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— Ini. Pembitjaraan soal beras ini akan 

. tingginja harga beras,   

- werdrag baru sedang kaum industrie 
2 

| nga Atap hi 2 Ant. 

  

: mengumumkan penutupan tahun su- 

  

Pemimpin Tea 1 
"a . Kelp. Rumah : 581. 

— Telp. Rumah 816. 
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Ta " 
  

Naah Ta ye besuk 
   

— Undangan Birma dianggap dingin ? 
M 
Perwakilan Republik Indonesia diluar 

ENURUT pengumuman Dewan Menteri, dalam rapatnja jang 
achir jang dihadiri djaga oleh Wakil Presiden, beberapa 

ter- 
Kepala 

di In- negeri jang sekarang ada 
donesia dan miSsi Supomo, Dewan Menteri telah meland jutican pembi- 
tjaraan mengenai hubungan Indonesia - Belanda. 

Selain dari pada itu Kabinet menje |. 
tud penauda-tanganan Protokol | 
“Kore uay tentang konsesi? tarif bea | 
masak oleh Indonesia. | 

Seperti Giketahui Protokol Torguay | 
itu adalah Suatu persetudjuan inter- | 
nasional jang lazim disebut General | 
Agreement on Tariff and Trade (GA | 

) jang telah mengadakan sidang- | 
nja jang terachir di Geneva. - 3 

Sehabis sidang kabinet “selesai, 
atas perlanjaan2 para wartawan, 
Menteri Kehakiman ad interim Pelau: 
pessy. jang mewakili Menteri Pene- 
rangan Mononutu jang tidak hadir: 
karena sakit, menerangkan, bahwa 
dalam sidang kabinet soal undangan | 
Perdana Menteri Burma Takin Nu 
kepada Perdana Menteri Sukiman ti- 
dak dibitjarakan. Soal itu mungkin 
dibitjarakan pada sidang kabinet ha- 
ri Selasa besok. 

Mengenai laporan missi Supomo, 
kabinet telah mengadakan pertukar 
an fikiran, tapi belam mana pan ke 
putusan atau kesimpulan apa?. Dite- 
rangkannja pula, bahwa sampai kabi 
net belum mengambil keputusan apa- 
apa mengenai akan diadakannja pem 
bitjaraan di Paris antara pihak Indo- 
nesia dan Belanda tentang masalah 
Uni. Tidaklah benar kabar dari Den 
Haag, bahwa Pemerintah Indonesia 
telah menjetudjuinja. 
“ Achirnja dapat dikabarkan, bahwa 
dalam sidang kabinet itu telah dibi- ! 
tjarakan pula masalah beras dewasa 

   

  

dilandjutkan pada sidang hari Selasa 
besok. 

- Slain Wakil Presiden Moh. Hatta, 
hadir dalam sidang kabinet tadi ma- 
lam Duta Besar Indonesia di Ameri- 

ka Serikat, Mr. Ali Sastroamidjojo: | 
Duta Besar Indonesia. di Australia, | 
Mr. Utojo: Komisaris Agung Indo- | 

  
“nesia di Nederland, Mr. Djumhana: | 
Prof. Supomo, Mr.'Z. Zain dan “Mr. 
Moh. Yamin. — Ant. san 

f 

Tenhyota juara Mp. Moh. Yamin , 

Luntuk 1 
dak akan sanggup mengeluarkan ber 

ta 

  
| mansomue kekuglan membeli dari rakjat, 

disamping mengimport beras seba- 
njak mungkin. Djika ternjata, bahwa 
|perongkosan- dan harga beras jang 
diimport itu melebihi harga jang te- 
lah ditetapkan oleh Pemerintah, ma- 

ka Pemerintah membajar kelebihan 
itu pada para importowr. 

“Atas pertanjaan apakah dengan ' 

djalan demikian Pemerintah tidak ha 
rus: memerlukan 
padahal untuk kepentingan pembagi- 
an beras kepada pegawai sadja Pe- 
merintah sudah akan membutuhkan 
200 juta rupiah, Yamin be rpendirian | 

tegas, bahwa djika dalan masa da- 
mai Pemerintah sanggup membeli 

sendjata seharga 3 miljard, mengapa | 
memberi makan rakjatnja ti- 

miljard pula, — Ant. 

ang bermiljara2, 

   

  

Hah 

   

Ten 

  

  

PM. Ta ec 
“Kemarin telah tiba di Djakarta 

Ceylon, dan Sekretaris-urusan Per- 
tahanan & Luar Negeri Ceylon, da- 
lam perdjalanannja menudju ke New 

Zealand dan Australia. 
Dilapangan terbang mereka 1i- 

djemput oleh Menteri Pertanian Ir. 
Suwarto dan Mr. Utojo dari kemen- 
terian luar negeri. Nampak mendjemr 
put pula Duta India, Pakistan da: 
Mr. Sunarjo dari seksi luar neger 

Parlemen R.I. — RD. 

Duta2 ke Bali Duta2 ke Bali 
| Atas undangan Angkatan Udara 
Republik Indonesia hari ini beberapa 

|orang duta jang kini sedang berkon- 
|perensi di Djakarta terbang kepulau 
Bali untuk menindjau pulau itu 1 ha- 

"ri lamanja. 
Rombongan itu akan terdiri dari 

| Palar, Mr. Utojo, Mr. Sudjono, Abdul 

  

| Kadir dengan diiringi oleh Menteri 

| Dalam Negeri Mr, Iskak Tjokroha- 
disurjo. — RD. 

— Hari ini ditunggu kedatangannja 
,di Djakarta Sutan Sjahrir, Ketua 
| umum Partai Sosialis Indonesia, dari | 

| perdjal anannja di Eropah. 
  

. Menteri Wongsonegoro : 
  

nDengan kekurangan alat2 kita 
berdjalan terus” 

Buta huruf di Sulawesi Selatan dapat dibanteras 
ENTERI P.P.K. Wongsonezore (engan sekretaris djenderal-nja di- 

sertai oleh beberapa mahaguru dan kepala bagiaw dari kementerian 

nja jang seperti diketahui telah pa di Makassar kemarin dahi, 
Pendidikan, Pengadjaran Masjarakat, pertemuan dimas dengan Inspeksi 

Kebudajaan dan Perlengkapan, pertemuan dengan 
partai dan organisasi, dengan lam masjarakat serta waki 

pala? sekolah dan lain?nja. 

Dalam pidatonja” dimuka 
partai 
al. Menteri Wongsonegoro urcikan 

kesulitan2. jang wmumnja dihadapi | 

oleh kementerian2 
|dapi satu masjarakat jang -hendaki 
sesuatu perobahan jang tjepat. Kata | 

| menteri, delam keadaan jang serba | 
kementerian PES akan 3 

berusaha .melunusken stuga: 5 
“Ham lapangan pendidikan. Semua ke- ! 

| kekurangan 

    

menterian berada dalam kekurangan 

dan para terkemuka dikota ini | 

dalam pertjakapan dengan orang2 | dan. kalau kita pandang setjara pe- | 
pers menerangkan, bahwa mengenai | 

Pemerintah 
hendaknja djangan sadja memikiri 

nasib pegawai, seharusnja djuga na- | 
- sib rakjat. Menurut pendapat Yamin, 
kekuatan aan rakjat paling ting- 

gi ialah R 1,25 sekilonja, dan djika 
harga beras dipasar lebih dari itu, 
hendaknja Pemerintah membajar ke- 
lebihan harga tersebut. 
“Prinsip itu menurut Yamin dapat 

dilakukan oleh Pemerintah dengan: 
Gean Men anran, harga beras me- 

simis, maka kita akan tiba pada su- 
| atu f persimpangan djalan 
| bahaja jang. sedikitnja akan meng: 

hambat usaha konsolidasi. 
Seterusnja kata Wongsonegoro, da 

lam dunia seperti sekarang ini dja- 
ngan kita selalu hagap “bantuan dari: (lateral, 

"bahwa tindakan tsb. adalah suatu tin | luar 
Dah untuk bekerdja, bagi kita jang 

merasa diri pemimpin2 rakjat, bukan 
mendjadi ukuran djam bekerdja tu- 
Gjuh' atau delapan djam. Kita tidak 
punja Span bekerdja, sebab 

  

Belumada sesuatu persetudjuan 
“Bila dimulai perundingan 
ENGENAIT berita jang menjatakan seakan? 
telah menerima baik diadakannja pembitjaraan? pendahuluan 

tang kemungkinan pembatalan Unie Indonesia - Belanda, kalangan 

merintah di Djakarta hari Sabtu menerangkan, bahwa sebegitu 
oleh pemerintah Indonesia tidak pernak diusulkan untuk 
pembitjaraan? pendahaluan jang se: lemikian. 

Kalangan pemerintah itu menja- 

takan : se andjutnja, bahwa missi Su- 

ponio jang | bar Uu? ini mengundjuangi 

negeri Belanda hanjalah untuk mera 

jha dari dekat bagaimana pendapat 

uaum dikalangan Belanda terhadap 

maksud Indonesia untuk 'mengubah 

Unie Indonesia - Belanda mend jadi 

perdjandjian internasional biasa. 

Missi Supomo telah mengadakan 

pertemuan baik dengan kalangan pe- 

merintah Belanda, maupun partai2 

dan kaum industrie, dan — demikian 

kalangan pemerintah itu — kesim- 

pulan jang didapat ialah, bahwa Pa- 

da dasarnja pemerintah Belanda ti- | 

dak: menolak utk mendjadikan Unie 

Indonesia - Belanda sebagai perdjan- 

djian internasional biasa, akan tetapi 

pada hakekatnja Belanda bersedia 

hanja djika Unie itu diganti oleh su- 

atu verdrag ,Sui generis” jang dapat 

“diterima oleh mereka. Pihak partai? 

pemerintah rupa2nja djuga dapat me 

mjetudjui penggantian Unie dengan | 

  
idak akan mempertahankan 

  

Unie, asal sadja dengan suatu per- |. 
djandjian baru hubungan Indonesia 

dan Belanda tetap baik. 
“Laporan dari missi Supomo: telah 

diserali un dan kini sedang dipela- 
“oleh pemerintah sehingga ada- 

Iu .tergesa2 untuk menjata- 

kan tertjapainja sesuatu persetudju- 

u Demikian diterangkan olch na 

   

  

   
   

    

  

  

    

hun ji ke - 25 

Kutap bt 
'Pius ke-XII telah 

  

  " kemutih Paus 

tji jang. ke-25 bertempat digeredja 

agung Katholiek di Roma. 
“Djuga dalam penutupan itu ia me- 

“ngadakan seruan. tentang perda- 
maian. 

Sementara itu dapat dikabarkan 

Tahi para djemaah jang berdjum- 
. Kira? Hana sengg ran     

resmi pembatalan Unie 
Indonesia 

tem- 
pe- 

djauh 
mengadakan 

pemerintah 

Ambasador Perantjis 
datang di Jogja 

Pagi hari ini diharap kedatanyan- 
nja di Jogja ambasador 

  

Djakarta dengan pesawat udara. Se- | 
belum pergi ke Jogja ambasador tsb. 

| singgah di Bandung. 

Kedatangan Henry Gauguite de- 
ngan isteri di Jogja dan lain2 tempat 
adalah bersifat tidak resmi. Selama 
di Jogja akan menemui S.P, Sultan 
Jogja. Jang mendjadi 
a.l. objek2 kebudajaan dan mereka 
berdua akan menjaksikan Solo. Di | 
Solo tamu itu tidak bermalam, tapi 
terus kembali ke Jogja. 

Kemudian ambasador itu menerus 

wat Borobudur. 

sendjata? tadjam dan peluru? da 
toko2, rumah? dan gudang? jang '& 

lam peristiwa penjimpanan barang?   

jang ber- |, 

adakan 

para terkemuka da- 
semua ke- 

wakil2 |, djam kita terisi. 
Dalam serba kekurangan alat2 tu- 

|tis, bake? dan Sebaygainja kita harus 

berdjalan terus. Jang terpenfing ia- 

dalam mengha- Mah soal pemberanta isan buta huruf 
|dan sekolah2 rakjat. — Ant. 

  

i2. 

  

Perdana Menteri Ceylon dengan di-. 
ikuti oleh Menteri Urusan Pertanian 

   

            

   

  

        

    

hari Sabt 
ibu kota dari Sudan. 

Djurubitjara Inggeris 
rakan ten 

Tetapi. perintah 

bos 3 
kerasan. 

kan, Inggeris 

     
kan malam Mi 

menghendaki 
| organisasi pe 

| nerangkan, bah perintah itu tidak | 
| berarti 

Latas dasar 

Lan kaum per 

Sa
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aa
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Kebangunan seluruh Asia | 

  

     

    

     

     

   
   
     

     

    

   

    

'untjak 
- telah diperintah- 
3 supaja siap se 

erak oleh karena | 
Wafdist menjam- 

t usul? 4 negara jg 
ir ikut.serta dalam. 
nan Timur Tengah. 
“prt dipertjaja rae- 

Pasukan? NM 

dia buat lantas 
orgaan dari P 
but dengan din 

  

Samber jang 

tentara Mesir ditempatkan | 
perang. Pemerintah itu | 

| dikeluarkan karena ada kemungkir 
Pur turun Maan: ce 
di | 

'geris telah menge | 

“kepada pasukan: 
rusan Sue supaja 
Kk membinasakan 

niikian sumber 
Sebelam it 

luarkan perin 
nja di daera 

penerang 

  

AI
 

d 3 &
 t 

i lah disiapK Istana. perdjalanar | 
|penindjauan: Presiden ke Maluku | 
dan Sulawesi telah ditetapkan seperti | 

| berikut: | 

Barat 
Sana 1 “Pendapat? tentang 

AI sikap Mesir. 

Tiga orang angygauta seksi luar | 
| negeri parlemen, Prawoto, Mr, Tam- 
bunan dan Otto Rondonuwu menge- 

| hai tindakan Mesir membatalkan per 

| 

| 

| 

| 
semua | 

@jandjiah Mesir , Inggeris setjara uni 
menerangkan pendapatnja, 

dakan jang logisch dari tiap negara 
untuk melepaskan ikatan jang me- 
ngurangi LAN NT Se nan negara 

|jang berdaulat. 
Prawoto, jang djuga mendjadi 

wakil ketua Dewan Pimpinan Masju- 
mi, persoonlyk berpendapat, 

lepas dari persoalan 
Mesir itu diambil pada waktu jang 

sebaik2nja, maka sikap itu adalah 
|se wadjarnja didalam -proces pertum- 
| buhan dari Mesir jang ingin melepas 
(kan diri dari tiap2 ikatan jang me- 

(ngurangi kedudukannja sebagai ne- 
|Lggra jang berdaulat didalam perhu- | 

cbungannja 
| 

' mendjadi 

|sir adalah suatu tuntutan 

: J Perantjis 
(Henry Gauguite dengan isteri dari 

dgn dunia internasional. 
Tambunan, jang 

anggauta Dewan Partai 
Parkindo Pusat menjatakan penda- 
“patnja persoonlyk, bahwa sikap Me- 

sedjarah 

jang tidak dapat dielakkan oleh. si- 
apapun, jaitu selama masih ada se- 
Suatw negara diikat oleh negara atau 

|negara2 jang lainnja. Kebangunan se 
(luruh Asia, sesudah perang dunia ke- 

Mr. 

Lea haruslah diinsjafi oleh negara? 

perhatiannja ' 

kan perdjalanannja ke Semarang li- | 

    

Menurut djurubitjara ,,Staf Koordi 
nasi Kepolisian” tsh, segera setelah | jang ternjata bersalah ditahan diru- 

orang2 itu ditahan, dilakukan scree | mah tahanan Bukitduri 

ning dan pemeriksaan. Mereka jang | 
dalam pemeriksaan sementara itu ter j 

njata bukan orang jang sedang di- | nerangkan, bahwa tindakan keaman 

“tjari atau tidak mempunjai sangkut 
paut apa2 dengan soal2 kriminaliteit, 

. 

|Barat, meskipun dengan rasa jang 

| tidak menjenangkan mereka. 
Otto Rondonuwu, Yang aju 

(ga mendjadi angganta fraksi Partai 
| Kedaulatan Rakjat, selain berpenda- 
pat bahava sikap Mesir adalah suatu 
Lakibat jang logisceh dari sedjarah ke- 
| merdekaan sesuatu negara, pun me- 

(mMerangkan, bahwa tindakan2 untuk 
| melepaskan dirisdari ikatan negara? 
| Barat jang dilakukan joleh negara? | 
Asia Tengah-Dekat sebenarnja ba- 
njak mendapat dorongan dari apa jg 

(sudah dilakukan oleh Indonesia. Ant. 

15 Kg mas, sedjumlah besar madat, 
morfine, sendjata2 api dan 

—. peluru2 dibeslag ) 
“Lk. 20 orang ditangkap. Hasil tindakan 

keamanan di Djakarta kota 
JURUBITJANA , Staf Koorditusi Kepolisian” menerangkan, bahwa 
tindakan - keamanan jang didjslankan oleh Mobiele Brigade discki- 

tar Djakurta Kota, telah memperokh hasil jang memuaskan. 15 Ky. mus 
jang ditjurigakan, sedjanilah besar madat, morfino, sendjatal'tapi Serta 

    lag “dari hasil! : penggolddahan 
aikakat MEBI sedang djumd2 telah di 

lakukan penahanan atas dri sed jumlah Lk. 20 orang jang tersangkut da- 
itu dan orang2 jang memang Sedjak 

lama ditjari karena soal kriminil. Dinjatakan, bahwa mereka jang dita- 

han terdiri dari berbagai golongan bangsa. 

segera dibebaskan kembali, 

ranja akan “dilandjutkan. 

ajuga | 

sedang 

atau perka 

Selandjutnja djurubitjara itu me- 

an jang sedang didjalankan sekarang 
ini, tidak sadja ditudjukan terhadap- 

In 
Kon Bi utavraasch Gs 

“ap 

|Makassar dengan melalui Surabaja 

|Nop.: Berangkat ke Menado kemudi- 
Lan terus ke Tondano. 
| Rombongan berangkat ke Gorontalo. | 
| Pel. 
| lawesi Tengah. 
| bali ke Makassar terus ke Den Pasar. 

bahwa | 

apakah sikap | 

Tgl. 5 Nop.: Rombongan menudju | 

ke Ambon 
dikunajungi | 

Tgl. 6 Nop.: Berangkat 
dan antara lain akan 
Piru dan Saparuas Tgl. 9 Nop.: Mer ' 
nudju ke Banda dan Tual. Tgl. 19 | 
Nop. Berangkat ke Ternate. Ts. ti 

Tgl 13 Nop. | 

Menudju: Poso di Su-' 
Pg1:.15. Nop: kem 

14 Nop.: 

| 

Programma tanggal 16 —19 Nop. | 
akan “ditetapkan di Bali. Pada tg. 20 
Nopember 1951 rombongan ditunggu | 
kembali di Djakarta. Perlu ditjatat | 
berdjalanan Presidenitu. akan  dila- | 
kukan dengan pesawat Convair dan ' 
Catalina. Ant. 

Universiteit Saweriga- 
ding protes 

Berhubung dgn kedatangan Men- | 
teri P.P.K. Mr. Wongsonegoro di Mu- | 
kassar, Dewan Mahasiswa Universi- | 

teit ,Sawerigading” mengeluarkan 

statement, jang maksudnja supaja | 
Universiteit Sawerigading mendapat | 
perhatian Menteri tsb. | 

Sementara itu berkenaan dengan 
maksud Menteri P.P.K. untuk mem- 
buka Fakultet Hukum di Makassar, 
Presiden Universiteit Sawerigading 
mengeluarkan protes dimana a.l. di- 
njatakan, bahwa maksud2 untuk men 

|datangkan guru2 besar bagi Fakultet. | 
| Ekonomi- di Makassar sampai seka- | 

rang belum terselenggara, sedang | 
sekarang Menteri P.P.K. akan mem- | 

(buka pula Fakultet Hukum. Pada hat | 
|— demikian protes itu — Universi- 
teit Sawerigading telah mempunjai 

| akultet Hukum. jang sudah mema- | 
|suki tahun ke-2, sehingga sepantas- 
nja Menteri P.P.K. memberikan ban- 

aan untuk kesempurnaan Fakul- | 
— Ant. | tet itu, 

Lorang2 jang dianggap pengatjau ke- 

amanan didaerah Djakarta Raya, ta 

|saan rijbewijs2, pdanggaran? dalan | 

goal ekonomi, sendjata2 api gelap | 

asbnja: untuk ini dikerahkan tena- 

pa2 ker polisian dari berbagai bagian 

ag ckutan dengan soal? di- 

atas, — Ant. 

jera 

Tindakan kesiahan dise- 
luruh Djakarta Raya 

Berkubung dengan meningkatnja 

gangguan? keamanan didaerah Dja- 
Ha Kaya dalam hari? belakangan | 
ihi, maka sedjak seminggu jang lahu | 

oteh pihak Mobiele Brigade bersama? 
polisi dan CPM telah diadakan gera- 
kan-bhersama jang bersifat tindakan- 

keamanan dengan djalan memblok- 
kir tempat? dan menangkap orang2 

jang dituduh tersangkut dalam gang 
guan keamanan tsb. Tindakan-kea- 
manan ini didjalankan diseluruh tem 
pat dalam daerah Djakarta Raya 
dan sekitarnja, terutama ditempat2 | 

pihak polisi, bersarang pengganggu? | 

ea 2 SAAT)   
Kebudajaan Indonesia 

noocischan “Nen Wafeng harian”    
   

RIS KI 

'Ison peringatkan/ malam Sabtu jl. 
ikan mendjawab kekerasan dengan ke- 

  

1 |.hgah, Usulz 
| £ negara, jaitu Inggeris, Amerika Se | 

| rikat, Perantjis dan Yurki. 

  

   
   

Inggeris, 
|.Mesir.itu, 

| tinggi Mesir 

| Inggeris dari daerah 'Perusan 

malum. Minggu jl, 
“diserahkan kepada 

| pi terhadap semua hal mengenai pe- | 

| kerdjaan en seperti pemerik | 

jang menurut laporan jang diterima | 

     

  

Tan Natar 

    

mengatakan, Bank ge- 
ra itu adalah gerakan ,,biasa" (routine). 

itu dikeluarkan setelah Her- 
bahwa 

Sala jang mengetahui di London mengata- 
sudah ambil. segala tindakan jang 

perlu terhadap kemungkinan diblokirnja tentara 
Inggeris didaerah Terusan Suez. 

Sumber. tadi selandjutnja kata, bahwa Ingge- 
ris sudah | siap untuk mengadakan ,,djembatan 
udara" djika perlu. 

Kegentingan me- | Pasukan2 Ing- 
gepis di Cyprus 
ke Terusan Suez 

Harian? di Cyprus mewartakan ha 
ri Sabtu jl. bahwa pasukan? Ingge- 

Hris'di Cyprus telah dipersiapkan un 
tuk dikirimkan ke daerah Terusan 
Suez djika perlu. 

Berita2 tadi tidak 
pun dibenarkan oleh kalangan resmi 
di Cyprus. —AFP. 

Usul Inggeris di- | 
serahkan kepada 
Mesir 

Duta besar Inggeris di Mesir, Sir 
Raip Stevenson, hari Sabtu jl. telah | 
serahkan kepada pemerintah Mesir 
usal? bara buat ikut sertanja Mesir 
dalam sistim pertahanan Timur Te- 

itu telah dirantjang oleh 

keta 
Mesir 

setdhn terima usul 4 negara itu 
menteri Salah El Din menerangkan 
kepada orang pers, bahwa usul itu 
tidak ada hubungannja dengan seng- 

keta. Inggeris — Mesir. 
Saja djelaskan kepada duta besar 

kata menteri luar “negeri 
,bahwa saja terima usul- 

nja karena protokol diplomatik. An- 
tara.usul ini dan pembitjaraan Ing- 
geris Mesir jang diputuskan tidak 

Inggeris — 

Lada hubungannja”. | 
Dalam pada itu seorang Pa 

menerangkan, bahwa 

setiap usul jang tidak menerima ,da 
lam prinsip” pengungsiahk tentara 

Suez, 

dengan segera akan ditolak... 

Apa jang diusul- 
kan 

Menurut berita resmi di London 
dalam usul jang 
pemerintah “ Me- 

sir telah diusulkan pembentukan Ko- 
| mando tinggi buat Timur Tengah di 
Mesir, dalam mana Amerika Serikat, 

3GERIS KIRIM TENTARANJA 
|. KE SUDAN 
an Mesir diperintahkan siap bergerak 

pasuKA I2 Inggeris jang ditempatkan di Trieste 
u jl diperintahkan supaja menudju ke 

dibantah mau- "| 

SN idak-adahubuna:. 1) !! Sa 
annja dgn seng- 

  

1 Inggeris, Per antjis, Turki dan Mesir 

la liwakili atas dasar sama rata. 
| Djika usul2 itu pada achirnja dite- 
rima oleh Mesir, maka perdjandjian 

| Inggeris-Mesir dari tahun 1936 dapat 
| diganti dengan suatu perdjandjian in 

| ternasional jang baru. 

| Akan tetapi djika pemerintah Me- 
Sir menolak, maka pemerintah Ingge 

|ris niat pertahankan perdjandjian 
dari tahun 1936 itu. 

| 

| Djuga usul ten- 
| tang Sudan 

Menurut kementerian luar negeri 
Inggeris, Stevenson pun menjerah- | 
kan kepada menteri Salah El Din 

| usul2 mengenai Sudan. . 

|. Seterusnja pemerintah Inggeris, se 
|telah menerima reaksi Mesir, niat 

| mengumumkan isinja usul2 jang dise | 
| rahkan kepada menteri: luar negeri 
| Mesir. 

  

| Pangkaian Inggeris akan 
|. diserahkan kepada 

Mesir 
Pangkalan Inggeris di Terusan 

| Suez dengan formil akan diserahkan 
Pena Mesir djika Mesir mupakat 

| bekerdja Ssama-negara? sekutu dalam 

| pertahanan Timur Tengah, demikian 
| diterangkan oleh kalangan jang ber- 
kuasa di Bondon hari Sabtu jl: 
Ps aan AN 

— 

— Perdjandjian 

Kepulan 
"dgn aa ai 

1 milimeter, 1 kolom . ... R 

| Pasukan2 PBB “ja 

    

LANGCANAN : | 
Dalaai ga Luar Kota. 

RK. 

s0... 

(Ul 

u,c0 

ADPIERTENSI : 
0,30   

#AHUN' VIL — NOMOR 307 0, 03 

PON KonMa 1. 

kuat 

tertahan 
Gikamoustition tentara ke-8 “Amerika : 

Serikat mengumumkan bahwa pasu- . 
    | (kan? PBB pada Sabtu pagi telah me 

| ngadakan serangan baru'di front te- 

ngah Korea. Dikatakan bahwa 

Lajuan?2 jang terbatas didaerah sebe- 

Mah Barat Daja dan Tenggara Kum- 

| song. 
| Sementara itu wartawan UP, Ro- 

bert Gibson, mewartakan bahwa di 

| daerah tadi perlawanan Utara, jang 

makin lama makin kuat, achirnja da 

pat menghentikan serangan?  pasu- 

kan? Amerika Serikat, Korea  Se- 

latan dan Columbia. 

Di Korea sebelah Timur menurut 

UP 6 buah divisi PBB, terdiri dari Ik. 

10.000 orang, hari Sabtu telah ber- 

hasil madju 2 mil-dan merebut men 

duduki 7 buah bukit jang strategis - 

disebelah Selatan Kumsong. 

Di front Barat pada hari Sabtu ha 

nja terdapat kontak ringan. — Ant. 

AFP . 

  

Angkatan perang Amerika - 

diperbesar 
Kementerian Pertahanan Amerika 

kini sedang mempertimbangkan ke- 

mungkinan untuk memperbesar ke- 

Muatan angk. perangnja dalam wak- 

| tu antara sekarang dan musim panas 

| jaa. Djumlah anggota angkatan pe- 

| rang Amerika Serikat sekarang jg 

| meliputi angkatan darat, , laut dan 

ludara ada kira2 3400.000 orang. Se- 
Iimentara itu dikabarkan, bahwa ga- 

bungan Kepala Staf angk. perang te 
lah memutuskan untuk memperluas 

angkatan udara Amerika dari 90 
group djadi 140 group, sedang ang- 
katan daratnja akan ditambah de- 

|ngan 3 divisi lagi. Pihak angkatan 

"Taut dalam pada itu telah pula meng 
.umumkan maksudnja untuk memper 

besar djumlah pasukan? jang diper- 

lukan untuk serangan2 amphibi. — 

SAYit. AFP: 

  
| 

| 

| 

P.M, Nuris' as - Said : 

Irag - Ingger is 
| — sudah usang 

andjikk antara-In 

  

Direktur-djendr. propaganda  Irag 
(mengumumkan, bahwa inilah salah | 
(suatu sebab, maka Perdana Menteri | 
|Nuris as-Said achir2 ini berkundjung 

| ke London. 
Sementara itu 

London, bahwa menurut djurubitjara 
kementerian luar negeri Inggeris pa- 

|da hari Djum'at itu, Irag tiada mem 
' beritahukan terlebih dahulu, bahwa 
| pemerintah Irag “akan mengeluarkan 
| komunike tentang-permintaan-penin- 
djauan kembali perdjandjian tsb. di- 

|atas tadi. 

Irag & Mesir perlu bekerdja 
bersama. 

Mengenai 
dan Inggeris, dapat diterangkan di- 
sini, bahwa Perdana Menteri Irag 
Nuris as-Said dalam pidato jang di- 

/1950 dimuka kongres partainja, jaitu 
(Partai Persatuan Konstitusionil, me- 

(ngatakan bahwa perdjandjian Ingge- 
ris- Irag itu ,,sudah usang”. 
Dikatakannja pula bahwa perdjan- 

djian antara kedua negara tadi, jang 
| hingga kini sudah berlaku 21 tahun: 
laraanja, ,,bertentangan dengan per- 

  

Amerika tallia 
baiknja lagi 

berikan djasa2 
“ 

Iran tolak rentjana Johnson: 
MERIK A Serikat Djunv'at jl mengemukakan lagi, kesediaannja utk 

memberikan djasa? baiknja an tuk mentfjapai penjelesaian dalam 

sengketa ininjak Inggeris — Iran. Djurubitjara kementerian L.N. Ame- 
rika Michel Mc. Dernott dalam konperensi 
Amerika menghendaki tertjapainja 

bahwa 
persengketaan 

pers. mengatakan, 
penjelesaian dalam 

tsh, dan sedia untuk memberikan bartuannja untuk membereskannja: 

Dikatakan, bahwa Amerika tetap 
mengadakan hubungan dengan wa- 

| k12 Inggeris dan Iran dan aka n me- 

|Takukan segala usaha jang mungkin | 
| agar perundingan Inggeris Iran sele- 
kas mungkin dapat diadakan lagi. — 

| Ant. PBB. 
Rentjana Johnson ta' accep- 

tabel. 
| Mengenai rentjana jang. dikemuka 

kan oleh Johnson didapat kabar, bah 
| wa pemerintah Iran tidak dapat me- 
| nerima rentjana tsb. karena djumlah 
(wakil Iran dalam Dewan Direktur 
terlalu sedik 
tjana tsb. akan kembalikan lagi ada 

nja pengawasan 
asing atas industri? minjak Iran. Wk. 

PM. Iran Fatemi telah rnengatakan, 
| bahwa rentjana tsh. tidak 'acceptabel 
| bagi Iran, Walaupun demikian, kata | 

-ohson, masih. dapat, diadakan, pero 
bahan. ng! am rentjana ctatap, jang 

keberat-. | Lamtama gikini ganyat memegahi, 
Land: pihak: Iran. Rentjana tsbw,akan 
idibitjarakan lagi lebih dalam dianta 
ra. wakil2 Inggeris-Amerika dan 

Iran. -—' Ant. UP. 

  

Duta Besar India serahkan 
surat2 kepertjajaannja 
“Duta Besar India jang baru Bagh 
wat Dayal, telah menjampaikan. su- 
rat2 kepertjajaannja kepada Presi- 

| den Sukarno. Upatjara jang  dilaku- 
| kan diistana Merdeka itu disaksikan 

it. Dengan demikian ren | 

maskapsi2 minjak 

Mk bkan ya bagi Hen IE ir EA Waka 

|antara lain oleh Mr. Subardjo Mente- 
Iri Luar Negeri Indonesia. — Ant. 

  

  

Kemenangan Perantjis 
di Indo China 

Djum'at jl. pasukan2 Perantjis te- 
lah menghantjurkan pertahanan2 pa- 
Sukan2 gerilja Ho Chi Minh dan me- 
nawan 1.000 orang pasukan Ho se- 
lama diadakan .operasi.10 hari di 

| darah Delta sungai Merah. 

Kata komunike tadi, .pasukan2 
(Perantjis jang kuat . telah adakan 
operasinja .melalui hutan2 dan da- 

| pat menduduki kembali 363 desa dgn 
“penduduk 280.000 orang. 

  

(Ratu Juliana beri bintang 
Kepada Pembesar? 
Argentinia. 

? “Kementerian luar negeri Argenti- 
|nia mengumumkan . hari .Kemis jl. 
|bahwa.ratu Juliana dari Nederland 
telah memutuskan 'untuk .- memberi 
bintang kepada 5 orang pembesar Ar 

| gentinia. 

Diumumkan bahwa bintang ,,Groot 
—Kruis in He orde van Oranje—Nas 

| sau'” telah dihadiahkan kepada men- 
teri2 perhubungan, pendidikan dan 

| angkatan darat Argentinia, kepada 
| kepala protokol Argentinia dan prive 
sekretaris presiden Peron, Ant. 
UP, “aa 

diwartakan dari | 

hubungan antara Irag | 

utjapkannja ketika bulan November | 

| 

Menurut Komunike Perantjis hari | 

Ant. - UP, 

Pen Bl Aa Naga Un We BAK, 

| Pangkalan2 Inggeris di Irag harus dihapuskan 
MKAN pada hari Djum' at jk, bahwa, Irag berusaha supaja per” 

jg mengidzinkan- Inggeris. wati ggeris-dan-krag,) 

Paomip una Na Katana di Irag itu, ditindjau kembali. 

|kempangana didunia - sekarang ini, 
|terutama bertentangan dengan diben 
| tuknja PBB jang berdasarkan prin- 
|sip bahwa negara2 besar dan ketjil 

Jitu adalah sama”. 
Seterusnja Nuri as-Said mengata- 

kan, bahwa ,,mustinja tak ada asing 
jang diberi hak untuk menjelengga- 

|rakan pangkalan2 militer diwilajah 
|Irag, dimasa damai.” 

,Karena perlu dan untuk kepen- 

|tingan Irag sendiri, maka Irag harus 

|bekerdja-bersama' dengan Mesir, me- 
Ingingat adanja prinsip2 tadi, guna 
| menjelesaikan soal “ini,” kata Nuri 

as-Said. — Ant.-UP.: 

D.K. harus segera ambil 
tindakan positip 

|. Duta Besar Pakistan di Washing- 
|ton M. A. H. Ispahani Djum'at jl. 
(berseru Kepada Dewan ' Keamanan 
PBB supaja selekas mungkin me- 
ngambil tindakan positip dalam usa- 
Lhanja menjelesaikan pertikaian In- 
| dia- Pakistan. mengenai. mas'alah 
| Kashmir. Seruan tsb.. disampaikan 
dalam didatonja dimuka 150. orang 
peladjar ,,Women College”. Dikata- 

|kan, bahwa India harus dengan dje- 
|las dan tegas diperingatkan supaja 
melaksanakan persetudjuan2 interna 
sional dimana India sendiri mengam- 
bil bagian. Dinjatakan, bahwa India 

| telah terlalu lama diberi kesempatan 
| memyeto keputusan2 D. K. Ant.-UP. 

  

| Kemerdekaan pers di 
) Amerika 

inter-Amerika 

mengachiri konpe- 

| 
| Perhimpunan pers 

| malam Sabtu jl. 

| xensi tahunannja dgn a.l. mengambil 

Iresolusi jang mentjela dipendjarakan 

|nja djuruwarta AFP” William Oats 

oleh pemerintah Tjekoslowakia. Kon- 

perensi jang dilangsungkan seming- 

gu lamanja itu telah mengambil se- 
rangkaian resolusi jang telah dise- 

tudjui oleh panitya resolusi dalam 

sidang2nja tertutup. 

. Resolusi2 lainnja diantaranja men- 

tjela pemerintah Argentinia karena 
telah mensita harian ',La“Prensa”. 
Organisasi tsb. telah pula' mengam- 

"bil mosi mendesak kepada: PBB su- 
paja-menjetudjui tindaksrn2 jang te- 
lah diambil mengenai kernerdekaan2 
permeini, jakni jang a.l. menghendaki . 
supaja konsepsi kemerdekaan pers 
djangan hanja dibatasi kepada ,,men 
tjari dan menjiarkan -berita” sadja 
melainkan harus djuga meliputi hak 
untuk komentar2 berita2 sematjam 
itu. — Ant.-UP 

  
PI Te Ela i 

£ Karena mendengar para bah bia” 
ah-buahan akan dipindah tempatnja, 
maka mereka tidak mau pulang. Pa- 
da Djum'at malan mereka tidur di- 
tempat los buah2am utk mem-   

    
KE KA PON PALA NA 

X 1 

    

se-.. 

: | rangan? tadi dilakukan terhadap: tu-



   

  

   

    

  

   
   

  

   

     

    

     

   

ba ai peman geril 
Meta awu-complex, 
tar Balong, kini telah 
baiki dan dibangun 
peruntukkan bagi Station Radio Am-- 

| bon. - 
Seperti diketahui pemantjar Seat 

ja tsb. dipimpin sendiri oleh Majadi 
: Kisark RRI Pusat sekarang, dan di- 
'Juar negeri tefkenal" Yen Sa 
Me — An tt 

      
Kk 

  

———— 

Le T pcr dari 
utk. pagerdesa 

1951 jad. 
Kabu 

| Konperensi. CIN seluruh 

Oo 

Ss dan nama badan ini. — 

unung2 | 3g Rakjat Bandung dapat nk AS 3 

Na 1 ip di- | 

  

i2 tsb.,   

  

& p 
»Dengan ajatan per Hug 

ersama berichtiar mendirikan suatu 
adan jang dapat dipakai 

alat untuk menghadapi masalah2 di 
lapangan pelajaran”. Meskipun ma 
sih prematuur, 

sepsi Dewan Pelajaran Indonesia se- 
i tenggara komperensi ini, 

“mau didirikar ini akan 

Idiberi nama ,,Uni Pelajaran Indone- ! 
sia”. Selandjutnja ter serah kepada ' 
konperensi inilah untuk menentukan 

(bagaimana bentuk, tjorak, watak 
Ant. 

   
    

tanda-penghargaan 
Komandan Let. Kol. Omon Abdur- 

rachman telah menjampaikan surat2 
tanda. penghargaan dari tentara ke- 
(pada 36 rakjat dari daerah pegang- 
annja. Berhubung dengan beberapa 
hal 16'orang tidak bisa | hadlir. Mere- 

ka ini akan menerima surat2 peng- 
hargaan itu dengan perantaraan Pa- 
mongpradja atau opsir setempat. Di- 
antara rakjat2 jang ber djasa itu ter- 

|aapat 23 anggota2 Pagerdesa dan 

Panitya Sosial Korban Perdjoangan, 
seorang Tionghoa, petani, pegawai 
sipil K.M.K.B. dll. — Ant. 

  

  5 egg ma" 
Didapat kabar, bahwa tgl. 1? hing 

ga 20/10 jad. di Solo akan dilangsung 
kan konperensi Corps Tjadangan Na- 

seluruh Indonesia. Akan hadir   | dalam konperensi tsb. pembesar? da- 
|ri Angkatan Perang. Apa jang akan 
| aibitjarakani dalam konperensi itu 
masih beluni didapat keterangan le- 

: andjut. Hanja diketahui, bahwa | 

| 

an dilakukan djuga pelantikan | 
“FC sierah Sirakarta di Gembong- ' 
|an dan sehabis konperensi vakan di- 

njai Jakukan penindjauan pada sementara 
maha: gan Bureau Reconstructie   
  

Inspektur Djawatan Tani bia 

“Tengah terangkan, bahwa hama 
p ts ngo diaerah Bre- 

  

    

antasnja. 

ea selatu" adanja hama" Lt 

       Periberantasan sersfitak: dimulai 

    
    
   
    
   
    
    
     

      
     
   

    

      

    
    

      

  

K enurut -rentjana Nan se 

2. matj itu nantinja" akan dikerdja | 
n dengan pesawat ud “cha 

| sus SA Ne, untuk itu, L Ant. 

: Beni Kiba: Ta Mak 
1: dulu sore kira2 djam. 6 

  

   
   

    

    

        

      mereka menga or 
upa2 barang Naa 

     

      

    

   
   
   

  

    

   

      

   

    

    
   
      
   
   
     
   
   

    

a 'ah: 2 tsb” seluas | 
2 musim: paneri kekurangan hasil padi 66.000 

sa aa 

| Ikan uitkering-gadji 3 bulan, 

: ketempat asalnja. — (Korr. ,K.R.”). 

za |hingga penjebaran bibit jang telah 
dilakukan 3 x selalu mengalami ke- 

$ sari 

| lain karena kerusakan? jang terdjadi 
' pada lokomotief. 

  

57 Blok textiel Yontah' 
dibeslah 

Berkat keaktipan polisi bagian pe- 
ngusutan kedjahatan pada kantor be 
sar polisi Djakarta Raya, telah. di- 

k textier dan ditangkap” 
ig masing2 bernama S dan N 

jang tersangkut dalam soal textiel 
tsb. Menurut keterangan, 57 textiel 
tsb. berasal dari textiel tjurian dari 

    

gudang di Tandjung Priok. Pembe- 
selahan dan penangkapan itu dilaku- 

Ikan disalah satu rumah di Gang Sa- 

: dim a konperansi 7 1 maskapai DANA 'pantai, jakni Noce- 
enado, NS 'di Makassar, 

kan atas initiatip Dewan “Pelaji ran a, 
Direksi Pepuska, Kepala naa Pelajaran 

parlemen Asraruddin dll. 

    
sebagai | 

akan tetapi dikemu | 
, kakannja pula, bahwa dalam  kon- 

kaderdesa, ketua dan 4 wanita dari ! 

lah pelajaran 

Nusantara 

“Siitatra Pasific Line di Ma 

tippi 
4 

  

1g Coy di, Samarinda, ig 
ndonesia, iri oleh 

  

“Hatta karet distarkan 

harga2 karet oleh Kantor Pusat Uru- 
isan' Export akan disiarkan melahuti 

adi Siaran ini akan dilakukan 
   

Sa dengan gelombang 25 dan 41. 
Adapun pengiriman ini ditudjukan 

pada wakil2 Kantor Urusan Export 
didaerah2' jang seringkali terlambat 

Jang akan dikirimkan ialah tjata- 
tan2 Singapora (sellers guotation) 
ishipment fob dengan ,,Str. $” setiap 
jzibra. Selain itu akan dikirimkan pu- 
la tjatatan Amsterdam (buyers) ship 
ment c.i.f. pelabuhan Eropa dengan 
,,Mata Uang Belanda” untuk tiap kg, 
dan tjatatan London untuk RSS I 
et “pelabuhan Eropa dgn ANA 

tiap libra. — Ant. 

Otferte untuk ceretan 
Menurut keterangan, kini diberi- 

kan pula kesempatan memadjukan 
 penawaran2 Sara Bemagukan korek- 
api. 

Jang dimaksudkan jalah semata2 
importur benteng jang mendjadi ,,s0- 

le agent” dari salah satu merk atau 

ada mempunjai merk sendiri untuk 
barang itu. — Ant. 

  

  

mendirikan Sekolah2 
Rakjat 

Dewan Pemerin tah Daerah Propin- 
si Djawa Barat dalam suratnja ke- 

pada Kementerian Dalam Negeri dan 
P.P.&K. telah memadjukan perminta 

an penambahan biaja jang chusus- 
dimaksudkan untuk mentjukupi per- 
mintaan rakjat jang berhasrat mem- 
perluas sekolah2 atau membikin se- 

kolah rakjat baru. 
|. Diterangkan selandjutnja, bahwa 
kepada DPD Propinsi sudah diadju- 
kan permintaan dari berbagai pihak, 
tapi karena DPD: untuk itu tidak 
mempunjai persediaan biaja, maka 
sampai sekarang permintaan? itu be- 
lum dipenuhi. Djumlah penambahan 
biaja jang diminta itu ialah sebanjak 
R 5 djuta. — Ant. 

Hari Wuchang. di Ma- 
kassar 
Dirajakan golongan 
Kuo Min Tang. 

5 Tea 10.Okt- oleh golongan Tiong- 
ak Kuo, Min Tang telah diadakan 
upatjara. peringatan Wuchang day: 
jang ke-empat puluh, dengan diada- 
kan resepsi jang. Jantaranja hadir 
berepa orang Eropah serta pemuka2 
Kuo Min Tang dikota ini. Ditem- 
bok ruangan resepsi antaranja di- 
gantungkan gambar2 Presiden Su- 
karno, Generalissimo Chiang Kai 
Shek dan Dr. Sun Yat Sen. Sedang- 
kan para panitia memakai kokarde2 
lambang Kuo Min Tang. Bendera2 
Kuo Min Tang tidak dipasang baik 
ditiang maupun didinding. Kabar- 
nja pihak golongan RRT Takan .men- 
tjegah sesuatu tindakan pemakaian 
bendera Kuo Min Tang. Sehari sebe- 
lumnja gedung tempat resepsi itu 
telah didjaga keras oleh tigapuluh 
anggaita Mobrig untuk tjegah ke- 

  
  

| 
| 
i 

: | 

  u | riman Sawah Besar Djakarta. —Ant. 
mungkinan timbulnja kekatjauan. 
Ant. 

  

SEMARANG. 

utk. buruhnji 

Oa 
  

. tutan seluruhnja”, maka Pengurus 

Selain menuntut soal2 jang menge 
nai principe dan: penglaksanaan per- 
setudjuan? jang lampau, pun Direksi 
SIS.P.V. ad. diminta supaja membe- 

ruh jang telah bekerdja selama 25 
taun dan meninggalkan pekerdjaan 
karena pensiun, besarnja R: 1690,— 
sedang djuga kepada buruh? S.S.P!. 
V., jang .sebelumnja Djepang. men- 
darat di Djawa dan dikerdjakan “di- 
pelabuhan Tjilatjap, supaja diberi- 

dengan 
ditambah perhitung: an ongkos? wak 
tu mereka, itu ketika, harus pulang 

  

— Warna - warta Tjilatjap 
“Tikus2 meradjalela 

Pada dewasa ini tanaman2 didae- 

rah  Madjenang sedang menderita 
gangguan tikus jang sangat hebat, 

An 5 
Gerakan pembasmian telah dilaku- 

kan' oleh penduduk grumbul Sindang 
dan berhasil Dg ar 

ekor. tikus. 

2 

" 

Pos lambat, eka dan 
kurang 

Sedjak tgl. 1 September 3. hingga 
saat ini, perdjalanan kereta api dari/: 
ke Tjilatjap selalu mengalami kelam 
'batan hingga mengakibatkan lambat 
nja pos dan kurangnja' penumpang2. 
Menurut keterangan sebab2nja tak 

'Sangat diharapkan perhatian” fi-   
    

(hak jang na   

S. S. P. V. contra G. B. P. 
- diminta membajar R.1000, - pesangon 

EBUAH statement oleh Pengurus Gabungan Buruh Pelabuhan jg. 
berangganta sedikitnja 1000 orang, telah disampaikan kepada Direk 

: 2 ai V. di Semarang. Statement ini dimaksudkan sebagai dasar untuk 
jalan perundingan? jang dikehendaki oleh fihak G.B:P. untuk 

merekah Kantitaasna. Diterangkan' djuga, bahwa" apabila selambat?- 
.nja tgl. 1 Nopember depan ini direksi S.S.P.V. tidak melaksanakan ,,tun- 

lam statement ini tidak diterangkan aksi apa jang akan didjalankan. 

rikan uang perbekalan kepada bu- | 

na. di 
-Dj jawa 

ras dimasing? gudang grossier jang 

ja jang pensiun 

G.BIP. akan menentukan aksi. Da- 

  

Djumlah penduduk Kota- 
besar Semarang 

158.805 laki2 dan 157.655 
perempuan. 

Menurut pendaptaran djiwa jang 
selesai dilakukan oleh fihak Kotapra 
Gja Semarang pada achir Agustus jl. 
Gan dilaporkan tgl. 3 Okt., djumlah 
penduduk diwilajah' Kotabesar Se- | 

marang jg meliputi ketjamatan2 Se- 
marang—Tengah, — Selatan, — Ba- 
rat dan — Timur, ada 326.460 orang, 
terdiri dari 158. 805 orang laki2 dan 
157.655 orang perempuan.  Djumlah ! 
kepala keluarga semuanja ada 96.891 
orang dan terdiri dari 66.425 orang 
laki2 dan 30.466 perempuan. — (Kor. 
MRI).   
  

HAK/KEWADJIBAN GROSSIER DLM PEMBAGIAN B 
Besar ketjil' D/O bergantung pada gudang: 
ALAM soal pembagian beras kepada pegawai negeri BAMA bertugas 
menjediakan beras setjukupnja untuk keperluan pembagian itu me- 

lalui Ba jang ditundjuk oleh pemerintah Kotapradja. 
1 Idi dilakukan kepada pegawai? negeri di 
ggal dalan kotapradja Djakarta Raya, Ibu 

kota' Kn Kota TAnJne dan ibukota keresidenan. 

hiri pembagian bera 
an Madura jang tin 

Besar 'ketjitnja" D/o ( delivery. or. | 
der) dari BAMA kepada grossier di | 

tetapkan oleh pemerintah kotapradja 

atas dasar kekuatan menjimpan be- 

  

bersangkutan. 

Kewadjiban grossier 
BAMA mengeluarkan D/O kepada 

grossier itk atas pembajaran tunai 
4 R. 1000.—/ton berikut karung atas 
aa di veem atau gudang BA- 

As 

    

r: 
Mulai 15 Omoter 1951 tjatatan 

am 8 pagi dan 19. 00 malam tiap? SU 

(menerima tjatatan harga karet ini. 

Minta R5.000.000,. utk 

| nimbang beras:ita, dan sertifikat-ti 
| bangan dikirimkan kepada BAMA. 
Ongkos pengangkutan dari 

BAMA ke .gudang grossier harus di- 
bajar, lebih dulu oleh grossier. Surat? 
bukti dari pengangkutan ini disam- 
paikan kepada pemerintah kotapra- 
dja,. jang. akan memeriksanja 
membubuhi tanda tangan 
tanda persetudjuan. Kemudian surat 
ini akan disampaikan kepada BAMA. 
Achirnja BAMA akan 

  
        

      
    
     

     

      
     

    

  

         

    

    

   

      

   
    
   
    
     

        
   

  

   

   

      

   

    

    

        

    

  

    
    

   
    

    
    
    

   

  

    

     

   
   
     
     
   
   

K njoto memberi' hukan kepada 

marang, 

Anak buah kapal tsb. telah siap 
sedia dan sedang menunggu surat2 
izin dari sjahbandar. 15 Buah kapal 
jang lainnja dari pengiriman perta- 
ma. itu tidak lama lagi akan siap un- 
tuk dipergunakan 
Pengiriman kap: .ECA jang ke-2, 

sedjumlah 30 buah, kini masih di 
Tandjong Priok berhubung dengan 
adanja- kongesti di Pasar ikan, tetapi | 

akan dimasukkan sebegitu lekas ka- | 
pal2 pengiriman pertama telah me- | 
ninggalkan tempat tsb. 

Dari pengiriman jang kedua, 5 bu- 
ah kapal akan langsung dikirimkan 
ke Makassar ditempat mana kapal 
itu akan diperalati dan digunakan. 
(BCA - STEM). — Ant. 

      

    

    
    

  Petani2 me 
penget 

Atas usaha D 
Rakjat Kabupaten 
ga kini telah dir 

Kursus Tani di ds 
du, Kebumen dan | 
dengan 68, 16, 32 dan 63 badai Di 
desa Lowungu kursus tsb. bernama 
»Mardi Tan?” dan dibagi dalam 2 
klas, klas A dengan 44 murid lelaki 

dan klas B 24 murid wanita. Di Ke- 
bumen namanja ,,Krido, Martani” dan 

di Bedjen dari 63 murid terdapat 27 
wanita. Dari Djawatan setiap kursus 
menerima Sokongan R. 50,— Pela- 
G@jaran jang diberikan antara lain, ia- 
lah tehnik pertanian dan pengetahu- 
an umum. Disamping itu desa Pitro- 
sari mempunrjai djuga kursus tani 
jang diusahakan" dan dibeajai oleh 
desa sendiri dengan murid 31 orang. 

Kring tani diperluas. 

Selandjutnja desa2 jang mempu- 
njai kring tani ialah Malebo dengan 
nama Sidodadi, Muntung — Rukun 
Agawe Santoso, Pitrosari — Sidomul 
jo, Gunungpajung — Rukun Agawe 
Tentram, Lowungu — Sidosubur, Gon 
dangwinangun — Sidomuljo, Kedu — 
Kukuh Santosa, Gandulan' — Tani 
Muda, Sukomarto' — Mardi Utomo, 
Wonokerso — Mardi Sunu, dan Man 
disari — Santosa. Rata2 masing2 
Kring beranggauta 35 orang terdiri 
dari para kader tani- dan petani di 
desa serta sebagai Ketua Kring Tani 
ditentukan Djurutani. (Kor. ,K.R.”). 

H3 

Madrasah 
Untuk tahun ini diseluruh daerah 

ada 41 buah madrasah dan 3 buah 
madrasah landjutan, ja'ni Sekolah 
Menengah Islam (SMI) dikota Te- 
manggung, Kursus Guru2 Agama di 
Kandangan dan di Ngadiredjo. SMI 
mempunjai murid Kl, 110 anak dan 
dibagi dalam 2 buah klas I dan se- 

| buah klas II: Sokongan Pemerintah 
ig diberikan berdjumlah R. 16388,40. 

dan rata2 seorang murid Madrasah 
menerima R 0.70 sebulan dan dari 
Madrasah Landjutan R 1.40. 

Dalam pertjakapan dengan R.A.K. 
| Soerjodipoetro, Kepala Kantor Pen- 
didikan Agama tsb. dinjatakah bah- 
wa masjarakat masih kurang perha- 
tiannja terhadap igama. Djiwa keiga 
maan belum dapat dikatakan ada 
tampak kemadjuan. Didaerah2 Kalo- 
ran, Pringsurat, Tjandiroto belum 
ada madrasah sebuah pun. — (Kor. 
AR 

Sebagai 

Djika beras ini semua tiba digu- 
dang grossier, maka grossier ini me- 

gudang 

dan 
sebagai 

    

    

    

    

  

      

      
    
     
     
     
      
     
    
      

        
     

   
           

  

    

    

   
      

  

       
        

       

         

         
           

      

  
Kapal majang ECA segera ,,beraksi" 

Di Semarang, Tegal dan Pekalongan 
EPALA Bagiai Perikanan Laut dari Kementerian Pertanian R. Pra- 

ECA Missi Ohusus Tehnik dan Ekono- 

mi untuk Indonesia, bahwa 15 buah kapal majang dari pengiriman ECA 
jang pertama telah diperalati dengan lengkap serta diberikan nomor dan 
“telah siap akan menangkap ikan diperairan Tegal, Pekalongan dan Se- 

jaitu- 5 buah kapat untuk. masing? tempat tersebut. 

  

Bamlnriha Bank Negara 
Indonesia Bandung 

dihentikan. 
Direksi Bank Negara Indonesia Pu 

sat telah menghentikan Mr. Oetomo 
dari djabatannja sebagai Pemimpin 

| 
| 

  

i | dung. Untuk sementara waktu kepa- 
|la bagian Credit dari BNI-Pusat, Joe 
| z0er meneruskan pekerdjaan pimpin- 
lan BNI Bandung itu.- 

| Tentang sebab2 Mr. Oetomo dihen 
tikan, Joezoer tidak bersedia mem- 

beri keterangan kepada pers, tapi 
mengatakan, bahwa Direksi sedang 

didesak untuk mengangkat pemim- 
pin tjabang- baru. 

Didapat keterangan, bahwa beleid 
Mr. Oetomo tidak dapat disetudjui 
oleh BNI Pusat, dan pada waktu be- 
|lakangan ini ,/perkara” BNI” Ban- 
dung itu telah diperiksa oleh Mr. Ab- 

Ik pOnikarim dan Joezoer dari Djakarta. 
— Ant. 

ih xora pan serimarnga. 

Kepentingan buruh & madjikan: datar 
1 Ns 1 dengan persetudjuan 

(larangan mogok ditiadakan! 
E NGAN mengkod? perhatian jang tjukup dari sarekat? buruh, pa- 

perusahaan? dan waki? djawatan setempat, hari 
di-bangsal Kepatihan Jogjakarta oeh Djawatan Penjat 
dilangsungkan pertemuan untuk memberikan pendjelasan? dan keterang. 
an? sekitar Undang? darurat no. 16 tahun 1951 tentang penjelessian per 

dang telah berlaku sedjak buliin September Hug. 
lafa untuk mengganti kan peraturan kekuasaan militer: Pusatno. 1 ten- 

| Bank Negara Indonesia tjabang Ban" 

mimpin? 

selisiitan perburuhan 

tang Jarangon mogok. 

Kepala Djawatan Penjuluh  Per- 
buruhan Prodjolalito menjatakan, 
bahwa dengan undang2 darurat itu 
Pemerintah member ikan kesempat- 

tur kepentingan? mereka dengan dja 
lan perundingan jang bebas, sedang- 
kam turut tjamburnja' Pemerintah da 
lam hal mengatur kepentingan2 itu 
pada hakekatnja terbatas dalami ke- 
adaan?2 bilamama antara kedua pi- 
hak tidak tertjapai persesuaian pa- 
ham. Dalam hal ini Pemerintah ter- 
utama tudjukan pada pemberian per 
antara, agar supaja dapat terbuka 
djalan “bagi jang berkepentingan, 
sehingga perundingan? dapat dilan- 
djutkan sampai pada tertjapainja 
persetudjuan.  Hanja djika djalan 

selisih tidak berhasil, Pemerintah me 
ngambil ketentuan untuk mengachiri 
perselisihan itu. 
Berdasarkan kepada prinsip, bah- 

wa madjikan dan buruh mempunjai 
kemerdekaan untuk mengatur kepen 
tingan2 mereka dengan djalan per- 
setudjuan, mereka diakui pula hak2- 
nj@ untuk mempertahankan kepen- 
tingan mereka dengan djalan jang 
tidak bertentangan dengan Kukum. 
Berhubung dgn itu dalam Undang2 
darurat ini tidak diadakan larangan 
mogok. 
Mempergunakan sendjata mogok 

itu harus diatur djangan sampai 
merugikan kepentingan umum. Pe- 
merintah jakin, bahwa oleh . kaum 
buruh di-insjafi bahwa di- -samping 
kepentingan2 mereka, djuga kepen- 
tingan2 lain harus diperhatikan, se- 
hingga mereka haris mempertim- 
bangkan, apakah dengan melakukan 
mogok itu, kepentingan2 golongan 
lain tidak terganggu pula. Hal jang 
Gemikian berlaku djuga untuk kaum 
madjikan, djika mereka akan meng- 
gunakan sendjata lock-outnja terha- 
dap buruhnja. Maka dari itu, pihak2 
jang bersangkutan itu diberi kewa- 
djiban memberi tahukan 
menggunakan sendjatanja itu ke- 
pada lawan masing2: demikian djuge 
akan mogok oleh “kaum 
atau loch-out oleh madjikan kepada 
buruhnja dengan tertulis harus di- 
berikan kepada lawan masing2 dan 
Pemerintah 3 minggu sebelumnja. 
Demikian itu dimaksudkan, agar Pe- 
merintah dalam ikut: tjampurnja 
soal2 itu dapat menjelesaikannja. 

3 Matjarh perselisihan, 

Oleh pembitjara dinjatakan ada- 
nja 3 matjam perselisihan perburuh-   
  — 

KuDU. i 
   

  

& 

D terdapat 72 kursus Pemberant 

guru P.B.H. ada $3 orang. 

Menurut keterangan sdr. Tanu 
Dwisumono Kepala Inspeksi Pendi- 
dikan Masjarakat Kotapradja Ma- 
gelang, kesukaran2 jang banjak di- 
Gjumpai dalam menjelenggarakan 
kursus2 P.B.H. jalah terletak pada 
soal2 perumahan dan penerimaan 
murid2 baru. Untuk memperguna- 
kan gedung2 Sekolah Rakjat atau 
Menengah sekarang tidak lagi mung- 
kin, sebab kebanjakan sekolah2 tsb 
dipergunakan sendiri dari djam 06:00 
sampai 18.00, sedang pada waktu 
sore sesudah djam 18.00 soal pene- 
rangan merupakan kesukaran lagi 
karena: biasanja' “gedung2 sekolah 
tidak mempunjai installasi . listrik. 
Banjak kursus? P:B.H. jang: seka- 
rang masih merempati rumah2 biasa 
dikampung2 jang dipindjamkan atas 
dasar sumbangan dari.penduduk. 

Murid baru sukar didapat. 

Selain itu untuk mendapatkan mu- 
ria? baru, setelah murid? jang lama | 
selesai peladjarannja, adalah merupa 
kan pekerdjaan jang tidak mudah. 
Kalau didesa? tjukup adanja perin- 
tah dari Pak Lurah jang biasarija 
dita'ati, maka berlainan sekali dgn 
keadaan dikota jang masih nremer- 
lukan perdjuangan untuk” mengin- 
sjafkan mereka lebih dahulap dan 
selain itu pula orang? kota lebih ba- 
njak mempunjai matjam? ikatan se- 
perti djualan, pekerdjaan' malam dl. 

90”, Lulus P.B.H. 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 

didaerah kota Magelarg kini masih 
terdapat 18.069 orang jang buta hu- 
ruf dari sedjumlah 70.000 orang pen- 
duduk dewasa" berumur antara 13 
sampai 40 tahun. Dari udjian2 PBH 
jang telah diadakan rata2 90x, telah 

  
  

Murid baru sukar didapat 
Sekitar, pemberantasan buta huruf di 

Magelang 
IKOTA Magelang, jang mempunjai 11 kelurahan, pada dewasa ini 

asan Buta Hnruf dengan djamlah mu- 
rid Ik. 1493 orang jang berumur antara 13 sampai 40 tahun. Djumlah 

bahwa hanja 50x sadja' dari pengi- 
kut2 kursus jang turut menempuh 
udjian. 

Mengenai tenaga? guru diterang- 
kan, bahwa pen beraban tenaga? gu- 
ru P.B.H. hingga sekarang: 
didasarkan atas perdjuangan setjara 
Suka-rela, sedangkan:  »horiorarium” 
jang diberikan kepada mereka baru 
merupakan ,uang lelah” jang sebe- 
narnja tidak se-imbang dengan pe- 
kerdjaannja. 

169 Orang dapat idjazah. 
Sementara itu dapat dikabarkan, 

bahwa dengan bertempat dikantor 
DPU Kota Magelang baru2 ini telah 
dilangsungkan upatjara pemberian 
idjazah kepada sedjumlah 162 orang   

(pekerdja DPU. Djumlah orang jang” 
|telah . menempuh udjian ada' 300. 
| Upatjara tsb selain dihadliri oleh 
Wali Kota Magelang, “disaksikan 

ipula oleh sdr. Sutojo Direktur Kan- 
(tor Pusat Pendidikan Masjarakat di 
| Jogjakarta beserta 40 orang pengi- 
ikut kursus kader pendidikan masja- 
'rakat” jang berasal dari berbagai 
tempat diseluruh Indonesia. 

Pendirian KLP -. SGB 
Dengan kerdja-sama dengan Kepa- 

la Inspeksi Sekolah Rakjat Kabupa- 
ten, baru2 ini Kepala Sekolah Guru 
8 telah dapat. membentuk: Kursus 
Lisan Persamaan - SGR dikota Te- 
manggung untuk nantinja dapat 
memberikan kesempatan kepada pa- 
ra pengikut mengikuti udjian-peng- 
habisan SGB sebagai extranei. Kur- 
sus'tsb. diadakan tiap-tiap sore dan 
mempiinjai 2 buah klas, bagian I ting 
kat IT dan bagian II tingkat I ma-   sing2 dengan 47 dan 27 murid. (Kor. 

lulus, Ra Ro patut na dikemukakan “ nat. 

    

ongkos tsb. kepada grossier jang ber 
sangkutan. 

Hak grossier 
Sebagai komisi grossier menerima 

tundjangan dari BAMA sebesar R. 

30.-— KEP ton. Didalam tundjangan 
ini sud lah terkurung ongkos Sang 
harus dikeluarkan oleh grossier gu- 
na membongkar beras dari truck nia- 
suk kedataih gudangnjaidan memuat 
beras dari gudang keatas truck 
pembeli (Djawatan Kantor F 

Lain2 ketentuan 
Grossier mendjual berasija . kepa- 

.sebanjak 4th 

  da djawatan/kantor berikut karung 

nja, (bruto voor netto) dengan tunai 
& R. 100.-— per kwintal diatas ken- | 
daraan dimuka gudang grossier, Be- | 
ras ini harus ditimbangnja dulu dan 
sertifikat-timbangan sesudah dibu- | 
buhi tanda persetudjuan oleh pembeli   mengganti 

  
lalu dikirimkan kepada BAMA, 

ERAS 
Untuk memenuhi seluruhnja  per- 

mintaan dari djawatan2/kantor dan 

mengingat akan susut diperdjalanan 

dan penjimpanan, maka BAMA mem 

beri tambahan beras kepada grossier 
. Dari tambahan ini gros 

sier berhak menahan 25h untuk menu 
tup kesusutan  diperdjalanan “dari 
veem ke gudangnja dan didalam pe- 
njimyanan. Jang sisanja, 299 oleh 
grossier ini wadjib diberikan kepada 
djawatan/kantor jang bersangkutan. 

Grossier tidak diperkenankan me- 
ngeluarkan beras langsung kepada 
djawatan/kantor selainnja atas surat 
izin jang. dikeluarkan oleh Kepala 
Urusan Daerah Kotapradja dan dibu- 
buhi tjap tsb serta tanda tangan. 

Demikian ketentuan jang terdapat 
dalam instruksi bersama tentang 
pembajaran' beras kepada" pegawai 

(negeri di Djawa dan Madura, — Ant. 

an bagi buruh dan: madjikan: menga- | 

untuk mendamaikan pihak2 jang ber | 

maksud2 

buruh : 

masih 

HALAMAN ?    

     
   

Sabtu jl 
Perbukitan 

an, ja'ni: Perselisihan jang meskipun 
'siilit diselesaikan oleh jang berkepcn 
tingan sendiri, tapi masih mungkin 
diselesaikan oleh pihak ketiga, 

Perselisihan jang disertai antjam- 
an pemogokan atau loch-out tetapi 
tidak membahajakan - kepentingan 
negara atau umum. 

Perselisihan jang sangat memba- 
hajakan kepentingan negara atau 
umum. 
Perselisihan matjam pertama 'di- 

Selesaikan oleh pegawai Kementerian 
Perburuhan, dan djika gagal diambil 
oper oleh P. Daerah. 

Perselisihan jang kedua diseleshi- 
kan oleh P, Daerah, tetapi djika ti- 
dak berhasil, diserahkan kepada P. 
Pusat di Djakarta. 

Perselisihan matjam ketiga disele- 
saikan oleh P. Pusat, ajika perlu di 
dahului dengan enguette atas perin- 
tah Menteri Perburuhan. 
Tentang bentuk penjelesaian ada 

2 matjam jaitu perantaraah dengan 
perundingan2 atau pemisahan. 

Perantaraan diberikan oleh pega- 
wai, P. Daerah atau P. Pusat: dan 
hasilnja adalah andjuran2 jang se- 
telah diterima oleh pihak2 jang ber- 
selisih djadi persetudjuan antara ke- 
dua pihak dan mempunjai kekuatan 
hukum sebagai per djandjian  per- 
buruhan. 

Pemisahan diberikan oleh. Dewan 
Pemisah jang dibentuk oleh pihak2 
jang bersangkutan dengan pemisah- 
an jang diberikan” oleh . Panitia Pu- 
sat atas kekuasaan sendiri. Putusan 
jang telah disahkan oleh P. 4 Pusat 
mempunjai kekuatan hukum seba- 
gai putusan Panitia 4 Pusat sendiri. 
Apabila perlu dapat dimintakan per- 
njataan dapat didjalankan sebagai 
keputusan pengadilan dari pengadil- 
an negeri di Djakarta: 
Untuk memberikan pendjelasan2, 

dalam pertemuan itu diadakan dju- 
|ga tanja djawab. 

Seperti diketahui, Undang? daru- 
rat no. 16 th 1951 itu belum  dirati- 
fikasi oleh parlemen dan apabila par 
lemen tidak setudju) parlemen diha- 
rapkan mengeluarkan undang? ja 
lebih tepat. Mn 

Peladjar Asri ta' menga- 
dakan per pelontjoan 
Dari ketua Ikatan Keluar ga ASRI 

diterima kabar, bahwa perkenalan 
dikalangan peladjar? akademi tsb. 
akan diadakan pada. tg. 1 sd 8 
Nopember jad. 

Pada sa'at itu bagi para peladjar 
merupakan masa Ren kenalan dan 
bukan perpelontjoan, seperti ' jang 
liadakan oleh para maha-si swa Ga- 
djah Mada. 

Tanggap'Warsa perusa- 
haan besi Jogja 

Semalam bertempat dipendopa 
Wijoto Prodjo Kepatihan Jogja di- 
langsungkan pertemuan segenap pe- 
gawai dan buruh Perusahaan: Besi 
D. T. Jogja — bekas Watson —.. Mai 
lam itu adalah untuk merajakan 
tanggap warso” tahuti 1883. Pera 
jaan diramaikan dengan dagelan, 
musik, dll. 

  
x 

Pada hari Minggu R. K. Danuku- 
suman djuga mengadakan Tanggap 
Warso, diramaikan dengan wajang 
kulit. 

Malam perpisahan 
Berhubung dengan diangkatnja. 

M.P.P, Gondokusuman mendjadi Pe 
hnewu P.P. di Panggang/ Bantul, ma- 
ka atas inisiatip Gabungan R.K. Ke- 
mantren Gondokusuman semalam di- 
adakan malam ' perpisahan bertem- 
pat di Kemantren Gordokusuman. 
Dalam pertemuan tadi ketjualidi- 

adakan sambutan2, pun diramaikan ' 
|dengan matjam2 pertundjukan dan 
kerontjong orkes dari Arum Dalu. 

Bali berlomba2. bangun 
ekonominja 

I Gusti Ktut Ngurah kepala tatzi- 
usaha kantor Dewan Pemerintah 
Daerah Bali, jang kini ada di Jogja 
untuk menjaksikan hasil pemililyan 
umum D.P.R., dalam intervieuw me-, 
nerangkan, bahwa Pemerintah di 
Bali dalam tahun 1951 ini telah me- 
madjukan anggaran belandja' kepa- 
da Pemerintah Pusat sebesar R 18 
djuta untuk membangun perekono- 
mian, pendidikan “dan  mengaktipir 
pemeriritahan daerah. 

Diterangkan pula selandjutnja,: 
bahwa di Bali" masih ada 8 pemerin- 
tahan Swa-Pradja dengan penduduk 
nja 1,8 djuta dan mereka itu mem- 
punjai wakil2nja dalam D.P.R. Da- 
erah. 

Mengenai pembangunan perekono- 
mian di Bali djalannja sudah dapat 
merijamai dengan sebelum ' tahun 
1942, penduduk, kini berlomba? men- 
dirikan N-V., “persatuan dagang, 
tenun export dan import. Tentang 
pendidikan dinjatakannja, bahwa pe 
muda Bali dapat dibanggakan. Se- 
kolah jang sudah-ada S.GA. dan: 
S.M.A- di Singaradja. Kehendak Pe- 
merintah untuk memperbanjak adax 
nja sekolah ituftidak lain ialah tery. 
halang dengan kurangnja tenagey2 
guru dan kurangnja gedungg SE 
kolah, 
Keamanan di Bali beberapa wak4u 

belakangan ini ada gangguah Cari ” 
na jang tidak bertanggung dija- 

wa   Oleh Pemerintah kini djuga tanah 
diadakan penangkapan. Perlu cik:e- 
mukakan , demikian kata selanAjiat- 
nja, bahwa mendjalankan pepatg- 
kapan2 itu harus mempunjai bukti 
dan dasar jang kiat, djangan sam- 
pai sudah ditahan beberapa bwdan 
kemudian dibebaskan, karen4. tidak 
dapat dibuktikan kesalaharinja, De. 
mikian keterangan IT Gusti Ktnt 
Ngurah kepada Antara, Jen     
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sebelum keputusan terachir ditetap- 
kan. 

“ketaan antara Iran dan Inggeris me- 

. perdamaian dan keamanan interna- 

' Konerasi Internasional “dari 

at jang 
“paja meneruskan usaha untuk meng- 

Mesir akan hentikan Gu- 

—- hari Djum'at jl. 
| Mesir sedang mempersiapkan sebuah 

| seorang. gubernur-djenderal baru. 
Diduga bahwa rentjana undang? jar 

“ akan melaksanakan hat ini, 5 
5 diadjukan kepada "parlemen, setelah | 

— bikin merosot jang paling benar da- 

  
“8 ebuah Panua 

Li 

wa 3 penak An @gra 

Tanea lak Tea 

Inggeris ingin lan 
perundingan 

D. K. supaja serukan kepada Iran 
NGGERIS hari Djum'at & mengumumkih resolusinja, jang minta 
supaja Dewan Keamanan menjerukan, agar supaja 

tara Inggeris dan Iran mci genai persengketaan minjak di Abadan itu di- 
lapdjutkan. 

Disamping “itu resolusi tadi minta 
supaja. Dew an Keamanan: memper- 
hatikan, bahwa Iran tidak ta'at ke- 

da “keputusan sementara Mahka- 
ah Internasional, jang menghen- 

daki supaja status Guo dipelihara, 

Dinjatakan pula' dalam resolusi | 
Inggeris tadi, bahwa adanja' perseng- 

ngenai bangunan2 minjak di Iran itu, 
mungkin sekali akan  mengantjam 

— Rt. 

Usul Sedia tak #hodfituhet 
Wakil perdana menteri Iran Hos- 

sein “Fatemi hari Djumn'at  mene- 
rangkan kepada wartawan UP, hah- 
wa usul2 Swedia untuk menjelesai- 
kan persengketaan minjak antara 
Inggeris dan Ta. itu, tidak . - dapat 
diterima oleh Ira 

Usul Swedia Sg jang dikemuka- 
kam oleh Albin : Johansson, pres siden | 

a Perhirn- 
punai 2 Minjak' Tanah, minta supa- | 
ja perundingan? antara Iran Gan 
Inggeris itu »dilardjutkan pada sa- 

praktis jang s senja, su- | 

sional. 

   

Te
 

   

achiri pertentangan? - -antara kedua 
pihak, menurut prinsip2 keputusan 
sementara jang telah diambil oleh 
Mahkamah Internasional, apabila ti- 
dak tertjapai persetudjuan jang se- 
suai dengan tudjuan dan  prinsip2 
Piagam PBB”. £ 

Seterusnja diusulkan, supaja meng 
hindarkan 'tindakan2, jang akan da- 
pat memburukkan keadaan, berupa 
pelanggaran - hak, tuntutan atau 
kedudukan dari pihak2 jang Tek 
Me — Ant. - BP:     

pernur-Djenderal Sudan? 
Didapat. keter angan di Kairo pada 

bahwa" pemerintah 

dekrit, untuk menghentikan- guber- 
nur-djenderal bangsa Inggeris,' jang 
mengepalai ' pemerintahan atas Su- 
dan ittt: , 

“Seterusnja keteran an tadi me- 
ngatakan, bahwa Radja Fatouk me- 
nurut. dekrit tadi akan mengangkat 

   
ian Inggeris- Mesir itu di- 
— Ant.-UP. 

maan 

Churehil ti menghantam 
- lagi 

Winston Giurna pemimpin par- 

batalkan, x 

| tai Konserva tip Inggeris Djum'at | 
malam jl. dengan pedas' menuduh pe- 
merintah buruh Inggeris telah mem: 

lam prestige Inggeris didunia inter: 
nasionat sedjak Inggeris: kehilangan | 
djadjahan2-nja di Amerika. Gara 
chill jang bitjara untuk" Kama 
milihan umum untuk kembali me) 
gang pemerintahan lagi dalam pada 
itu mengemukakan telah ditariknja | 
kembali ahli2 tehnik Inggeris dari 
Iran, usaha? Mesir untuk . memba- 
taikan' 'perdjandjian Inggefis - Mesir | 
tahun 86 serta untuk menguasai Su- 
dan kembali dan Pa s3 saja 
kiri Partai Buruh Ing & di 

Aa ea 

  

Pera oleh Bevan. 21N 
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paha | 

nakag jara2'.wa wa perang « aer 
ituhkan orang 2 
    

    

   

   

  

Kantor. berita" 2 ania | 

mewartakan tentan suatu pengadil- 
an spionase Gi Tirana,  menjat 

hwa 14 orang Albani telai didja: 
tuhKany dengan pajung di Ba 

  

     

dari pesawat Amer iga ken 
Dik 1950 dp 1951. 

    

        

      

semua orang itor2 | 
dan” snajahat?" Dien g telah 
dilatih dalam 2g Ha ena “di 

Mereka diperleng pi d 
ta2 otoma'tik, pesawat? radio, sendji 

nota2. 
demikian Kantor berita tersebut, 

dan. sedjumlah banjak uang, 

19: Da A0 masa . soda dak jang lalu Pan 
Roma, telah disiapkan untuk tempat consert. 

Peranan consert di Colosseum tersebut adalah jang pertama kalinja 

(jl telah mengetok kawat kepada sek. 

$ JAS. 

akan! 

'lakan membikin nganggur 

P — Mesir hari Djum'at jl. tela 
duh, bahwa Inggeris mengap 

  

  

H jl ANP. 
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|Sudan harus lepas dari 
Inggeris & Mesir 

Kehendak Partai Umma. 
Partai Umma Sudan hari Djum'at 

cdjen. PBB Trygve Lie, dalam mana 
dinjatakan . supaja PBB mengakui 
kemerdekaan Sudan jang sempurna, 
lepas sama sekali dari Inggeris dan 
Mesir, N 
Pemimpin Partai Umma itu ialah 

Abdurrahman al Mahdi Pasha, anak 
Al Mahdi jang ketika achir abad 
jang lalu berperang “melawan Ingge- 

Sekretaris - djenderalnja' ialah 
AFP.   Abdullah Bey Khalil. Ant. 

Pasukan2 Inggeris' di Su- 
| dan diperkuat 

Diumumkan pada hari Djum'at jl. 
di Trieste, bahwa regimen2 Inggeris, 
South Lancashire” . jang telah 4 th 
bertugas di ,,zone” A.S.-Inggeris dari 
Tritste, segera akan meninggalkan 
daerah tadi guna: memperkuat RP 
'sukan2 Inggeris di Sudan. 

'Djenderal John Winterton, pang- 
lima besar pasukan2 . Inggeris. dan. 
A. S. di Trieste, .katakan dalam pi- 
dato jang diutjapkan pada - hari 
Djum'at jl berhubung dgn keberang- 
katan resimen2-tadi, bahwa di Sudan 7 
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waktu Korea (09.00 Gmt). menuduh 
sebuah pesawat udara PBB telah me | 

  kesatuan? ,,South Lancashire” akan 
dapat kewadjiban dalam mana di- 
butuhkan banjak kebidjaksanaan. 
Ant. - AFP. 

Inggeris beli alat2 pem- 
bangkit tenaga listrik 

Dari Djerman dan italia. 
Dalam laporan tahunan, jang di- 

keluarkan hari Kemis jl. pembesar2 
urusan tenaga listrik Inggeris' me- 
njatakan bahwa untuk lebih melan- 
tjarkan produksi dalam negeri ma- 
ka sedjumlah be$ar alat2 perleng- 
kapan setasiun2 pembangkit tenaga 
listrik terpaksa dibeli di Djerman 
dan Italia. $ 

Lord Citrine, ketua organisasi pa- 
ra ahli tenaga listrik Inggeris, me- 
nerangkan kepada pers Kemis jl., 
bahwa semula djuga hendak diada- 
kan import badja, jang dibutuhkan 
oleh setasiun2 pembangkit, . tetapi 
ternjata bahwa harga badja kini tari 
lampau tinggi. — Ant, - Rtr.   

kan? miis 

Inggeris/Mesir th. 1936. 

Karena itu semua orang Mesir 
'akan dilarang untuk bekerdja pada" 
pasukan2 Inggeris dalam bentuk apa 
pun djuga. Tiap orang Mesir jang te- 
rus melaktikan pekerdjaan sematjam 
itu akan dianggap sebagai pena 
chianat”. 
“Dengan dertikiafi, kata kalangan 

tadi selandjutnja, maka putusan itu 
Ik. 1, 1000 

bekerdja " pada" Ta Mesir jang ag 2 
enurut, kamp2 pastikan Inggeris: 

| angka? dari pemerintah Mesir, 25.000 
korang- buruh dengan keltiarga lebih 

| akaf terkena putusan 60.000 orang, 
tadi: - 

  

parlemen Mesir menjetudjui dekreet untuk membatalkan 

   
        itu kalangan pemerini: 

ati, aa Windhka 12,      

. hersendjata, P3 f 

  

er tang- 

gung-djawab PBB terhadap Libia di- 

lapangan politile dan keuangan, dan 
sebagai penggantinja Inggeris mem 

| buat pangkalan2 militer dibekas dae: 
2 

    
rah djadjahan Italia tadi. 

Kamil Salim Bey, wakil Mes 
lam Dewan PBB untuk Libid, telah 

| mentjela keras tawaran Inggeris un- 
tuk mengoper tanggung-djawab da- 
lam lapangan keuangan, karena me- 
nurut perhitungan maka Libia akan   ant “Ru Ya 
menderita kekurangan jang bersifat 

        

    

  

m Onus ! 

  

Komunis jang telah diberi keterang- 
an dari anggota2 delegasi Korea Uta 
ra, dalam pertemuan hari: Djum'at 
itu tak ada putusan2, tetapi dalam 

pertemuannja, hari Kemis 
lah pihak telih mentjapai persetu- 

| djuan dalam 4 hal: 1. Panmunjom 
akan dipakai sebagai tempat untuk 

  

| landjutkan rundingan gentjatan sen- 
.Gjata dan sebuah tempat perkemah- 
“an (tent) jang besar akan diadakan 
oleh pihak Utara: diladang katjang 
“disana, jang akan mendjadi tempat 
i tinggal bagi kedua delegasi. . 2. Ke- 
dua belah pihak akan bersama? ber- 
tanggung djawab terhadap keaman- 

” Panmunjom 
PBB langgar keamanan lagi? 

, opsi: penghubung PBB dan Korea Utara hari Djun'at jl. telah 
ladakan “pertemuannja selama 3 djam. P 

16.00 waktu setempat, dengan 
ai kebarnja dalam p: ertemuannja. hari Kemis jl. telah tertjapai perse- 
sit, bahwa Panmunjom. akan dipakai sebagai tempat untuk melan- 

: djut an rundingan' gentjatan sendjata. 

Menurut para wartawan harian? | 

  

Pertemuan diadakan hingga 
1 mendapat kemadjuan jg njata, 

Na 

djuga ditindjau kembali dan soal 
penerimaan negara? tsb. sebagai 
anggota2 PBB Tn demikian 
nota tadi. — Ant. - AFP. 

  

Bulgaria dislankan poli- 
litik perang 

MilVam Djilas. 
Milyan Djilas, me teri negara Yu- 

goslavia dan anggota Politburo Mar- 
sekal Tito, pada hari Djum'at jl. 
menuduh bahwa Bulgaria kini sedang 
mendjalankan politik pering 

  

  an tempat konperensi tsb. 3. Tempat 
konperensi tsb. akan mempunjai ra- 
dius 1.000 yard sekitar. perkemahan 
tsb. 4. Lalu fintas bebas akan didja- 
min bagi kendaraan kedua belah pi- 
“hak diantara Kaesong dan Munsan, 
tetapi hanja untuk pertemuan jang 
pertama. 

Utara tuduh pesawat PBB 
serang Kaesong. 

Uu. P. Lebih landjut kabarkan, dele- 
gasi gentjatan sendjata Utara Djum 

'at malam jl. menuduh sebuah pesa- 
wat PBB telah menjerang daerah 
netral Kaesong dan para opsir peng- 
hubung. PBB segera pergi ke Pan- 
munjom untuk mengadakan penjeli- 
dikan. 5 
Pihak Utara dari kampnja di Kae- 

Song melalui radio tilpon djam 19.00 

njerang daerah netral tsb djam 17.38 
waktu setempat (07.35 Gmt). 

Sebentar sebelum djam 20:00 wak- 
tu setempat kol. Donald Darrow dari 
angkatan udara. Amerika dan Jet. 
kol, Norman Edwards dari tentara 
USA berangkat ke Panmunjom dari 
kampnja di Munsan. 

Menurut djurubitjara delegasi ko- 

mando PBB, brig- djend. William 
Nuckols, penjelidikan sedang: diada- 
kam untuk mengetahui, apakah pesa- 
wat PBB terbang atas Kaesong di- 
waktu itu. : 

Dikatakannja,. .pesan. melalui radio 
tilpon dari pihak Utara 'itu tak me- 
ngatakan tentang tempat tertentu 
dari tempat serangan jang dituduh- 
kan, matjamnja pesawat udara jang 
menjerang dan kerusakan karena se- 
rangan tadi. 

Nuckols katakan,'pihak Utara me- 
nuduh terdjadi serangan itu diwaktu 
siang hari. — Ant.-AFP. 

  

Make Sonlek mensanai " 
Italia 

Berita ' ,,Tass", jang diterima di 
Paris' Djum'at pagt jL, mewartakan 
bahwa menteri: Inar negeri Sovjet, 
Andrei Vishinsky, pada hari Kemis 
telah menjampaikan sebuah nota ten 
tang soal Italia kepada duta2 besar 
AS., Inggeris dan Perantjis di Mos- 
ow. 5 

Dalam nota tadi Rusia beritahukan 
negara2 Barat, bahwa Rusia hanja 
dapat menerima baik rentjana2 Ba- 
rat tentang perubahan perdjandjian 
perdamaian Italia, djika Itala me- | 
ninggalkan ,,blok Atlantik Utara jg 
agressif” itu. 

Nota katakan biara" pelitjaria2 
Barat tadi akan merubah Italia men- 
djadi negara  vassal Barat” dan 
rentjana?2' itu tidak sesuai dengan 
kepentingan rakjat Italia dan peme- 
liharaan perdamaian di Eropa. 

Pemerintah Sovjet menjokong pe- 
nerimaan Italia sebagai anggota 
PBB, dengan sjarat bahwa perdjan- 

Dikatakan, bahwa pemimpin? Bul- 

garia pada waktu ini sedang menga- 
dakan persiapan? perang, melakukan 
provokasi2 dan mengantjam, rakjat 
Yugoslavia. 

Djilas, jang berbitjara dalam upa- 
tjara. peringatan ulang tahun ke-10 
pemberontakan penduduk Macedonia 
terhadap Djerman dikota Prelep, me 
njatakan, bahwa dengan politik de- 
mikian itu Bulgaria telah berpihak 
pada negara2 asing jang agressil. 
Untuk politik ini rakjat Bulgaria pa 
da suatu saat harus membajar kor- 
bannja, demikian Djilas. Ant. Rtr. 

e Ane West, Wo ngan dd 8 T. $ Be Ik» 

Djepang tidak 

D 
kat, 

Kepada parlemen Yoshida menja- 
takan, bahwa menurut" pendapatnja 
kini tidak ada sesuatu persetudjuan 
jang menentukan supaja Djepang 
mempertahankan' kenetralannja. Di- 
tambahkannja, bahwa sekalipun an- 
Gaikata persetudjuan sematjam itu 
ada, Djepang tidak mungkin meni- 
ruh kepertjaan terhadap beberapa 

negara jang tertentu. 

Militerisme dan persen- 
djataan. 

Perdana menteri Yoshida selandjut 
nja menjangkal tuduhan2 dari pihak 

Sovjet, bahwa milite Sme Djepang 

1 Djika per- 
agai mili- 

  

     

     sendjataan diart 
terisme, kata 

negara harus ditu uh tentang mili- 

terisme. 

Lagi pula Djepang pada waktu ini 

tidak mampu untuk mengadakan 

atau membiajai persendjataan, demi. 

kian Yoshida. 
Tak ada saingan Djepang. 

Yoshida kemudian menjatakan ke- 

heranannja mengenai kechawatir an2 

jang telah dinjatakan Oleh beberapa 

negara tertentu tentang kemungkin- 

an saingan Djepang dilapangan per- 

dagangan setelah perdjandjian per- 
damdian nanti diratifisir. 
Ditegaskannja, bahwa negara Dje- 

pang jang telah ditaklukkan itu, jg 

harus memikul beban ekonomi jang 

berat sesudah perdjandjian perdamai 

an, tidak mungkin akan merupakan 
bahaja bagi negara2 lainnja. 

Perajandjian2 jang »adil 
dan djudjur. — 

Mengenai perdjandjian jang” telah 
ditanda- -tangani di San Francisco, 

| Yoshida menjatakan, bahwa sekali- 
pun masih banjak kekurangan2nja,   djian. perdamaian dengan Bulgaria, 

Hongharia, Finlandia dan Rumania"   ae AE RAN 
  

Sengketa Mesir - hobyaris: 

Pa 

pasukan musu 

"pastu- 
setelah 

perdjandjian 

diadakan untuk mengerdjakan me-' 
reka kembali. Biro2 bekerdja telah 
dibentuk dikota2 jang besar2 didae- 

rah Suez. 
Mereka jang segera dapat di- 

kerdjakan kembali akan diberi tun- 
djangen oleh pemerintah Mesir. Se: 
lah satu usut jang” sedang dipertim: 
bangkan oleh pemerintah jalah bah: 
wa pemerintah akan adakan padjak 
576 atas semua gadjih pegawai, agar 

   

  

namun perdjandjian itu tetap meru- 

pakan suatu perdjandjian jang adil 
  

  

  

   

Pasukan2 Inggeris di Suez 'adalah 
h" 

Kdhganja » dititait ngungsi 
".ALANGAN jang mieinek hari Djuntat katakan, bahwa pasukan? 
Inggeris di daerah Saluran Suez akan diumumkan sebagai 

7”, jang dengah tak sjah menduduki daerah” Mesir, 

atas perintah komando markas be- 
sar pasukan Inggeris di Timur Te- 
ngah. 

Anggota2 keluarga itu dipindah- 

dimana disediakan tempat tinggal 
baru bagi mereka. 

Tindakan2 sematjam itu telah di 
adakan pula untuk memperlindungi 
psra keluarga pasukan2 Inggeris di 
daerah Saluran Suez, Port Tewfik, 

Port Said dan Port Fuad. 

Pasukan? Inggeris datang 
lagi: 

Afp dari London kabarkan, menu- 

rut wartawan Daily Express di Ale-   dapat mengadakan Tonids ' penganan 
guran' “istimewa. : 

Keluarga Inggeris dinesikan 
Lebih jlandjut diwartakan, lebih 300 | 

orang keluarga dari para opsir pasu- 
kan Inggeris didaerah Saluran Suez 
hari Djum'at jl. telah meninggalkah 
MAP Peranan di Ismailia 

Hina api 
    

xandria Djum'at jl., kabarnja lebih 
| banjak pauskan2 Inggeris akan tiba 
didaerah Saluran Suez pada achir 

| minggu ini. 
|. Pasukan2 tsb. akan mendarat di 
Port Said dan diangkat ke Fayid de- 
ngan 8 kereta api istimewa, kata ha- 
rian tadi. -— Ant. AFP. 

Wartawan UP hari Djum'at siang | 

fanteri dari bataljon Perantjis dan 
resimen ke-23 divisi ke-2 A.S. Djum- 
'at pagi telah berhasil menduduki 
puntjak paling Utara dari bukit ,,Pa- 
tah Hati”. Kini: pertempuran sengit 

"tadi. .Dikatakan:,bahwa .. pasukan? 
Utara . dan Tionghoa, diseluruh. da 
erah bukit ,,Patah Hati” dan bukit 
,Kim Il Sung” telah dapat didesak 
mundur, tetapi tidak terdapat tanda2 
bahwa hal ini merupakan suatu ,,ge- 
rakan mundur umum” 

Disebelah Timur daerah bukit ,,Pa 
:tah Hati”, ja'ni antara sungai Pukhan 
dan daerah ,,Punch Bowl” terdjadi 
djuga pertempuran2 dahsjat. 

Menurut keterangan beberapa op- 
sir, pasukan2 PBB telah dapat me- 
ngusir kesatuan2 Utara dari bebe- 
rapa bukit sebelah Barat daerah bu- 
kit ,,Patah Hati Didaerah sebelah":   
divisi ke-2 .A.S. mendjumpai 
lawanan kuat dari pihak Utara. 

Di front Barat 8 mil sebelah Barat 
Laut Yonchon, divisi ' kavaleri ke-I 

per- 

LA.S. hari Djum'at siang telah terli- ' 
hat dalam pertempuran sengit dgn 
pihak Utara. Ant. UP. 

15000- 000 Bantuan Mar- 
'shall utk Vietnam 

Amerika Serikat telah memutus- 
kan untuk memberi 'kepada negara 
Vietnam-Bao Dai 5 djuta dollar dari 
fonds2 Rentjana Marshall. « 

Djumlah bantuan itu akan diguna- 
kan untuk membiajai pendirian pu- 
sat keradjinan rumah-tangga dan in- 

gGustri ketjil. — Ant. Rtr. 

  

p M Shigeru Yoshida : 

mungkin terus 
netral 

Persendjataan bukan militerisme 
ALAM pembukaan perdebatan mengenai ratifikasi perdjandjian per 

damaian Djepang dan perdjandjian keamanan dengan Amerika Seri- 
perdana menteri Shigeru Yoshida pada hari Djunyat jl. menjatakan 

dalam parlemen, bahwa Djepang tidak mungkin terus tetap netral. 

.dan djudjur jang tidak ada persama- 
rannja dalam sedjarah. 

Tentang perdjandjian keamanan 
dengan Amerika Serikat dikatakan, 
bahwa perintjian tentang pelaksana- 
an perdjandjian itu masih harus di- 
ruridingkan antara kedua negara, Ia 

berseru kepada rakjat Djepang su- 
paja mereka tetap sabar dan menung 
gu tertjapainja suatu persetudjuan 
jang memuaskan dengan Amerika 
Serikat mengenai status kepulauan 

Ryuku. 

Achirnja Yoshida menjerukan ke- 

an'keamanan itu, agar dengan demi- : 
, Kkian akan dipertjepat ratifikasi oleh" 
negara2 jang bersangkutan, hingga dari Djawatan Perdagangan, Pabe- 

tertjapai kemerdekaan jang sepenuh an, distribusi dll. Mereka ini belum 

nja bagi Djepang. — Ant.-AFP. 

(Oleh Kor. 

. ke 1 ini. 

Bukan sadja yapa salahnja”, nya 
lahan ,.sebaiknja” atau ,,sejogianja” 
kalau sesudah selesainja peristiwa se 
perti P.O.N, orang lantas membuat 
apa jang disebutnja ,,neratja” untuk 

dapat menarik peladjaran2 dari pe- 
ngalaman2 jang lampau. Dengan P. 

O.N. jang telah lalu dan dengan P. 
| O.N. jang akan datang dan begitu se 
terusnja. Sehingga segala sesuatu 
kekurangan ataupun kesalahan da- 
pat di-isi serta diper baiki dalam 

langkah2 jang akan datang. 
Dalam pada itu sedikitnja .ada 

matjam perbandingan besar dan he- 

Ah “ 

ni 'antara penglaksanaan P.O.N, ke 
I dengan,penglaksanaan P.O.N. kel. 

turut ambil bagian dan kedua, tem 
pat penjelenggaraannja. Kalau da- 

ma bisa saksikan wakil2 dari hanja   
kan ke kamp2 Inggeris di Moaskar, | 

beberapa daerah dari Republik Indo-: 
nesia jang peribahasa kata. tjuma' 
,sedjengka!”, dalam P.O.N. ke II ada 
sedjumlah 13 daerah jang tersebar 
Juas dalam wilajah Indonesia. Selan- 
djuitnja mengeriai tempat penjeleng-: 

garaan. P.O.N. ke f dilangsungkan di: 
satu kota jang letaknja sedjauh 60 
Kilometer dari Jogjakarta jang di- 
waktu itu merupakah Ibukota R.I. 
sedang P-.O.N. ke II bertempat di Ibu 
kota R.I. sekarang. Dus, dipusatnja 
Pemerintahan! 

Maka, alangkah gandjilnja, neduina 
nja orang nanti apabila segala sesu- 
atu djalan jang ditempuh P.O.N. ke- 
Ii mendjadi lebih seret dibanding de 
ngan segala sesuatu jang /terdjadi di 
masa P.O.N. ke I. Dus, dibanding Ge- 
ngan segala sesuatu diwaktu 3 tahun 
jang lewat. Sebab, selain Pt   

  

    SERIS. 
th — KALAN2” 
chronis dalam anggyardn- -belandjanja." 

Seperti: diketahui, Sidang” Umum 

PBB telah menetapkan bahwa Libia 
ukan merdeka, mulai permulaan ta- 
hun depan. 

Seterusnja' Kamu Bey menjerang 
komite ahli2 PBB, jang achir2 ini 
telah menjetudjui supaja Libia duna- 

sukkan dalam Blok Sterling. Dises 
enteng Adrian Pelt, komisaris PBB 

  

    

KO tki yg Si 

  

  

DI LIBIA 
atik banten tarena ia NA ee 

-dakan konperensi antara ahli ke- 
uangan dari Amerika Serikat, Ingge- 
ris, Per antjis dan Mesir, dengan ti- 

ada memberitahukan kepada Dewan, 
Libia terlebih dahulu. 

Seperti pernah dikabarkan, Mesir ' 
ketika permulaan bulan ini telah mie- 

Tuentang konstitusi jg disetudjui oleh 
Madjelis Iibia nu Konstitusi int mes 

$ metanan bahwa “Yibia akan merupa. 
| kan suatu federasi, jang terdiri dari 
 Tripolitania, Oyrenaica “dan Fezsan, 
| dibawah Amir Muhammad as Sanusi 

Oa Lara Cyrenaica jang bersahabat agn 
ta Inggeris itu. 

Kamil Salim Bey, wakil Mesir tadi, 
dalam hal dri mendapat sokongan da 

ri Mustafa Bey Mizsran, seorang ang- 
HOdtd Dewan Tripolitania, dan Guiller- 

| mo Marchingo, seorang bangsa Italia 

jang mewakili golongan2 ketjil Libia. 

— AnteUP, 

djandjian perdamaian dan perdjandji | 

     

jl mewartakan bahwa kesatuan2 in- 

sedang-hberkebar disekitar, Peang 
an Utars jangu: terachir Gkodaerah, |, 

Barat bukit “Patah Hati” kesatuan? | 

BRON OMI. 

diadakannja. ,,Hari Koperasi” pada 
njata meningkat. 

Kekurangannja. 
!. Sajang, ada koperasi2 Ta didiri- 
(kan bukan didasarkan atas kebutuh- 
an akan adanja suatu perkumpulan 
koperasi atau karena keinsjafan un- 
tuk berkoperasi, melainkan didasar- 
kan atas pengharapan mendapat kre 

dit, pengharapan mendapat pemasti- 
lan (toewijzing) barang dan pengha- 
| rapan diberikan lisensi import dan 
export. Keadaan ini terlihat sesudah 
diadakan penindjauan di Sulawesi, 

Kalimantan dan Sumatera. 

Kesukaran2 lain. 
Kesukaran dalam perkembangan 

koperasi disebabkan ' kekurangan 
orang jang berpengalaman didalam 
kekoperasian, dan orang2 jg menge- 

tahui betul tehnik koperasi. Diluar 
Djawa kekurangan ini terasa betul, 
lebih2 di Kalimantan Barat. 

Pendaftaran belum 
00 sempurna 

Pendaftaran koperasi masih dilaku 
kan berupa pentjatatan. Pemberian 
hak badan hukum belum dapat dila- 
kukan' karena banjak sekali koperasi 

| jang meminta pengesahan belum me- 

menuhi sjarat?nja. 
|. Ada pula perkumpulan? jang tidak 

  
  

  
(mau mendaftarkan diri karena tidak 
mau dikontroi buku? dan langkah 
terdjangnja. Terhadap soal ini peme- 
rintahi belum dapat berbuat apa?, ka 
rena undang? koperasi sampai seka- 

rang djura “behim keluar. Penjusun- 
an undang? ini sudah selesai, kini 

  
| tinggal diadakan perobahan? disana 

sini. 
Jang diketahui sekarang jang ter- 

tjatat kira? ada 4000 koperasi dari 

berbagai djenis. 

Bagaimana menga- 
tasi kesukaran. 

Usaha pemerintah untuk menga- 
tasi dan menghindarkan kesulitan2 
ialah pertama mengadakan kursus2 
kader. Orang2, jang diterima bagi 
kursus ini adalah jang” mempunjii 
minat pada koperasi, dar atau ang- 

      
   

1 alat tjatatan tentang 
koperasi 

Semangat meningkat 
DITANJAKAN tentang gerakan koperasi diseluruh Indonesia, Djawa- 4 
(tan Koperasi Kementerian Perekonomian menerangkan, bahwa pada" ' 

"ambenga semangat berkoperasi diseluruh Indonesia baik: lebih2 sesudah '' 
tanggal 12 Djuli 1951 jl. semangat itu 

watan koperasi. ' Untuk menambah ' 
pengetahuan mereka inilah, maka di 
adakan kursus aplikasi. 

Bagaimana dgn pe- 
: nempatan tenaga 

Diakuinja, bahwa penempatan pe- 
gawai? djauh dari tempat kelahiran 
nja memang menemui kesukaran ber 

hubung dengan djaminan hidup: un- 
tuk para pegawai itu. Akan tetapi 
sampai sekarang pemindahan? jang 
telah dilakukan, misalnja guna me- 
ngisi lowongan di Palembang dan 
Kalimantan, tidak mendapat tentang 
an dari jang bersangkutan. 

Koperasi kopra di 
Kalimantan Barat 

Menurut .tjatatan2 jang diterima 
Djawatan Koperasi dari Jajasan Ko- 
pra di Pontianak, perbandingan pe- 
masukan kopra kepada jajasan ini 
dapat dinjatakan sebagai berikut : 
Kopra berasal dari pedagang asing 

9805, dari pedagang Indonesia LV 4, 

dan. dari koperasi "kopra V, Yg. 
Disamping itu menurut penjelidik- 

an lebih dari 8094, dari kebun kelapa 
diusahakan oleh bangsa Tionghod. 
Bangsa Tionghoa disini tidak sadja 
merupakan pedagang kopra, melain- 
kan. djuga produsen kopra. Dan 
umumnja, demikian keterangan itu, 
mereka tidak mau berkoperasi. 

Berdasar pada angea2 ini Djawa- 
tan Koperasi berpendapat, bahwa de- 

ngan demikian pekerdjaan Jajasan 
Kopra di Pontianak sulit untule dise- 
rahkan kepada Gerakan Koperasi 
Kopra. 

Bagaimana dengan 
uang R. 20 djuta 

Sebagaimana diketahui dari keu- 
angan Jajasan Kopra, Sumitro keti- 

ka mendjadi Menteri Perdagangan 
dan Perindustrian telah memisahkan 
uang sebesar R. 20 djuta untuk ke- 
perluan?2 koperasi? didaerah. kopra. 

Mengenai soal ini diterangkan, bah 
wa uang itu hanja akan dipakai un-   tuk membantu koperasi? kopra di- 

gota dan pengurus koperasi. Diberi- |daerah dimana Jajasan Kopra ber- 
kannja peladjaran tentang tehnik ko 
perasi dan tjara memegang buku per 
kumpulan koperasi. Kursus2 ini di- 

beberapa tempat di Djawa sudah ber 
djalan. Diluar Djawa jang telah ada, 
jakni Bandjarmasin dan Bukittinggi. 

Selain dari itu mutu pegawai? teh- 
nis didaerah dipertinggi. Untuk me- 
laksanakan soal ini oleh Djawatan 
Koperasi pada tgl. 1 Oktober jl. telah   

pada pariemen supaja meratifisir per | 

bat jang dapat kita kemukakan disi-. 

Pertama, ialah djumlah daerah jang: 

lam P.O.N. ke Iumpamanja kita tju' 

JENDAK MENDIRIKAN PANG:- 

diadakan kursus-aplikasi di Bandung. 
Umumnja tenaga2 Djawatan Kope 

rasi adalah pegawai2 baru, jang di- 
:terima dari.djawatan2 lain, misalnja 

mempunjai pengalaman dalam ,dja-   
Olah Raga : 

Pekan Olahraga Nasional 1951 
BR 

ON. ke I telah berlangsung dalam th. 1943 dikota Surakarta, disia- 

» dion , Sriwedari” dan diterapat pemandian ,,Tirtomojo”. Kiai menjusul 

P.O.N. ke Ii jang akan dilangsungkan dikota Djakarta, dilapang ,,ika- 

da” selama 21 sd 28 Oktober 1951 dan diberbagai tempat jang 

djuk untuk perlombaan? jang tertentu. 

Perbedaan apa jang orang nanti dapat saksikan ataupun 

dalam penglaksanaan P.O.N. ke I dengan 

Se (litangguhkan sampai selesainja upatjara penutup daripada P.O. 

sendiri). 

ditun- 

rasakan 

penglaksanaan P.O.N. ke II, 

naan P.O.N. ke II ini terdjadi pada 

sesudah penjera han kedaulatan di- 

sampingnja pengalaman2 jang telah 

didapat para anggota Panitia dinia- 

sa jang lampau, — antara lain de- 
ngan peristiwa Perlombaan Kedjua 
raan PASI” (Persatuan Athletik Se- 
luruh Indonesia) di Bandung dan de- 

ngan peristiwa ,,Menjusun Kesebelas 

an Indonesia” dalam mempersiapkan 

diri untuk ,,Asian Games New Delhi 

109E, tempat penjelenggaraan 

| P.O.N. ke II adalah djusteru di Ibu- 
kota. Di Djakarta! 
Sedangkan olah-raga oleh pemerin 

tah sendiri diakuinja sebagai suatu 
pendidikan rochani dan djasmani jg 
maha penting bagi bangsa Indonesia 

seluruhnja. Dikota sampai didesa. 

Atiara perlombaan 
Djika pada penutup atjara P.O.N. 

ke I dikota Solo dulu orang belum Ia 
gi dapat mengira, apalagi memasti- 

kan kapan dan dimana P.O.N. ke II 
akan diselenggarakan, maka Perlom 
baan Kedjuaraan PASI 1959 dikota 
Bandung telah menundjukkan bukti2 
akan terus hidupnja usala bangsa ' 
Indonesia dalam ke- Maa ba- 
gian athletik. Sedang PSSI bekerdja 
keras menjiapkan diri arik pertan- 
dingan2 se-Asia di New Delhi dengan 
hasil2 jarig walaupun belum bisa di- 
banggakan, akan tetapi toh member 
kan tjukup besar Pn suatu 
aemadjuan dihari2 kelak 

Dan kemadjuan? itu orang nanti 
bisa saksikan sendiri dalam aneka 
perlombaan P.O.N. ke “Il Baik da- 
lam perlombaan2 athletik maupun da 
lam pertandingan2 sepakbola.  De- 
ngan tjatatan, bahwa semua pengis 
kut adalah warga negara Indonesia! 
Djadi lain halnja dengan dalam per- 
lombaan PASI dan pertandingan 
PSSI. 
Adapun atjara lengkap dari P.O.N. 

ke II adalah sbb: 
'#iSepak — bola 

'Djawa Tengah — Bye 
Sum. Tengah — Dj. Barat 
Sunda Ketjil — Sulawesi S. 
Sum. Selatan — Dj. Timur 
Sumatera Utara — Bye 
Maluku — Bye 
Djak. Raya — Sulawesi Utara 

Kalimantan Barat — Kalimantan 
Selatan/Timur. 
Basket — Ball : 

Puteri. 
Dj. Berat — Dj. Tengah. 
Djakarta Raya — Dj. Timur. 
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gerak. Sampai sekarang baru diferi- 
ma sebesar R. Yl, ajuta, dan belum 

dipakai, oleh karena sesudah diada- 
kan penindjauan beberapa koperasi 
kopra jang memadjukan permintaan 
kredit terbukti tidak mentjukupi sja 
rat2 jang dibutuhkan untuk pembe- 
rian kredit itu. — Ant. 

Tjatatan harga di pasar 
Semarang 

Dengan hitungan kwintal harga2 
hasil bumi di Semarang tertjatat se- 
bagai berikut. :., 

Beras: giling No. HE 31— etje- 
ram per Kg..R.3,25..giling No..IlI R. 
280,— etjeran pem Kg. R. 2,95, tuin- 
buk No. I R.1290—-etjeran R. 3— 
No. HN KR: 280-—-etjeran R. 2,90, No. 
ITI,R. 265, etjeran R. 2,75. 

Padi: bulu NG IR. 120,— 
R. 115,—.. Sementara itu dalam per 
Gagangan “ kesar menurut notering 
,Dunlon"& Kolif-Gijsehnan & Steup” 
jang kita dapat hari ini diterangkan, 
bahwa beras bulu volslijp R. 300 pem 
beli dan R. 305,— “kedjadian. Beras 

volsiijp tjeree harga- pembeli R. 275.- 
dan xi. 2489,— harga pendjual. Be- 
ras setengah silijp tjeree harga pem- 
beli R. 260,— dan harga pendjual R. 
265, — Beras tuiton T.C: harga pem 
beli R. 220,— dan harga pendjusi'R. 
225,— Semuanja. itu pendjualan2 
oleh pedagang2 besar kepada consu- 
ment. 

Djenis katjang : katjang' kupas ti- 
dak disorteer nom. R. 195, idem di 
Sorteer R. 240,— idem disorteer srami 
pangan R. 225,— (semuanja OVEIP). 

Kedele: p.m.i, R. 190— pendjual, 
Kedele hitam R. 190,— K: atjang me- 
rah.R. 110,—. 
Djagung pipilan: R. 130,— harga 

pendjual. Katjang idjo R. 295,— pen : 
djual. 

Kopi: Rubusta Kampung (tjatetan 
Dunlop &- Kolff) pembeli R. 520,— 

pendjual R. 540,— Robusta WTE And, 
Nom. R. 670,—. Bidji kapuk R. 45,— 
tidak dengan karung, Kapuk C. R. 

tjeree 

. 565,— kedjadian (Okt,/15 Nop.). 
Djenis2 ikan: (per Kg.): vandeng 

basah R. 8,— kembung R. 2, lajur 
R. 4,— kerang R. 4,— BEKAD R. 6,50. 
manjung R. 5,— petek R. 5,— kem- 
pit R. 4,— badong R. 3— iacsan R. 
4,— kelotok R..3,— djuwi R. 4 — 
gatel R. 5,— banjar dari Siam R. 4, 
50, benjik dari Semar ang R. 3,--— pe- 

tis udang” RR 10,— banjar B 6— 
Ikan gam kering: tenggiri Ae Ge 
Teri R. 3,255 lajurePu G4 rebon “RR. 
3g udang kering” lembut “R. 3/50. 
Trasi Seriarang No, IR. 8- NO. 2 
R. 4,50, barndeng-pindang R. 10,—. 

Ternak dah daging: sapi se-ckor 
R. 725,— kerbau idem R, 750,— klum 
bing idem R. 85,— biri2 idem R. 75, 
babi idem R. 450,— Daging (ber 
Kg.): sapi R. 7,50, kerbau R. 7,50,— 

. kambing/Biri2 R. 6,50, babi R. 101 
Gulapasir: etjeran per Kg, kbxing 

R. 2,50, putih R. 2 gula kelapa/a- 
ren-R. 1,50. 

Tiengkeh:  (tjatetan Dunk op! & 
Kolff) Zanzibar R. 1785,— kedjadian, 
Madagascar' R. '1145,-—. Kedjadian. 
Gaplek: Ramen R. 50,— YA Se- 
marang). CULe Yebarbtna 

Karet 
Di Djakarta, 

Tertjatat kemarin dulu djam' 17.00." 
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Sheet, No..1 ek. ready Priok ,, 8.15 

Pasarnja tetap, tentram. 

Di Singapari, | 
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Berabe hari ini sedih benar, dengar 
Kabur ada mahasiswa jang diplontjo |. 
dan sedang naik sepeda didjalan raja 
Tugu - Malioboro, ketubruk. meat 
  

    
   

         
    
    

  

   

ntung pemuda harapan buat 
tidak sampai tewas djiwanja. Pa- 

2 agaimanapw djuga, 

tak si ag ken ara Bakti apa 

n "mena. terajaai “ni seorang 

mat didalam segala pertempuran, dje" 
bul mati terbentur truck, padahal ba- 
ru tiga hari kembali di Jogja, jang 
baru sadja ditinggalkan Belanda. 
. Memang lagi apes, kata mBah Nur. 
" Betul, apes itu tidak bisa ditjari, 
tidak bisa dihindari. Tapi, kalau 
orang sudah hati2, kan ja“... Ntar 

lalu to, kalau sang apes masih mem- 
buru2, kata Bung Kriting. 

Tapi dalam pada itu, kota Jogja | 
jang sekarang dipenuhi oleh paling | 
sedikit 20.000 wak sekolah, paling 
sedikit 3.000. mahasiswa, apa tidak 
perlu diluaskan djalannja, tanja Besi 

Tabe. 5 
"0, Allah, Bung Berabe, tan . apa 
- buat meluaskan djalan, sedang 

ng jang sudah didjandjikan untuk 
membikin betul “ djalan -Jogja jang 
pernah didjalani mobil presiden, su- 
dah pernah dilewati gerilja, sudah. 

    

pernah dirusak tank2 Belanda itu ' 
sadja, sampai sekarang belum diberi- ' 
ken penuh !, djawab mBah Nur.” 
20, Allah: “Jogja — Jogja ! Pantas 
Pa Honggowongso pernah bilang: 

ada orang jang meninggalkan Jogja 
sambil berkata: apres nous le Te 

na ons de sontvioed .. . biar 
hantjur lebur, asal aku sudah 'pergi:! ! 

Berabe bilang : “Ja sudah, 
pergio, pergio Tapi ja kita 

luaskan sendiri itu Ta raja jang 
tidak raja lagi. 

0 Brnlec 
PNI Na ea Karma 
Dewan . Pimpinan PNI hari Senen 

  

mengadakan rapat gabungan dengan 
fraksi PNI dalam parlemen guns 
membitjar akan soal2 jang berkenaan. 
dengan situasi politik sekarang: -di- 
antaranja mengenai undangan Bir: 
ma terhadap P.- M. Sukiman guna 
mengadakan 'konperensi 3 na dana 

  

Mata — Ant. : Aha 4 

. Menerima Siswa baru. | 
H- xrabio ELrcrRo TEHNIK 

| Gunung Ketur.28 Pa. Jogja: 

    

maba Tn 
  

  

  

| Saptu siang kemarin dulu sdr. A 

itu suatu £ 

: bahwa barang siapa memper- | 
adan: djalan raja harus berhati2: 

  

Ea dilangsungk h : 
pihak Panitia Perajaan Sekaten,' ber! 

ygauta pasukan gerilja, jang sel “hubung. telah. Cekatnja waktu pera- 

| tradisi Sekaten, 

  

KOTA 

Mahasiswa ta 
esrempet ato, 

|Gathan umur 24 tahun jang berasal 
dari Sumatres dan seorang: mahasis- 
'wa plontjo dari Universitit Negeri 

sial dan Politik, diwaktu: mengenda- 
rai sepeda didjalan Patjinan telah ke 
srempet sebuah truk militer, 

Hingga tadi malam keadaannja ba 
ik, hanja sadja masih menderita 28 
dikit akibat dari, luka2nja.. 

Stootkapital Sekaten | Jo 

| Hai ola R 1 9 000, - 1, di- Balai: Kota Jogja 
pertemuan pers oleh. 
    

jaan TOR 
“Ketua Panitia Proc 

n rangkan, bahwa. sifat: keramaian. 
Sekaten itu akan disesuaikan dengan: 

menghormat ke-i 
pada hari. Maulud' Nabi Muhammad: 
saw. Berhubung dengan itu, maka" 
pasar malam terbuka di Aloon2?! 
Utara Jogja jang akan dilangsung- 
kan tg. 4 hingga 11 Desember jad: 

Hah andai nie-   
     

  
untuk effesiensi pekerdjaan panitia, 

' nambah biaja2 pengiriman pemain? 

  

  

  

  

ARA x P2 P 

TE Rd 8G Tas Tenun eh 

F 2 ara Li 
HEMAKISUSA-NOOJOUO Be 

KI YANAWNYAY MAININ Sak 

| Isinja akan disesuaikan pula dengan 
tambahan penjelenggaraan? exposisi? 
untuk pembangunan ekonomi jang 
penting ajuga untuk pembangtnan, 
negara. 
Segala sifat permaian djudi dila- 

rang. 
Stoot-kapital disediakan cleh kota, 

pradja sebesar R 10.000—, sedang 

  

diadakan reformasi dalam... Susunan 
pengurus Panitia Sekaten jang lama: 
Antara. lain ditetapkan Wazir Nuri 

Singkat Jogj 
Se Pengumpulan uang Nat .me: 

  

  

ke-PON II jang “diusahakan - 
Panitia Persiapan: Pengiriman Pema: 
in ke-PON II hingga tg 
berdjumlah R.355.—, 

oleh 

/12:Okt..jk 

DAN SAT ABNJA UN 

Gadjah Mada takultit Hukum, So- | 

    

    

HALAMAN 4 
    

  

  

  mendjadi Wakil Ketua. Panitia. 

Pertundjukan2 di Jogj “3 
Soboharsono: ,,The aan Waltz” 

Bing Crosby, Joan Fontaine — 13 th. |: 
Seni Sono: »Secret of Life”. — 17 

tahun. i Ping TN : 
,Rex: ,,/The Girl From Jones Beach" 

Virginia Mayo, Ronald Reagan, Eday 
Bracken — 17 tahun. 

Luxor: ,,Unknown Island” Virginia 
Grey, Philip” Reed Ul. 
13 th. 

Indra: ,,The Lost Tribe 1 Johny 
Weissmuller, Merny Dall — 13 th. 

me DITJARI: £ — 
“ Mesin tik jang masih bar u 

Penawaran DAA at 

- Cinecolor. | 

Untuk sesuatu Kantor Da- || 
.gang. Tas 33 “hh   
Toko » SALATIGA" 

Ketandan 27 

5 Telp. 67 - - Jogja. 

Dan sedia kertas2, atat9 kan- 
tor.. Harga memuaskan. 
Silahkan ber Na     

  

  

uxr UK PARA PELADJAR 

“BERITA PENTINGI 27 
SMEP./A — SKP. — S.G.K.P. — ST. — Sa. — 
S.T.M. — dan jang bersamaan dengan itu. : 

! 

| 
$ 

SEP SMA, KEB, La Geheh Agan LP MN “4 

| 
' 'Buku2 jang tersebut dibawah ini telah Ainan” “nang PE- 

KAN , KEMENTERIAN PENGADJARAN PENDIDIKAN DAN KE- 
“ BUDAJAAN” dari tanggal 26 September 1951 s/d 3: Oktober. 1951 di 

| Djakar ta, dan Naa perhatian jang MN 5 

“A. TELAH TERBIT : Tana. 

1 “Mak A | “Makanan Awet" 
- — Oleh: SUNARDJO AT MODIPURWO : 

“buku untuk umum. dan peladjaran . disekolah2 vak: 'SMEP./A 
— SKP. — SGKP. — ST. — dan S.T.M: 

“Telah disjahkan .oleh Kementerian P.P. dan K 
“. disekolah? tersebut diatas. 

Harga... R5 

untuk : dipakai 

5.50 

0 tg oweneliikkan kena 
Oleh: NUKSINAH SUPARDO, guru S.M.A. 

. 'untuk .Sekolah2 : S.M.P. — S. M.A A: — $S.G.B. 

12 - 3 Harga | TM 

Persediaan terbatas. 

B. MASIH ADA PERSEDIAAN: z 

: L “Elementary English" 51 
Ta ke I Tjetakan ke JII 

0d. ke Hp 

  

di Djakarta 
GA. 

  

kell ” 

Oleh: ZAINAL 'MOECHTAR SOEPJONO 

La “latihan Bahasa" : "2 
$ Oleh: ZAINAL MOECHTAR sORDJONO: ana 

ea PASTI AKAN TERBIT AWAL OKTOBER : 

| “Elementary English" ke III 19 
3 Oleh: ZAINAL MOECHTAR SOEDJONO. $ 

&€ Pesanan 100 Buku keatas dapat korting 2024. 
. Ongkos kirim tanggungan sipembeli. 

: D0 SEGERA PESAN PADA: 

  

      | Na yna 0. Penerbit "FASCI 
| 2 2112 PASAR BARU 

Pena, Maen ON ON REA 
2 

   
   

   
   
   

    

     

     

      

    
   
   
    

2 AKAN SELESAI DALAM BULAN NOPEMBER 1951. 

KA .ENDER ,,PESAT" TAHUN 1952 
| DINJETAK DENGAN. TINTA 2. WARNA. 1 an AA 6 3 

jo”. MEMPERGUNAKAN 2: MATIJAM KERTAS. SKA 1 f 

i (0 HARGA BERLAINAN.' BOLEH PILIH ANTARA : 21 

Han a. dari kertas: biasa, dan 
1 b. dari kertas hajus. (Lux). s5 He 

3 PRAKTIS: — TERANG — MENARIK. Ma aa An 
pa KETJUALI PENANGGALAN UMUM psvaa DISPRYAN: di. 

| PENANGGALAN TAHUN - DJAWA, s9 

HIDJRAH dan 

TIONGHOA. 

        

1, 

Maa ta Hn “ Tn ,. 

"Harap lekas memesan supaja tidak kehabisan. 

UISTRASI PES SAT", PAKUNINGKATAN 97, TELP, te   JOGJAKARTA. 

2 (1: dengan ini diperingatkan, bahwa Pengumuman kami No: 18 tgl. 

“KIP 5 Mei 1951 belum ditjabut, karena belum dapat ketentuan2 ter- 

2. Akan tetapi agar supaja djumilah air tersebut tetap tjukup sete- 

      

  

    

  
   

   
  

    

    

  

  

    

  

    
  

  

   
   

      

  

Na 

  

  

  

PAKA PEMAKAIT TENAGA LISTRIK DI DAERAH JOGJAKARTA: 

-i Rs 
1 

: | hadap gerak-gerik air di Rawah Pening, air mana jang meng- 

gerakkan mesin2 pembangkitan tenaga Listrik, jang melajani 

. kelistrikan di Daerah Jogjakarta djuga. 

sa Bahwasanja' mulai: dari tanggal 3. Juli 1951 hingga kini giliran 

"pemadaman tersebut pada Pengumuman kami tadi tidak didja- 

Iankan, ialah karena djumlah air tersebut. diatas tidak mengcha- 

. .watirkan. 

“rusnja, maka segenap para pemakai tenaga Listrik dengan ini 

diminta mengadakan penghematan sendiri terhadap pemakaian- 

nja masing2 antara djam 18.00 (anem sore) sampai djam 23.00 

(sebelas malam), karena ternjata kelihatan, bahwa didalam waktu : 

“itu muatan mesin2 pembangkitan tenaga listrik semakin me- 

ningkat. : 

“Djikalau ternjata muatan2 tadi tidak turun2, “sehingga mengcha- 

watirkan djumlah air, maka kami terpaksa akan mendjalankan 

giliran pemadaman lagi. 

Jogjakarta, 12 Oktober 1951. 

Konate Kantor" Listrik Penjakarto.   1 ar 18 SOKDORO MANGOENKOESOEMO). | 

  

"AHLI NUDJUM H. B. AZAD, KOTAKPOS 132 BANDUNG. 

''Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, pertjintaan, 

perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan 
“nama dan- umur.dalam satu enveloppe “dengan poswesel R. 10.— 
“Tuan / Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan. berbukti. 
Rahasia tanggung dipegang teguh. 140 - 10.      

Ket Aoi 

    
  

  

  

    

  

MALIOBORO 13 — JOGJA. 

Jang baru datang: 
Buku2' peladjaran (bahasa 

Asing, Tehnik, Wetenschap, 
'Hoogere Wiskunde, dll.) 

Madjailah2 Luar Negeri (Health 

and Strength, Detective story, 

dll.). 

      

  147-10.   
  

  

$-51-2-165-B 

LAN 
ang terkenal 

Sabun biasa, 

beratnja tetap 
menghemat tenaga 

tjutjian terpelihara ” 

e 'halus' 'bagi tarigan 

Jaana banjak 

hemat dipakai 

  
PRE Keran PIA LA ketan Nan, 

« Si 

  

Peam 

TEA AaN 

  

  

  
  

  

  

      

- 

? Mean senen sea mm saman 

" Polo - air: dilakukan antara regu 

: 1 Obat: an Ih arus Ba ta bj. Barat —- Dj. Timur lawan regu: 

“8 ar sampai 2. Djak. Raya — Dj. Tengah 1...Djak: Raya — Sum: Utara 
La Bulutangkis : 2. Djawa Timur. — Maluku 
na 1 1. ySumatera Tengah —. Bye 3. Sum. Selatan — Kalimantan 
(3 pe osok , PON OI h N | 2,4 Sum, Selatan 3 Maluku Selatan/Timur 
! Pata : n Djak. Raya — Sulawesi S 4. Dj. Barat —. Dj. Tengah ahraga Nasional |” S1 5, Bh Ba S0 5 & : 1 £ Ta ira NAK dorta 1Tro aki? - 

Dalam pidato sambutannja Ketua | an jang' terbatas itu dapat langsung 2 Bea 2 Ka esi U. 3 PN an 2 laki? : 

Persatuan Ahli Pharmasi Kasio me- | berdajalan sehingga dapat mewudjud 1951 : Pa Ba wu Tn 2 Sarana na Ta : ut 
njatakan, bahwa tenaga? ahli pem-|.kan suatu sekolahan. Asisten, Ahli | (Sambungan naa 8 « pi Panik - St 2 2. B. “ 3 Fi Ma Ba" 
hat obat di Indonesia ini sangat | Pharmari itu jang benar? disetudjui Puterasisy aibuns: 8 Ang Pak ena Mamak PA LEAN 
kyrang djika dibandingkan dengan | oleh Pemerintah. at ' Sunda Ketjil — Kalimantan 4. Dj. Tengah — Sum. Tepgtin 
. jawa NAN pa says " Selatan/Timur. 5. “Maluku ——.Bye Dj Tengah By | Selatan/Ti d h & « | djtimlah penduduk jang ada. Lagi Sambutan? lain diberikan oleh Ke- Sumatera Teng Bh 5 Anggar - d | Kal SIN B pla soal pharmasi jang datangnja | pala Sekolah Asisten Ahli Pharmasi, "3 panai Aa Dana Bags AN An OB" aa x: Bred 
dari negeri asing, diwaktu jl. hanja | peladjar sekolah tsb dan utusan “pe NE on 5 : Djak. Raya -—- Dj. Tengah T., Sunda, BOR TNEYO UN idimonopoli oleh bangsa asing sen- ladjar SAAPN Piakarta. Djak. Raya — Sumi Utara. l 2. Dj. Barat — Sulawesi S. 8. Sum. Selatan -—# “Dj. “Time, 

'diri, sehingga untuk kita asing pula. 7 Kalantan akan NN Aisgur, Sabet. (regu: Kes: Banteng Loreng Tetapi setelah keadaan alam Indo- : Hg agan S5 Bye 1. Sulawesi Utara — Bye k t R dja W li 
inesia berobah, maka seyala keasing-. “ Da . jawa Timur — Bye 2. Dj. Barat — Dj. Tengah: Onira. Kagja a 

1 itu kita.robah pula Ta Ita Ta Mereka j9 diroyeer dari Djawa Barat — Bye - 3. Sulawesi S..— Sum. Utara Dilapangan bola 'Yentolo telah di- 

Jankan sendiri. Pembuatan obatZan M. : Handball: : J4 Djak. Raya — Dj. Timur. langsungkan pertandingan sepak ho- 
'jang semula hanja, dimaksudkan utk 5 aa 3. AN batg bag — TA aa : v Bean en, (regu): la antara kes. Banteng Loreng lawan 
'keperluan perdjuangan - digaris de- Da yen ondentratie Mahar 1” DIAk, Baya, 1 Dj. Pengah jawa Tengah — Bye kes. Radjawali dengan berachir 1-0 

pan, sekarang meningkat untuk ke- aka Ma Na kabar Rounders Puteri 3 si 2. Sulawesi Selatan — Bye utk Banteng Loreng. : (Kare ,,K.R.”), 

pentingan PepuUA masjarakat Indo- | hahwa terhitung mulai tg. 14 Okt: ah Naa 3 Bl Te g at aa —- Sulawesi U. boat at” 
nesia, “3 TA jak. Raya — Dj, Timur jakarta Raya. — Dj. Barat. 2 Tea 

nama2 Segunua Jang telah di Kasti Puteri : “|. Selain pertandingan tsb diata 
Karena itu, sesuai dengan pemba- | royeer adalah sbb.: Sri Sudewi, Sus |, yaluku — Rve akan diadakan FA Ma Harga emas 

ian negara, tenaga? ahli ObatZan | Peni, Dwiretno, Sri Redjeki Sumeni, | »' 1 DN aa pertandingan2 per- naa 
ngui gara, Ag PkevistB dan Madani |2, Djawa Barat — Bye seorangan floret puteri, floret putera bi Djakarta. 
Tenan Tana Ts Tn : Mo - |3. Djawa Tengah — Bye dengan putera dan sabel putera. Tertjatat kemarin dulu djam 17.00. 

pa kota? sadja, tetapi djuga NU 14. Djak Raya — Dj. Timur Kenmnig Nanas NO KR ui T. 3120 

agnpat: didesa? dan peloksok? tanah tt £ yi : Kasti Putera : Pertandingan tennis perseorangan " Tn ON ng Sg 29.50 
uir kita sehingga kesehatan dapat Konperensi Partai Buruh (1. Sumatera Selatan — Bye “putera dibagi dalam 2 rombongan se- |: PB etek "480 
tetap terdjamin dalam mengabdi ke- Partai Buruh akan mengadakan. 2. Maluku — Bye pagu berikut: 1 tat ke b 
peutingan negara. Dial da tel Oa Si Pan . jatatan koers baru 

Ta konperensi di Djakarta pada sr .|8« Sumatera Tengah — Bye Rombongan satu: Dengan surat edaran baru2” ini 
.Sambutan itu diberikan an Sab- Sampai 11 bulan depan, jang akan |4. Djak. Raya — Dj. Timur IL. Rusli — Boen A Roen Kantor Pusat Urusan Import me- 

tu malam di gedung Negara, berhu- Na a Maa an Gin 2 PAR an tata 2 Eye 1. Kadir Panarto njampaikan kepada para importur 
tjabangnja. t pperensi'A an men ta 5. djawa Tenga y — By 2 Bye — Liem Boen Swan. “dartar jang diubah memgenai «kurs 

bing dengan adanja lustrum perta-/| (jarakan perbaikan organisasi keda- | 7. Sulawesi Selatan — Bye Le n9e Ti Mie Ito Ni 1 i ma Ona Sekolah Asisten Ahli Phar- | 35 3 2 ? 2 : AN 0 An Ne aa ia : Bye — Lim Eng Hok administratif untuk keperluan pethi 
lam, serta merundingkan soal2 poli- | 8. Djawa Barat Bye Aa TTa 

ha G $ 9 , : | He PP " » 2oy Han Yong — Nazarudin tungan valuta asing kedalam rupiah masi di Jogjakarta, jaitu satu2-nja | tik, diantaranja pendjelasan menge- Bolakerandjang: a pua aki sekolah-asisten Ahli pharmasi jan ON Naa Bana B3 3 5 Pn Rn 3 Bye joo Kang Yong Indonesia, sbb: 
5 p jang | nai sikap partai tsb. jang tidak me-| 1. Sunda Ketjil — Bye (. Moh, Basir — PL, Tjiauw Negeri Valuta asing —— Rupiah : tertua selama Indonesia "Merdeka. njetudjui penanda-tanganan naskah:| 2. Sumatera Selatan — Bye . Idjas — Bye 3 (Belanda : Nf 1 sn 1! 5 Peringatan: genap.5 tahun itu, di- perdjandjian Frisco. — Ant. 3. Djawa Barat — Bye SAN 2 Nae ee Pata 5 015 

kundjungi oleh .- Prof. Dr. Sardjito, |“. 23 4. Djak. Raya — Sum. Tengah . , Pemhangan Kedana Na Aa an MEN 9.015 
pembesar? tempat dan para un- 5. Sulawesi Selatan — Bye . Djin Tan —. Bye KAN SN SNN Ta 
dangan, sedang untuk meramaikan. 6. Djawa Timur — Bye '0. A.H. Tjwan — K.H. Bing Men OA Per US Kasian 23 
Pertemuan dihidangkan pelbagai nfa- 7. Djawa Tengah — Bye . 11. Hoo Kien San — Oka Canada... Can $:1.— Kh Ian. kesenian” dan. pertlndjukan. Sia £ an R ADIO Ba Tengah ana 12. Maridi — Ketje mega (MEI 10.64 
Panembromo peladjar2 putera dan : 2 Volley Pata 18, Ismail Dauly — LH. Tjin Afrika selatan ZA £ dag 10:64 
Puteri SAAPH dilakukan dengan per ama 15 OKTOBER 1951. L Dia TN : 14, Bye — Oh Swie Bie Australia... “Aus. £1.— 8:51 
antaraan gending jang menggunakan Gelombang: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. #4 Sg & sn , sean 15. Koo Tjing An — PBve Malaka dollar Str. $ 1.— 1.25 

s ha Ba Pan d « K ta 1 Hole an Iko € f Kn ap 2 2 magnetophone sumbangan RRI. 3 Pe em Volley Putera ': 16. Koo Wilson — Rye Hung - Sa 3 100, 66.75 
emakaian “alat tsb. merupakan su- (12.30 Langgam dan krontjong PSM Ateh MPAna aa YA Diuara dari masing2 rombongan Belgia B. frs. 100.— 7,60 

&tu kedjadian jang baru bagi masja 13.45 Dari sekitar sungai Gangga Pen na NN ata NN achirnja akan d 2 Perantjis . ... EF. frs 100.— 1.09 
rakat Jogja. 17.05 Dongengan kanak2 oleh Pak 2 en PP 7 Bye sama lain Naa, PAN an Sw. frs. 100— ' 86.90 

Kepala Djaw. Kesehatan Daerah Ariem ea Ta ai 3 Tengat umum. pkan djuara ' jerman Brt W.D.M. 100.— 90.48 
Pr. Martohusodo dalam malam itu | 18.15 Ruangan Djapen Kotapradja |“ 25 na Sel j. Nb Hb akan Denmark 1... DiKr 1005 55 
menjambut dengan meriwajatkan | 18.30 Peladjaran njanji oleh Pak 2 AN ban 2 : ye Pertandingan perseorangan Norwegia... Nikr. 100-— 52.20 

Pharmasi itu jang benar2 disetudjui Tono : Kan ta Rz TEE ye 2 Wanita: Swedia... Sw. kr. 100.— 13.46 
ringkas. 19.15 Tindjauan Luar Negeri T. Djakarta Raya - - Bye 1. nj. Dr. Sutan Namura — nj. Tjekoslovakia Cs. kr 100.— 7.60 

Pelopor2 ahli pharmasi dalam 'ta- | 19.40 Aneka warna oleh O. R. J. 8. Dn Utara — Bye Kandou Portugal... |. Esc. 100-—5. 13.22 
hun 1945 dengan segala penderitaan | lengkap NN | 2. nj. G.S. Kie — nj. Soenarto. Indra aah I. Rp. 100.— 79.88 
nja.menjelamatkan obat2an, alat dan | 21.15 Tindjauan "Tanah Air dalam |1 Djakarta Raya — Bye 3. nj. LG. Tek — nj. Ali Louis Djepang Yen 100.— 1.06 
|mesin2-dari Djakarta ke Jogja untuk | bahasa Djawa S menena Utara —n Bye 4. n M. Kawilarang —n. Tan Kiem | Italia... Lire 100—“ | 0.61 
melangsungkan pembuatan obat?an. | 22.15 Bisikan angin malam oleh Setara Timur —- Bye» Sok. : Timor Dilly Petacas 100.— 83.48 
Kemudian Gengan pembuatan obat2- Suara Putra i& Dj. Tengah — Dj. Barat |. Pertandingan mixed - double | : — Ant 
nek Meme ha k : , z : 

2 | - h : & 

| : Setiap pegawai bakal pensiun, | 5 SR 
| terlebih-lebih orang2 jang su- | TX UKA LA L BOR 
| | dah pensiun perlu mengetahui | Ma 

| | seluk beluk merzenai pensiun | 
| MI dan tundjangan?-nja. : | - : .. 

Karena itu batjalah buku: | Dan terus djual tjita 2 
i 2 Ne a | Pensiun Pegawai R.I. dan | b 5 » 

Seorang Pengawas (Controleur) Keuangan Ka upaten ,Antonoom Pa- tundjangan?-nja oleh | » , j 
tjitan, termasuk golongan / Ruang IV C/ P.G.P. 1948 dengan sjarat21: | HERNOWO | uat Tuan dan Tan 

: | Disusun oleh seorang ahli da- | 
Ima beridjazah M.U.L.O./S.M.P. bagian B atau idjazah jang se- | lam persoalan tsb: | 

— deradjat dengan itu dan sudah mempunjai pengalaman tju- Harga 1 buku... RR 6— H 
| kup, atau & : 1N Ongkos kirim... l— 

" : Hi IIS Pesan pada : i- 
b. beridjazah M.U.L.O./S.M.P. bagian B |idjazah jang Se- j7 Penerbit GADJAH MaDA || bana 
Ma una dan ditambah id Memegang buku | Hg Djalan Merapi 16 Telp. No. 265 | Hi & TUGU 15 pa 
A dan 2 (8-4 Jogjakarta. ! . 

# 1 142—10 JOGJAKARTA. 
2. badan sehat (Surat keterangan Dokter). | | k43 1 3 Es 

3 6 3 3g It | AN NE 1 
ER Pelamar jang memenuhi sjarat fatsal I dan mempunjai pe- | | : 2 

: ngalaman dalam Administratie Daerah Autonoom, men- | | BI Tan Mn 
dapat perhatian pertama. : | | | TELAH TERBIT: BUKU KIMIA UNTUK S.M.A. 

: BUPATI, KEPALA DAFRAN || ad ' ad 
KAB. PATJITAN. | | 

tancorik JONDODIPRODIO). | | djili d II 

Pe Ta | Oleh: SUTRISNO: 
| Pianostemmer O.T. SIEN | (Pamong Taman Madya Jogjakarta) 

MAGELANG - JOGJAKARTA | 1 bal: 9 hk ai 2 f 5 

| Botton 38 — Kulon Pasar IIA | 5 ebal: 180 halaman. (kertas Ilustrasi) 
| Ongkos stem Piano KR 50. Isi: 

5 , 9 : | Tentu - datang Solo dan Sema- | 8 Senjawa Alifatis dan Cyclis. 

Pp - NN S | rang ongkos sten: Piano KR 75. | & Senjawa djenuh, tidak djenuh, berharga tinggi, beserta Soal2 dan Me Ba 1 Ben diluar Kota tambah segala : | tjara menjelesaikannja. 
SE 2 Aa. . Ie ga mgkos2. Djuga terima pPang- $ | & Semua uraian disesuaikan dengan program S.M: A. Pemerintah 3. ja MANen Da Rang Su AE £ 5 Pen as Tas Ht Yan dari Jain: Kota. seh 2 dan ndjian penghabisan S. M. A. Negeri. 

ti 
| Harga IL buku... io. Rigdd.— Mana Ro 1— ALA mesunana 5 peler na ad 

H3 No. 26. — roro Buru — Mn 
NE “ |“ kANGGURU" ||. Penerbit “GADJAH MADA" 

/ | 137- 10. | Dj. Merapi 16 — Jogjakarta. 

| 
  

PENGUMUMAN 
Mulai mendjabat dan praktek di R. S. Panti-Rapih sedjak permula- 

san bulan Oktober 1951: 
G NG. Dri M6 SUNU 

Specialiste penjakit paru? dan Rontgenologe 

praktek pagi mulai djam 8.00. 

praktek sore mulai diam 4.80. 

111 - 10. Pengurus R. S. Panti - Rapih. 

  

  

      
    

     

  

Sabun TJAP TANGAN 

ada sisanja sesudah 

hanja untuk 

sekali mentjutji 5 Na 
tiga kali mentyutji 

    

   
     

   

    

    

Suaten 

UNILEveb 

Eyp KEDAUATAN BAKJAT 1091/KN/A/102. 
  

: 2 k | 5, 
NA han ya ap Yon Gada gg 3 ar BAR RB Sa DAN ENY PN TEA Ra en 

Na 45 Na Y Hee g ak      
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