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Proklamasi aa 
di Washington 

. Hari ulang tahun ke- VI kemerde- 
“kaan Indonesia akan dirajakan di 
Washington dengan diadakan resepsi 
Gikedutaan Indonesia Djum'at ma- 
lam tgl. 17 Agustus, Pada ketika itu 
duta besar Ali Sastroamidjojo serta 
njonja akan menerima beratus-ratus 
orang anggauta korps diplomatik. 
Demikian USIS “mengabarkan dari 
Washington.      

95 

(MENTERI Pehdrangia A 

ditolak oleh pemerintah 

  Kabar lebih djauh menjatakan bah 
wa pada waktu jang sama di New 
Reckello New York LN Palar, wakil 
Indonesia di PBB dan njonja Palar 
akan mengadakan resepsi ditempat 

mmannja untuk para delegasi 
ain2 sahabat RI. —Ant. PBB dan. | 

      

  

BA eks 
“radja “Abdullah Akan 

Komisi 

nia ke-il itu. 

Sewaktu ditanjaka dengan tjara 
bagaimana pemerinta Indonesia ke 
lak akan mempertahamkan tuntutan 
nja itu, jaitu dengan tech menjertai 
perdjandjian perdamaian di San 
Francisco itu atau -dengan tjara la- 
innja diluar konperensi tersebut, 
Menteri Mononutu didalam hal ini   Panitya Tinggi Arab untuk Pales- 

tina jang dikepalai bekas Mufti Je- ' 
rusalem, Husseini, mengumumkan 
sebuah manifes minta supaja diben- 
tuk komisi penjelidik jang netral ter 
diri dari negeri? Arab untuk menga- 
wasi pemeriksaan orang? jang ditu- 
duh ikut tjampur dalam pembunuh- 
an radja Abdullah ,dari Jordan. 
Dalam pada itu.dinjatakan pula 

keheranannja bahwa semua orang 
jang akan mengadakan pemeriksaan 
ialah orang2 militer2 jang tak mem- 
punjai pengetahuan tentang hukum 
dan bertindak dibawah perintah ko- 
mandan legiun Arab, Glubb Passa 
(seorang Inggeris). —-Ant.-AFP. 

  

f 

  akan desak pemerin- 
0000 tah pusat 
SEMALAM dibalaikota Jogjakar- 

ta diteruskan rapat jang terachir 
dari DPR Kotapradja untuk membi- 
tjarakan mas'alah bekas buruh ho | 
tel Garuda, jang telah dilepas tem- ' 
po hari oleh direksinja, dan soal | 
Aniem. Rapat tersebut dipimpin 
ketua Mr. Soedarisman Poerwokoe- 

Selama Dewan Pemerintah Kota- 

pradja Wazir Nuri. mempaparkan 
laporannja, jang selama ini mengi- 
kuti dan menjelidiki soal tersebut. 
Dalam kesimpulannja dikemukakan, 
bahwa soal tersebut adalah berbelit 

sekali. Pemerintah pusat sendiri 
sampai kini djuga tidak ada kete- 
gasannja. Maka dari itu ia menga- 
djukan kepada DPR, supaja mende- 
sak atau membikin suatu resolusi 
untuk teruskan kepada pemerintah | 
pusat. : : F4 
Dalam pemandangan umum jang | 

hanja diadakan satu kali, berbitjara | 
9 anggauta, jang pada umumnja ' 
beranggapan supaja DPR mendesak , 
kepada pemerintah pusat. Maka 
achir pembitjaraan tersebut  dipu- | 
tuskan membentuk panitia untuk 
menjusun resotuSi itu, jang dike- 
tuai oleh Banuarli dengan ang- 
gauta2nja  Budiardi, “ Sudrasman, | 
Notokusumo dan Nj. Sahir. as 

Mengenai soal Aniem masih di- | 
landjutkan sampai malam. Ta 

  

  

Jajasan 'Penjan 
sa. alat | 
Rehabilitasi-centrum akan didirikan 

Tentang Jajasan Penjantun Pende 
rita Tjatjat Perdjuangan Kemerde- 
kaan jang pembentukannja telah di- 
setudjui oleh Pemerintah dalam si- 
dang dewan menteri baru2 ini lebih 
landjut didapat kabar bahwa jajasan 
tersebut terdiri dari suatu dewan pe 

| ngawas dan dewan pengurus harian. 
Ja: 

oleh Dr. Su- 
 harso jang sebagai diketahui baru 

kembali dari negeri ego ggeris untuk 
mempeladjari soal2 ang bersang- 

    

| kutan dengan para penderita tjatjat 

“Tudjuan jajasan tersebut mengu- 
sahakan penjantunan penderita tja- 
.tjat perdjuangan kemerdekaan da- 
lam arti kata seluas-luasnja dianta- 

  

1-17 Agustus terbit 
2 Besok tgl. 17 Agustus ,,Ke- 
daulatan Rakjat” terbit 6 ha- 

    Tgl. 18 Agustus, tidak terbit. 
sea 
  

itu, Menteri mendjawab: Indonesia 
aa DPR Kotapradja Jogja 

| lemen telah diadakan pertemuan an- 

I sial. 

    

        

menundjukkan bagaimana sikap jg 
telah diambil oleh pemerintah USSR 
mengenai soal Kenperensi San Fran 
cisco itu, Diterangkan oleh Menteri 
mengenai hal ini lagi: bahwa sikap 
pemerintah USSR itu sangat bidjak 
sana dan litjin serta menundjukkan 
bahwa pemerintah USSR mengeta- 
hui bagaimana kepentingan negara 
nja sendiri: sedang turut sertanja 
US$SR dalam konperensi di San 
Francisco itu tergantung kepada 
pergolakan politik d' San Francis- 
co itu. . . 

- Ditanjakan selandjutnja menge- 
nai pendirian Indonesia terhadap so 
al turut serta atau tidaknja USSR 
dalam Konperensi San Francisco 

tetap berpendirian, ykepada 
world policy”. 

| Dalam pada itu Menteri tidak hen 
dak memberikan sesuatu djawaban 
sewaktu ditanjakan apakah peme- 
rintah djuga berpendapat bahwa di- 
dalam Konperensi San Francisco itu i 
kelak akan dibitjarakan soal tuntu ! 
tan Indonesia atas daerah Irian Ba : 
rat. 

Dalam pada itu menurut djurubi 
tjara Kementerian Luar Negeri, 
sampai tengah malam ini teks ter- 
achir dari naskah perdjandjian per 
damaian dengan Djepang itu masih 
belum diterima pemerintah di Dja- 
karta. — Antara. 

,Oone   
  

Usul interpelasi sekitar 
djemaah hadji 

Anggota D.P.R. Amelz semalam 
telah memadjukan usul interpelasi 
mengenai soal tidak djadinja berang 
kat djema'ah hadji. 3 

Usul interpelasi tsb. disokong oleh 
Mr. Iwa Kusumasumantri, Siradjud- : 
din Abbas, Mr. Asaat dan Rasuna 
Said. “ : 

Dalam pada itu dapat dikabarkan 
pula bahwa semalam digedung par- 

tara wakil2 kaum djema'ah hadji jz. 
tertunda keberangkatannja, dengan 
wakil ketua D.P.R. Mr, Tambunan 
dan dihadiri oleh Moh. Kafrawi Se- 
kretaris Djendr. Kement. Agama. 

tun Penderita     
ra .mentjari djalan agar tenaga para 
penderita tjatjat bisa disalurkan ke 
dalam masjarakat. " 

Tentang rentjana pekerdjaan da- 
pat diketahui, bahwa jajasan meng- 

|hadapi dua matjam pekerdjaan, per 
tama semata2. terhadap sudut kese- 
hatan dan kedua terhadap sudut so- 

Ada dimaksudkan untuk mendiri- 
kan rehabilitasi centrum.di Surakar- 
ta, Bandung, Malang, Medan dan 

ikassar. Untuk mendirikan 'tiap2 
abilitasi-centrum itu diperlukan 

uang kurang lebih R. 775.000,— dan 
“kelima rehabilitasi centrum itu akan 

  

    
     

tanjakan bagaimana tindakan seterusnja dari 
pemerintah Indonesia berhubung dengan tersiar- 
nja kabar bahwa pasal usul2nja terhadap per- 
Gjandjian perdamaian dengan Djepang itu teiah: 

menerangkan bahwa menurut pahamnja 
tah Indonesia wadjib mempertahankan soal pem- 
bajaran ganti kerugian perang kepada 
berhubung dengan besarnja kerugian2 jang telah 
diderita oleh Indonesia sebagai akibat dari se- 
rangan2 pihak Djepang diwaktu peperangan du- 

“ji untuk bersama? mentjari djalan 

i persatuan jang lebih teguh dari se- 

| lapangan Internasional. 

  

DA LEE ANE TPPU NN NAN" 

— MENTERI PENERANGAN MONONUTU : 

. Mononutu, sewaktu di 

Amerika dan Inggeris, 
pemerin-: 

Indonesia 

  
  

Pembitjaraan2 dalam pertemuan 
tsb. mengenai masalah djema'ah ha- 

memetjahkannja. —Ant. 
  

CC. PKI dan 17 Agustus 
CC PKI menuduh Federai Board 

of Investigation (Amerika) Scotland 
Yard (Inggeris), Nefis (Belanda) 
dan Kuomintang sebagai organisasi2 
Spion imperialis jang semakin giat 
di Indonesia dan merupakan element 
luar negeri bukan nasional jang men 
Gjadi sumber kekatjauan di Besuki, 
Banjuwangi, Maluku Selatan, Bogor, 
Bandung dan daerah Periangan, Pri- 
ok dan lain?nja. , 

Tuduhan tersebut dikemukakan da 
lam statemeni jang dikeluarkan CC 
PKI kemarin dalam menghadapi ha- 
ri 17 Agustus '51. Dalam statement 
jang disebutnja ,,manifest 17 Agus- 
tus”, KMB diserang sebagai sebab 
kerusakan? ekonomi dan kekatjauan 
jang dialarti Indonesia vrada dewasa 
ini dan diserukan lagi pembatalan- 
nja. 2 

Achirnja PKI menjatakan harap- 
annja supaja 17 Agustus tahun ini 

bisa mendjadi permulaan daripada 

hua tenaga nasional jang demokra- 
tis dan persatuan jang lebih luas 
lan jang abadi, —Ant.     

  

— HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan R 

    

AAN Pepe Bra aa 

  

TUNTUTAN KERUGIAN WADJIB 
—. DIPERTAHANKAN 

t 

1 

Buruh HVD akan mogok 

Gara-gara rasdiseriminatie, 

Kepada ,,K.R.” disampaikan berita, 
bahwa buruh HVD (Harmsen, Ver- 
wee & Dunlopp) di Surabaja, pada 
tgl. 15 bulan ini kemarin akan me- 
ngantjam adakan pemogokan, bila 
soal rasdiscriminatie j ng sda disa- 
na belum bisa “diselesaikan. Untuk 
keperluan itu, maka HVD di Sura- 
baja telah mengirimkan perutusan- 
nja-ke pusatnja jg. ada di Djakarta. 

Apa jang dimak udkan dengan 
»rasdiseriminatie” itu, ialah menge- 
nai perbedaan gratificatie jang dibe- 
rikan oleh perusahaan kepada buruh 
jang berkulit berwarna dan jang ber 
kulit putih. 2 

     

     

  

    

  

    
   

    

Bagi buruh jang berkulit berwar- 
na, walaupun telah bekerdja berta- 
hun2 mendapat gratificatie 4 bulan 
gadjih, sedangkan bagi buruh jang 
berkulit putih, walaupun dinasnja 
kurang dari setahun, mendapat gra- 
tificaiie & bulan gadjih. Demikian 
wartawan kita di Surabaja. 

  

istmewa DPRDS 
Surabaja 

Sidang 

Dari Sanusi acting-Ketua DPRDS 
kotapradja Surabaja wartawan K.R. 
Gi Surabaja mendapat kabar, bahwa 
diharapkan DPRDS Surabaja dapat 
bersidang lagi sebelum tgl. 17 Agus- 
tus jad. ini. Atjara jang akan dibi- 
tjirakan Galam sidang tsb. antara 
lain ialah menden an dan mem- 
bitjarakan laporan dekgasi jang ba- 
yu datang dari Djakarta. 

Perlu diterangkan, bahwa belum 
lama berselang oleh DPRDS telah di 
kirim 3 anggautanja, jaitu Amang 
Pandii Makmur, Sjarif. Hidajat dan 
Soeparto ke Djakarta untuk mem- 
beri laporan kepada Pemerintah Pu- 
sat mengenai diberhentikannja nj. 
Poeger sebagai anggauta DPD atas 
keputusan DPRDS. 

  

Indonesia dan Thailand hadapi 
persoalan sama 

Missi Subardjo didjamu 

K 

     
€” (Anggauta S.P.S.) 

  

Indonesia tetap bersikap 
bersahabat 

Kwee .Djie Hoo, konsul Indonesia 
di Hongkong, menurut AFP Hong- 

kong Senin jl. membantah tuduhan 

Radio Peiping, bahwa dengan peno- 
lakan kedatangan 16 anggauta staf 

| perwakilan RRT di Indonesia tgl. 22 
bulan jang lalu Indonesia bersikap 
tidak-bersahabat terhadap RRT. 

Dikatakan, bahwa penolakan tsb. 
berdasarkan kenjataan, bahwa keda- 
tangan itu tidak diberi tahukan lebih 
dulu kepada Indonesia. Pemerintah 
Indonesia baru menerima keterang- 
an2 mengenai nama dan kedudukan 
mereka dekat sebelum kapal berla- 
buh di Tandjung Priok. Tjara seperti 
ini telah dilakukan pula. dengan pe- 
ngiriman dua 'attache militer RRT 
sebelum itu, dan Indonesia mengang 
gap, bahwa tjara ini tidak selaras 
dengan kebiasaan diplomatik. —Ant. 

  

Sudarjo Tjokrosisworo 
undurkan diri 

Dari D.P.R.D.S. Djawa 
Tengak. 

Berhubung dengan tugas jang ti- 
dak memungkinkan sdr. Sudarjo Tjo j 
krosisworo, anggota DPRDS Djw. Te: 
ngah, tejah menjatakan minta kelu- | 
ar karena ia telah keluar pula dari | 
Parindra, jang memilihnja sebagai | 
wakilnja dalam DPRDS tsb. 

India-Pakistan 4 
Soal Kashmir djadi 

  

kalinja. Dalam suatu pertukaran 

dja bersama dan bersahabat 

P. M. Nehru menerangkan: »Kami 
memperluas perhubungan persaha- 
batan dengan negara manapun aju- 
ga, teristimewa dengan rakjat Pa- 
kistan. Akan tetapi dalam pada itu 
kami tidak akan tinggal diam, ka- 
lau ada serangan terhadap daerah 
India”. : : : 

Djawab Pakistan. 
P. M. Pakistan Ali Khan menga- 

takan, bahwa Pakistan akan mene- 
ruskan perdjoangannja untuk me- 
merdekakan Kashmir. Pakistan 
tidak mempunjai maksud2 jang ber- 
Sifat agressief, akan tetapi ia tidak 
akan tinggal diam sadja sebelum 
rakjat daerah ini diperkenankan me 
mutuskan nasibnja sendiri. BBC. 

  

Berapa tangkapan di 
Medan ? 

Menurut berita Antara jang di- 
kirimkan dari Medan tg. 13/8, pihak 
tentera menerangkan, bahwa dalam 
razzia hari Sabtu jang ditangkap   hingga . kawat itu dikirimkan ada 
51 orang Indonesia dan Tionghoa. 
Dalam pada itu Reuter Singapura     

menteri Naiwarakan 
: EMARIN “dulu malam missi Indonesia di Bangkok telah didjamu 
Gie Saonteri LN Thailand digedung pemerintahan dengan djamuan 

'uakan dan periundjukan tarian Siara klassik. 

Menjambut “pidato Menteri LN 
fhai, Naiwarakan Bacha, Menteri: 

Subardjo menjatakan maksud keda- 
tangan missi Indonesia itu ialah bu- 

at menjampaikan perasaan terima 
kasih dan persahabatan Indonesia 
kepada Thailand. 1 

»Sebelum bangsa Barat datang di 
Timur bangsa Thai dan Indonesia 
sudah mempunjai hubungan jang 
akrab. Dizaman Sriwidjaja, Mata- 
ram dan Madjapahit hubungan ra- 
pat ini terus berkembang. Terutama 
dalam kultur dan literatur pengaruh 

satu dengan lainnja masih terbukti 
hingga sekarang”, demikian Mr. Su- 
bardjo. : 

Ditanjak selandjutnja menge- 

djutnja baliwa Indonesia dan Thai- 
land berada di Asia Tenggara dalam 
menghadapi persoalan jang sama di 
dalam lapangan dalam negeri serta 

.Dari situ kita harus memadjukan 
soal2 kepentingan kita bersama”, de- 
mikian Mr. Subardjo. 

Rjamuan makan itu dihadiri oleh 
beberapa Menteri Thai, anggauta2 
missi Indonesia seluruhnja dan ang- 
gauta2 staf perwakilan Indonesia di 
Bangkok. —Ant. 

  

  

Lebih 50 djenazah akan 
dimakamkan kembali 

Pada tg. 17 Agustus jad., oleh Di- 

nas Pemakaman Tentara Djawa Ba- 
rat akan dimakamkan kembali lebih 

50 djenazah, baik jang dikenal mau- 
pun jang tidak. 

Upatjara2 pemakaman itu akan di 
lakukan serentak pada djam 10.00 
ditaman pahlawan Bandung,  Tjire- 

bon, Purwakarta, Bogor dan Serang. 
Jang terbanjak djenazah jang akan 
dimakamkan kembali itu ialah di 
Purwakarta, jaitu 25 djenazah. Ant. 

Rapat anggota S.P.5S. 
Menurut surat edaran dari sekre- 

tariat S.P.S. maka pada tg. 8 dan 9 
Sept. jad. S.P.S. akan mengadakan 
rapat anggotanja bertempat di Jo- 

| gjakarta. Atjara terpenting antara- 
nja jalah : Sekitar Peraturan Kemen 
terian Penerangan tg. 3 Djuli 1951, 

rentjana anggaran dasar, kantor Be- 
rita ,,Antara”. Untuk keperluan tsb. 
dibentuk Panitya penjelenggara dgn. 
alamat ,,Kedaulatan Rakjat” Tugu 
Kidul No. 42. : 

keterangan 
| Tionghoa jang hari 

tg. 13/8 kabarkan, bahwa menurut 
seorang tukang mas 

itu tiba di Si- 
ngapura Gari Medan, jang telah di- 
tangkap adalah shampir seribu | 
Orang”, diantaranja ,Ssedjumlah 
orang Tionghoa terkemuka”. 

Tukang mas tsb. bernama Lie 
Chye Seng, dan katakan, bahwa 
diantara tukang2 mas Tionghoa sa- 
dja jg diketahui dengan betul ada 
S8 orang jang di tangkap. 

Reuter selandjutnja dapat kabar- 
kan, bahwa pada hari Sabtu itu oleh 
penduduk tidak terdengar suara tem 
bakan, dan bahwa dalam tangka- 
pan2 ini tidak ada orang2 Eropa jg 
tersangkut. Ant. 

  

Gerakan baru di Iran 
Menentang imperialisme 
putih dan merah, 

Suatu penerbitan baru dengan na- 
ma ,,MHR” jang Katanja ada organi 
sasi ,,Pemuda Nasional Sosialis” te- 
lah tampak di Teheran Selasa kema 
rin. Halaman muka dari penerbitan 
ini pakai gambar Adolf Hitler. 

Gerakan baru ini hendak menaruh   
dasar untuk revolusi nasional Sosi- 
alis di Iran, menentang imperialisme 
putih atau merah dan selandjutnja 
menghendaki pembagian jang lebih 

| sempurna Gari kekajaan, menguasai 

lalat? produksi dan distribusi dan 
'membela sistim sosial nasional dan 
(agama. —Ant.-AFP. 

  

  memperlukan anggaran belandjanja 
k.L R. 2.500.000,— setahun. “untuk 
(mendapatkan medical rehabilitation 
jang sebaiknja, oleh Kementerian 
Kesehatan kini sedang diadakan kur 
sus untuk mendidik pegawai2 jang 
re dipekerdjakan pada rehabili- 
asi centrum itu. 

Menurut tjatatan diseluruh Indo- 
nesia terdapat k.l. 10.000 penderita 

  

Sipil. Dapat pula dikabarkan bahwa, 
pada kongres IISI jang akan diada- 
kan di Bandung 18 Agustus jg. akan 
datang akan diadjukan suatu reritja- 
na jang tertentu mengenai usaha2 

(jang akan didjalankan terhadap pa- 
ra penderita tjatjat seluruh Indone- 

tjatjat peperangan dari tentara dan | 

tjewa 

an tidak bisa diterima”, 

Kazom Hassibi, anggota komisi 
nasionalisasi minjak Iran, mengata- 
kan bahwa usul2 Stokes tadi ,,ber- 
tentangan dengan prinsip nasionali- 
sasi”, 

Kabinet belum ambil 
keputusan.     sia, —Ant, Kabinet Iran kemarin dulu  me- 

eeneaaaa naat anna ME NNNNNA memb anAe aa ea nana eoa ma ena amamasta yeee EA 

Sengketa miniak : 
  

Iran ketjewa akan usul Inggeris 
Bertentangan dengan prinsip nasionalisasi 

ERITA UP dari Teheran mengatakan, bahwa menurut wakil per- 
dana menteri Iran, Hussein Fatemi, | pemerintah Iran merasa ke- 

dengan usul? baru jang telah dikemukakan Inggeris itu. 
Dikatakannja bahwa optimismenja sudah berkurang, setelah ka- 

binet dan komisi minjak parlementer Iran bersama? mempersoalkan 
usul2 tadi. Menurut Fatemi, sebagian dari usul? Inggeris tadi ,,terang2 

nunda keputusannja mengenai usul2 

Inggeris untuk menjelesaikan per- 
sengketaan tentang minjak itu, 
keputusan tadi akan diambil sesu- 

dah diadakan sidang lagi antara 
delegasi2 Inggeris dan Iran, jaitu 
pada hari Rebo kemarin. 
—P an tadi 

Lembaga Kebuduman Indonesia 
sKon. Batauraatch Genootschap 
van Kunstanan Watang happen” 

      di- 

engan 
1 

tetapkan, setelah ' Richtard Stokes, 

| ketua delegasi Inggeris, menjatakan 
kepada'kabinet Iran, bahwa ia sang 
gup merintjikan usul2 jang dikemu- 
kakannja. 

Mossadegh berhenti 
kalau gagal. 

Tersiar kabar pada hari Selasa 
bahwa perdana menteri Mossadegh 
lakan meletakkan djabatannja, apa- 
|bila perundingan antara delegasi 
"Iran dan delegasi “Inggeris menge- 

Inai penjelesaian persengketaan ten- 

tang minjak itu akan gagal. Ant. - 
UP - Rtr,   

   
    

aa at Sp 

EMARIN India dan Pakistan merajakan 

Lbahwa polisi sudah ' 

| pautnja 

  

Sebulan 

' Etjeran 

1 milimeter, 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

R. 

” 

Ym 
00,60 co... 

#8 

ADPERTENSI . 

Ikolom ...R. 00,70 

  

  

t 

laksamana muda Turner Joy 

  dilakukan, demikian BBC. 

Menurut UP perundingan jang ke 
25 itu sampai pada tingkatan baru 
dalam krisisnja. 3 
Pihak Utara memperingatkan me 

njetudjui garis demarkasi sepan- 
djang garis paralel 38 deradjat atau 
mereka bersedia untuk bertempur 
lebih landjut. 

Delegasi PBB menghendaki gen- 
tjatan sendjata hanja disepandjang 
garis pertempuran sekarang ini. 

Pengaduan Utara didjawab. 

Perutusan PBB dalam sidang itu 
mendjawab aduan komunis bahwa 
pesawat2 terbang PBB telah menem 
baki kendaraan2 komunis jang me- 
nudju kedaerah perundingan. 
Dikatakan, bahwa PBB tidak di- 

beritahukan lebih dahulu tentang ge 
rakan ini: oleh karenanja pimpinan 
PBB tidak akan mengusulkan untuk 
mengambil tindakan sesuatupun. 

Para utusan akan bersidang lagi 
pagi ini. 

tahun merdeka 
pertentangan terus 

hari kemerdekaan jg ke-4 
usul? P. M. India dan P. M. Pakis- tan menegaskan keinginan mereka bahwa negara? mereka harus beker- 

satu sama lain. 

  

Kursus Agama Tentara 

diresmikan 
Kemarin pagi bertempat di Ge- 

dung Negara, dibawah pimpinan 
Let. I. Burhany Tjokrohandoko dari 
Dinas Agama Tentara di Jogjakarta, 
dilangsungkan upatjara pembukaan 
kursus pendidikan Agama bg. Is- 
lam untuk Tentara. Angkatan-Darat 
dari garnizoen Kota. 3 : 

Tampak hadlir djuga Kapten Dur- 
jatman dari Dinas Agama Territo- 
rium IV (Semarang), Major Muljadi 
Djojomartono Koordinator Imam 
Tentara Djawa Tengah dan Kapten 
M. O. Martodjumeno, Imam Tentara 
Jogjakarta. S 

Dimuka para perwira dan pradju- 
rit sedjumlah “Ik. 200 orang itu, 

Major Muljadi Djojomartono antara 

lain menerangkan tentang arti 

kewadjiban tiap umat manusia. 

dan 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 

kursus sematjam itu akan diadakan 

tiap bulan sekali dan akan berlaku 

djuga di lain-lain garnizoen. 

Telah diangkat mendjadi Pemban 

tu Imam (guru) H. Junus Anis, H. 

Wasool Dja'far, H. Dalhar BKN. 
dan Moh. Mawardi. 

TAHUN VI — NOMOR 469 1G 

Mn Sangkake Korea: 

Panitya ketjil di 
Untuk mengurus soal garis demarkasi 

ALAN perundingan gentjatan sendjata kemarin pagi di Kaesong, 

  

ketua delegasi PBB mengusulkan pem 
“bentukan sebuah panitia ketjil istimewa terdiri dari 2 orang untuk me 
ngurus soal garis gentjatan sendjata. Perutusan komunis meminta su- 
paja usul ini diadjukan setjara tertulis. Perutusan PBB djuga mengu- 
Suikan pembentukan sebuah panitia jg. mendjamin diusahakannja sja- 
rat? kenetralan daerah dimana perundingan gentjatan sendjata sedang 

  

120 Hukuman dari Suka- 
miskin akan dibebaskan 
Menurut “berita dari jang  ber- 

wadjib, pada “tanggal 17 Agustus 
j-a.d. dari rumah  pendjara Suka- 

miskin ada kira2 120 orang huku- 
man akan dibebaskan. Ant. 

Kongres Esperanto di 
Munchen 

Rangkajo Datuk. Tumenggung 
jang selaku perseorangan dari In- 
donesia menghadliri kongres Es- 
peranto Internasional ke-36 di Mun- 
chen selama 4 sampai 11 Agustus 
menulis bahwa kongres tersebut di 
hadliri oleh kl. 2000 anggota jang 
mewakili 42 negara. Selain dari 
negara2 Barat djuga hadlir wakil2 
dari . Djepang, Mesir, Amerjka, 
Australia, Tiongkok, sedang dari In-. 

donesia njonja Datuk Tumenggung 
sendiri jang mendjadi anggota dari 
Universala Esperanto Socio. 

Rangkajo Datuk Tumenggung 
dalam kongres tersebut menerang- 
kan tentang arti ,,Pantja-Sila” da- 
lam bahasa Esperanto. Soal Indo- 
nesia ini menarik perhatian besar 
dari wakil2 berbagai negeri dalam 
kongres tersebut. Ant. 

Pn 

Mobil ,,Nasiona!” ketemu 
Kemarin dulu mobil sk. ,,/ Nasional” 

jang 11 bulan jl. diserobot orang di- 
dekat Ngawen (Semarang), Hiantar- 
kan polisi Malang kepada redaksi 
sk. itu. 

Tjet dan mesinnja diganti, jang 
lain masih utuh. 

Mobil itu diterima dengan terima 
kasih atas kegiatan pihak polisi. 

  

Pertemuan ramah tamah 
Djapendi dgn kepala2 
djawatan dan pers 

kemarin malam pertemuan ramah 
tamah di Balai wartawan dengan 
kepala2 djawatan Daerah Istimewa 
Jogjakarta dan para wartawan. An- 
tara lain tampak Pak Honggo- 
Wongso. 

Ini dimaksudkan untuk memper- 
erat hubungan satu sama lain da- 
lam mendjelang hari ulang tahun 
ke-6. kemerdekaan negara kita. 
Agar dengan demikian pekerdjaan 
dimasa datang bisa “lebih lantjar. 
Dan djuga pertemuan itu sekedar 
peringatan untuk memperingati sa- 
tu tahun terwudjudnja kembali ne- 
gara kesatuan, sesudah kita  me- 
ngalami RIS. 

Sebagai diketahui pada tg. 15 
Agustus 1950 ditandatangani presi- 
den Sukarno piagam untuk pelaksa- 
naan negara kesatuan itu. 

Sdr. R. M. Darjono, setelah me- 
ngemukakan hal diatas memper- 
kenalkan diri dengan resmi kepada 
hadlirin, karena sebelum itu belum 
ada kesempatan untuk memperkenal 
kannja sebagai kepala Djapendi.   Pertemuan itu dihiburi oleh orkes 
Bromo. 

RAZZIA DI TJIREBON : 

Lebih dari 100 orang ditangkap 
ENIN pagi jl. polisi Tjirebon dengan dibantu oleh Mobiele Brigade jang didatangkan dari Bandung telah 

Orang? jang mengganggu keamanan dikota Tjirebon. 

mulai bertindak terhadap 
Menurut berita 

tidak resmi lebih 100 orang telah Gitangkap. 

Pihak berwadjib di. Bandung me- 
nerangkan bahwa tindakan di Tjire- 
bon itu tidak ditudjukan kepada se- 
suatu golongan atau partai terten- 
tu melainkan hanja tindakan untuk 

memberantas kedjahatan2 jang da- 
lam waktu belakangan ini makin 

meningkat dikota tersebut sehingga 
merupakan tantangan terhadap ke- 
kuasaan pemerintah, 

Kedjahatan?2 meningkat. 

Tentang kedjahatan2 diterangkan 

bahwa pendjahat2 itu bukan sadja 
pada waktu malam tapi djuga pada 
waktu siang hari memainkan rolnja 

besar dan ketjill  Laporan2 ten- 
tang pembegalan2 dan perampokan2 
oleh orang2! bersendjata pada siang 

hari didjalan ramai,  penggedoran 

barang2 dipelabuhan, didalam auto- 
bus2, dalam kereta api, pemerasan 
wang dengan antjaman pentjulikan 
dsb. nja makin meningkat  djum- 
lahnja. 

Selandjutnja diterangkan djuga 

tjukup bersi- 
kap sabar dan waspada. 

'— Lepas dari instruksi pusat. 

Setelah keadaan di Tjirebon itu 
dirundingkan dengan matang2 an- 

tara instansi2 resmi di Bandung 
dan rantjangan disusun, maka alat2 
pemerintah baru bertindak.  Dite- 
gaskan bahwa tindakan ini lepas 
segala instruksi dari pusat jang 
baru2 ini diterima di Bandung dan 
sama sekali tidak ada  sangkut- 

dengan peristiwa Sumatera 
Timur. Lagi pula tindakan itu te- 
lah direntjanakan sebelumnja ada 
pengumuman pemerintah tentang 
tindakan tegas. 

Laporan lengkap tentang tinda-   kan di Tjirebon itu sekarang se- 

    

dang ditunggu oleh instansi 
berwadjib di Bandung. 
keterangan... dari pihak 
Bandung. Ant. 

jang 
Demikian 
resmi di 

Panitya 17 Agustus Ma- 
lioboro tetap berdiri 

Putusan rapat. darurat. 
Kemarin malam Panitia Rakjat 

17. Agustus 1951 jang ada di Malio- 
boro 16, Jogja, telah mengadakan 
rapat darurat dengan para anggota2 
nja berkenaan dengan adanja' pe- 
ngumuman dari Pemerintah, bertem 
pat di Balai Harsono. 

Setelah rapat menindjau dan me- 
rundingkan soal pengumuman Peme- 
rintah, maka diputuskan" oleh ta- 
pat untuk mengadjukan resolusi ke- 
pada Kepala Daerah Istimewa Jog- 
ja, - Pemerintah Pusat, parlemen, 
dll. Isi daripada resolusi tadi al. 
menjatakan mengadjukan protes ter 
hadap dikeluarkannja pengumuman 
Pemerintah, melaksanakan program 
panitia "aka XT. Agustusy1951 dgn 
disertai “ampanje penerangan  ten- 
tang adanja tanda? bahaja mili- 

t 

terisme. 

SUNGGUH? TERDJNDI 
PERTANDINGAN bulutangkis di- 

halaman bekas KNP Jogja semalam 
mendapat perhatian besar. Bukan se 
keliling lapangan pertandingan sa- 
dja berdesak2 orang menonton, di- 
atas2 pagar disisi, diatas pohon se- 
belahnja, diatas pertinggian gedung 
bekas KNP dan diatas Sepedanja 
masing2. Malahan 7 buah mobil 
turut berderet smenonton” ! 

       

    

usulkan PBB 

Atas usaha Djapendi - diadakan -



       
        

   
    

      

   

    

    
   

  

   
     

    
    
    
   
   
   
   
   

   
   

   

  

   

   
   
    

     

    

          

   
   

ang telah dinjatakan dituti 
ian diter AN oleh So j    

8 Sta debit pia lan sda jang 
diadakan oleh pihak pengusaha, bah 

“perusahaan tenun. »Mu' alim” 

'ruskan membajar kepstin aaruh. se- 

djadi sengketa, Ja “sedjak sekira 
enam bulan JE: : 

    

    

   
    

    

      
    
    

    

   

Ian gadjih, 1 sarung dan Ri 
natura itu, dapatlah dianggap se- 

ag21 uang tunggu". $ 

"Tentang pembukaan “perusahaan 
“kembali seperti'd disebutkan. diatas di Ku 
dasar kan Panen masih ada | 

Ya buruh Mu'alim kini ada 

        

    

  

    

    

      

    

   

  

   
   
   
         

    
      
   
      

“jat dalam memperingati, hari 17 
Agustus tahun ini. : 

Achirnja dalam statement. BPP 

| Nasional, Hari Persatuan N 

(memperdjuangkan - 
proklamasi 17 Agustus 1945. Dian- 

Ba" i 
nf mem otes 

aa statement ter ' 
| kepada seruan 

k sat kep 
: orang2 jg 
an tdak ergab ng da 

2 Sat bapa. sa 
tatement itu Ps 

« ebut Mau memonopo- 

era PeneaA Hari Ra.| 

T Ha aa jang “telah Mean un | 
uk mendekati Panitya Pemerintah 

tik mempersatukan Giri, ta- 
tidak berhasil. 
PP menjatakan penjesalannja 

.dan memprotes Pemerintah jang ti 
ak memperhatikan keinginan2 rak 

itu dinjatakan seruannja supaja rak 

sik up. “Pemerintah jang hanja menga 

ken, BPP “itu miui Pemerintah itu melalnggar hak? 
i jang MAAN “oleh Saga 2. Dasar. Manna 

    

“ 

| dibentuk oleh Pemerintah 
uar panitya jg. diketuai oleh 

    

    - 
| tara jang dibentuk oleh Pemerint ah, 

apa jang Tas 
RSI ata Ant, 

  

. Kabinet biarakan Oa : 
.amanan 

Dalam rapatnja Selasa Baba 
| jang: “djuga dihadiri ' 
Presiden Moh. Hatta, . kabinet te- | 
lah mengadakan tindjauan lagi | ten- 
tang keadaan Keamanan pada dewa- 
sa ini. 

Dan sesuatu Keterangan mengenai 
hasil2 pembitjaraan dewan menteri 

  

    

  

|dalam soal keamanan ini, pemerin- | 

tah tidak. sedia .memberikannja. 
.Pengumuman2 mengenai soal ini 

telah tjukup banjaknja”, demikian 
| Menteri Penerangan Mononutu se- 
waktu diminta sesuatu pendjelasan 
mengenai soal keamanan tersebut. 

Selain daripada itu kabinet telah 
menjetudjui pembentukan suatu. Ba- 

| dan Jajasan untuk mengurus segaia j 
jassuan jang bersangkutan dengan 
“nasib para invaliden. 

'Selandjutnja dewan menteri menje 
tudjui pula suatu rantjangan kepu- 
tusan Presiden tentang pembentuk-   jat tetap mendjundjung tinggi arti 

17 Agustus sebagai Hari Revolusi 

dan hari pembulatan tekad untux 
kembali hasi | 

djurkan supaja 17 Agustus diper- 
ingati setjara mendalam dan rasa | 

"| solidariteit nasional jang teguh di- 
tempat masing2 menurut keadaan- | 

-nja. 
/djak .,,peristiwa” Mw'alim itu men- | j Mamak PSI) 

Beta dengan perajaan 17 
“Agustus, Partai Sjarikat Islam In- 
donesia mengeluarkan maklumat ke 
pada segenap pimpinan tjabang dan 
komisaris2 resort diseluruh Indore- | 
sia jang maksudnja supaja Hari Na 
“sional itu dapat divajakan daiam ke 
adaarn: jang sebaik-hahknja. 
Berhubung dengan itu PSI lebih 

landjut . menginstruksikan ' kepada 
anggota2nja dimana ada panitya jg 
Gibentuk oleh Kepala Daerah, supa 
ja mereka, terutama sekali jang se 
karang duduk didaiam Panitya2 Pe        

  

:200 orang. | 
  

  

   

   

        

    

   
      

      
   
     

     
   
    

  

   

       

   

    

    

     
     
    

    
          
    

    

   

        

   
    
    

    
   

      
          

   
   

     

      
     

    
   

   
   

Sawah tambah. 

: surplus 
   

: Djumlah panenan jang sekian be 
| sarnja itu diperoleh dari tanah2 pe 

 nja ada 72.000 hectare, jaitu 34000” 
cetare.sawah2 jang menghasilkan | 

padi2 kering, dan 38000: hectare dari! 
2 tanah2, terhitung tambahan2nja, jg 
| menghasilkan padi2 walikan.  Ma-. 

ing2 itu setiap hectarenja “rata2 |. 
menghasilkan 17 kwintal padi. 

Tanah jang seluas itu dan hasil2 
adi jang sebesar itu diperolehnja 
ain dari pindahnja tanah2 tana- 

man tebu dari paberik2 gula jang 
tup sedikitnja 4 X 800 hectare, 

| djuga karena adanja tindakan? per 
Kap oaa menngaran padi jang, de 

“ling netangab" jang ta mudjang 2 
Pan. Tangani nd na 

, jang diana 
oleh alga tani daerah: Kabupaten 
Pati, selainnja katjang2 tanah dan 

ebut belakangan ini tersedia tanah 
seluas 745 hectare 
hectarenja menghasi: 

1 ang 

“mai dalam kalangan. udagar? hasil 
“bumi bangsa Monghon., Ke :   

“Ju naiknja ada 1594 

anaman padi jang dewasa ini Juas 

| barkan, bahwa menurut berita2 

dapat gangguan? dari perampok jg 

    

"“kan sebelumnja, dan di desa Kepel | 

| Metak dipersimpangan Gjalanan be- 
'sar dan trem jang menghubung Ku 

—(baru2. ini terdjadi perampokan. 

edele djuga jang terutama dja- | 
ing, dan untuk tanaman jang ter | 

-orang wanita berumur.1T tahun jg. 

Kh : 

rajaan 17 Agustus diluar dari Pani. 

Kab. Pati hasilkan 1,2 djuta 
2... kwintal p adi 

3. Ta hectare 
(Oleh: Wartawan KR. di Semarang). 

ADA waktu sebelum perang “Pati termasuk daerah minus, ma- 
'ka dewasa ini bisa diharap. akan lebih dapat serba mentjukupi ke- 

utuhan sendiri didalam soal beras, kahkan mungkin akan mempunjai 
besar. Ini dibuktikan ajuga dengan adanja keterangan dari fi- 

(hak resmi didaerah tersebut, jang menjatakan, bahwa pada achir tri- 
na ke-H tahun ini Kabupaten Pati telah NN an sena 

an Panitya Negara Urusan Pertam- 
K bangan dalam mana akan duduk ba- 

asional ! ik orang2 dari kalangan pemerintah 

an dan dari D.P.R. maupun orang2 
ahli. 
Djusa kabinet telah mendengar 

kata permulaan dari Menteri Perbu- 
ruhan Iskandar Tedjasukmana ten- 
tang Undang2 Perburuhan Darurat 
jang akan menggantikan peraturan 
militer pusat no. Mena —/Ant. 

Hari proklamasi di Pur- 
wokerto 

Dari sumher jang lajak dipertjaja 
| didapat keterangan2, bahwa biaja pe 
|ringatan 17 Agustus di Purwokerto 
akan berdjumlah Ik. R. 13.500. 
SOBSI dengan disokong oleh sere- 

kat2 buruh jg. ada dibawahnja mem 
bentuk Panitya Peringatan 17 Agus 
tus tersendiri Tapa Panitya 
Umum. 

Anak? jatim piatu jang Hip diana 
di Rumah Jatim Piatu Pjawatan So- 
sial di Banjumas, Purwokerto, Tjila- 
tjap dan Bandjarnegara dalam mera 
jakan hari 17 Agustus akan menga- 
dakan pertandingan2 kasti untuk me 
rebut wisse! beker masjarakat Tjila- 

tjap. 

Pada Hari 17 Agustus akan terbit 
nomor pertama dari Madjallah BE- 

|RITA DAERAH, ialah satu2nja ma- 
Gjallah dari Djawatan Penerangan 
Kabupaten Banjumas. 

Djuga pada hari itu akan diterbit- 
kan. buku peringatan hari prokla- 

masi. 

  

Go “1 Giok dapat 
hadiah ke-ll dan III 

- Kawat jang diterima dari Amster- 
Gam menjatakan, bahwa djago bere-   12241000 - kwintal padi kering dan padi walikan. 

mi diketahui, bahwa untuk padi bu 
sedang untuk. 

padi tjere ada 259: $ 
  

Daerah Ditepara masih 
ada gangguan perampok 

Korr. kita di Semarang  menga- 

jg 
terlambat diterimanja | dari Pantai 
Utara, ternjata bahwa tidak beda 
Seperti dilain2 daerah, belakangan 
ini daerah Djepara djuga masih ter 

bersendjata. : 
Sementara itu pada waktu sepe- 

  

daerah ketjamatan Majong jang ter 

dus dengan Djepara dan Welahan, 

  

Tergelintjir. dan melahir- | 
kan 3 anak kembar 

| Didesa Kalioso pada baru2 ini se- 

mengandung 7 bulan djatuh tergelin 
tjir dan mengakibatkan seketika itu 
dilahirkannja 3 anak lelaki kembar 
dari kandungannja. Dua diantaranja 
kepntih-putihan dan lainnja kemerah 

merahan warnanja, tetapi semuanja | 
meninggal sesaat kemudian dan wa- 
nita tsb. kini dirawat dirumah Apik 

  

       

  

    
    
     

   
    
   
   
   
   

    

     

   

   
    

   

   

  

      
   
    
       

  

     

  

pasukan 
"Anare dan kaum Itomunis Men Utara Jeng dapat Wtaneikny oteh 

diberi kesempatan. untuk 
elah terlantar karena perang itu. Gambar: 9 anak Korea Utara dipo- 

er Rena Pt seoang djuru rawat perempuan militer. PBB de 
YAAA tempat peladjargunja. 

   

pemetjatan tsb.,   
melandjutkan peladjaramnja, yg   

nang Indonesia jg turut dalam rom- 
bongan pemuda Indonesia ke Youth 
festival di Berlin jaitu Go Tjian Giok 
telah berhasil memperoleh hadiah ke 
-2 dalam perlombaan berenang dja- 

Wertheim seluk Naa 

-|dangannja mustahil seorang demo- 

'lorang seperti Schacht jang dianggap 
“umum sebagai musuh demokrasi. Ta 

| Fpi ia mengutjapkan -harapan bahwa 

keadaan di Indonesia 

  

“oleh Wakil : 

»Gadjah Mada" 
| Karena Schacht datang, 

Prof. Wertheim' dengan menjata-   

undangan Prof. Sardjito ketua Unis 
versiteit ,,Gadjah Mada” dengan pc- 
rantaraan surat pada ,Gadjah Ma- 
da” dan wakil. Komisaris Agung 
Djumhana. ' Alasan “jang dikemuka- 
kannja ialah bahwa menurut pan- 

  

krat sedjati akan mengundjungi In- | 
donesia sebagai tamu pemerintar | 
bertepatan dengan kedatangan se-   

akan segera 

TI berkembang 'sedemikian rupa hing- 
ga mengizinkan serta memberi ke 

  

(sempatan lagi padanja untuk. mo- 
| ngundjungi Indonesi 

  

dan menjuni- 

bangkan tenaganja pada pembangun 
an di Indonesia terutama dalam la- 
pangan pengadjaran. Selandjutnja 

Prof. Wertheim mengharapkan pera 
jaan 17 Agustus jad.” diselenggara- 
ikan selaras dengan: tjita2 Prokla- 
masi 1945. Demikian Prof. Wertheim 

     
kan sangat menjesal telah menolak | 

Penditikah Akan babu 
8 « dak bidjaksana 

Tenjang soal Djema' ah 
Hadji. 

Djurubitjara peme rintah, Lawak 
ditanjakan apakah tindakan jg akan 
Giambil pemerintah daiam soal pe- 
Ingiriman Djema'ah Hadji. Indonesia 
tahun ini berhubung dengan demon- 
strasi para djema'ah didepan Kemen 
terian Agama dan DPR kemarin si- 

ang itu, menerangkan bahwa, soal itu 
akan diurus oleh pemerintah dengan 
kebidjaksanaannja. 

Pertarijaan apakah soal, ini dapat 
menjebabkan - berhentinja  Wachid 
Hasjim dari djabatan Menteri Aga- 
ma dewasa 'ini, didjawab oleh djuru- 
bitjarad tsb. bahwa soal keberhentian 

jang demikian itu adalah tergantung: 
kepada sikap dari partai2. pemerin- 
tah dalam parlemen, —Ant. 
. :   

(Lulus udjian fakultet 
kedokteran 

Kedokteran. di Djakarta. untuk :   
| dalam surat — penolakannja. 

Prof. Wertheim adalah mahaguru 
dalam sociologie dan sedjarah hasu 

“Indonesia pada. fakulteit politik dar 
sosial Amsterdam, dahulu ia Peka 
mendjabat ketua “perhimpunan Ne- 

(deriand — Indonesia. Ia tadinja ine- 
nerima undangan untuk mengun- 
djungi Indonesia dan ia akan mem- 
berikan tenaganja dalam lapangan 

Perlengkapan IL (C. Il) nona2 
J. Widatoen dan L.A. Tamaela. 

Keahlian I (D.I.) Ida Bagus: Oka, 
Tan Gen Tik, Tie Ging Tjiiang, Soe 

'kaman Soemarjono, Zainal Abidin, 
ona Kauw Tjong Swan Nio dan njo 

nja Asmini Murti Jusuf. 

Dokter/I (Semi-arts) Kwik Kiem 
Swie, 

Dokter JT (Arts) nona Clementin 
|Vera Bochem dan Ong Liang Kiong.   pengadjaran. — Ant. —Ant. 
  

beberapa   

  

D Persatuan D jaksa, 

PERUN DINGA N PERSA DJA-PEMERIN TAH: 

Degradasi ta” diadakan bagi 
djaksa : 

Usul Persadja dioper Pemerintah 
ALAM pertjakapan dengan ,,Antara”, 

-djaksa (Persadja), menerangkan, bahwa pembi- 

anggauta Pengurus Besar 

tjaraan jang telah dilangsungkan antara utusan Persadja, Kementeri 
an Kehakiman dan Kementerian Urusan Pegawai telah memperoleh pe 
njelesaian jang memuaskan. 
surat kepada para @jaksa diseluruh 

Dalam perundingan jg diadakan 
beberapa waktu Aa pihak Ke- 
menterian Kehaki dan Urusan 
Pegawai telah menerima baik un- 
tuk menghilangkan peraturan2 dlm 

“hal penjesuaian jang berarti degra- 
dasi bagi beberapa djaksa dan un- 
tuk membuka kemungkinan2 penje- 
lenggaraan djabatan jang dapat di 
persamakan dengan magistraat. 

Mengenai kedudukan magistraat 
dulu a.l. sebagian dilakukan oleh as 

sistent-resident. » 

Tentang soal penghargaan dalam 
hal penjesuaian, pihak Kementerian 
Kehakiman telah mengoper usulz 
Persadja dan akan mendjalankan- 
nja sepandjang dapat diselenggara- 
kan menurut “batas2 PGP 1948. 

Selain daripada. itu Persadja te- 
lah mengemukakan pula soal me- 
ngenai tempat k udukan Djawatan 
Pengadilan. Negeri dan Kantor Ke- 
djaksaan dalam. suatu negara-hu- 
kum. Untuk ini harus ditjarikan du   lu suatu modus dan soalnja ditunda 

Pada tgl. tsb. di Purwokerto akan | untuk ditindjau lebih saksama, se- 
dibuka Pasar Malam dialun2 kota. | dang mengenai gadji akan dipeladja 

ri oleh Panitia Gadji karena ada di 
luar batas2 PGP. — Antara. 

  

Pakistan Day di Djakarta 
Untuk merajakan hari ulang ta- 

hun kemerdekaan Pakistan, Selasa 
malam jl. Duta Besar Pakistan, Dr. 
Omar Hayat Malik, mengadakan re- 

sapsi diruangan atas Hotel des Indes 
jang mendapat perhatian besar dari 

rak 100. meter renangan punggung ' pembesar2 Indonesia dan korps. di- 

(erawl) dan hadiah ke-3 renangan 
'kupu2 djarak 100 m. Waktu jang di- 
buah Go Tjian Giok itu jalah 5 me- 
nit 11,5 detik jang berarti perbaikan 
rekord negeri Belanda dengan wak- 
tu 5 menit 13:9 detik. Hadiah ke-1 
dalam perlombaan tsb. dimenangkan 

“oleh pemuda Hongaria. —Ant. 

i plomatik. Diantara hadirin tampak 
Perdana Menteri Sukiman, Wakil 
Perdana Menteri Suwirjo, Presiden 
De Javasche Bank Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara, . Kepala Staf Ang- 
katan Perang Kolonel Simatupang   dan Sukanto, Kepala Polisi Negara 
Indonesia. —Ant. 

  

S. B. Rokok Indonesia rentjanakan 
gelombang aksi 

(Oleh Wartawan KR di Djw. Timur) 

MN an berita jang Kami terima menjatakan, bahwa kini oleh 
PB SBRI jang berkedudukan di Surabaja sedang  direntjanakan 

sebuah »gelombang aksi” terhaflap pihak B.A.T. apabila pihak madii- 
kan tadi sampai tanggal 15 Agustus jad. ini tetap membandel, tidak 
suka datang memenuhi panggilan dari Kantor Penempatan Tenaga 

guna merundingkan soal pemetjakan 2 orang buruh B.A.T. di Pameka- 
san pada bulan 6 jl. 

Duduk perkaranja jang diperoleh ' 
wartawan kita dari pihak jang me- 
ngetahui mengenai soal tsb. adalah 

ea ' 

Pada bulan enam jl. oleh B.A.T. 
Pamekasan telah dipetjat dua orang 
pengurus SBRI (ketua dan penulis) 
tjabang Pamekasan. Soal tsb. ke- 
mudian oleh SBRI diserahkan kepa- 
da Kantor Penempatan Tenaga. Oleh 
KPT pihak madjikan diundang utk 
adakan pembitjaraan mengenai soal 

tetapi hingga tiga 
kali diundang, B.A.T. tidak pernah 
datang dan: tidak. memberi tahukan 
sebab musabahnja. 

Hal jang sematjam itu menimbul- 
kan ,,kedjengkelan” dipihak S.B.R.I. 
dan oleh karenanja lalu akan me- 
ngadakan aksi seperti jang disehut- 
kan diatas. 

Pada tanggal 16 Agustus 1951 
|serr tjahang Surabaja dan Pame- 
'kasan akan mengadakan demon- 
strasi menudju ke-BAT. Demon- 
strasi tsb. akan singgah. 
KPT sebagai protes dan minta per- 
tanggungan djawab kepada Peme- 
rintah jang sudah diserahi Mn 
saian soal tsb. 

  

Bila dengan aksi jang demikian | 
itu belum berhasil, maka pada tg. 
20 Agustus demonstrasi 
akan diadakan oleh SBRI di Sura- 
baja,. Pamekasan, Semarang, Tjire- 
bon, Garut dan Djakarta. 

Bila aksi itupun masih belum 

menghasilkan, maka mulai tanggal | 
LL Sam pai. db Agustus ini, 
SBRI akan mengadakan sitdown- 
Strike tiap hari 3 djam lamanja.. 

Bila dengan demikian 'pihak ma-   

djikan masih tetap membandel, ma- 
ka SBRI masih akan menentukan 
sikapnja lebih landjut lagi. , 
| Perlu  didjelaskan disini, hahwa 
semua aksi itu akan dilakukan, apa 
bila dalam waktu lima hari (tg. 10 
sampai 15 bulan 8-'51) pihak BAT 
tetap kepada pendiriannja jang se- 

mula, tidak suka berunding. 
Kabar selandjutnja menjatakan, 

bahwa untuk menjelesaikan soal 
sengketa itu, kini di Surabaja telah 
dibentuk sebuah ,,panitya  ad-hoc” 
terdiri dari Kantor Penempatan Te- 
naga, Kantor Penjuluh Perburuhan 
Surabaja dan Kantor Pengawas Per 
buruhan Propinsi Djawa Timur. 

Demikian dikabarkan kepada war 
tawan kita di Surabaja. 

  

     

Hal ini sekargag telah didjelaskan dengan 
Indonesia. 

  

16 Diplomat RRT tiba 
di Hongkong 

16 Orang diplomat dari RRT jang 

xesia oleh pemerintah Indonesia itu 

telah tiba di Hongkong hari ini agn. 

kapal ,,Tjitjalengka”. 

lak memberikan sesuatu keterangan. 

Mereka meno- 

Dari kalangan jang mengetahui di 

dapat kabar, 16 orang 

RRT tsb. akan menunggu di Hong- 

bahwa dari 

kong, hingga ada penjelesaian soal- 

nja antara Peking dan Djakarta jg. 

memutuskan kembalinja mereka ke 

Indonesia. 

Demikian diberitakan UP 
Hongkong. —Ant. 

dari 

  

Telah lulus udjian pada Fakultet | 

telah ditolak kedatangannja ke Indo 

    
      
    

  

   

Pemantjar radio 7'1, KW utk fogja 
! sampai di Djakarta 

EPALA Studio RRI Jogja Hadisukanto jang baru sadja datang dari 
Djakarta menerangkan, bahwa 

tengkan pemantjar 115. KW Gari Amerika Serikat jang 

untuk enda- pesanan Pemerintah 
dimaksudkan 

untuk pembangunan Studio RRI Jogja aehir bulan jl. telah sampai di 
Djakarta, Dan kini menunggu pengirimannja dengan 
Pesanan pemantjar itu dilakukan 

Djika pemantjar itu dapat diuda 
ra kira? 3 bulan lagi, maka suara 
Jogja akan bergelora diatas Nusan 
tara ini lebih sempurna dari pada jg 
sudah-sudah sebagaimana diharap- 
kan dari pendengar2 disegenap pe- 
loksok berdasarkan laporan2 jang 
diterima, « 

Jogja Pusat Perdjua- 
ngan dan Kebudajaan. 

Dalam pada itu diterangkan, bah 
wa maksud Pemerintah untuk mem 
perbesar kekuatan pemantjar Stu- 
dio Radio Jogja dari 3 KW mendja 
di 715 KW itu, terutama mengingat 
Pusat Perdjuangan Kemerdekaan di 
masa jang lalu. Pusat kebudajaan 
Gan sebagai penghargaan bekas Ibu 
Kota Republik Indonesia. Dari dulu 
suara Republik 'Indonesia - (Jogja) 
didengungkan disegenap  pendjuru 
“dunia. 

Pembangunan studio jang diren- 
tjanakan mempbunjai bentuk dan su 
Sunan termodern bagi Indonesia di 
Jagja, disesuaikan djuga dengan ke 
dudukan “ kota Jogja. Bangunan 
akan mempunjai bentuk ketimuran, 
tetapi ,,inrichting” sesuai dengan ke 
perluan technik radio. 

Bantuan ra'jat diharapkan 
Untuk pembangunan Studio Jog-   

menjelesaikan 

  

ja itu dinerlukan- 2' tempat chusus, 
jaitu di Demangan (Balapan) untuk 

gedung pemantjar jang luasnja kl. 
1660 M2 dan di Djalan Tjode 4, un- 
tuk Studio, sechouwburg. dan kantor 
RRI jang akan memerlukan tempat 
seluas 5000 M2. Beaja pembangunan 
olen Pemerintah" Pusat telah disedia 
kan, tetavi jang” kini masih belum 
dapat dipetjahkan ialah soal penje- 
jesajian tanah2 tersebut jang akan 
mendjadi tempat pembanguran. 

Wakil Kepala Daerah SP Paku 
Alam telah menjanggupkan untuk 

soal tanah  Dema- 
ngan, sedangkan Djawatan Peker- 
djaan Henan dan Djawatan Gedung 

    

       

  

pun - sedan menjelesaikan tanah 
di: Djalan # njoae 4. Dengan “ke- 
sanggupan2 itu semua jang akan 
mengartikan bantuan jang besar se- 
kali, kita tetap mengharapkan pe- 
njelesaiannja dengan bukti2 jang 
'njata. 

Dalam hal ini ra'jat sendiri sebe- 
narnja akan diudji sampai dimana 
kerelaannja menjerahkan sebagian 
dari tanahnja untuk kepentingan 
pembangunan negara, sebab pembe 
Han2 itu. bukannja dengan ' harga 
paksa, sebaliknja ra'jjat djangan 
mengharapkan bahwa Pemerintah 
selalu tjukup uang untuk membeli 
segala sesuatu «4 

Djuga dikemudian hari, djika sia 

ran2. dari Jogja lebih sempurna, Pe 

        

  

lek Ketua Panitya   
paten Sukohardjo. 

Jang mendapat hadiah pertama 
ialah Katjamatan Kartosiro berupa 
uang R 10.000.— Nomor dua, Ketj. 

Bendosari dan Gatak, masing2 men 
dapat R 5000.— Nomor tiga, djatuh 
pada Katj. Sukohardjo dan: Modjo- 
laban, masing2 R 2.500— Nomor 
empat, dimiliki Katj. Polokerto, Bu 
lu dan Baki, masing2 mendapat 
R 1.500—. Nomor lima, ialah Katj. 
Grogol, Weru, Tawangsari dan Ngu 
ter, masing2 mendapat R 1000.—. 

Selain itu diberikan idjazah kepa 
da 38 petani, jang pada waktu dia- 
dekan'perlombaan padi telah menun 
@jukkan pekerdjaan jang luar bia- 
sar 

Sehabis penerimaan hadiah dan 
idjazah, dilakukan pembubaran dari 
Panitya Perlombaan Padi Kabupa- 
ten Sukohardjo oleh Bapak Bupati, 
Ketua Panitya, diachiri dengan per 
tundjukan2. 

R 9 djuta tambahan hasil. 

Dalam kata sambutan oleh Wakil 
Inspeksi Djaw. Pertanian Rakjat 
Provinsi pada penerimaan hadiah 
perlombaan padi Kabupaten  Suko- 
hardjo menjatakan bahwa dergan 
adanja perlombaan padi, jang diu- 
tamakan tentang tjara mengerdja- 
kan, menanam padi, 
tiap ha. sawah   2 kwintal dari biasa. Kalau tiap ha. 

4   ternjata hasif' 
dipukul rata lebih | 

  

Met of zonder hadiah giat 
bertjotjok tanam 

Penerimaan hadiah perlombaan padi Kab. Sukohardjo 
ADA hari Senin jl. di BPMD Palur 
penerimaan hadiah perlombaan redi untrk Kebunaten Sukohardio. 

Hadiah berupA uang dam idjiazah di berikan oleh Bupati Sukohardjo se- 
Perlombaan Padi 

Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Kares. Surakarta! 
Djawatan Pertanian Provinsi Djawa Tengah dan instansi? resmi Kabu- 

(Sole) telah dilangsungkan 

Kabupaten, disaksikan. oleh 
Wakil Inspeksi 

dihitung dengan harga R 40.—, tam | 
bahan hasil seluruh Djawa jang me 
liputi 1.130.000 ha., mendjadi 2.269. 
000 kw. atau lebih kurang seharga 
R 9.000.000.—. 

Dikatakan bahwa pada waktu mi 
Indonesia kekurangan beras 600.000 
ton, sedangkan beras jang dimasuk 
Kan dari luar negeri hanja 75.000 
ton. Kesempatan untuk mengimport 
beras lagi dirasakan tidak mung- 
kin. Maka diharapkan kepada para 
petani supaja lebih giat dalam me 
nanam padi dengan tjara2 jang se- 
baik-baiknja. 

Met of zonder 
petani harus giat 
kerdja. 

Dalam kata sambutan sdr. Su- 
prapto, Kepala Djawatan Pertanian 
Rakjat Kares. Surakarta, menjata- 
kan bahwa dalam perlombaan padi 
jl. jang terpenting bukannja Hadi- 
ah, akan tetapi keinsjafan petani 
Galani tjara  mengerdjakan tanah- 
nja. Kesuburan tanah dan iklim bu 
kan sjarat tertentu untuk 'mema- 
Gjukan hasil, harus dipelihara dju- 
ga tjara2 mengerdjakan tanah dan 
tjara menanam padi. Sebagai. penu- 
tup diserukan supaja ' para petani 
set: of zonder” hadiah giat beker- 
dja. 

hadiah 
be- 

  

Perguruan tinggi “kedokteran Jogja 
diperluas 

Ditaksir beajanja R 900.000 
'AKULTET Kedokteran Kadipaten dari P.T. Gadjah Mada” 

teltr lama dirasakan kekurangan ternpai. 
Jogja 

Salah satu sebab kesuli 

tan itu ialah. masih adanja beberapa keluarga Kraton jang mempergu- 

nakan beberapa ruangan. 

Untuk mengatasi segala kesuli- 
tan itu sedjak beberapa bulan jl per 
guruan tinggi tsb telah mengambil 
tindakan: akan menambah beberapa 

gedung baru. 
Didalam halaman muka. dari fa- 

kultet ini, dimuka pintu gerbang 

kompleks perguruan tadi, sedang di 

kerdjakan 2 gedung masing? dgn 
ukuran 20 X. 8 m. Direntjanakan 
kedua gedung itu dipergunakan un 
tuk poliklinik gigi. Disebelah kiri 
pintu gerbang sedang dikerdjakan 
pula sebuah gedung sebesar 6 X 12 
m, dan akan dipergunakan . untuk 

bagian anatomi, Beaja jang disedia   

kan untuk ketiga gedung tsb sebe- 
sar. R:182.009,--, 

Kemudian dihalaman dalam | se- 
dang dibangun sebuah gedung lagi 
Gengan ukuran lebih besar dari jang 
fsb diatas tadi. Gedung ini akan di 
pakai untuk rumah sakit dan akan 
dapat. memuat Ik. 12 orang pasien: 
Untuk pembuatan gedung ini dise- 
Ciakan uang sebanjak R. 680.000. 

Selandjutnja didapat. kabar 
pihak jang mengetahui, bahwa kini 
sedang dipertimbangkan akan 
membangun (memperbaiki) balai 
pengobatan, jang setiap harinja di- 

bandjiri oleh “tidak “kurang 140 
orang. Balai pengobatan ini kini 
mempergunakan ruangan jang sem 
pit, sedang djika turun hudjan para 
pengundjung susah mentjari perlin- 
dungan. : 

dari 

" Wanita 

| Kalarang 

segera ke Jogja. 
tahun 1949 jl. dari paberik RCA, 

merintah akan memberikan peman- 
tjar jang lebih kuat lagi dari 11 
KW itu. na 

Pilem perdjuangan Indo- 
nesia utk Jogja 

Untuk menjongsong hari 17 Agus- 
tus jad. oleh Djawatan Penerangan 
akan diterima sebuah pilem sedja- 
rah perdjuangan bangsa Badan 
Pilem ini menurut berita jang. 
terima dari Kem. Penerangan pb 
marin akan sampai di' Jogja pada 
tg. 16-8 jad. dan akan diputar di- 

Tjontoh/peternakan tetap 
di Alun2 Utara 

Di Alun2 Utara dalam salah suatu 
bangsal terdapat peternakan, ung- 

gas. Tempat peternakan tadi dimak- 
sudkan akan diadakan untuk waktu 

jang tidak tertentu, dan sebagai tem 
pat pameran bagi rakjat. Ditempat 
inipun rakjat dapat mendapat pene- 

rangan2 jang berhubungan dengan 

pemeliharaan unggas. Selain daripa- 
da itu disini diadakan pertjobaan2 
dan mempraktekkan tjara2 menter- 

nakkan. 
Didalam bangsal tadi terawat sa- 

tu mesin penetas jang mempunjai 
kekuatan 1.000 telor. Harga mesin 
tadi menurut keterangan pimpinan 
bagian penerangan R. 3.000, — 'Me- 

|sin tadi berdjalan, tidak dengan lis- 
trik, djadi dapat dipergunakan di- 

tempat jang ta' ada aliran listrik. 
Penduduk Jogja dapat menjaksi- 

kan pameran tsb. diatas “pada hari 
perajaan kemerdekaan Indonesia jad. 

DPR Kotapradja menja- 
takan keperijajaan 

Kepada P-5. 
Sidang DPR Kotapradja  Jogja- 

karta tg. 14 Agustus jl. telah me- 
njatakan kepertjajaannja kepada 
Panitia 5 orang, untuk memperdju- 
angkan penjerahan seluruhnja baik 
de facto maupun de jure hak2 oto- 

noom kotapradja dari Pemerintah 
Daerah. 

Kepertjajaan itu didasarkan pada 

laporan2 Panitia 5 orang — DPR 
Kotapradja jang diserahi tugas utk 
menerima penjerahan2 itu, ' bahwa 

lantjarnja .penjerahan itu. dapat 
terlaksana, djika pihak Pemerintah 
Daerah sendiri mengerti . kepen- 
tingan2 pemerintahan otoncom ko- 
tapradja. 

Tidak ada penjakit sapi 
perahan 

Di darana na 
Dari Djawatan Kehewanan diteri- 

ma keterangan, bahwa sedjak bulan 
| Djanuari hingga bulan ini di Jogja 
|tidak ada timbul penjakit sapi pe- 

rahan. Dengan demikian tidak dikua 
tirkan tentang adanja penjakit jang 

Gapat menular kepada manusia. 
Didaerah Jogja ini terdapat bebe- 

rapa perusahaan susu, tapi jang te- 
lah Gapat pengesjahan dari Djawa- 
tan tadi ada 20 perusahaan. 
Dierangkan, bahwa permintaan 

idzin untuk membuka perusahgan su 

Su telah tertjatat 5 orang.' Untuk 
memperbaiki keadaan sapi perahan, 

maka telah didatangkan dwa ban- 
teng dari Friesland dengan harga 
R. 4000,— se-ekornja. Sapi tsb. dise- 
diakan untuk memberi turunan jang 
baik bagi sapi2 perahan di Jogja. 

Achirnja direntjanakan pula akan 
i mendatangkan  sapi2 perahan dari 
daerah Malang beberapa ekor. Hing- 
ga kini jang mendjadi probleem ia- 
lah soal tempat (kandang) sapi di- 

mana sapi2 tadi akan disimpan. ' 

Singkat Jogja 
— Kemarin sore djam 4.30 Party 

Rakjat 

perkenalan: bertempat di. sekolahan 
ILR.. Mangkukusuman, di kundjungi 

  
nja Nj. Hadiprabowo soal Asas dan 
Tudjuan P.W.R. dar Nj-. Mangunsar 
koro hal kuwadjibam kaum wanita 
sebagai ibu sedjati. 

— Dari Djawatan Bank Tabungan 
Pos Jogja diterima kabar, bahwa 
bagi mereka jang :nempunjai tabu- 
ngan uang Ori mulai hari ini dapat 
mengambil uangnja dikantor tsb. 
diatas. 

—“ Pembukaan. Taman Kanak? di 
mentirut keterangan pi- 

hak Djaw. Pekardjaan Umum akan 
dibuka tgl. 18-8 jad. Hari itu di- 
buka pula setjara resmi tempat olah 
raga. 
— Hi Agustus ini Perpustakaan 

Islam di Tugu Kidul 38 dibuka. kem- 
| bali, sedang ruang pembatjaan (lees 
zaal) P.I. tere sebut dimulai tgl. 18 
Agustus jad. : 

— Didapat kabar, bahwa selam- 
bat2rnja tgl J6 ini pengurus? RK. 
seluruh kotapradja harus sudah me- 
njerahkan rentjana perajaan peri- 
ngatan 17 Agustus dimasing2' R.K. 
nja, Kepada Pusat Panitia 17 Agus- 
tus Kotapradfa. g 

  

REX: The Man who came w dinger 
Bette Davis, Ann Sheridan. — 13 th. 
SOBOHARSONO: Bunga rumah 
makan”, Sukarno, R. Umami, Awa- 
ludin —-— 13: tahun. 
SENISONO: »Bunga riimah makan”, 
Sukarno, R. Umami, Awaludin, “18 
tahun. 
INDRA: ,Similing through” 
Jeanette Mac Donald, Brian Atherne 

LUXOR : Damar wulan” R. san 
no, Komalusari, Netty Herawati, As- 
tatanan dll, Sio GALUA. UMIJR, 

  

muka umum diseluruh daerah Jogja. 

nga 
pas

 d
as 

3D 

mengadakan 'rapat . 

oleh Ik. 150 kaum warita.. Diaritara- . 
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Kk Sovjet. 

   

  4 Pa undang? buat 
bangunan? militer tadi adalah 

ar ngan kini, baik dimasa pe 
   

  

  

   1 dlsetuajat eh Senat, maka ang- 
Ikatan? darat, laut dan udara 
rika Serikat akan membuat 
memperluas ratusan pang 

@ Man : 

             
     

  

    
   

) »nengeru 

  

menta |'s 

h dengan tiada terbatas. 
  

  

“hington kemarin 

  

h Kn di Timur Djauh”. 

  

Kal T ijatakan, bahw: 

petjahan antara “Amerika 
dan negara2 Asia mengenai 

  

sak akan2 baru oleh 

    

Tan Ta 3 adjukan oleh Sovjet. 

' Sebagai diketahui naskah perdjan- 
ji rdamaian Djepang jang di- 

sun oleh ' Amerika Serikat dan 
Inggeris 'itu memperkenankan per- 
|sendjataan kembali. 
perkembangan ekonomi 

   
   
   

  

  negeri itu 
Ditentukan 

pula, bahwa Djepang tidak akan 
membajar penggantian kerugian pe- 

lau2  Ryukyu dan Bonin kepada 
A:nerika Serikat dan akan mengi- 
zinkan pasukan? pertahanan Ame- 
rika Serikat tinggal di Djepang se-   

    

     

    

  

ka 2 djuta 

. penari en LAN NaN dan pengo- 
Y £ dengan maksud 
Ke Mt Midorong oleh pangin kemer- 

| Gekaar” dapat (terbang diatas nega- 
€ ra2 tirai besi”... 
an Pesan2 tadi menurut rentjana Or- 

ganisasi Anti Komunis Sedunia, jang 
“mengatakan mewakili ber djuta2 penj 
“duduk dinegara? ,,merdeka”, Tua 
“djatuh |diatas negara? ,tirai besi”, 

3.
 

  

   
mh 
3 tjam el, ja'ni jang besarnja 414 

| kaki dan menurut perhitungan: KAN 
. petjah djika mentjapai tinggi 25.000 
kaki sehingga surat2 pesanan, jang, 
dibawa (dapat tersebar kemana2, dan | 
jang besarnja 4 kaki, jang dibuat de 

| mikian hingga dapat sampai ditanah 
dan ditulisi perkataan »Syobo- 

# da" jang berarti »kemerdekaan?. 2 
Ant.-UP. : k 

" . Konp: “wakil2 akui 
Inggeris selesai 

Konperensi 'wakil2 dari semua dae 

Balon? .tsb. dibuat menurut 2 ma-|- 

'Ihendaki Supaja Formosa 

  telah perdjandjian perdamaian di- 
tanda-tangani. : e 

Diduga bahwa delegasi Sovjet da- 
“lam konperensi. di San Francisco 

nanti akan mengusulkan: 
1. Djepang tetap memiliki pulau2 

“ Bonin dan Ryukyu, termasuk | 
Okinawa (usul ini akan disokong 

oieh Djepang, India, Indonesia 
dan mungkin negara2 Asia lain- 

nja): 
2. Supaja Djepang . membajar ke- 

rugian2 perang, (inidimaksudkan 
| untuk Philipina, Birma, Peran- 

1. tjis, Nederland dan beberapa ne- 
gara lainnja) : 

3. 
rik mundur. dari Djepang djika 

5 perdjandjian perdamaian , telah 
ditanda tangani (Indonesid, Bir: 

. ma, Mesir dan mungkin negara2 
lainnja akan menjokong usul ini): 

4. Persendjataan Djepang harus di- 
“batasi (sebagai dikehendaki oleh 
Philipina dan Indonesia): 

5. RRT supaja ikut menanda-tanga- 
-Nni perdjandjian perdamaian (ini 
akan mendapat . sokongan “dari 

“Indonesia, Birma, India dan Pa- 
kistan). 

Sekalipun negarat Asia mungkin 

mempunjai usul2 sendiri jang saling 
bertentangan, misalnja India meng- 

diberikan 

2 

  

   : an banjak, Aa 3 "3 
pihak 

“Usutg jang mungkin di- | . 

Djepang dane 

rang, tetapi akan menjerahkan pu- 

Pasukan2 Amerika supaja dita- 

  

jaul 
JURU-WARTA L Unitea Press James ane mei Sala dari Was- 

Iu, bahwa menurut: ramalan pembesar? | 'Ame- 
rika Berikat putusan “Sovjet Rusia untuk menghadiri komperensi per- 
djandjian perdamaian Djepang itu (kita muat kemarin — Red). 

hkan suasana dan hampir mann Pe akan mengnbah 
akan 

mber2: diplomatik dalam pada: eat "RRT, namun dapat dipastivi $ 
Sovjet Rusia 

tentu bermaksud menimbulkan per- | 
Serikat | 

per- 
akan te- 

kan, bahwa Sovjet Rusia akan me- 
njokong usaha? sematjam 
akan membawa perpetjahan antara, 
Amerika Serikat dan negara2 Asia, 
demikian ' menurut wartawan UP 

1 James Roper. j 

4 | Inggeris tidak tertje- Kent 

3 2 ngang. 4 
. Djurubitjara kementerian luar 

negeri Inggeris dalam komentarnja 
.mengenai putusan Sovjet untuk 
ikut serta dalam konperensi  per- 
djandjian perdamaian Djepang .ne- 
njatakan pada hari Selasa, bahwa 
(adalah harapan pemerintah Irggeris 
bahwa delegasi Sovjet akan mem- 
beri sumbangannja jang ' bersifat 
konstruktif kearah tertjapainja su- 
atu perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang. 

Ia mengatakan, bahwa pemerin- 
tah Inggeris tidak merasa tertje- | 

ngang dengan adanja tindakan So- 
vjet itu, bahkan sebenarnja Ing- 
geris telah mengira, bahwa sangat 
mungkin Sovjet Rusia akan hadlir 
dalam" konperensi di San Francisco 
jad, itu. 

| »Bagus”, kata P.M. Australia. 
| Perdana menteri Australia Robert 
Menzies hari Sejasa 1ni Giberitahu- 
kan ketika ia mengadakan konpe- 
.rensi pers, bahwa Sovjet Uni akan 
mengirimkan delegasi kekonperensi 
perdjandjian perdamaian dengan Dje 
pang di San Francisco. Pemberi tahu 
an tadi didjawabnja : ,,Bagus !” 

Amir Faisal bitjarakan 
.minjak ? 

Kalangan resmi telah membantah 
bahwa selama kundjungan menteri 
luar negeri Saudia, Amir Faisal, ke 
Inggeris itu akan dibitjarakan pula 
soal2 jang bertalian dengan eksploi- 
tasi minjak di Timur Tengah. 

Tetapi menurut kalangan jang bia 
sanja dapat dipertjaja, soal2 tadi di- 
bitjarakan djuga, antara Amir Fai- 

sal dan pembesar2 kem. luar negeri 
Inggeris. 

Jang kini sedang dibitjarakan ia- 
lah scal pertuanan atas pulau? ke- 

tjil jang letaknja dibagian selatan 

  

||(Celuk Iran. Pulau? tadi telah diper- 
Soaikan pula antara Saudia dan Ku- 
wait dan Saudia — Bahrein, jang ke: 
dualtnja merupakan protektorat Ing- 
Oris itu. —-Ant.-AFP. 

    rah “djadjahan dan protektorat Ing- 
geris, jang” berlangsung sebulan la- 

Tesak je | 
Didapat kabar, bahwa sebelum pe- | 

nutupan Konperensi tadi “disetudjui | 
suatu resolusi jang mentjela keras | 
politik diskriminasi “warna-kulit, jg. 

dilakukan oleh - pemerintah ra ! 
| Selatamiitu. - $ 

Diterangkan seterusnja. . Hana 
usul resolusi tadi berasal dari wakil 

Jamaica, - jang kemudian disokong 
oleh wakil Manpitiga —Ant.-AFP. 

. Duta besar bar baru Inggeris 
di Moskou 

' Bekasi wakil politik Inggeris di 
'Djepangs:iSir Alvary Gaseoigne,- te- 
Jah diangkat mendjadi -duia besar 

- Gi Moskou, - demikian di 

leh kementerian: Tag ne- 

. geri. Inggeris: 
Sir Avary Gascotgne mengganti- 

kan David Kelly jang sudah waktu- 

.nja mengundurkan diri dari djaba- 
ta negeri. —Ant. - AFP. 

KEL 

    

    

  

  

    

   
   

   

    

   

      

  

    

    

gara dilaut, besar sekali. 
Republik Indonesia Djak: 

Karena r it diwaktu “ita tjukup 
insjaf, “bah '@kcnomi memegang 
rol penting HN kemakmuran ne- 
gara, maka (mereka berniaga tidak 
hanja didarat,. tetapi d juga dilaut. 

  

   

Sampai ' edagang2 Indonesia berla | 
“jar ke Madagaskar dan Afrika Se-i 
“latan dan hal jang demikian itu, 
“diakui tajuga ' oleh bangsa? lain bah | 
wa bangsa kita termasuk golongan 
| bangsa” jang tergolong madju. 

Perahu2 jang digunakan besar se 
kali dengan ukuran teknik jang tjul 
kup baik, malahan terdapat pera- | 
hu2 jang beratnja 1000 ton dan. da-' 

: pat disisi dengan 1000 penumpang. 
Bi Kata Major Santoso. Y 
BS Ob Politik penajadjanan. 
2. Hal jang demikian diketahui oleh 

bangsa2: “Barat jang datang bernia 

i ga ke Indonesia Pertjebaan "perta- 

Fata ma untuk mendi uki Indonesia oleh 

  

   

    

  

  

   1 Hp, Naa angen Pe 

      

    
   
   

    

    
    
     

   

  

    
   

  
.isterinja, "9, tahun 3 sedang | 

majatnja sampai kini tidak pernah 
(Pi nose ana Hary enerangkan 

dimuka pengadik wa Mary tes 

lah pergi ke Amerika Serikat dan 
| sepan jang pengetahuannja, percrm- 
Pee adadinegeri tsb. 

Tn api Inggeris mengada. 
Hutang an besarlan Tanndap, 

Bat -ap3", Ia 
jang - 5 2 ) 
dengan kereta api malam, si 
ngambil bola? lampu jang ada dalarn, 
kereta, Le ih 2900 bola Isampt kilang 

   

T 

     

    

manja itu, hari Selasa ini telah se- | 

(diadakan peranding 

  

p dalam paniya ekseku- 
— tip Kongres 

ETOA partai Yeni India Tandon kemarin dulu menolak permin- 
taan berhenti Nehru dari panitya2 eksekufip dan penoilihan. Setelah 

2n antara Nehru— Tandon Gengan maksud membe- 
reskan krisis. dalam partai kongres'tersebut, Pandon menerangkan bah 

wa rundingan itu telah . Pe me dan Bahwa ia tidak menerima ke- 
berhentian Nehru, 

| Dalam pada itu kalangan iang me ' 
Ingetahui di New Delhi berpendapat 
bahwa Nehru telah gagal dalam usa 
'hanja supaja Tandon mengadakan 
perobahan dalam' susunan panitya 
eksekutip partai Kongres tersebut. 

Dalam parta' itu Tandon mewakili | 
goisngan kolot (korservatip) dan 

syreaksioner, sementara Nehru adalah 
pemimpin golongan sajap progresip. 
— Ant-AFP. 

laut 

ke- 
— Kapat pelatih angkatan 

Brasilia ,.,Almirante Saldanha'' 

marin dulu tiba di Bombay untuk 
SUN aneaA goodwill. , 

Causeri Major Santoso: 

| Kembatikantah semangat ke laut 
Seperti djaman Sriwidjaja dan Madjapahit ! 

EMBALIKANLAH Semangat “kelaut seperti di djaman Sriwidjaja 
, dan Masjapshit, karena laut memegang rol penting djuga untuk 
| kedjajasa negara. Sedjarah telah membuktikan, bahwa Indonesia men 
| djadi ajajay karena semangat ra'jatnja untuk memenuhi penggilan ne- 
2 Demikian Major Santoso dari Angkatan Laut 

arta, didepan 1900 pemuda PA Ra 

SMA di Sona REX Jogjakarta 'baru? ini. 

orang2 Portugis dalam saia 15 da-: 
pat ditjegah oleh angkatan laut In 
donesia di Tuban. : 

Tetapi, setelah Indonesia didudu- 
ki Belanda, akibat politik petjah be- 
|lah, maka semangat pelaut chusus- 
'nja dan tjinta tanah air umumnja, 
| Juntur. 

Harapan hari kemudian. 
' Diandjurkan oleh Major Santoso, 
bahwa pemuda Indonesia sekarang 
harus melihat kedepan dalam sega- 

(la lapangan, terutama kelaut.- Di- 
sampaikan djuga pesanan Presiden 
“Sukarno, supaja. Angkatan Laut Re 

ublik Indones ia dapat pula menga- 
| rurigt 1) samudera. Demikian Major 
Te Oa 

£ 

| Skomentara itu dalam keterangan 
nja jang diberikan kepada kita, Ma 
jor Santoso menjatakan, bahwa ki- 

(ni semangat kelaut diantara" pemu- 
da2 Kiya ada harapan | dikemudian 

di Pipa Timur, semangat pe 
ut telah terasa. 

“memberikan  gambaran2 
tentang kendaah. Angkatan Laut Re 

“Indonesia, maka kini oleh 
diadakan 

publi 
Angkat in Laut sedang 

| kundjungan 'kepelbagai “kota pantai 
(dengan membawa kapal2 perang ki 

ta, tidak hanja di Djawa sadia, te- 
tapi Giseluruh Indonesia. 
“Setelah diberikan uraian oleh ma 

'jor Santoso, kemudian diputarkan 
pilem dokumentasi An gkatan Laut 
kita, antara lain disekitar penghidu 
pan dalam asrama. dan kuedjiban 
sehari-harinja, serta aksi Angkatan 
“Laut Republik Indonesia waktu! 
memberantas anasir2 Soumokil di 
Ambon. 
Diharapkan, bahwa 2 minggu la- 

  

'kundjung ke Jogjakarta kembali un 
“tuk memperluas penerangan? kepa        

    
Tn ag una da MANIA sini, 

| India akan tidak hadlir di 

| 

| 

S7 

Ii, Angkatan Laut akan dapat ber 

'baan2 tsb.     

  

San Francisco 
Menurut berita kb. Djepang disiar 

kan pada hari Selasa, djurabitjara 
missi India di Tokio telah mene- | 

| yangkan, bahwa India tidak akan 

mengambil bagian dalam konperensi 
tentang perdjandjian . perdamaian 

Djepang di San Francisco. 
Djurubitjara' tadi menambahkan, 

bahwa: pemerintah India tidak lama 
lagi akan mengumumkan ' putusan 
itu. Selandjutnja dikatakan, bahwa : 
India akan mengadakan suatu per- j 
djandjian perdamaian tersendiri 
dengan Djepang setjepat mungkin 
setelah" berachirnja — konperensi di 

San Francisco itu, demikian berita 
tersebut. 

Djurubitjara kem. luar negeri 
Amerika Serikat menjatakan, bah- 

wa pemerintah Amerika Serikat ti- 
dak tahu-menahu bahwa pemerintah 
India telah: memutuskan untuk  ti- 
dak menghadiri konperensi perdjan- 

djian perdamaian dengan  Djepang 
di San Francisco. 

Sementara itu kedutaan besar 
India di Washington hari Selasa ini 
mengumumkan, bahwa. Njonja Vija- 
ya Lakshmi Pandit, duta. besar In- 
dia, tak lama lagi akan bertolak ke : 
India untuk mengadakan .,pembitja- 
raan biasa” dengan pemerintahnja. 

Muli 

itu jang | 

      

  
, 

  

| 

DI KOREA. 
“ Serdadu2 PBB disuatu pos pendjagaan terdepan siap memberikan in- 

Struksi2 kepada pesawat? terbang PBB supaja memberi bantuan dari 
. dekat kepada pa sukan2 daratnja. s 
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URNER JOY kei 
bitjarakan effect” 

keadaan militer di Kk 

Joy kata, bahwa sua 1 maksud ter 
penting dari penjera gan2 udara 
PBB ialah merusak ekonomi nasio- 
nal Korea Utara. 

aah 3 

Menurut A.F.P. .@ienderal Nam Il 
telah tolak Sa “Joy supaja 
seffect” gerakan sukan ' udara 

dan angkatan ina BR dipertim- 
bangkan djuga dalam "menentukan 

' garis  demarkasi Sebagai alasan 

| untuk penolakannja itu, djenderal 
Lam II mengatakan bahwa ,,effect” 
dua angkatan perang 'itu tidak ber- 
arti. 

  
|. Dienderal Nam II Hata, dua ang-! 
(katan perang PBB tersebut ,,hanja 
-mermibunuh orang perempuan dan 
anak2 dan menghantjurkan rumah? 
penduduk”. 

aa berhasil?. 

Wartawan urusan diplomatik dari 
harian ,,Evening News” hari Sela- 
Sa ini menulis bahwa ia merepunjai 
alasan untuk berpendapat runding- 

an genfjatan sendjata di Kaesong 
tak lama akan mentjapai hasil 
jang konkrit. 

Wartawan tersebut BnkE Suatu 

usul segera akan diadjukan dalam 
rundingan di Kaesong untuk me- 
ngadakan garis . demarkasi lebih- 
kurang 5 mil disebelah utara garis 
lintang 38 deradjat. 

pk Tetapi wartawan itu tidak mene- 

  
| rangkan siapa jang akan adjukan 
'usul itu, PBB atau pihak Korea 
| Utara. z P3 

Tentara ke-8 siap. 

Djenderal James Van Fleet, 
mandan tentara ke-8 PBB, 
Selasa petang dalam kereta api 

Gi Korea mengatakan bahwa ten- 
ka Ra dalam keadaan. baik dan 

bisa rdah siap terhadap setiap -ke- 

inang 
Atas pertanjaan tentang  penju- 

sunan tentara Korea Utara di Ko- 
rea Tengah, gjenderal itu mendja- 
wab bahwa lebih baik tidak mem- 
berikan komentar mengenai soal 
itu, tetapi ia kata sekali-kali tidak 
merasa takut terhadap itu, 

»Tentara kita semangatnja ba- 
gus", kata Van Fleet. .— Ant-UP 

AFP. 

hari 

pers 

ENI AA 

6 Tahun pembebasan 
Korea 

Buruh perbesar produksi. 
Semua surat kabar Korea Utara 

telah muat seruan sentraal- komite 

' Partai Buruh Korea, berhubung de- 
ngan hari ulang tahun jang ke-6 da- 

OLAH RAGA : 
Go Fios Giok djuara Indonesia 

| — Dapat hadiah kedua di Berlin 
Kawat jang diterima Antara" 

dari Amsterdam mengatakan, bahwa 

Go Tjian Giok djuara berenang dari 
Indonesia turut dalam rombongan 
pemuda Indonesia ke Youth Festival 
di Berlin, telah berhasil memperoleh 

hadiah: “kedua dalam perlombaan 
berenang. djarak 100 M "renangan 

punggung, dan hadiah ketiga dalam 
perlombaan berenang djarak 100 M 
renangan puku2. Waktu jang dibu- 
at Go ialah 5 menit 11,5 detik jang 

berarti perbaikan rekord negeri 
Belanda dengan waktu 5 menit 13,9 
detik. 2 

Hadiah2 Tabita dalam”  perlom- 
(dimenangkan oleh se- 

orang pemuda Flongaria. Menurut 
kawat tsb. penonton? sangat" “ka- 

gum melihat prestasi? . djago , he- 
renang Indonesia itua Ant. 

Team: pingpong Indonesia 
arus menerus menang. 

Dari pengurus PPSI (Persatuan 
Pingpong Seluruh Indonesia) diper-: 

Oleh kabar, bahwa hingga kini team 
pingpong Indonesia jang melawat ke 
Singapura telah memperoleh 4 kali 
kemenangan masing2 melawan 
team2 Bond Singapura Siong Bo, 

Nam Wah.dan  Shing Hu. 
pertandingan tsb. dimenangkan dgn 
angka 5 — 4, 

Semua ' 

| Sebagaimana diketahui,. menurut 
rentjana selama di Singapura team 

: Indonesia akan memainkan 8 per- 

tandingan. 

Akademi Polisi — AURI 
“64 —38 

Pada tanggal 12 Agustus jbl. di- 
lapangan Akademi Polisi telah di- 
langsungkan pertandingan persaha- 
batan Basketball antara regu2 Aka- 
demi Polisi “dan AURI. Ternjata 

bahwa regu Polisi lebih. unggul 

Gan memperoleh kemenangan dengan 
64 —— 38. 
Menurut keterangan jang. diper- 

dapat, maka tidak lama lagi di Dja- 
karta ini akan didirikan satu Per- 

satuan Basketball Indonesia jang 

'akan . mengkoordinasikan usaha2 
dadam lapangan olahraga Basket- 
ball. 

Seleksi pertandingan bu- 
lutangkis. puteri selesai 
Pertandingan seleksi. bulutangkis 

bagian puteri di Jogjakarta, kemarin 
malam telah selesai. Dalam pertan- 
dingan tsb. jang diselenggarakan   

| oleh Persatuan Bulu Tangkis Selu- ' 
ruh Indonesia tjabang. Jogjakarta, 
telah keluar. pemenang T Liem Ciok 

Likwie sedangkan pemenang Va Su- 

  

'ga ris 

ko- | 

38” ? 
“ketua delegasi PBB buat jang pertama kali mem- 

pasukan udara dan angkatan laut PBB atas 
rei, demikian UP. 

  

ri pembebasan Korea, jang djatuh 
pada tanggal 15 Agustus. 

Seruan tadi menjatakan terimaka- 
sih dan perasaan tjinta rakjat Korea 
terhadap Sovjet Uni serta angkatan 
perangnja, jang telah membebaskan 

| Korea dari pendjadjahan Djepang 
jitu, dan memberikan kebebasan dan 
kemerdekaan kepada Korea. 

Untuk menghormati hari pembe- 

Gjumlah . pekerdjanja ratusan ribu 
itu — memperbesar produksi mere- 
ka. —Ani.-Tass. 

» 
  

Mama menderita akibat 
udara panas 

32 Orang meninggal. 

Sebagai akibat udara jang dalam 
waktu2 belakangan ini sangat pa- 

jnas, negara bagian Amerika Serikat 

Texas. menderita kesengsaraan. Se- 
.djak tanggal 1 Agustus, djumlah 
orang jang telah tewas sebagai aki- 
bat temperatur jg. mentjapai 100”F. 
atau lebih itu, sekurang2nja ada 32 
orang. : 

Tanam?2an mendjadi kering dan 
mati, air semakin kurang. Tanaman   

| kapas sadja, setiap hari menderita 
| kerugian sampai lebih 1 djuta dollar. , 
'— Ant. - UP. 

2 

  

  

.matera   hasan ini, segala perusahaan — jang.. 

Alat2 Winot diluar: ian 
diperhatikan 

50 pCt. pesanan sudah masuk 
ALANGAN jang mengetahui menerangkan, bahwa pesanan 
bil menurut plan , Auftomotive- Pransportation” 

mo- 

dari  pindjarman 
Exim-Bark berdjalan terus. Achir tahun ini dapat: diterima semua pe 
sanan sedijublah 11.000 mobil dari Amerika Serikat 
(dari Eropah Barat. 

Seperti diketahui pesanan2 tadi 
terdiri dari bermatjam2 mobil, dari 

mobil sedan sampai kepada truck 
sepeda motor, stationwagen dst. 
Sampai kini, demikian kalangan ter 
sebut selandjutnja, sudah masuk di 
Indonesia Ik. 50X dari pesanan ter 
sebut. 

Pihak jang: bersangkutan berusa- 
ha keras supaja pembagian mobil2 
tsb dapat berdjalan dengan lantjar. 
Terutama daerah diluar pulau Dja 
wa mendapat perhatian sepenuhnja, 
sebab memang alat2 transport dida 
erah tersebut sangat dibutuhkan. 

Kelambatan pembagi- 
an mobil. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
berhubung dengan sering terlambat 
nja keluarnja SIP (surat idzin pem 
belian) dari Panitya Utama didae- 
rah2 maka banjak permintaan prio 
riteit mobil jang harus menunggu 
terlampau lama. Dalam pada itu pa 
ra ,/dealer” pada umumnja baru da 
pat mendatangkan mobil2 itu kalau 
dapat membajar dengan kontan di- 
sertai dengan SIP-nja kepada hoofd 
importeur mobil. 

Alat? bengkel djuga da 
tang. 

Kalangan itu menerangkan selan 
djutnja bahwa. persamaan dengan 
mobil2 ini dipesan pula 50 unit 
bengkel mobil, untuk memperbaiki 
keadaan perbengkelan mobil di In- 
donesia. Sebagian besar dari beng- 
kel2 ini akan. dipergunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pemerintah 
sendiri. Dalam soal ' perbengkelan 
ini dapat diterangkan bahwa kepu- 
lauan diluar Djawa masih banjak 
jang dapat diperbaiki. Dipulau Su- 

misalnja hanja terdapat 
bengkel di kota2 Medan, Padang, 
Palembang, dan Pangkalpinang. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
.Wagenpark” di Indonesia ini perlu 
mendapat perbaikan selekas mung- 
kin,.oleh karena sehabis perang du : 
hia ke-II di Indonesia terdapat kea 

daan jang buruk dalam soal peng- 
angkutan didarat. 

Tjatatan karet 
Di Djakarta. 

Di Singapore. 
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  porteur gelap. Ia menggunakan Ru 
mah Makan ,,Sembara” sebagai kan 
tor penjelundup dagang. Pelajan da 

Tana rumah makan itu ialah Ani 
(R. Umami). Sudah lama Dullah ber 
maksud untuk mendjadikan Ani se- 
bagai isterinja, tapi tidak.mudah di 
tjapai. 
Rumah Makan itu letaknja. dide- 

kat pelabuhan. Suatu malam diada- 
kanlah malam gembira dan istime- 
wa, “dengan hidangan ( musik dan 
njanjian2 merdu. Disitulah Ani ber- 
temu dengan Suherman,  kawannja 

djilah. 
Untuk para pemenang ini, telah 

dihadiakan sebuah piala dan sebuah 
medaile sumbangan dari N. V. Nir- 

wana. 
Djumlah pengikut dalam 

adalah 9 orang. 
Selama. malam tanggal 7 Agustus 

1951 telah diadakan Rapat jang 
diselenggarakan oleh Inspeksi Pen- 
didikan Djasmani Kabupaten Kebu- 
men, @dikundjungi oleh beberapa 
orang wakil dari. Instansi ' Resmi, 
Partikelir, wakil2 Organisasi dan 
Party dan perseorangan. 
Dalam kesimpulannja rapat memu 

tuskan membentuk Panitia P.O. 
N. H Kabupaten 

dengan susunan Pengurus ketua: S. 
Wongsoatmodjo Patih Kebumen, 

seleksi 

Kebumen Kota, dan penulis I: Mar- 

sum Peg. Inspeksi Pen.-Djas. Kebu- 
men, 

  

Olah Raga setjoret 
t Untuk turut meramaikan pera- 

jaan Kemerdekaan Indonesia jang 
ke-VI, oleh Persidja Djum'at sore' 

diberbagai lapangan sepakbola di- 
seluruh kota Djakarta, akan diada- 

Ikan pertandingan2 ' sepakbola dgn 

tidak “memungut  bajaran, sedang 
pertandingan jang akan - diadakan 

dilapangan. BVC. Medan .Merdeka 
Selatan antara kes. ' Sisa Persidja 

melawan kes. BBSA akan dipungut 
Lbajaran jang hasilnja akan disum- 

Hana kepada  fonds beasiswa 
anak2 para pedjuang, 

  
  

: Isi tjeritanja: Dullah seorang ex- 

Kebumen 

wk, ketua: Siswomartojo Ass. Wed. 

bagus dari pada film ,,PYieda”.   
  

»Bunga Rumah Makan” 
NTUK menjongsong Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini, bioskop 
Soboharsono- dan Seri Seno, mulai tanggal 19 mi mempertundjak- 

an Kim ,Bunga Rumah Makan”, produksi baru dari Kino Drama Ate- 

He Filim ,,Bunga Rumah Makar” ini berdasarkan drama dari Utuy 
T. Sontani, tjerita mana telah beberapa kali 
Sandiwara dibeberapa tempat di Indonesia. Ditundjukkan 
tsb. suatu kebenaran diatas keadilan. 

dipertundjukkar dalam 
dalam “film 

semendjak ketjil. Ia: menaruh tjinta 
tampaknja pada Ani. Dullah tahu 
hal itu. Dan Suherman dihalaunja 
dari situ. 

Beber apa waktu kemudian Dullah 
terima surat dagang gelap menge- 
nai pengiriman karet, jang akan di 
kirimkan keluar dari pelabuhan pa 
da waktu sebelum fadjar. Karena 
itu adalah suatu tindakan berbaha- 
ja, maka surat dagang gelap itu Dul 
lah tidak mau menanda tangani, ta 
pi Ani-lah jang disuruhnja menan- 
da tangani, tapi Ani menolak. 

Iskandar (Sukarno) jang malam 
itu djuga berada disitu dan selalu 
mengawasi kedjadian2 jang 
itu, dan jang sebagai seorang pelan 
tjong, datang ' menemui Ani, jang 
lantas timbul pertengkaran mulut 
antara keduanja, terutama tentang 
filsafah hidup antara - pelantjong 
dan pelajan- Dullah tahu pertenta- 
ngan itu. Ia hendak  mentjampuri- 
nja, dan achirnja terdjadi perkelahi 
an hebat. Dalam pada itu, Iskandar 
telah berhasil menangkap surat da- 
gang gelap dari Dullah jang tadinja 
telah disodorkan kepada Ani untuk 
ditanda tangani, tapi ditolaknja itu. 

Dullah lapor kepada Polisi. Iskan 
dar tertangkap. Tetapi dalam pepe- 
riksaannja, terdjadi perdebatan pem 
belaan “diri. 

Pada achir tjerita ini, kebenaran 
terletak pada Iskandar, jang seba- 
gai seorang pelantjong biasa dan 
jang dianggap oleh banjak orang, 
sebagai seorang jang tak guna dan 
tak berkedudukan, tetapi berdjasa 
dapat membongkar segala. tipu mus 
lihat seorang pedagang gelap, jang 
menggunakan rumah makan untuk 
kuda2nja. Dan setelah itu, artara 
Iskandar dan Ani 
Opname-nja film tsb adalah baik, 

meskipun tidak terlalu banjak lebih 
Pu- 

la, R. Umami, meskipun “seorang 
bintang terbaru dan baru main seka 
li ini, telah dapat dikatakan succes 
besar dalam melakukan peranan 
penting disamping Sukarno itu. Ha 
nja masih harus disesalkan, bahwa 
dalam permainan2nja itu, beberapa 
pemain masih melekat pada laku2 
diatas panggung sandiwara." Tapi 
buat film? selandjutnja, hal seperti 
itu, 
meninggikan 
film Indonesia, 

akan pasti diperhatikan, guna 
tingkat  kemadjuan 

- Tertjatat kemarin dulu djam 17.00 

“Sheet No. 1 £.o.b. Agust./Sept. R. 8:30 6 

" 2 id, Pl 33 

ai Bana id: naro 

Pasarnja tetap 

aneh ' 

  

: Mei. 

  

dan 5000 mobil 

  
1,45 
1,34 

September LN Gn 

OktapDese ali 

Pasarnja tetap. —Ant. 

Tjatatan emas 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu djam 17.00 

  

  

mas No.1 P1 35125 

8 ben » 38,75 
5 (en | 32175 

Produksi minjak di Saudia 
meningkat 

Maskapai minjak ,,Arabian - Ame- 

Selasa jl mengumunikan, bahwa 

produksi minjak kasar di Saudi 
Arabia, dalam ? bulan jang pertama 
dari tahunvini telah mentjapai djum- 
lah 146.919.304 barrel: dalam djang- 
ka waktu jang sama ketika tahun 
1950, angka tadi hanja 105.845.358 
barrel. f 

Minjak kasar jang dikerdjakan pa 
da penjaringan minjak di Ras Tanu- 
ra, dalam 7 bulan jang pertama dari 
tahun 1951 ini ada 33.216.864 barrel, 

sedangkan djumlah tadi ketika ta- 
hun jang lalu — dalam djangka wak 

rel saija. —Ant.-OP. 

Karet Ceylon ke RRT 
Untuk pertama kali Ceylon. akan 

kirim karet ke RRT. Kapal Polandia 
jang dicharter oleh tiga firma tak 
lama lagi akan bertolak ke Tiong- 
kokmembawa karet sebanjak kira- 
kira 2500 ton. —Ant.-UP 

  

  

Karet Asia ke Sovjet 
Meningkat hampir 3 kali. 

Menurut pengumuman kementeri- 
jan dalam negeri Amerika Serikat, 
eksport karet alam dari Asia Teng- 
gara Ke Sovjet Uni, “ketika bulan 
Djuni telah meningkat mendjadi 
hampir 3 kali. 

Sebaliknja, eksport ke RRT telah 
merosot dari angka rata2 tiap bulan 
13.500 ton mendjadi rata2 3.600 ton, 

(ketika 5 bulan "jang pertama dari 
tahun ini. 

Pembesar2 kementerian tadi sete- 

rusnja menerangkan, bahwa karet 
|jang diterima Sovjet bulan Djuni itu, 

| termasuk pula import luar biasa dari 
| Malaya, jang berdjumlah 6.500 ton. 

Kemerosotan eksport ke RRT tadi 
| disebabkan oleh embargo jang dila- 

| kukan oleh .Inggeris , 
“Ant. UP. 

  
  

Akan diselidiki 4 negara. 
Para penindjau diplomatik di Li- 

| ina mempunjai besar harapan, bah- 
| wa Eguador dan Peru akar menghen 
fikan 'bentrokamnja, sebelum Tanah 

itu mendjadi makin hebat, Penindjau 
penindjan ini merasa lega mende- 
ngar permintaan Peru kepada Ame- 
rika Serikai, Brazilia, Argentinia 

| dan Chili supaja bertindak sebagai 
perantara, menjelidiki insiden itu 

| dan menetapkan siapa jang harus 
bertanggung djawab. 

Sebagai diketahui ' Pemerintah 
Eguador telah menuduh Peru mela- 
kukan pelbagai serangan sepandjang 
perbatasan. —-Ant.-UP. 

8 Djemaah hadji Mesir 
berangkat 

Djema'ah2 hadji Naa diidzinkan 
berangkat ke Mekkah, tetapi dari 17 
djema'ah jg. mula2 akan berangkat, 
hanja 8 jang diperbolehkan. 

Sebabnja dikemukakan, bahwa ti- 
dak mungkin untuk mengangkut me 
reka melalui laut, karena tempo un- 
tuk naik hadji tinggal 3 minggu lagi. 
Disamping itu pemerintah Mesir 

telah memutuskan pula, untuk mem- 
batalkan upatjara2 jang biasanja di 
lakukan pada permulaan keberang- 
katan djema'ah hadji, dan tahun ini 
tidak akan mengirimkan kain selu- 
bung Ka'bah ke Mekkah. Ant- AFP, 

Gempa bumi hebat di 
TIchankiri 
Kerusakan sangat besar. 

Gempa bumi hebat telah kedjadi- 

Binaan Pem.-Eguador 

    

  

  
  

an malam Selasa di Anatolia Tengah.- 
Terutama daerah Tehankiri sangat 
menderita. Hingga kini telah dike- 
tahui 50 orang telah tewas: Oleh ka: 
rena perhubungan dengan daerah jg 
diserang gempa itu terputus, maka 
sangat dichawatirkan bahwa djum- 
lah korban akan Se lebih besar 
pula. 

Menurut beberapa berita jang di- 
terima, kerusakan jang ditimbulkan 
gempa itu sangat besar.—Ant-AFP. 
  

  

i— Tanah? milik Shah Iran akan 
Gibagi?2kan kepada kaum tani disa- 
na dalam tempo 25 hari jad. 

— P. M. Robert Menrzies mengata- 
kan, bahwa ta tidak menerima kete- 
rangan resmi mengenai berita ten- 
tang bom atom Ing sgeris jang akan 
ditjoba di Australia, 

-—— Pemerintah Laos telah menjam 
paikan kepada kuasa usaha. Amerika 
Ciibukota Laos, jang berisikan per- 
mintaan, supaja diundang mengha- 
diri “konperensi  perdjandjian per- 
damaian. Djepang. 

- Madjelis Rendah. USA. menje- 
tudjui, supaja hubungan? perdagang 
an antara Amerika dan Tjekoslowa- 
kia segera diputuskan dan djangan 

diadakan lagi, sebelum wartawan 
|LAP Oatis dibebaskan kembali, 

tx Y £ 

rican Oil Company” (Aramco) hari 

tu jang sara — ada 18.649.426 bar- 

ketika bulan 

     

  

   

     



      

      

|| Korr, ,K.R,” Semarang kirimkan 
| beberapa bagian programma jg. ter- 

| penting dan jang telah. dikeluarkan 

oleh Panitya Pusat 17 Agustus Kota 

| besar Semarang. s 

2 Tanggal 13 Agustus (Rabu) per- 

Itandingan sepakbola antara kesebe- 

: 42 dilapangan Pon- 
16.15 — djam 18.00 

    

   

  

   
    
      1 giat met 

Berabe sebenarnja ingin mengu 
kalimat itu untuk orang lain 
bukan petani: Kerdjalah giat, 

of 20nder hadiah. e FEA 

   
        

  

   

    
       

  

      

   

   
       

     s di Semarang | 

(Menengah Atas untuk tahun pela- 

djaran 1951/1952 segera akan 

ra pemindahan atas | 

      

    
AA Par goa am gta metana Sa Te 

S.TLM.A dibuka di Jogja 
| Kelas I (satu) Sekolah Tehnologi 

| ckor kambing diantaranja dari 
Garut, 100 ekor domba, 20 ekor 

babi: 1000 itik dan 200 ajam. 

  

17 | Agustus di Klaten 

. Tanggal 16 Agustus. 

07.50 Landjutan pertandingan atle- 
tik murid2 S.M. di Oro-oro. 
Pembukaan Tugu Peringatan 
di Modjajan. : 

16.00 — 18.30 Arak-arakan kenda- 
raan dihias. : " 

di- 

buka di Jogja, bertempat digedung 

S.T.M.A. Balapan. 1108.30 

17 Agustus & chitanan 

  

  Tapi mBah Nur lebih radikal lagi: ! V1 1j 
Bertindaklah djudjur met of sonder 

   

   

  

   
    
   

   
   

PN at 0 ena ka 
| Bung Kriting sambung: Adakan 
“dulu perlombaan kedjudjuran. 

| Tapi kalau betul diadakan, Berabe 
chawatir akan kekurangan hadiah: 

. sebab semua orang mengaku dirinja 
djudjur..... selama. belum  keda- 

— patan oleh polisi kriminil atau ac- 
countant!! .. .. boleh tanja ke- 
“Ngupasan! Haus 

an ' di ,,opbaar”-zaal 

gedung ,,Tijgerclub" 
m 16.00 — 19.00 

| para keluarga kor- 
'(3) djam 16.15 — 

rta sepakbola antara 

“ketjamatan dan ketjamatan dila- 
pangan Pontjol. (4) djam 17.00 — 
23.00 semua gedung bicscope menga 
dakan pertundjukan2nja dengan pen 

djualan kartjis separoh-harga. 
Tgl. 17/8-'51: (1) djam 6.30 — 

7.80 Golongan Rooms Katholiek me- 
ngadakan Mis Besar di geredja Ran- 
dusari. (2) djam 7.30 — 10.15 rapat 
umum di alun2. (3) Upatjara resmi 
mengikuti program Djakarta : djam: 
9.58 pembatjaan Proklamasi, djam 
.10.00-sirene, bedug, lontjeng geredja, 
peluit Kreta Api, dibunjikan, disertai 
dengan pengibaran Sang Merah Pu- 
tih dan dihiring dengan lagu Indone- 
sia-Raya, kemudian menghening- 
kan tjipta. (3) djam 10.15 — 11.00 
berziarah ke Makam Pahlawan un- 
tuk menjaksikan penguburan kem- 
bali 17 djenazah Pahlawan, dan pe- 
njerahan Taman Pahlawan kepada 
Pemerintah Daerah Kotabesar Sema 
rang. (4) Hiburan kepada orang2 di 
pendjara, fakir-miskin, jatim-piatu 
invaliden dan sebagainja. (5) djam 
10.15 menabur bunga dimakam Pah- 

lawan. 5 

       

    
           

     

  

     
   
   

    

   
   

        

   

  

    
    
   

      

   

  

   

        

  

Di Iran ada gerakan akan menen- 
tang imperialisme putih atau merah. 

' Kalau dirumah Berabe, ibunja 
Berabe jr selalu berteriak hendak 

menentang imperialisme a la Berabe. 
Tjuma anehnja, berteriaknja itu, 

pada tiap? bulan muda, apabila Ya- 
dji sudah diserahkan komplit minus 
padjak upah dan padjak peralihan. 

“Bung Kriting lantas usul: Kalau 
begitu, baiknja bangsa Iran terima 

dulu uang sebanjak-banjaknja dari 

imperialis putih danjataw merah, 
sesudah itu baru berteriak: Perse- 
tan imperialis. 2 

. mBah Nur bilang: Djangan keras? 

bitjara. Kalau2 ala jang marah, ka- 

|. rena belum terima uangnja, sudah 

| terlandjur masuk imperialis putih 

dan | atau merah. 

ke Taman .| 

" kampung  Djuminahan telah | 
'bentuk panitia dengan | ketuanja 

di- 17 Agustus. , 
2 a 107.30 Upatjara resmi. di Kabupaten. 

110.00 Berziarah kemakam pahlawan. 

1130 Tjangkulan pertama di Sta- 
dion. 5 

  Koo Ping Swie. 
Nanti malam diadakan sandiwa- 

ra Gan besok paginja  dilangsung- 
kan chitanan anak 20 orang. Untuk 
meramaikan perajaan ' tadi diada- 
kan pertundjukan .wajangan ma- 

lamnja. Perajaan tadi diachiri dgn 

12.00 Perletakan batu pertama di- 

14.00 Pembagian beslit2 dari KSAD 
kepada seluruh anggauta Bat. 
27” Ht 5 pertundjukan ketoprak. 

Beaja keperluan tsb. diatas di- 

s.. bersama“ “9.00 Api unggun oleh kepanduan di 
2 Tan Haa kaga SAG ne ... Gro-oro, do'a digeredja2. : 

Untuk merajakan hari proklamasi | Na 

pasar kota. : 2 

  

  pikul bersama oleh penduduk kam- , roma ma 

pung itu. , Ban Ingin tahu tentang kedjadian2 
: : 2 Gi-negeri2 Asia? 

Pembelian ternak untuk || Batjalah “DUNIA ASIA" 
rakjat Jogja Dabat Mp3 dari 

: 1 ' T BEAN » 
“Pihak jang lajak dapat dipertjaja aka bala 2g Ka " UR” 

menerangkan, bahwa Djawatan Ke- na asi f 5 

hewanan telah mulai mendatangkan Ta didjuahgasi SERA Kor 

     
   

  

  

       

  

, ting . ai 
beberapa ratus ekor hewan untuk La na. : 

keperluan perbaikan turunan di- FS per madjallah R 3,00. 

daerah Jogja. Hewan2 tadi akan x 
digaduhkan kepada rakjat dalam 8 

waktu jang tertentu, Bila telah : | 

berkembang baik, maka turunan- | Prof. A M. MAWN 
nja diserahkan kembali kepada Achli Nudjum (Gwa - mia) 
|Djawatan tadi. Demikian  kete- Mendjawab setiap pertanjaan 

iri, Tuan / Njo- 
Kekajaan, Be- 
Perkawinan, 

nghidapan, dsb. 
dalam sega- 
tR 19.—. 

dari hati saj 
nja: Keseha 
pergian, Pro 

Pertjintaa 
Memberi N 
la urusan. ( 

      
   

  

    
    

   

rangannja kepada wartawan kita. 
Untuk keperluan pembelian ter- 

nak tsb. diatas telah direntjanakan 
begroting R. 250.000.—. 
Adapun hewan jang didatangkan 

jaini: 30 ekor kuda, jang terdiri 

  

“   

  

   

  

Tgl. 13 dan 19/8-'51 : pelbagai ma   

  

diberbagai tempat. 
tjam keramaian2 dan arak-arakan jekor betina: 100 ekor sapi djantan 

      

    
     

  

8-13 & 16-19. 
AA” Km. No. 16 
aja 

dari 20 ekor kuda djantan dan 10 Djam bitjz   
|dan betina dari Sumba (S.O.): 100 ' 

  

MALAM PENGHABISAN. Djam: 5 — 1 — 9. 

   
   

   

         

       
     
   

   
   

   

  

   

    
      
   

    

    

   

  

     

    
    

      

   

    
     
   

  

   

    

    
    

   

3 ”.13 TAHUN. 
i 2 : : 

Miss BETTY versus Miss ANNY 

dalam 

“THE MAN WHO CAME TO DINNER" 
@ sama tjantik - djelitanja, sama indah gerak - gajanja! 

@e bersaing - pameran merebut hadiah- menang, Ng 

bukan beker, melainkan... pemuda teruna! Siapakah jg. menang??? 

PERSEMBAHAN SEKITAR HARI 17 AGUSTUS 1951. 

OBJECTIVE BURMA 
ERROL FLYNN sebagai komandan berani - semangat & djernih 

tjerdas 'otaknja. Setia-bakti terhadap kuwadjiban & kawan. 

17-8 MATINEE djam: 10.90/01.00 siang rata-rata RB. 1.—. 

  

    
     

        

      

      

    
    

       

   

     Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rodji'un 
telah ochmat Alloh. | 
aa Se na on Tenan 14 Agustus 1951, djam 24.00 

di rumah sakit Panti Rapih : , 

R. Ngt. NOTOSUMARTA srrusia 51 TAHUN. 
Atas segala bantuan "dan sumbangan lahir maupun batin, 

selama sakit sehingga wafatnja kami mengutjapkan beribu-ribu 

terima kasih. F3 

TS Kami jang berduka tjita 

R. NOTOSUMARTA sekeluarga 
Purwokinanti P. A. 1/325. 

(DIBUKA S-G-A. MUHAMMADUAH P 
bs JOG'AKARTA Ma 

MULAI 1 SEPTEMBER 1951 

Sjarat mendjadi peladjar beridjazah S. M.P. | : 

Pendaftaran kepada: Gedung S.M.A. Muhammadijah Djagang Noto- 

radjan 72, Jogja. $ 

Tiap2 hari sekolah 
176-8. 

. PENGUMUMAN 
5 » : No. 11/Pol/K.B. 3 : 

4 Dengan ini dipermaklumkan kepada chalajak ramai bahwa, berhu- 

(“bung adanja Pasar Malam Perajaan 17 Agustus 1951 di Alun - Alun 

' Utara, maka mulai tanggal 16 s/d tanggal 23 Agustus 1951, djalan2 

jang menudju ke Alun- Alun Utara ja'ni: 

a. djalan Gladak Pengurakan (Djil. Kadaster dahulu). 

b. djalan Kauman : : 

3 ce. djalan Rotowidjajan : 2 

.I mulai djam 17.00 s/d 5.00 ditutup untuk segala kendarakan. 

1 Djalan Judonegaran tetap terbuka, dan segala kendarakan diperbo- 

lehkan (berhenti/parkeren) didjalan sebelah Selatan Alun - Alun, 

bagian Timur. Harap mendjadikan maklum adanja.. 5. 

Jogjakarta, 14 Agustus 1951. 

Kepala Kepolisian Daerah Istimewa J ogjakarta. 
.. Komisaris Polisi kl. IL. 

(SCEDIGNO HADIPRANOTO). 

   

    

dibuka djam:10— 12 siang. 

  

Painan ana Pita 
  

INGIN SEMBUH? Penjakit-penjakit jang sudah lama telah kerap 

' kali dapat disembuhkan Sin She MINKHO. Sekarang pengobatan 

masih berlangsung seperti biasa jang mana diteruskan oleh Sin 

She jang tersohor djuga beserta Nj. Sin She MINKEHO. Sedia Obat2 

jang mandjur untuk: : Na , 

$ Membikin hamil: Penjakit2 perempuan jang sudah lama dan | 

baru: Penjakit koreng dan gudik dsb. 

  
  

    

Perhatikanlah agar rakjat mendjadi sehat. 175 -8. 

maa Hi mara - sai - ng ae yen ai » 

Menjambut ulang tahun ke-VI Kemerdekaan R.I. 

SAKSIKANLAH rowwsawa EXPOSISIE-MODE 
PAKAIAN WANITA. DAN KANAK? 

“Hasil pakerdjaan peladjar?2 dari: 

- SEKOLAH-MODE ,Y AP” 
“Untuk umum, tg. 17 dan 18 Agustus 1951 Ng, 

' Pagi djam 9—1. : | Sore djam 6—3. 
|. Bertempat di ruangan dalam dari : 

A — SEKOLAH MODE — MODISTE ,,Y AP” 
Tn 177-8. 

  

    

| TOKO BUN - SEKOL 
uk Djalan Tugu 32 — Jogjakarta.   

  

  

mm BEM EENEENNREESASAN || DIDJUAL: 
| Mesin-mesin, Paberik ' Limun 

"SD ,MIDDEN-JAVA" — 
Harga: R. 45.000.— 

' Keterangan pada: 5 
“3 "GOR INGAN ON eta 

Djl. Matjanan-Bausasran 5 
Dn. 6/97, Jogjakarta. 20 

BEAN 

21 Kehilangan Ne 

'Anak jang bernama SLAMET ' 
al. Bagong, umur 7 th. berba- 
dju dan tjelana pendek dari 
driel semu kuning. 

| Muka bunder kulit kuning. 

4 z 

  

  

MULAI MALAM INI s MM: 5 — 1 — 9. 
. 13 Tahun keatas. : 

BUNGA RUMAH MAKAN 
dengan 

| SUKARNO — R. UMAMI — AWALUDIN — NUSA. 
“ Produksi KINO DRAMA ATELIER jang ke II 

00000     

Disebuah tempat pelabuhan terdapat sebuah rumah makan SAM- 

BARA milik Dullah & Co. PE 
“Sudah lazim SAMBARA mendjadi tempat berkumpul bagi pelaut, 

pedagang dan kelasi jang sedang melepaskan lelahnja. 
ANI seorang gadis pegawai kassa, ketjantikannja merupakan daja 

penarik bagi lengganan rumah makan. 2 : 
Seorang pemuda, ISKANDAR, jang telah beberapa lamanja men- 
djadi pengundjung rumah makan, dapat membongkar rahasia pe- 
njelundupan setjara besar2an dimana SAMBARA itulah pusatnja. 
ANI (R. UMAMI) dan ISKANDAR (R. SUKARNO) jang tadinja 
bertentangan, achirnja bersesuaian faham, menempatkan penghi- 

dupan mereka dalam waktu j.a.d. : 
  

t 

Tanggal: 17 — 18 —19. MATINEE Djam: 10.30. 
  

  

174-8. 

Djam: V7.60, 19.60, 21.00. 

Segala Umur. LUXOR 
D0 ,DAMAR - WULAN'" 

Tanggal 17 dan 19 Agustus: main pagi. 165 - 8. 
  

  

Perhatian ! 
Mulai tanggal 17 Agustus 1951. : 

Apotheek ,,MERAPI” 
“pindah ke TUGU KIDUL No. 121. 

5 Harap Umum dan para Langganan maklum. 

kia F DIRECTIK. 
159-8 

  

  Aa 

DITJARI. 
KABUPATEN MAGETAN MEMBUTUHKAN : 

2 (dua) orang Bidan (beridjazah) 
Untuk ditempatkan di Daerah: 

MAOSPATI DAN GORANG - GARENG. 
Tingkatan / gadji menurut P. G. P. 1948 jo. Per. Pem. th. 1950 No. 16, 
23 dan 25. 
Surat pelamaran disertai : 

  
a. Riwajat hidup / pekerdjaan. 
b. Turunan? idjazah/ surat? kete- 

rangan / beslit?. 

Paling lambat tgl. 15 SEPTEMBER 1951 surat pelamaran sudah 
diterima di Kantor D.P.R.D.S. Kabupaten Magetan. 

Magetan, 10 Agustus 1951, 

Bupati, 
ja Kepala Daerah Kabupaten Magetan, 

166 - 3. : ' M. SIRATOERAHMI. 
ara TA Nae (In Aa MAN AAA MAA MA ANISA   
  

3200 TAHUN alm. Masehi, 2400 TAHUN alm. 'Arab, TAHUN 
1555 — 2106 aim. Djawa. Harga a f 2.50 —- ongk. kir. f 0.50. Beli 
1 stelf 6.— -4- ongk. kir f 1. — Praktis, tjepat. DidIm 2 menit dapat 

' mengetahui djatuhnja HARI dan PASARAN beratus2 tahun jl. atau 
j-a.d. Beli 10 bk. (satu matjam) atau 10 stel, dapat potongan 20x, 

ongk. kir. BEBAS. Penerbitan: Brotok€esowo, Tahunan Djokja. 
143-810 : . 

AHLI NUDJUM H. 8. AZAD, Kotakpos 132 BANDUNG. 
Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, pertjinta- 

an, perdjoangan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan 
nama dan umur dalam satu senveloppe dengsan poswesel R. 10,— 

Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti. 
) Rahasia tanggung dipegang teguh. , 19-48. 

    

      

    

  

  

t 

.O, adakah anak? Njcnja bertamasja? 

kubekalkan.     
  

  

Setiap kali anek'ku bertamasja. pulangnja selalu 
kelaparaff, Mareka tak suka' makan roti jang 

  

  

Senangkah kau tadi Toto? Djuga makan banjak'? 
Enakkah bekal rotimu tadi? 
  

  

  
  

        
    

  

   
    

  

  

  

  

     
   

          

     

  

  

Apa dan Siapa 

  
        

   

  

     
|   
  

    

    

  
  

  

  

   
         
           

  

E n Bengarlah sendiri dijawaban kesukaran Njonja tu:) 

| Aduannja roti jalah margarine Paimboom. : 

1 Djuge adkannja anak? Nionja sendiri. Mereka akan 
suka benar makan ratinja. Tembah-tambah andi & 

2 senat. ? | 

Sedikitpun takketing- | 
W/ dalan. Luar biasa 

| betul gnaknja. 
KR IX 

2 

. 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

| meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- ) 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta... W. ..-& | 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena' H 

kekajaannja akan vitamin” A dan D. " 

: 

NOMOR PROKLAMASI | NOMOR DEPAN — 
, F 

Suka Duka: ORANG? SESUDAH PROKLAMASI 

i 

e . 1 

diseluruh dunia tergemar | 

Biar kaum pengusaha mobil, 
maupun para pengemudi, kian 
hari kian banjak memperlengkap 
mobilnja dengan ban Goodyear. 
Pun statistik menundjukkan ,de- 
ngan tegas kenjataan dibawah 
ini: 

Z2 Diseluruh dunia lebih banjak 
PA orang berkendaraan mema- 

PAN, kai ban GOODYEAR dari pada 
2 PAN lain merek. . 

AN 
N “iyaa 

al “3g     

  

g S1GYo3 2G 

Untuk DIOKJAKARTA dan SURAKARTA: 
»RIS TRADING COMPANY”, TOKO A.B.O. 
di DJOKJA dan TOKO ONG di SCLO. 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia, 

169 - 8. 

      

  

   
   

. Barang siapa jang ketempat- 
an anak tsb., diharap berhu- 
bungan dengan orang tuanja: 
T. MARTOATMODJO. Kamp. 
Djajanegaran Mg. 11/148, atau 

(Ai Kantor Pulisi, 178 -8. 

t 

    
      

  

  134 -8. 

      

  

 STUDEBAKER CHAMPION '51. - (klas A) 

  

bu ik 

de MN aa au 
   Bu ag Sg nat ap 

kas ke | GEN REA petai Dem Pembal amta Mon   

  

he Mu, Ta ma Ya Su ANE Dl Muna nga 

'Mana jang disukai : ' HENRY J. '51 (KAISER FRAZER) - (klas B) 
BERINI - (mesin sepeda) | - 

Ni naa Mag au Ga   SN kaan An Su aan en daa   

NV. ,KOTA-AGUNG” | 
Ngabean 78 — Telp. 761 

— 

Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/KH/A/102, | 

— Jogjakarta. 
    

  ae Pe TU PAI brjaaka : # € £


