjintaan jang dalam. Terpisah lantaran keadaan: bertemu lagi, 
tetapi.... si pemuda terpaksa mendjadi saksi dan.... mengawinkan 
djantunghatinja dengan orang lain. Bagaimana rasa hati kedua pe- 
muda.daiam menghadapi so'al ini, oleh ELLEN DREW dan JOHN 
IRELAND digambarkan dengan sempurna. Tetapi .... Happy End. 
Tjerita ini terdjadi ditempats semodra antara Palembang dan Oa 
town dalam. pelajaran nekat dimana si manusia ketjil dengan perahu- 

  

—DITJARI   

      

  

Seorang keluaran S. M. A. nja jang setengah rusak berkelai mati2an melawan kekuasaan Se- £ untuk mendjadi pembantu kor- aa odra Tai Taifoon 2 
reksi pekerdjaan ulangan dari 2 3 S0 a 

TA 2S e Ka 1 ai murid? S.M.P. partikelir UPRI. Untuk kegen ia para penonton sendiri, hendaknja BAJI djangan 8 Honorarium berdamai. Lama- dibawa 105-8. 
ran dengan surat pada: KLem- ea 13 PN 6 pujangan Wangi No. I, , Sog gja. | 
  

98-38. 
  

  KRU TERIMA Po) Horloge 
Merk: Ti Titus, Inver, Cyma, Cyma untuk Njonja 

21 aa 

   
     

  

Prof. A. M. MAWN 
Achli Nudjum (Gwa - mia) 
Mendjawab setiap pertanjaan 
Gari hati sanubari, Tuan / Njo- 
nja: Kesehatan, Kekajaan, Be- 
pergian, Promosi, Perkawinan, 

Perijintaan, Penghiduran, dsb. 
Memberi Nasehat Calam sega- 
la urusan. Consult R 10.—, 
Djam bitjara: 8-18 & 16-19. 

Sak 

bat “dan lain-lain merk.   
   

Juwelier ,TAN“ Horloger 
— 

    
  Hotel ,GARUDA"” Km. No. 16 Petjinan 115 Jogjakarta. 

TER Li Tenan |            

  

  

    

Mungkin kau pakai margarine jang bukan mereknja. 
Tjebalah sekarang dengan Palmboom: joitu peno- 

Bosen sudah aku masak. Lauk-patukku 2 mung- 
kin se-enak masakanmu. 
  

longmu sedjati sewaktu masak. Dan rasa sedap 
jang kau kenjam sewaktu makan: Bukan main. 

MATARAM" 

I. PELINDUNG 

II. PENASEHAT 1 

PENASEHAT 2 

II. DEWAN COMMISSARIS 

PRESIDENT-COMMISS. 

COMMISSARIS 1 

COMMISSARIS II 

IV. DEWAN DIREKSI 

PRESIDENT DIRE CTEUR:   
DIRECTEUR I 

! 

| DIRECTEUR II 

| 

Alamat kantor: 
Gondokusuman 35, Jogja 
Teip. sementara No. 218. 

101-8.   

PENGUMUMAN 
Berhubung dengan putusan rapat pleno 

J.L.M.) tgl. 30 Juli 1951, 
Pengurus J.L.M, baru adalah seperti berikut: 

JAJASAN 

»JAJASAN LUMBUNG 
di Jogja, maka Dewan 

S.P.K.G.PLA.A. PAKU ALAM- 
KE VIII. 

K.R. T KUSUMANINGRAT. 
Kepala Djawatan Kemakmuran 
D. I. Jogjakarta. 

K. R. T. Mr. TIRTODININGRAT 
Kepala Kantor Perdagangan dan 
Keradjinan D. I., Jogja. 

R. Kadarisman Notopradjarto. 
Directeur Dana Pensiun R.I. Jogja. 

R. Sastrodigdo. 

Pengurus Bank Negara Indonesia 
Jogjakarta. 

K. R. T. Surjoningrat. 

Uripto Kusumo. 
Directeur N. V. ,,INDAMULJA" 
Jogjakarta. 

R. Suparno. 

Sk cur N. V. ,KOTA AGUNG” 
Jogjakarta. 

R. Muljosubroto. 

Wakil Direct. N. V, ,KALIPASIR” 
Jogjakarta. 

Jogjakarta, 7 Agustus 1951. 

Dewan Direksi 

LUMBUNG MATARAM. 

  

MITRA MEMBUKA PADA   1.sert, 

   
16 

berterima 
nga Yi 

cu pen 

Saji 

  

  
Lezat nikmat dan sehat 

  

Seumur hidupku aku pun akan 

kerna nasehatmu menjuruh 
aku mentjoba Palmboom. 

       
            kasih kepadamu 

    

mari. diwaktu masak orang mentjarinja, djika tj 
ditaru diroti rasanja mendjadi luar biasa. Djangan!. SN. si 
lupa: selamanja saja tidak menginginkan lain Me 3 

    

Margarine Palmboom memang jang Paling! dige- aU 

P Y 

  

     

  

S.M.E.P. & S.M.A. bag. C "LUCTOR" 
Peladjaran diberikan sore setjara tjepat. 
Pendaftaran mulai sekarang di Bintaran Wetan 11 — Jogjakarta. 99 - 8 2) 

  

  

MINGGUAN 
POLITIK 
POPULER 

PIMPINAN 
SAJOETI 

MELIK 

Bergambar — Politik — Ekonomi dah Pengetahuan Umum. 
Korektif — Konsiruktif — Objektif. 
Langganan: 

R 8— empat nomor berturut 
Nomor lepas: 

R 2.25 (1 exp.) 
Advertensi: 

1 Pagina R 35090-— 

  

12 R 180.— 
1/38» R 125.— 
16” R 65.-— 

Dengan dasar 1 em. kolom R 7.— 
Kontrak berdamai. 

Red. & Adm. PAKUNINGRATAN 67 Tilf. 741, Jogjakarta, 

    
AHLI NUDJUM HH. B. AZAD, Kot 
Menerangkan segala hal 

an, perdjoangan, pekerdjaan. 
nama dan umur dalam satu 

Tuan/Njonja akan dapa 
Rahasia tanscung dipegang 

akpos 132 BANDUNG. 
penghidupan, rumah tangga, pertjinta- Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan enveloppe deng, an poswesel R, 10,— 

t djawaban jang tjotjok dan berbukti tecuh. 19-8, 

He
he
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ttn
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“NOMOR DEPAN Beberapa Orang Pem uda 
UNTUK DIDIDIK MENDJADI 

' Pegawai Dinas Setasiun 
Selama pendidikan jang Lk. 119 bulan 
akan diberikan tundjangan uang. 

SJARAT: Lepasan S.M. A. atau Sekolah jang sederadjat dengan 
Ta 

Para pelamar hendaklah menjam saikan 
boleh pula berhubungan langsung dengan 

  

lamanja, kepada mereka 

Surat lamarannja atau 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN G. LA. 

Djalan Nusantara 15, Kamar 307, Djakarta.   104 - 8     
    

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

  

  timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

          

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. ...... . 

. 'ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

'kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

    HASIL DARI DJAWA NAN INDAH,      
1 

| PE ea € PP NT MP An it g 1 NK   

Typ KED Ae SN Mi pita laba Si 

  

rae aa ena Rana 

“2 TUGU 42. JOGJA — 

AULATAN RAKJAT 1081/11I/A/102,  


