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an Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” (Anggsuta S.P.S.) 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 
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# 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, Ikolom ....R. 00,70 

    

  

TAHUN: VI. — NOMOR 

       Ma panen PONPES AAN 

Kaesong tidak madju - madju 
Utara protes PBB 

D elegasi Utara dalam perundingan per- 

dj i s i i telah menjampaikan pro 
letakan sendjata di Kaesong Kemarin pagi £ 

tes resmi kepada ketua delegasi PBB Laksamana Turner Joy : Were 

dengan ,pelanggaran terhadap kenetralan daerah Kaesong” jang Gi 

  

  

Hasil penarikan 
Undian Barang ke VII 
pada tgl. 20-8-1951 

MOBIEL »FIAT B” pakai RADIO 

(inducement). 

"24052 (Djakarta) 

SEPEDA MOTOR MERK 

JENDEBAL Nam Il ketua & 

| butan2 diadakan oleh para ketua pa- 

bangsa jang kuatpun 'akan lenjap 

peringatan 17 Aug. 

Presiden Sukarno meletak 
angan bunga ditugu peringa 

-oklamasi didjalan Pegangsaan 
Cun 56. — Antara. 
  

  

    : $ Kring Djakarta 
» dan penangkapan 

jang telah dilakukan pihak jang ber 
| Kuasa sedjak beherapa lama hari ini 
Giantaranja djuga terhadap A. Ka- 
rim DP anggauta redaksi ,,Sin Po”, 
pengurus PWI Kring Djakarta telah 
memadjukan permintaan kepada 
Djaksa Agung dan Menteri Pene- 
rangan akan pendjelasan tentang pe 
nangkapan terhadap anggautanja 
tersebut. Si 

. Seterusnja pengurus PWI Kring 
@Pjakarta djuga telah minta agar su- 
paja djika tidak ada alasan? untuk 
tahanannja lebih lama supaja A. Ka- 
rim DP tsb. segera dibebaskan dan 
selama didalam tahanan itu agar ke 
padanja diberikan perlakuan jang | 
lajak menurut kedudukannja sebagai 
Wartawan. —Ant. 5 

  

Panitya Gadjih GSBI to- 
lak rentjana gadjih 

Tgl. 18 Agustus jbl. Gabungan Se 
rekat Buruh Indonesia (GSBI) telah 
membitjarakan Panitya gadjih baru 
untuk pegawai negeri. Dalam sidang 
itu dilantik suatu Panitya Gabungan 
Serekat Buruh Indonesia" jang chu 
sus “diberi tugas untuk mempeladja 
Ii soal gadjih pegawai. Panitya ga 
djik Gabungan Serekat Buruh- Indo. 
nesia jang dilantik iti' kemarin me 
ngadakan sidangnja dan mengambil 
keputusan sbb.: - 5 

Pertama, menolak rentjana gadjih 
jang akan dimadjukan oleh Panitya 
Gadjih jang dibentuk oleh pemerin 
tah. Dan kedua, meminta agar Pa 
nitya Gadjih- Pemerintah dalam si 
Gangnja tgl. 20 dam 21 Agustus dja 
ngan mengambil sesuatu keputusan 
lebih dulu mengenai systim apa jang 
akan dianut oleh Panitya Gadjih Pe 
merintah tersebut: — RD. - ? 

  

  

4 Panity 

  

Berhubung dengan penangkapan? 
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K 
EMARIN sedjak pagi2 

berdisiplin, hingga tidak 

  
Keterangan ke- 
pala polisi : 

Sampai tadi malam belum bisa .di 
dapat keterangan pasti. dari pihak 
polisi mengenai penangkapan dan 
penggeledahan itu. Kepala polisi dae 

rah istimewa Jogjakarta, komisaris 
Sudjono menjatakan, bahwa penang 
kapan itu tidak ditudjukan kepada 
Sesuatu golongan jang tertentu, me 
lainkan semata2 ditudjukan kepada 
persoon orang2 jang dianggap perlu 
ditangkap. : 

Berapa djumlah jang sudah ditang 
kap, belum diketahui. 

Pemuda Rakjat 

muda Rakjat” didaerah Jogjakarta, 
diadakan pula ' penggeledahan dan 
penangkapan.  Diantaranja rumah 
Ketua-Dewan Pimpinan “Tjabang 
»Pemuda Rakjat” — Bantul, dan ru 
mah anggauta2 lainnja. Djuga bebe 
rapa anggauta dan Pengurus Dewan 
Pimpinan Tjabang ,,Pemuda Rakjat" 
— Kulon Progo, jang kemudian ada 
jang telah dibebaskan pada hari itu 
djuga. s3 TEA 5 

Demikian berita « dari Komisaris: 
D.P.D. V Pemuda Rakjat” —. . 

2 2 - & AA Nana TAM an Men (IN 

Perutusan karet Malaya 
ditunggu 

  
4 Orang perutusan karet Malaja | 

hari ini ditunggu kedatangannja di 
Djakarta. Maksud kedatangan: peru 
tusan karet Malaja tersebut di Indo 
nesia jalah untuk melandjutkan pe 
pan ngan dengan delegasi karet 
Indonesia mengenai masalah karet 
jang pernah diadakan di Kualalum- 
pur. Pada waktu itu delegasi karet 
Indonesia diketuai oleh Ir. Kuslan 

“kepala hubungan luar negeri dari 
Kementerian Pertanian. — RD. 

ja Perguruan Tinggi 
—. dilantik 

K EMARIN pagi di Balai Perguruan Tinggi R.I. di Salemba, Menteri 
PP dan K Mr. Wongsonegoro telah melantik (1) Panitya persiapan 

madjelis ilmu pengetahuan (2) Panitya Penjelidikan Perguruan Tinggi “ 

Upatjara pelantikan ini dihadliri 
oleh Presiden Sukarno dan wakil Pre 
siden Moh. Hatta serta para Menteri. 
Selain itu nampax Hadlir para guru- 
besar, sardjana2, anggauta2 panitya 
dan lain2nja. Ta 

— Presiden, Sukarno dalam amanat- 

nja setelah dilakukan pelantikan | ternationale Icuzen',, Wakil Presi- 
oleh Menteri PP dan K dan sam- 

“nitya, antara lain menjatakan harap 
annja supaja arti penting dari pani- 
tya itu dapat dimengerti karena ada 
nja panitya itu adalah untuk meng- 
hidupkan rasa dan fikiran. 

Sebagaimana - diterangkan oleh 
Wakil Presiden Moh. Hatta tentang 
keriakmuran rohani, maka Presiden 
memberatkan arti. kemakmuran ro- 
hani itu pada kenasionalan rohani. 
Presiden memperingatkan sesuatu 

| 
| 

lain, akan tetapi dengan adanja pa-j   oleh tebab hanja “dapat makanan 
djasmani dan, djika ingin kembali se ' wakil Presiden. 

  

£ 

Salah "satu 

    
PERINGATAN 17 AUGUSTUS DI ISTANA. 
atjara dari peringatan hari proklamasi kemerdekaan Indo 

nesia di Djakarta jalah Garden Party” dihalaman tengah istana, jang 
mendapat kundjungan dari pembesar? sipil dan militer, Corps diplomatik 
dan orang2 terkemuka dari segenap lapisan dan golongan. Gambar: 

| Kesenian (3) Panitya sedjarah nasional dan (4) Balai Penjelidikan dan 
Perantjang Pendidikan dan Pengadjaran. - 

bagai satu bangsa jang besar hen- 
daknja dihidupkan kembali kenasio- 
nalan rohani. 5 

Setelah mengemukakan sebab2nja ! 
maka sesuatu bangsa itu lenjap. Pre | 
siden dengan memindjam pepatah 
asing memperingatkan lagi ,,Ver- 
koopt uw ziel niet voor en schotel 

den Hatta menjatakan kegembiraan 
nja dengan pembentukan panitya2 
dan balai tersebut karena menurut 
wakil Presiden dengan demikian da- 

patlah diletakkan dasar2 bagi pemba 

ngunan kemakmuran rohani. 
Menurut wakil Presiden sistem 

pendidikan dimasa jang lampau ada- 
lah hanja mendidik fikiran, kurang 
mendidik certive vermogen. Kita ma. 
sih banjak ketinggalan dari bangsa2 

nitya itu diharapkan Indonesia dapat 
memberi sumbangan kepada dunia 
dan tidak menerima sadja. Demikian 

  

Terhadap beberapa anggauta Pe 

    benar oleh pihak pclisi 
diadakan penggledahan dan penangkapan di 

(Jogjakarta, jang berdjalan dengan tertib dan tidak 
seberapa mengedjutkan penduduk. Anggota2 po- 
lisi mendjalankan tugasnja dengan korrekt dan 

menggelisahkan pendu- 
duk. Sampai kemarin sore jang diketahui telah 
ditangkap ialah Wikana dan Tjokrosumarta, kedua- 
nja anggota Sekretariat PKI seksi komite Jogja, 
Liem A Khwie dan Yap Lie Sing, masing2 pega- 
wai kantor CHTH dan murid sekolah menengah 
Tionghoa. Kantor tjabang SOBSI digledah djam 
9.30 pagi kemarin, dari situ dibawa daftar anggota, 

Gubernur Kadar ditunggu 
Didapat kabar bahwa pada tgl. 24 

Agustus jang akan datang ini Guber 
nur Singapura akan datang pula ke 
Indonesia buat mengadakan kundju- 
ngan chusus kekepulauan Cocos. 
Apa maksud kundjungannja itu ti- 
dak diketahui. Kembalinja ke Singa 
pura dari kepulauan Cocos itu diren 

sekali bersama2. dengan ' Gubernur 
Singapura itulah Mc Donald akan 
pulang ke Singapura. — Ant. 

1 

  

tjanakan 27 Agustus dan mungkin ' 

H 
  

Mengenai berita kita kemarin ten 

tang ,,Lebih kurang 150 tahanan 

MM lari” dari salahsatu doorgangs- 

kamp di Klaten, terdapat kekeliruan. 
Mereka itu bukan m Jarikan diri, me 

lainkan baru? ini I 
nan dipindahkan dz 
Demikian keterang 

kami terima dari ) 

   

    
    

    
   

   

    

    

   
   

   

laten.   
T5 Orang sebagian besar negawai 

inspeksi lalu lintassdari seluruh In- 
Gonesia kemarin dilatih untuk men- 
Gjadi inspektur laluslintas, pengawas 
jalu-lintas dan djuru 
daraan bermotor. | 

Kementerian Perhubungan bagian 
lalu-lintas darat dan sungai. 

Upatjara pembukaan kursus lalu- 
lintas dihadliri oleh wakil2 dari ber- 
bagai kementerian, walikota Djakar 

' ta Raya, kepala kepolisian pusat dll. 
—Ant. P 

  
Perdj. damai Djepang : 
  

Indonesia 
Barang2 rampasan $   

Historisch overzicht jang diterang 
kan oleh Menteri Subardjo antara 
lain bahwa Nederlands Indie dulu 
sudah mengadjukan tuntutan keru 
gian perang terhadap Djepang dan 
sebagian dari tuntutan itu telah di 
laksanakan, : 

Dengan perantaraan Far Hastern 
Commission di Tokio pada achir pe 
rang telah diberikan suatu procen 
tage dari pemindahan barang2 semen 

tara besarnja 3075 kepada 4 negara 
Jaitu Tiongkok 154, Nederland (un 
tuk Nederlands Indie) 5x, Inggeris 
(untuk Burma dan Malaya) 5”, dan 
Pilipina 54. 

Dalam hal ini Indonesia telah men 
dapat mesin2, perobatan, motor in- 
stansi2 jang kemudian didjual dgn 
harga 8 djuta rupiah tapi berhubung 
dengan perobahan politik Amerika 

Serikat maka transfer dihentikan di 
tahun 1949. Pun diterangkan bahwa 
Indonesia telah mendapat barang2 
jang dulu dirampas 
jakni intan, mas uang (munten), ka 

pal, kopi, caczo, karet, alat2 kereta 
api, dan lain2-nja seharga 7 djuta 
rupiah jang telah diserahkan kem 

bali kepada perseorangan jang ber 
hak atas barang2 tersebut, sedang 
lain-lainnja telah diselesaikan oleh 

Instituut voor. Rechtsherstel, Djawa 
tan Pelajaran dan Kementerian Keu 
angan. 

Barang2 jang disita oleh Pemerin 
tah Belanda dulu telah dilepaskan 

  
  

ganja 9 djuta rupiah diantaranja jg 
sudah dilikwideer seharga 6 djuta 
rupiah. 1 
Pemberesan selandjutnja menurut 

oleh Djepang 

haknja oleh Djepang ditaksir har | 

hari ini tentukan sikap 
eharga R.7.000.000.— 

: sudah dikembalikan 
ENTEBI LN Subardjo didalam keterangannja didepan sidang pleno 

414 terbuka Parlemen kemarin men 1 
hari ini mengambil sikap terhadap final text tentang perdjandjian per 

dagangan dengan Djepang dan karena itu dalam fase sekarang ini Peme 
rintah belum dapat memberi keterangan tentang segala hal jang perlu 
diketahui Parlemen selain suatu histerisch overzicht. 

bahwa Pengrintah mungkin 

| Mena akan dapat dilaksanakan 
djika sudah dapat diadakan pembi 

tjaraan lagi dengan Pemerintah Dje 

| pang. $ 
| Selandjutnja Menteri Subardjo me 
nerangkan bahwa. komentar Indone 
Sia terhadap text ke dua jang berisi 

15 pasal itu, pasal 1 jaitu formulering 

jjang lebih djelas tentang kedaula 
|tan Djepang diluluskan oleh Ameri 
|ka Serikat. Sedang mengenai pasal 
3 jaitu penentuan pembajaran .keru 
|gian perang, dalam prinsipnja dise 

i tudjui, jaitu Amerika telah memberi 
Ikan konsesi mewadjibkan kepada 
| Djepang untuk memberikan kerugi 
jan, meskipun  pelaksanaannja ter 
| gantung pada rundingan antara Dje 
pang dengan masing2 negara jang 

' menuntut. Demikian antara lain ke 
| terangan Mr. Subardjo. — Ant. 

  

50 Orang dibebaskan 
Bertepatan dengan hari ulang ta 

ihun kemerdekaan Indonesia jang 
| ke-6 ini telah dibebaskan dari pendja | 

ra Solo 50 orang jang hampir habis 
mendjalani hukumannja. 

Selain itu diadakan pula keringa 
nan hukuman terhadap 42 orang 1 
bulan, 41 orang 2 bulan dan 42 orang 
lagi 3 bulan. 

Kol. Gatot inspeksi 
Kemarin siang Kol. Gatot Subroto 

mengadakan inspeksi pada garnizoen 
| angkatan perang di Solo, terhadap 
| 265 orang diluar kesatuan jang me 
ngachiri latihan militer selama 11, 
bulan. 

Tidak melarikan diri 

| 150 orang taha 
i Klaten ke Solo, 
n/pendjelasan jg 

pemeriksa ken- | 

Kursus2 ini diselenggarakan oleh . 

»DOUGLASS” 

11596 (Pangkalpinang) 

SEPEDA MOTOR MERK 

»SUNBEAM” 

30898 (Bandjarmasin) 

MESIN TIK MERK 

»ROYAL GRAYMAGIC” 

TYPE MURPAY 152 

29965 80063 108099 108889 

  

Rania Dud 
RADIO PHILIPS 396 a 
27811” 387945 100057 

PESAWAT PEMOTRET NETTAR 
48703. 69996 80331 

MESIN DJAIT ,,HUS@VARNA" 
T6TT3 84206 92140 

RADIO ,,PHILIPS” TYPE BIN DAN 

kan oleh pihak 

Menurut BBC perundingan ber- 

langsung satu djam. Sesudah sidang 

Joy terbang ke Tokio untuk menga- 

akan pembitjaraan dengan djende- 

ya! Ridgway. 

Sebuah keterangan resmi PBB 

menjatakan, bahwa pemeriksaan 

atas pelanggaran daerah neutraal jg. 

kemarin dulu terdjadi kini terus di- 

landjutkan. Pihak Komunis menga- 

djukan protes, bahwa seorang pra- 

djuritnja ditewaskan oleh gerombol- 

an pradjurit. PBB. 
Menurut penjelidikan tidak ada 

bukti2 sama sekali, bahwa para pem 

bunuh adalah terdiri dari suatu ge- 
rombolan tentara PBB. Keterangan 
tsb. selandjutnja menjatakan, bahwa   

    

kepada Stokes, bahwa djika ada 

PERUNDINGAN STOKES - KHASANI. 

  

  
" Ketua Delegasi Inggeris dalam perundingan mengenai sengketa minjak 

Iran Sir Richard Stokes baru2 ini menemui Ketua Panitya Nasionalisa 
si Iran Sayed Abolghasem Khasani (kiri) untuk menjeleseikan- soal tsb 
jang hingga kini masih ruwet. Dalam pertemuan ini Khasani menjatakan 

orang dari pemerimtah Iran menjim 

pang dari politik minjak Iran jangsekarang ini, maka ia akan menga 
lami bahaja seperti P.M. Ali Rasmara beberapa waktu jg lampau. ANP. 

  

D 

Sementara itu A.F.P. mengabar- 
kan dari ibu-kota Iran, bahwa pe- 
mimpin delegasi Inggeris, Richard 

iStokes, pada hari Minggu mengun- 
djungi perdana menteri Mossadegh 
untuk minta pendjelasan mengensi 
beberapa pasal dari djawaban Iran 

jatas usul2 Inggeris tsb. 
Inggeris minta waktu. 

Djurubitjara pemerintah Iran te- 
rangkan, bahwa delegasi Inggeris 

| telah minta waktu untuk mempela- 

,djari djawaban Iran terhadap usul2 

| Inggeris. : 

| Ia dalam pada itu djuga menjang 
|kal, bahwa rundingan dihentikan. 

| Menurut kalangan Iran jang ber- 
|kuasa, pemerintah Iran telah meno- 
(lak usul Inggeris untuk membentuk 

Isustu konsern pembelian Inggeris 
dan suatu organisasi tehnik Inggeris 
— Iran untuk adakan pengawasan 
atas eksploitasi pertambangan mi- 
njak di Iran. 

Kalangan tadi katakan pula peme 
rintah Iran berpendapat, bahwa pem 
bentukan kedua organisasi itu akan 

| bertentangan dengan undang2 nasio 
Inalisasi minjak Iran, dalam mana 
|ainjatakan penghapusan tiap ben- 

  
        

' Tindakan Pemerin 
Kalau alasan2 Ia 

fa. 

Parlemen. ' 

$. Mangunsarkoro anggota iewan   pimpinan P.N.I. atas pertanjaan ka 
takan, bahwa memang rupa2nja tin 
dakan Pemerintah tersebut telah di 

rentjanakan semula dan telah mem 
punjai alasan2' tjukup kuat untuk 
menangkap seseorang. Ia dapat me 
njetudjui tindakan Pemerintah ini 
apabila tindakan tersebut benar2 
dengan alasan kuat dan adil. Pernja 

|taan2 jang mengatakan, bahwa tin 
dakan2 ini dihubungkan dengan ke 
djadian di Tandjung Priuk sebenar 
inja sangat primitief dan kurang" 

kuat. Selandjutnja dikatakan, bah 
wa disamping tindakan Pemerintah 
sekarang harus ada tindakan2 jang 

segera dilakukan jalah mengenai pe 
laksanaan perbaikan ekonomi. Dgn   

| suasana dalam Garden Party tersebut, -—- Antara: 
3 ON j 

demikian tindakan Pemerintah seka 
rang ini akan mempunjai imbangan 

' Pendapat politisi di Jogja : 

tah bisa disetudjui 
kuat dan adil 

) ERHUBUNG tindakan Pemerintah melakukan penangkapan besar- 
:2 besaran kalangan politik di Jogja umumnja 
djika penangkapan itu berdasarkan alasan jang kuat sudah barang ten 
tu dapat dibenarkan. Kalangan politik tersebut menjesalkan 

nangkapan jang dilakukan terhadap anggota? Parlemen jang sebenarnja 
tidak perlu dipakai jaitu dengan me.igadakan stelling disekitar gedung 

berpendapat bahwa 

tjara pe. 

jang dapat menenteramkan hati rak 
jat. Mangunsarkoro berpendapat, bah 

dap alat2 kekuasaan negara jang di 
serahi .tugas ' mendjalankan tinda 

kan2 itu harus selalu dikontrol agar 
supaja tindakan2 jang tidak semes 
tinja dapat segera diperbaiki. Dr. 

Tjoa Sik Ien bekas anggota missi 
Republik dalam ' Dewan Keamanan 
sebelum clash kedua terangkan, bah 

wa tindakan Pemerintah itu 
mengertikan rakjat. Ia berpendapat 
bahwa tindakan itu sangat mengge 
lisahkan rakjat dan menimbulkan ra 

sa tidak aman dalam hati tiap2 
orang. Diterangkan, bahwg beberapa 
menit sebelum di-interview ini'ia 
telah didatangi oleh anggota2 tente 

ra dan Mobile Brigade untuk meng   wa jang harus dibrantas oleh Peme 

irintah sekarang ini terutama terha 
|dap agen2 luar negeri baik jang ber 
(maksud menjelundupkan kekuasaan 
inja di Indonesia. Dalam hal ini me 
jnurut Mangunsarkoro perlu adanja 
|pelaksanaan politik luar negeri jang 
|tegas dan tidak ragu2. Politik bebas 
|tidak berarti bahwa kita membiar 
|kan meradjalelanja kekuasaan luar 

'negeri didalam negeri kita. Achirnja 
jia berharap supaja mereka jang di 
'tangkap diperiksa dengan segera 
|agar supaja mereka jang benar2 ti 
| dak ada alasan ditahan lebih lama 
dapat dilepaskan kembali terutama 

mengenai dirinja orang2 jang sangat 
|dibutuhkan untuk melantjarkan dja 

layn i i rha 

  
      

. Lembaga Kebudajaan Indonesia 
»Kon. Bataviaasch Genocotschap 
van Kunstenen Wetenschappen” 

  

    

geledah rumahnja., Menurut keterang 
an mereka mentjari sendjata. Walau 
pun penggeledahan . itu dilakukan 
dengan sangat tertib dan penuh ke 
sopanan' namun ia sendiri tidak me 
ngerti maksud jang sebenarnja dan 
timbul rasa jang tidak enak apa jg 
akan dialami olehnja sesudah peng 
geledahan itu. 

. Mengenai pernjataan2 jang se 
Oolah-olah akan adanja gerakan men 

djatuhkan pemerintahan Dr: Tjoa 
katakan, bahwa ia belum jakin apa 

kah ada maksud seperti itu. Ia ber 
harap pula hendaknja orang2 jang di 

tahan segera diperiksa dan hendak 
nja segala sesuatu harus ditindjau 

setjara objektief, Ia bertanja apakah 

tidak | 

Si sa BA ab lan ino 

Sengketa Minjak : 

Stokes minta pendjelasan 
ELEGASI? Inggeris dan Iran kemarin dulu bersidang lagi untuk 
membiftjarakan keberatan? Iran terhadap usul? Inggeris untuk me- 

njelesaikan masalah minjak di Iran. Dalam perundingan? ini turut serta 
hadlir utusan isiimewa presiden Truman, Avereli Harriman. 

(tuk pengawasan asing atas eksploi- 

(tasi minjak Iran, : 
Bichard Stokes ketua delegasi Ing 

|geris dalam perundingan minjak di 

|Iran menjatakan Senin malam bah 
| wa djika prinsip? jang termaktub 
|dalam usul? delegasi Inggeris dapat 

| disetudjui maka delegasi kedua belah 
'pihak mendapatkan djalan untuk me 
|ngadakan persetudjuan sementara 
' guna menghidupkan kembali usaha? 
'pabrik2 penjaring minjak di Abadan 

gan export minjaknja. 

| Dalam pidatonja pada perdjamuan 

(makan jang diselengarakan. untuk 

| menghormat ketua Parlemen Iran, 
| Stokes menegaskan bahwa usul-isul 
|Inggeris itu akan memberikan tam 
|bahan bagian 

15095, artinja bagian keuntungan jg 

| akan diterima oleh Iran berdasarkan 
usul2 itu adalah 5075 lebih besar ka 

Hau dibandingkan dengan bagian ke 
ap jang diterimanja berdasar 
kan perdjandjian tahun '49. — Ant.- 

| AHP - Reuter, 
Dalam pada 'itu menurut BBC 

|Averall Harriman kemarin pagi me 
Ingadakan perundingan dengan PM 
|Mussadegh selama 2 djam, 

  

dengan tindakan Pemerintah ini ke 
amanan akan lebih baik dari pada 
jang sudah. ' 
Wiwoho, bekas Menteri Penerang 

an dan seorang Masjumi terkemuka 

latas pertanjaan ' terangkan bahwa 
(djika tindakan pemerintah ini ditu 
|djukan untuk keamanan dan kesela 

matan negara. kita. maka tindakan 
litu sudah semestinja. Memang dim 
melakukan penangkapan di Parlemen 
sangat disesalkan dan hendaknja 
djangan terulang lagi. Wiwoho. ber 

(pendapat .pula, bahwa pemeriksaan 

| terhadap orang2 jang ditahan harus 
| segera dilakukan agar supaja jang 

tidak bersalah dapat segera dilepas 
(kan. Atas pertanjaan apakah dengan 
(tindakan Pemerintah ini akan berha 
sil memperbaiki suasana didalam 
negeri, Wiwoho katakan, bahwa hal 
ini tergantung nanti sampai dimana 
hasil tindakan pemerintah sekarang 
INI. 

Dapat dikabarkan, bahwa djika 
sampai pada tg. 17/8 jl. di Jogja be 
lum ada tindakan? dari polisi dan 
tentera maka mulai kemarin pagi 
ini pihak alat2 kekuasaan negara 
telah mengadakan  penggeledahan2 
dirumah2 jang dipandang perlu dige 

ledah. Penangkapan terhadap orang2 
jang dipandang periu hingga berita 

ini ditulis belum dapat diketahui. — 
Ant,     

  Bed   

keuntungan dengan | 

eta an An ANE LN aa BEN Muna Desa Di Oia WA AAA ana khan aa MT SE an aa ama ta Ss 

PBB 19 Agustus jl. di Panmunjon, demikian UP. 

peristiwa ini mungkin dilakukan 

oleh gerombolan orang jang mentjo- 

ba untuk menggagalkan perunding- 

an gentjatan sendjata di Korea. 

  

Lie optimistis 
Sekdjen PBB, Trygve Lie, setelah 

5 minggu istirahat tiba di New Xork 

kemarin dulu. Ia menjatakan kejaki 

naanja rundingan gentjatan sendja 

ta di Kaesong akan mentjapai per 

setudjuan. Ra 

Tentang Iran dikatakannja, piki 

ran jang sehat akan terdapat dalam 

rundingan antara Inggris dan Iran 

untuk selesaikan sengketa minjak 

itu. — Ant.- UP. 
    17 Agustus di Paris 

Dari pihak Kementerian LN dibe 
ritahukan bahwa hari Kemerdekaan 
di Paris dirajakan dengan mengada 
kan resepsi dalam gedung kedutaan 

besar jang baru dibeli oleh Pemerin 
tah R.I. dan-letaknja dekat ,,Place 

Tetoille”. 
Perhatian besar sungguhpun kota 

Paris lengang berhubung musim li 

buran dan. banjak pembesar2 diluar 
kota. Tampak diantaranja tamu2 se 

lain pembesar2 Perantjis dan pers 
anggauta2 corps diplomatik. Nega 
ra2 Asia Tenggara dan Arab tjukup 

diwakili. Perajaan  dihadliri djuga 
oleh missi inspeksi Icksan dan masja 
rakat Indonesia. — Ant. 

Macolm Mac, Donald tiba 
Kemarin siang telah tiba di Dja- 

karta MacoiIm Mac Donald komissa- 
ris tinggi Inggeris di Asia Tenggara 
dari Singapura. Mac Donald dalam 
kundjungannja tidak resmi ke Indo- 
nesia ini akan tinggal sampai 27 

Agustus dan selama itu ia akan me- 
ngadakan kundjungan2 kepada Men 
teri Luar Negeri, Presiden dan wakil 
Presiden dll. 

Djuga akan mengundjungi 
tjak serta Borobudur. 

— Me CA. Mochtar ke 
Nederland 

Pada tanggal 4 September jang 
akan datang Direktur dan Wakil 
Direktur G.L.A., ialah Dr. E.y. Ko- 
njnenburg dan Mr. C.A. Mochtar, 

akan berangkat ke Nederland, dima 

na mereka akan mengadakan pembi 
tjaraan beberapa soal mengenai G. 
LA. dengan pihak K.L.M. 5 

Kemudian Mr. C.A. Mochtar akan 
meneruskan perdjalanannja ke Ing- 
gris dimana atas undangan ,,Society 

of British Aircraft Builders”, dima 

na ja akan menghadiri pertundjuk- 
kan udara dilapangan terbang Farn- 

borough dari tanggal 11 sampai 13 
September. 

Mr. C.A. Mochtar akan mendjadi 
penindjau dari sidang tahunan I.A. 
T.A. (International Air Traffic Asso- 
ciation) jang akan diadakan di Lon- 

don dari tanggal 10 sampai 14 Sep- 
tember. 

  

Pun- t 

  

Ta
 

Bantuan untuk perbaikan 
dan penjempurnaan Ta- 
man Pahlawan Semaki 
Menurut: keterangan Panitya Per- 

baikan dan Perluasan Tanah Pahla- 
wan Kusuma Negara Semaki di Jo- 
gja, dalam pertengahan bulan ini te- 

|lah diterima bantuan uang dari bebe 
rapa instansi, sebesar R. 803,55, seba 
gian besar dari stasiun? kereta-api. 

Perlu diterangkan disini, dalam 
perdjuangan kemerdekaan Indonesia 
baru2 ini, tidak sedikit pedjuang2 
KA jang gugur. 

Lebih landjut menurut pihak Pa- 

nitya didapat keterangan, bahwa da 
lam menjelesaikan pekerdjaan per- 
baikan dan perluasan Makam itu, 

kini timbul suara2 dari beberapa pi- 
hak, jang seolah2 akan memonopoli 
Makam Semaki itu, sehingga 'kce- 
mungkinan akan merendatkan usaha 
usaha Panitya itu. 

Akademi pendidikan djas- 
mani mendjadi fakultet 

Gadjah Mada 
Hanja tunggu penetapan, 

Dari kalangan Perguruan Tinggi 

Gadjah Mada di Jogja didapat kete- 
rangan, bahwa maksud2 untuk men- 
djadikan Akademi Pendidikan Djas- 

mani di Jogja sebagai bagian dari 
fakultet Sastra, Filsafat dan Paeda- 
gogiek, baik pihak Akademi sendiri, 
maupun pihak perguruan Tinggi Ga- 
djah Maga telah setudju, tetapi kini 
hanja menunggu penetapan lebih Ian 
Ajut dari Kementerjan PP dan K. 

Diduga dalam. bulan? September 
jad. penetapan itu sudah dapat dite- 
rima dan dilaksanakan. 

  
  

    SUNGGUH? TERDJNDI 
— Seorang jang ingin mentjoba. nas 
sibnja disalah satu tempat tomlola 
dialun2 utara karena kemropok (»a- 
nas hati) sudah berkali tidak mena- 
rik, sambil berkata wah panas sa 
ja” menaruh R. 50.— pada satu no” 
mer, uang mna tentu said. aohirnja 
djuga amblas, ! 

     



    

    

      

    

   
    

          

   

  

   
   
   
     
       

    

    
   

    

     
   

     

   

      

   

    

     
      

    

    
       

  

   

    

   
   
    
    

    

     
   
    

    

     
    

   
   
    
   
    
      

   
    

     

    
   

         

    
   

   
    

    
      

   

  

    

    

    

   

   

    
    
   

   
    

   

    
   
   
     
        

   

   
     

    

   

  

   

PP. 

An 
5 

x ea diri beberapa orang 

. SOBSI dan seksi PKI 

| sampai 

. 11.864 orang. — Ant. 

uv 
dustri. 

"rima export Djepang sel 

hn djuta dollar. 

pai 

|. di ke-20, dengan 'embeliai 

ajo, Meghan di N. Nan an K 
.asa usaha Indonesia di 

OK. 

  

    

     
| ENURUT kabar jang t katak ai 
Minggu tengah malam dil ata at 

g 

  

     kap ialah Radi, 

La dan Na 
12 di geng 

Ba hari Int malam 
“telah pula dilakukan penangkapan 
sudah diketahui, jang telah ditang 

Na PKI kota Bandung, dan Siswosu sekretaris. 
marto, terkenal sebagai: Hanna pengurus Gabungan Rakjat Petari 
jang djuga anggauta PKI. 

Sampai" semalam 'hletura! diketahui i 
| siapa lain?nja jang aan (ditangkap. 

“kantor2 Malam Minggu itu djuga 
Preangan di 

  

geledah dan beberapa archief” diang 
kut, termasuk archief Sarbupri dan: 
Pemuda Rakjat jang berkantor da- | 
lam satu gedung dgn PKI dan SOB 
SI. “Dikabarkan, bahwa ruangan2 | 
kantor SOBSI di-segel, sehingga 
orang jang hari Minggu berniat ma 
'suk tak dapat. 

Tidak ada kabar apakah diantara 
anggauta2 SOBSI ada jang ditang ' 
kap, organisasi “buruh itu Minggu 
kemarin masih mengadakan kursus | 
mingguannja 

Atas pertanjaan Antara, Guber- 
nur Djawa Barat terangkan, bahwa 
sampai malam Senin ia belum mene 
rima laporan2 resmi mengenai tang. 
kapane itu. Ditanja apakah menge- 
nai ini akan dikeluarkan djuga “pe- 
ngumuman2 seperti di Surabaja, ia 
katakan: tidak perlu, karena. berhu: 
bung dengan sering terganggunja 
keamanan di Djawa Barat dan .se- 
ring | dilakukannja. penangkapan. 
pengumuman dianggap tidak . ada fa 
nana 
" Ditanja tentang tjara penangka- 3. 
pan jang” dilakukan tengah-malam j ” 

“sehingga menimbulkan kegelisahan 
itu, Gubernur katakan: akan diper- 
hatikan. 
Sampai sekarang belum dikota. 

hui instansi2 jang mana jang teiah 
melakukan penangkapan2 dan peng 
geledahan2 tsb, dan belum pula dike 
tahui apakah ini serupa dengan jg 
telah dilakukan di Djakarta, Sura- 
baja dan Medan. Pada hari? jang 
lalu ini perondaan2 bersendjata di- 
Kota. tetap giat. Dalam pada itu 

semalam tidak dilakukan 
tindakan besar-besaran, sehingga ko | 
“ta tetap tenang. — Antara. 

  

14.880 Orang eka : 
dapat 

Oleh Menteri Kehakiman al, Pet 
ts laupessy diter angkan hari Sabtu jl. 
“bahwa pada hari 17-8-1951 oleh pe 
merintah telah diberi remisi kepada 
sedjumlah 14.880 orang hukuman, 

| diantaranja 23 orang dari bangsa Be 
5 “anda. 

Dari djunlah itu jang habis masa 
hukumannja karena potongan. terse. 

| but dibebaskan sedjumlah 8016 orang 
dan jang masih dalam pendjara. tapi 

Kn 

djembatan 

Menurut keterangan jang aer 

oleh dari kalangan jang mengetahui, 

dua .buah truck jang dikirim untuk 

mendjemput anggota CTN, jang mus 

tinja dilantik masuk TNI tgl 178 

orang perwira jang membawa iring- 
wingan truck itu sampai 
belum kembali. 

Beberapa buah djembatan didae 
rah pedalaman telah dirusakkan. — 
Ant. 

ri2 ini 

    

ARTAWAN K.R.. 

tuan 

Berapa djumlah jang sebenarnja 

dari hasil 
dapat diketahui dengan pasti, tapi 

jang telah dapat diketahui sedikit- 

nja 10 orang ter "tangkap jaitu nak 

Moh.- Yasin Gari Partai »Murba” 

tjabang Semarang dan anggauta 

DPRDS-Kotabesar, “Sulasta dari 
»Perbum”, Kasir dari S.B.R.T.L., Mr. 

i Jusuf penasehat SOBSI tjb. Sema- 

rang, "Tjipto dari ,Partai. Demokrasi 

Rakjat” dan Sriwidjaya dari SOBSI. 

' Berita lebih djauh menerangkan, 

bahwa dalam penggeledahannja di 

gedung Rakjat “Gendong, dimana   telah membesiag archief2 a.l. menge-, 
masa hukumannja dikurangi, jada Inai S.B.P.I., Sarekat Buruh Kemen- 

  

“ Yalin export Diepang 
P. 'r0K10 Jaminan Indonesia. ternjata mendjadi una paling 
baik sesudah Amerika dalam export tahun 

ini, menurut asa ap kementerian 

“Dari Sur Eng jang 'besar- 
“nja 852 djuta dollar selama.7 bulan |. 

itu, Amerika pegang rekor, karena 
telah membeli dari Djepang seharga 
148 djuta dollar, sedang setahun pe 
nuh tahun jang Jalu 179 dj Ha 

Indonesia. jang “mendud ki tempat 
ke-4 tahun jang lalu, tahun i 

lontjat ketempat ke-2 |     

    
Yg 

ta dollar dalam 7 bulan itu, j 
arti sudah dua kali dari indek ta | 
hun jang lalu jang hanja 46 djuta 
dollar. Kenaikan ini terutama . se- 

“bah bertambah banjaknja pembelian 
2 tekstil. 

- Pakistan, jang tahun .jang lalu     

        

   

  

   

     
     
    

     
    

    

    

     

       

  

    

as, bahan Lha dan mesin2. Ta' 
: Pel 55 djuta 

  

2 Australia dari “ke-9 naik ke-4) 2 
Hongkong dari ke-3 dgn 
53 djuta dollar, turun ke 

    

   

Putusan embargo ' Amisriks Bei 

  

  
“kat terhadap - 

lian negeri ' Ind" 
merosot dari te 

  

djuta dollar, : 
, Perdagangan antara Djepang d 1 
Pakistan, Australia, Singapora, Ai 
rika Selatan, Inggeris, India, ong 
kong dan daerah2 dari blok sterling 
lainnja mungkin sekali akan menda 
pat kemadjuan berhubung “dengan 
akan ditanda-tanganinja' persetudju 

    

an baru pembajaran Sterling ante- 

  

ya aa Inggeris dan Djepang: 

aa terian Barpanapan, 

Uu (listrik sendiri. 
, berdjalan dan dapat menerangi bebe 

|desa Pasiraman: 

    
   
     

    

RRT .menjebabkan ' 2 
jepang | 2 

| "6 Ikongres ahli metal 

Sarekat Buruh 

  

Djepang selama 7 
pengagangan internasional dan 'in- 

  

Penerangan listrik Ni 
: didesa 

| Dari kalangan jang mengetahui 
didapat kabar, bahwa desa Kebotjo- 

Iran (bilangan Purwokerto” kini telah 

mempunjai alat penggerak tenaga 
Alat itu kini sudah 

rapa rumah serta DAN didesa 
tersebut. 
“Alat penggerak tenaga listrik itu 

“kabarnja mempunjai kekuatan — 
1500 watt. Djadi buat daerah Kab. 

r Banjumas sampai kini “telah ada 2 
| buah desa jang mempunjai alat peng 
gerak tenaga listrik sendiri jalah: 

(bilangan Adjiba- 
FAUA Oa Kebotjoran. 

  

1 Kosatui ahli: metal jang 
tama 1 

, Tanggal 14 Okt. — 18 Okt. 
“Badan  penjelenggara rentjana 

Marshall, ECA, telah menjediakan 
lebih. 500.000 dollar, SN, para ahli 

    jang pertama 
jang akan diadakan. di Detroit, 

1 demikian | diumumkan oleh perhim- 
punan ahli metal Amerika hari. ' 
Minggu. 

“Perhimpunan tadi katakan, ' bahwa 
500 ahli metal dari 21 negeri rentja 
na Marshall dan bukan - rentjana 
Marehali akan ikut serta “dalam 
. es tsb jang akan diadakan tg. 

hingga 18 Te jati, Ant, 
5 TR P   

hana 

Kerusakan? truck an : 'Iketua panitia menjatakan kesedia- 

.nja akan diteruskan 

itu, telah dibakar, sedang salah se. 

  

(Pemerintah ai bertindak 
| terhadap 

  

  

Pnggotah 'CEN untuk dilantik. 

anta 'kebiajaksanaan 

Dalan Naa NS panitia tsb 
membatjakan suatu urgentie pro- 
gram partai2 dan organisasi? jang 
dapat simpulkan sbb.: 

'a. Keamanan, soal penjelesaian 
CTN diserahkan kepada kebidjaksa- 

   

inaan pemerintah. b. pemerintahan, 
g tegas dalam | 

1 lapangan kuntji2 kekuasaan negara, 
antara lain scre 

  

pembaharuan staf gubernur: peng- 
hapusan S.O.B. 

Selain itu program mengenai .ke- 
makmuran, kehakiman, sosial, per- 
buruhan, agraria, pertanian, ekono- 
mi, keuangan dan P.P.K. 

Dibatjakan djuga suatu statement 
bersama mengenai soal gubernur, di 
mana a.l. Ginjatakan, minta supaja 

    

“(Bebasa Daeng Lalo mensrik mosinja 
Gan memberi kesempatan kepada 
gubernur |Sudiro untuk bekerdja, ka- 
rena mosi Bebasa tsb. hanja akan 
'menaribah keruhnja keadaan. 

Dalam rapat raksasa itu dihawa 

slegan2?, antara lain menjatakan se- 

tang, 
Laio ditjabut, bahwa PIR menolik 

yg mosi Bebasa Daeng Lalo: supaja di- 
lakukan pembersihan kaum reaksi- 
Ooner Gari pemerintahan dan lain2. 
“Gubernur jang menjambut pidato 

annja untuk memperhatikan “pro- 
rom jang »berhubung “dengan kom- 

“Ipetensinja, sedangkan jang r mendjadi 
kompetensi pemerintah pusat, misal 

“kepada jang 
berkepentingan. $ 

Selain itu untuk kesekian kalinja 

tanganrja disini bukan atas kemau- 
annja sendiri, tetapi sebagai seorang 

pegawai jang taat pada pemerintah- 
nja. 

5 2 Tindakan? akan “diambil. 
Mengenai soal CTN oleh pihak Dja 

kan instruksi2 dari' pemerintah pu-   
Semarang mengabarkan, 

mendjelang Subuh hari Senen pagi tg. 20 Agustus kemarin kesa- 
Kekuasaan setempat di Semarang telah melakukan ajuga 

: tindakan? menggeledah dan menangka? beberapa orang dari golongan? 
tertentu, dan sementara: ita selama. pekerdjaan ini belun 
hari Senen itu fihak resmi belura sedia memberikan keterangan? jang 
bersangkut-pari dengan. tindakan tersebut, sedang maenurut keterang- 
an lebih djauh penangkapan? penggeledahan? itu djuga mempunjai sifat 
Serentak Gi seluruh daerah Djawa-Tengah. 

tangkapan? tadi belum |. 

  

  

Isat, al. dinjatakan, bahwa pemerin- 

    

bahwa pada waktu 

selesai pada 

'Rokok/Tembakau Indonesia dan ,,Sar 
| bupri”, diangkut. 

Tindakan penggeledahan djuga di- 
lakukan dirumah Oei Kim Hok dari 
'perkumpulan Sin Yo She Semarang, 
Tjeng Lien Tiat dari CETH Gan The 
Ban Djoe dari Sin Yo She dan djuga 
di ,,Chinese English Shool”. Terke- 
tjuali dari jang tersebut belakangan 
ini archief2 tertentu dibesiag, tetapi 
orang2-nja tidak ditangkap. 

  

Penggeledahan di Solo 

Kemarin siang telah diadakan peng 
geledahan terhadap beberapa orang 
di Solo, diantaranja dirumah rekan 

SOBSI berkantor, jang wadjib djuga |Tjoa King Loen pemimpin redaksi 
madjallah ,,Bentara”, serta pemban 
tu harian ,,Sin Po”. 

Sewaktu diadakan penggeledahan 
itu ia baru bepergian keluar kota. 

Beberapa surat2 dibeslag, tapi siang 
nja Mena lagi. 

  

— Klaten membangun 

Atas usaha pemerintah daerah 
kabupaten Klaten, maka tepat pada ( 
hari Kemerdekaan tg. 17-8 jl. di 
Klaten telah dilakukan: 
1, Perletakan batu pertama untuk 
pembangunan pasar. 

2. Pentjangkulan pertama pembangu 
nan stadion. 

3.a. Pada tg. 18/8 pembukaan Per 
bengkelan Abadi” dengan biaja 
t R 15.000,— dengan maksud 

mengurangi pengangguran. 

b. Perletakan batu pertama perbai 
kan ,,/Taman Pahlawan”. 

'€.Peresmian asrama ,,Pamardijo- 
Sai 

  

Panitia tab. dibentuk 

'salan terhadap CTN jang tidak da- | 
supaja suara Bebasa Daeng |: 

gubernur mendjelaskan, bahwa keda | 

watan Penerangan Provinsi Gibatja- 

   
soal CIN | 

. Do Rapat raksasa gembira . 
INGGU pagi Jl. bertempat dihalaman Gubernurar diadakan rapat 

La Bitbld Ongid KBNORN 2 u Ajo Mata, ara akegem: IA Rak LN | Gumana ter 

| sana partai? dan organisasi?, 
menjatakan kegembiraan karena. adanja pelantikan CTN tgl. Vi-8, tetapi 
kemudian sifat rapat divubah sedemikian rupa, Jingga mendjadi rapat 

Juntuk menjatakan sesalan dan' keketjewaan, 

sedia nja untuk 

karena tidak Bean 

tidak ai membiarkan nama nega- 
ra ditjemarkan, Gan akan“mengam- 
bil.tindakan tindakan, tegas. Kepada | 
rakjat diserukan supaja membantu | 

mengembalikan ketertiban dan ke- 
amanan uhtuk pembangunan. 

Seterusnja kepada panglima terri- 
torium VII telah diinstruksikan oleh: 
pemerintah. supaja mengambil tin- 
dakan jang sewadjarnja. —Ant. 

Hanja pendapat Sukarno 
persoonlijk 

Kata kaiangan resmi 
/ Belanda. 

»Kalangan2 resmi Nederland” — 
demikian.UP Den Haag — hari Ming 
gu menjatakan pendapat, bahwa ke 
terangan Sukarno baru-baru ini 
supaja. perhubungan uni Nederland 
— Indonesia selekasnja diputuskan, 
mungkin sekali hanja menundjukkan 
pendapat per. 
Indonesia. 

  

     

    

     

   

   

an bahkan, bahwa 

anggauta2 pemerin 
nja tidak sependa 

"bungan itu. T . 
Anggauta2 ibinet Indonesia, de 

a 'hanja berusaha 

dalam: uni logis” jang : atnja 
Nederland — I 

Sukarno, bahwa Nederland telah me 
langgar piaga. enjerahan kedaula 
tan kepada Indonesia. 

Demikian UP, jang tidak terang 
kan siapa kalangan? resmi” itu. — 
Ant. 

    

  

Peringatan 17 Agustus 
di Magelang 

Di Magelang peringatan hari Ke 
| merdekaan 17 Agustus jang lalu di 
' adakan setjara sederhana tetapi meri 
jan, malamnja dialun2 diadakan per 
| tundjukan pemutaran pilem Industri 

| ketja di Djepang, exposisi dan ba- 
zaar, pertundjukan pada hari siang 

|ai-Alun2, keolah-ragaan dan lain2. 
Atas usahanja'pihak ketenteraan 
Nan pemindahan/pemutaran dje 
azah para pahlawan jang gugur se 

Tagana clash kedua dimakamkan di 
Girilojo sebanjak 18. orang dan jang 
5: djenazah lainnja dimakamkan di 
Taman Bahagia Purworedjo. : 

Rapat umum dialun2 mendapat 
perhatian jang memuaskan, dianta- 
ranja residen Kedu, Bupati dan Wa- 
likota Magelang, patih Sumardi, Ko 
mandan K.M.K. Rachmat, Major Su 
bekti, beberapa wakil2 dari party, 
organisasi buruh, tani, pemuda ke- 
pala djawatan dll. 

“Djam 9.54 waktu sirene berbunji, 
menderu-deru sebuah kapal terbang 
menjebarkan pamflet seruan Presi- 
den Sukarno. Setelah itu ulangan 
pembatjaan Proklamasi oleh residen 
Kedu R. Muritno, Doa .oleh Kjai As- 
huri. Sesudah mengibarkan bendera 
kebangsaan dengan diiringi lagu In 
danesia R taya, maka riwajat singkat 
perdjuangan bangsa Indonesia sela- 
ma 6 tahun Giutjapkan oleh ketua 
panitya perajaan R. Sukarto Singo 
lodro. Kata sambutan oleh ketua D 
“PRDS kabupaten Magelang Supang 
kat jang maksudnja mengandjur- 
kan persatuan seperti apa jang ter- 
djadi tgl 17 Agustus 1945. Ketua D 
PRDS Kotapradja Magelang Su- 
pangkat dalam kata sambutannnja 
menerangkan, tanggal 17 Agustus 
1945, diwaktu pengumuman kemer- 
dekaan bangsa Indonesia mende- 
ngung keseluruh pendjuru,  prokla- 
masi mana diinsjafi benar2 oleh se 
genap lapisan rakjat akan pahit dan 
manisnja. Pada saat itu meletuslah 
suatu tekad jang maha hebat, sua- 
tu tekad ' kebangsaan bertudjuan 
merdeka sehingga kita dapat me- 
njaksikan hari kemerdekaan jg ke- 
enam, walaupun dengan mengalami 
pasang-surut dan djalan berliku2. 
Dari sembojan merdeka 100p, tu- 
run mendjadi merdeka Renville, K. 
M.B. jang kita forceer dalam nega 
ra kesatuan, tetapi toch masih zon- 
der Irian. 

Kedudukan Sudiro di- 
pertahankan 
Oleh 5 partai di Minahasa. 

Sebagai reaksi terhadap mosi Be 
basa Daeng Lalo maka dari Mina- 
hasa | dikabarkan " bahwa  fraksi2 
PNI, PSII, Parkindo dan Katolik 
dari DPR Minahasa telah kirim ka- 
wat menentang mosi Bebasa Daeng 
Lalo dan pertahankan Sudiro seba- 
gai Gubernur. — Ant. 

  
  

    
'Pokok2 perdjandjian ponarunan 

. — dengan 

M ENURUT rentjana' kemarin S0 perdjandiian 4 
Djepang akan dibitjarakan antara Menteri Luar Negeri dengan Sek 

Djapang 
ber min dengan 

si L.N. Parlemen, sedang belum ada, ketentuannja, apakah soal tsb ke- 
lak akan dibitjarakan dalam sidang pleno terbuka atau ' tertutup. Se- 
bagai diketahui, masih dua rninggu lagi, jaita sampai “tg: 4-9, Indonesia 
mempunjai kesempatan untuk menjatakan turut. atau tidaknja dalam 
konperensi penanda-tanganan perdjandjian tsb di Sar Francisco. 

Final text, dari rentjana tsb (jang 
menurut John Foster Dulles 
tak dapat dirobah lagi) terdiri dari 
7 bab dan 27 pasal, ditambah dgn 2 
buah rentjana pernjataan jg harus 
ditanda tangani oleh Djepang dan 
sebuah protocol. Adapun 7 bab itu 
adalah mengenai: 1. perdamaian, 2. 
daerah (Djepang), 3. keamanan, 4. 
politik “dan ekonomi, 5. tuntutan 
(Claims) dan milik, 6. penjelesaian 
pertikaian dan 7. final clauses. 

Sebagai diketahui, dari 5 usul jg 
dikemukakan oleh Indonesia, hanja 
sebuah jang telah diterima oleh Fos 
ter Dulles, sedang menurut ketera- 

nanti 

        

ngan @jurubitjara Kementerian, L.N. 
Dr. Darmasetiawan kepada Antara 
baru? ini, perobahan2 jang terdapat 
dalam final text ini djika dibanding 
kan dengan rentjana pertama “dan 
kedua tidak menundjukkan hal2 jg 
prinsipil. 

Pokok2 dari final text itu adalah 
sbb: 

Bab 1 menjatakan terhentinja ke 
adaan perang antara Djepang dan 
negara2 Sekutu sedjak berlakunja 
perdjandjian ini, dan bahwa negara2 
Sekutu mengakui kedaulatan penuh 
bangsa Djepang atas Djepang dan 
perdiran territorialnja,   

soonlijk. dari Presiden | 

nesia, tetapi mere: 

Isi 
| (daun-dapnan menfah) jang di 

pemerintah dan alat2 negara untuk-| 

  

aunat sehat walafiat . sekali- 
1 pan dimasa gerakan neliter 

Beianda ke-2? desanja sudah 

: 4 
Karena banjak makan sa 
jaran mentah ? 

Dinegeri panas adalah satu 
keistimewaan kalau orang bi- 
Sa. Sarupai umur .saltu'” abad, 
tetap? aklesa “Truwisan, Para 
kan (GSedu) kini masih 
dip pak: yinardi 
sudah herurhar 120 

hi- 
jang 

tahun, se- 

    

II kali mendjadi sasaran pe- 
laru reeriam. Pak Kasan pa- 
ling suka makan kujuban | 

ambil dari pekarangannja sen 
Giri. Ia masih sehat dan kuat 
serta dapat peenjangkul disa- 

wah. Ia adalah orang tertua 
didaerah ini. — Ant,     
  

Stoot Brigade Polisi Pur- 
wokerto berhasil 

Gerakan pembersihan jang dilaku 
kan oleh Stoot Brigade Polisi Pur 
wokerto didaerah Gumelar (bilangan 
Adjibarang) selama bulan Djuli il. 
sampai kini telah membawa Iasil2 
jang baik sekali. Dari gerakan2 pe 
ngatjau telah dapat dirampas bebe | 
rapa putjuk sendjata api diantara | 
nja: bren, mosser, Karabijn, pistol 
dll. Selama  pengedjaran2 dengan 
tembak menembak pihak pengatjau 
telah meninggalkan 6 orang jang 
ynati karena kena tembak. 

Lebih djauh diterangkan, bahwa 
mengenai keamanan di daerah Ba 

njumas umumnja boleh dikata baik. 

  

Nj. Salawati Daud ke 
pedalaman Sulawesi 

Berhubung dengan peristiwa pela 
rian2 seluruh anggota CTN dari ra 

yon2 mereka hingga tak djadi diada 
kan pelantikan, dari kalangan jang 
mengetahui didapat ” kabar bahwa 
njonja Salawati Daud sajah satu fi- 
guur jg pernah pegang peranan pen- 
ting dalam soal penjelesaian gerilja 
telah bertolak ke pedalaman untuk 
mentjoba mengatasi " keadaan itu. 
Daiam pada itu Gubernur Sudiro te 
lah undang semua partai2 dan orga 
nisasi2 untuk mengadakan per temu | 

an dikediamannja 
masalah ini. 

Keadaan umumnja masih seperti 
biasa. — Ant. 

guna petjankan 

BERUSIA 1115 ABAD — 

  

  

Paman Anak Kaliurang diresmikan 
Perhatian umum besar 

k EMARIN dai di Kahurang telah 
oleh paniiya 17 Agustus Kap. Pakem. Dalam kasta sambutan Anak? 

nja K. R. 
tiana? 

TT. Mertosono dari Djawv. 
jang akan didjalankan didaerah | 

9 5 

dilakukan pembukaan Taman 

Pekerdjaan Umuya menjatakan reir- 

Kaliurang Diantaranja dalah 
pembuka mu resmi dari Taman Anak? tersebut diatas. dan tempat pem- 

" tangkis, 

Rentjana2 lainnja adalah seperti 
apa jang telah dimuat dalam koran 
kita jl. Tentang begroting diperoleh 
kabar, bahwa Panitya Pembangunan 
masih menunggu kelengkapannja. 

Perlu dikemukakan disini, bahwa 
(dalam Taman. Anak2 tersebut dise 
diakan permainan kendaraan chusus 
bagi anak2. Sedang didjalan jang di 
tentukan terdapat tanda2 lalu lintas. 
Dengan demikian dimaksudkan pen 
Gidikan bagi anak2 untuk mengenal 
tanda2 tersebut. Untuk memakai ken 
daraan tadi menurut keterangan pi   

| 

hak panitya nantinja akan dipungut 
sewa. 

Dalam pembukaan tadi perhatian 
tjukup besa 
an maupun dari umum, Bertepatan 
dengan pembukaan taman tadi dibu 
ka pula tempat restaurant dan pe 
nginepan Hotel Kaliurang. 

S.P. Paku Alam jang mengikuti 

perlombaan panahan datang terlam 
bat dalam upatjara tersebut. 

LB.C. lebarkan sajapnja 

Baru2 ini bertempat digedung ba 
ru Patjinan 67 Jogja telah dilang 
sungkan resepsi-berdiri (staande re- 
ceptie) oleh Indonesia Banking Co- 

operation, jang dimaksudkan selain 
sebagai pengresmian dibukanja kan 
tor baru djuga untuk memperkenal 
kan diri kepada para undangan. 
Rachmat Muijonriseno direktur 

bank tersebut menjatakan dalam pi 

Gatonja, bahwa IBC dengan djalan 
pelbagai matjam telah dapat me 
ngembalikan usahanja. Selain telah 
dibuka tjabang2-nja di Solo dan Se 
marang, sedang ditempat2 lain di In 

Gonesia akan menjusul bila tjukup 
tenaga dan hal itupun tergantung 
kepada kemauan organisasi, 
Dalam pada itu untuK menjempur   nakan organisasi, telah. dikirimkan 

  

  

Balai pertemuan ,,Pantja-Warsa” dibuka 
ERTEPATAN memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus jl., di 

Magelang telah diadakan upafj: ra peresmian pembukaan ,,Balai Per- 

temuan gedung Pantja- Warsa”, Je dir residen Kedu R. Muritno Rekso- 

negoro, bupati “Magelang R. Judodibrata, Walikota R, Mukahar, kepala? 
djawatan dari golongan penduduk Tionghoa, India, Indo Belanda dii. 

Olen residen R. Muritno selaku 
ketua Jajasan jang mendirikan ge- 
Gung balai pertemuan tsb. dalam 

kata pembukaan 
kan adanja gedung itu, antara jain 
diterangkan mengingat dalam clash 
kedua di kota Magelan ig banjak ru- 
mah2 gedung jang dibumi hangus- 
kan, maka atas persetudjuannja ke- 
pala2 djawatan jg. ada di Magelang 
sini dapat didirikan ,,Jajasan Pantja 
warsa”, sebagai ketua residen R. Mu 
ritno sendiri, bendahari Kusiin: aan 

secretaris Sukarto Singolodro dil. 
lagi. 

Modal pertama didapat sokongan 
dari pegawai negeri sedjumlah 
R. 50,009.— Sebagaimana diketahui 
dalam clash jang lalu setelah peme- 

rintah Republik mesuk kota para 
pegawai negeri telah menerima uang 
sebagai ,,tegemoetkoming”, jg. djum 
lahnja R. 50.000.— tsb., dan kira2 

B.:1,50 per orang. Dengan modal itu 
sekarang terwudjud gedung jang da 
pat dipergunakan untuk rapat-rapat, 
kongres dsb. 

Pengguntingan pita” dilakukan 
oleh bupati Magelang, setelah ge- 
dung dibuka, didalamnja diadakan 
exposisi, bazaar, gambar2 serta di- 
ramaikan oleh rombongan musiek 
Orchestra Amateurs” Magelang di- 
bawah pimpinan sdr: Sunarjo pega- 
wali kantor karesidenan Kedu kepala 
bagian Desentralisasi. 

  

Pendidikan djasmani di- 
dirikan di Sumpiuh 

Didapat kabar, bahwa Inspeksi 
Pendidikan Djasmani daerah Banju 

mas mulai lagi dengan penjelengga 
raan Kursus Ulangan Pendidikan 
Djasmani bagi guru2 S.R. didaerah 
nja. 

Pada tg. 19-8 jl. telah dilakukan 
pembukaan K.U.P.D. di Sumpiuh jg 

mempunjai rentjana lengkap menu 
rut Ketentuan dari Kem. P.P.& K. 

Bab 2 (mengenai daerah) mene- 
tapkan bahwa Djepang ' mengakui 
Kemerdekaan Korea, lepaskan 
atas. Korea, termasuk pulau2 @uel- 
part, “Port Hamilton dan Dagelet 
(dimulut Selatan Selat Korea, Red). 

. Selain: itu Djepang | melepaskan 
hak2nja atas Formosa dan Pescado- 
res (pulau ketjil sebelah Barat For 
mosa, Red), .atas kepulauan Kuril 
dan bagian pulau Sakhalin dan pu- 
lau2 “dekatnja jang dikuasai Dje- 
(pang menurut.'perdjandjian  Ports- 
mouth 1905 (semua diutara Djepang 
asli, pintu ke Pasifik, Red): 
hak2nja menurut sistem mandat 
Volkenbond dulu dan meneruskan 
kekuasaannja atas Kepulauan Paci 
fic, jang dulu atas sistem mandat, 
kini atas sistem trusteeschip: mele- 
paskan tuntutan hak atas daerah 
Antarctic (kutub Selatan), dan hak 
atas kepulauan Spratly dan Para- 
cel. (di Selatan Hainan, Redj. 

Djepang akan menjetudjui  tiap2 
usul Amerika Serikat kepada UNO 
untuk merempatkan dibawah trus- 
teeship system dengan Amerika Se     rikat sebagai satu2nja penguasa: 

Nansei Shoto, termasuk kepulauan 

hak: 

telah meriwajat- ! 

  

di Ambon 
Oleh panitia perajaan hari nasional 

jang diketuai Walikota Ambon, hari 

“tanggal 17 Agustus menurut atjara 
dirajakan tiga hari berturut2 jaitu 
tanggal 15, 16 dan 17 Agustus. Utk 
itu ketjuali instansi2 militer dan P. 

(TT. semua kantor pemerintah sipil 
dan sekolah2 ditutup tiga hari. Pera 
jaan pada hari pertama dimulai djam 
06.45 dimana Gubernur Latuharhary 
njatakan pembukaan hari olahraga 
Maluku, kemudian diadakan pertun   

, tjakalele, 
|Pattimura, helarotan 

“meter dilangsungkan 

Gjukan2 permainan dan tari2 adat, 

pertundjukan  sedjarah 
dll. 

akan Giadakan pertandingan sepak 
bola seSang lari 100 meter dan 150 

siang. Malam 
harinja diadakan fancy fair. 

Perlu diterangkan perajaan 17 

Agustus di Maluku ini adalah jang 
pertama kalinja sedjak tahun '45. 

323 Tawanan di Djw. Te- 
| ngah dilepaskan 

Wartawan K.R. di Semarang da 
pat keterangan dari Staf Penerang 
an Div. Diponegoro, bahwa tepat 

pada tg. 17/8-51 jl. sedjumlah 323 
orang tawanan di Djawa- Tengah 
dengan surat dari Panglima Tentara 
& Terr. IV Div. Diponegoro No. 
36/T./B.2/D.1III/51 tanggal 15/8-51, 
telah dimerdekakan kembali. 

Mereka itu adalah: 81 dari door- 

  

huis Magelang, 85 dari trainings- 
kamp Tegal dan 75 dari doorgangs- 
kamp. Bulu/Semarang. 

Sebagaimana diketahui pada, wak- 
tu ini rombongan pemeriksa (ver- 
hoorploegen) bekerdja giat untuk 
menjelesaikan masalah tawanan, su- 
paja pada mereka jang ternjata ti 
dak ada alasan2 untuk menahan le 
bih lama, dapat segera dibebaskan   

atas | 

kembali Kemasjarakat. 

Ryukyu dan Daito (antara Kyushu 
dan Wormosa, Red), Nanpo Shoto di 
Selatan Sofu Gan, termasuk kepu- 
lauan Benin, Rosario dan Volcano 
(kepulauan Pacific, di Timur Ryu- 
(e Red), dan pulau2 Parece Vela 
Gan Marcus (di Pacifik, Utara Caro 

lina, Red). Sambil menunggu usul2 
itu Amerika Serikat. berkuasa atas- 
nja. 

Bab 3 (mengenai keamanan). Dje 
pang akan menerima  kewadjiban2 
jang tertjantum dalam pasal 2 Pia- 

|gam PBB (mengenai perhubungan? 
|internasional, Red), dan selain itu 
bahwa semua tentera pendudukan 
dari negara2 Sekutu akan ditarik 
dari Djepang selekas mungkin sesu 
dah ditanda-tanganinja  perdjandji- 
an ini, paling lama tidak boleh le- 
bih dari 90 hari sesudahnja. Dalam 

| pada itu tidak ada dalam perdjandji 
an ini jang menghalangi ditempat- 
kannja atau tetap - dipertahankan 
adanja pasukan2 bersendjata asing 
didaerah Djepang bila ini selaras de 
ngan sesuatu persetudjuan bilateral 
atau multilateral jang telah dibuat 
antara satu atau lebih. dari satu ne 
gara Sekutu pada satu pihak, dan   Djepang pada lain pihak. 

r, baik dari para undang | 

17 Agustus jg pertama. 

Sorenja | 

gangshuis Solo, 82 dari doorgangs-. 

  

berhentian kendaraan, tempat basket-bati dan tempat Per maBAN, Pa 

seor ang IBC keluar negeri mntuk be 
ladjar disana. 

IBC berdiri sedjak tahun 1947 dgn 
nama Banking Trading Corporation 
jang bekerdia untuk krediet dan per 
dagangan, tetapi akibat agressi 3 
landa sifatnja berubah  mendjadi 
bank Krediet jang pada bulan Dja- 
nuari jl. diresmikan dengan nama 
Indonesia Banking Corporation. 

Tuntutan guru C.V.O. goal 
Baru2 ini dipendopo Wijoto Prodjo 

Jogja, dibawah - pimpinan Kepala 
Djawatan Sosial Daerah K.R.T. No 
tojudo, telah dilangsungkan perte 
muan ramah-tamah antara Djwt. 
P.P. & K. dan utusan Ikatan Guru 
tamatan C.V.O. dan jang sederadjat. 
Maksud pertemuan ialah untuk mem 
bitjarakan dan memetjahkan soal2 
mengenai tuntutan guru2 tersebut, 
sebagaimana jang pernah kita beri 
takan pada beberapa hari jl. Hadir 
djuga wakil dari Urusan Pegawai, 

Djwt. Perburuhan, P.G.R.I. dan pa 
ra Penilik Sekolah. 
Pertemuan itu achirnja dapat me 

ngambil persetudjuan bersama: ' 
1. Menjetudjui adanja satu matjam 

beslit. 
2. Instruksi jang berisi larangan 

guru2 C.V.O, dan jang sederadjat 
mengadjar di kelas atasan, ditja- 

pust:i 
3. Menjetudjui, supaja guru2 C.V. 

O. dan jang sederadjat, jang menga 

djar di Sekolah Rakjat, diakui men 
djadi guru Sekolah Rakjat. 

leh karena putusan terachir tidak 
mendjadi kompetensi Djwt. P.P. & 
K. daerah, maka pertemuan tersebut 

     

| memutuskan akan mengirimkan se 
buah deputasi ke Pemerintah Pusat, 
terdiri dari wakil2 dari kedua belah 
fihak. 

R.K. Kumendaman meng- 
hibur C.LJ. 

Dalam merajakan hari proklamasi 
kemerdekaan Indonesia jang ke: 6, 
maka oleh Kumentaman M.P.P. Man 
tridjeron telah diadakan peringatan, 
A. 1 diadakan pembersihan makam 
pahlawan di Tawangsari, dimana 30 
pahlawan pembela/benteng Nusa dan 
Bangsa ,,beristirahat untuk selama2- 
nja. 

Setelah diletakkan karangan bu 
nga dan menaburkan bunga, maka 
kemudian mengundjungi asrama ilad 
di Bintaran Wetan. Dalam pernjata 
annja para saudara dari RK Kumen 
daman Chususnja dan penduduk ko 
ta umumnja tidak melupakan djasa 

para ilad dan menjanggupi akan da 
tang kembali pada hari terluang'.: 

Oleh pimpinan asrama C.I.J. dise 
rukan djanganlah hendaknja datang 
hanja pada hari2 raja sadja, diharap 
kannja bukan hiburan jang berupa 
materiil, melainkan hiburan moril. 

Perlu diketahui, bahwa dalam as 

rama ilad di Bintaran Wetan itu ter 
dapat 110 orang, jang berasal dari 
Djawa Timur, Tengah dan Barat. 
Ada pula jang datang dari Sulawesi 
serta. Kalimantan. 

S.R, Danuredjan djuara 
Untuk menjambut hari ulang ta 

hun kemerdekaan Indonesia jang ke: 
6 oleh Palang Merah Indonesia bagi 
an Palang Merah Pemuda Tjabang 
Jogja telah diadakan perlombaan 
seni suara kemarin ditempat exposi 
sinja di Alun2 Utara. 

Adapun hasilnja seperti berikut: 
hadiah pertama djatuh pada Jusnai 

ni dari S.R. Danuredjan: hadiah ke 
dua dan ketiga Jamto dan Bunsurai 
ni dari S.R. Kotabaru. Peingikut lain 
nja mendapat hadiah hiburan. 

Amnestie di Jogja 
Pada 17-8 para hukuman dipendja 

ra Jogja, jang mendapat pengurang 
an ada 402 orang. Jang mendapat 
pengurangan sebulan ada 77 orang, 
139 orang mendapat “2 bulan, 181 
orang mendapat 3 bulan, sedang 5 
orang terima pengurangan 5 'bulan. 

Sementara itu. jang dibebaskan 
ada 94 orang. 

Apotheek ,,MERAPI" pin- 
dah di Tugu 

Apotheek ,,Merapi” jang tadinja 
bertempat didjalan Surjatmadjan: se 
djak tg. 17-8 telah pindah di Tugu 
Kidul 121 Jogja. Sedang pengresmi 

annja dilakukan pada tg.:18-8 dgn 
mendapat perhatian tjukup. 

Jogja singkat 
— Baru? ini dengan tidak diduga? 
lebih dari 150 orang jang terpenga- 
ruh IIH dari daerah Jogja Selatan 
dan Barat datang di Kantor Urusan 
Agama Daerah untuk minta pendje 
lasan2 tentang ' kedudukan 'agama 
dan IIH. 

PM ANALAA 1 
INA Tapak 

    

SOBOHARSONO: | ,Blinga. Tumah 
makan”, Sukarno, R. Umami, Awa- 
ludin ——.13 tahun, 

SENISONO: ,Bunga rumah makan”, 
Sukarno, R. Umami, Awaludin, — 13 
tahun. 

INDRA. : ,,King of the Rocket'Men 
ke-II — 13 th. keatas. 

LUXOR : .,,Damar wulan” R. Soekar 

no, Komalasari, Netty Herawati, As- 
taman dll. — SEGALA UMUR, 
REX: ,Ohjective. Burma”, “Wrrol 
Flynn. -- 13 tahun. 
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70.. Ponds terling Mesir 
utk bunuh Abdullah 

          
  

  

      

  
  

| Bembunuhan atas diri Radja Abdul 
lah 1 meminfa biaja sebesar 70 

“poundsterling Mesir dari pihak jang 
“merentjanakannja, demiki Ankit dikabar 
“kan Amman, Ibu-kota Jordan, 
Tapa Shu opata istimewa harian Me 
air 2 Wlitamt” 

(Menurut  djuruwarta - tersebut, 

5 

  

'dakan komplotan pembunuhan terse 
'but kepada tukang djahit Arab jang 
“telah melakukan perabunuhan terse 
'but. dan jang kemudian ditembak 
'mati oleh pengawal Radja Abdullah. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
'komplotan tersebut dibentuk dalam 
'musim rontok tahun 1950 oleh kolo 
inel Abdullah el Tel, bekas panglima 
Ipasukan2 Jordania di Jerusalem, dan 
Ag loussa Ahmad el Ayubi, seorang pe 
Imimpin Arab Palestina, kedua?nja 
'kini bersembunji di Mesir. Kedua 
'orang tersebut  katanja kemudian 
minta kepada seorang kemenakan 
Mufti besar dari Palestina, Dr. Mous 
isa el Husseini, untuk mentjarikan 
'seorang jang sanggup mendjalankan. 
(pembunuhan itu dengan upah seba 
injak 70 pound.” $ 

Menurut djuruwarta tersebut, su 
'rat dari Moussa el Ayubi kepada si- 
'pembunuh jang berisi instruksi2 me 
'ngenai tjara melakukan pembunuhan 

— 'nja, 'telah diketemukan. — Ant.- 
AFP. 3 

  

| Kapan 

| “Italia. Sk 

“yi Taipeh kolonel David Barrett, per 

jumlah tersebut adalah upah jang | 
erikan oleh mereka jang menga 

  

   

    
   

   

    

| Komplotan terbongkar Na MN 
K AN OR berita RRT, N.C.N.A, menjatakan dalam siarannja pada 
IX malam Minggu, bahwa semua surat kabar jang terbit di Peking pada hari Sapa jl memuat sotjara istimewa berita? tentang terbong- 
karnja komplotan mat: Amerika jang mentjobai membunuh Mao Tse 
Yang. Surat? kabar tersebut, demikian djuga harian? di Tien Fsin, 
memuat tadjak rentjana? jang pada umumnja mengutuk 'tinda- 

    

| kan? subversif dari koum waperialis di Tiongkok. : 
1 al BEN eta Ae IN Sa ' t airu 

1 Selandjutnja dikatakan, bahwa se 

TEA Ne an 

missi Exim Bank di 
Sepanjol 

5 hmport acnir minggu jl. tiba di 
3 Macdhid untuk memulai penjelidikan 
jnereka berkenaan dengan - usaha 

“ t G 
bae Un ana    PO Or ntu Pig 

an 
Gjukan industri, 

Mereka itu adalah 2 dari & orang 
| esagota BCA, jang diserahi tugas 
YALUK menjelidiki kemungkinan? ig 
ksrtiyan den pemberian: pindjaman 

   

  

  djumlah gambar mengenai penang- 

pan para terdakwa telah pula di 
muat oleh surat2 kabar itu, demiki- “didiepit 
Tan 4 jang mengenai tempat pe 2 Tan ajepi 

aan alat2 sendjata jang akan | Sumber? Tionghoa jang menerima 
ipergunakan dalam usaha membu- j berita2 dari Kunming menerangkan 

inuh Mao Tse Tung dan pembesar? kepada wartawan A.E.P. bahwa djen 
RRT lainnja, serta laporan2 rahasia | deral Li Mi jang bersama pasukan 
“jang diketemukan dirumah seorang nja dari beberapa ribu orang telah 

5 menerdjang ke Tiongkok dengan me 
|lintasi perbatasan Birma, kini dike 
Gjar oleh pasukan? RRT jang bersen 
djata lebih baik dan djumlahnja Ie 
bih besar sehingga pasukan? Li Mi 

  

  

     
   

        

   

   
    

    
   

  

   
    

  

  

    

Sementara itu menurut berita da 

utusan militer Amerika di Formosa, 
menjangkal tuduhan, bahwa ia ter- 
libat pula dalam perkara ini dan 
bahwa ia adalah pemimpin komplo 
tan tersebut. . j $ 

Kata Barrett, ,,Saja tidak Ke 
memberikan ses€n-pun untuk keper. 
luan Sematjam itu, semua tuduhan: 
itu adalah tidak benar”.—Ant-AFP. 

sar. 

Sumber2 tadi selandjutnja menga 
takan, diwaktu jang terachir nam 
pak pergerakan tentara RRT di 
Kunming dan orang duga tentara 
ini ada buat perbatasan. $ 

: Menurut berita, pasukan? dari 
ak Ki djenderal Li Mi telah dipetjah men' 

: Inggeris pertahankan Gjadi gerombolan2  gerilja dengan 
kep. Salomon hergerak dibukit2. Tetapi Gaerah ini 

Menteri urusan - Gjadjahan Ingge Har ba ananilgnggga RRT dalam me 

tag Na MEN: Light ni ma Kabarnja tentara Birma diperbata baku Sa Aa Ain "mom! 1 san menembaki pasukan2 Li Mi dlm 
2 ggeris Ta ga usahanja mentjegah mereka mema kan” Pasifik. i i ia Dugdale pada malam Minggu ji | SUKI pula Birma. — Ant.- AFP. 

berangkat kekepulanuan Salomon un 
tuk mengadakan pembitjaraan dgn: 
kepala pemerintahan kepulauan ter 
sebut, Gregory Smith. 

Australia sendiri hingga kini be 
lum membuat keterangan resmi me 
ngenai soal ini. — Ant. - UP. 

    
  

Dalai Lama kembali 
. di Lhasa , 

Menurut kalangan resmi Tibet, Da 
lai Lama kini telah kembali diistana 
nja di Lhasa. 1 

Seperti diketahui, dalam bulan De 
sember jang lalu Dalai Lama me 
ninggalkan Lhasa, ja'ni ketika pa 
sukan2 RRT mulai menjerhu Tibet. 

Sementara itu delegasi pemerintah 
Peking djuga telah tiba di Lhasa. De 
legasi ini dipimpin oleh djenderal 
Chang Chin Wu. 

  
  

Sepeda Djepang untuk 
Indonesia dan Taiwan 

g Te : Tertahan. 
Pengangkutan sepeda2 jang mem 

punjai harga 450 djuta Yen (kira2 
1.277.000 dollar) untuk Indonesia din 
Taiwan telah tertahan, karena ter 

Pasukan Djenderal Li Mi 

itu mungkin menderita keragian be 

kensda  Sepanjol itu. Enam orang 
Iainnja akan  menjusul pada hari 
Djum'at jang akan datang. — Ant. - 

| Reuter. da : 
  

8 'Spnator tuduh Truman 
8 Senator (republikein) menuduh 

presiden Truman telah memanggil 
“kembali djendral MacArthur dengan 
alasan? jang tak tjukup sarna sekali 
dan merperingatkan, bahwa bila 
garis demarkasi diadakan sepan- 
Cjang garis paralel 380 di Kerea, 
maka itu akan berarti kemenangan 
bagi pihak Utara. 

Para senator itu mengadakan sta 
tement mengenai pemeriksaan  di- 
petjatnja djendral MacArthur ' dan 
pula mengenai politik militer dan 
diplomatik Amerika. — Ant. UP. 

  

Badai raksasa menjerang 
Jamaica 

Sedikitnja 50 orang tewas. 
Sedikit-dikitnja 5G ' orang tewas 

dan ribuan orang kehilangan rumah 
ketika badai jang hebat mengamuk 
dipulau Jamsica pada malam Saptu 
Jl. selama tidak kurang dari 21, 
Gjam. Angin jang pada suatu sart 
Sampai “mentjapai tingkat .keken 
tjangan 190 mil sedjam telah meng 
akibatkan kerugian berdjuta-djuta 

poundsterling. Pn 
Kota Port Royal boleh dikatakan 

telah disapu bersih: hanja beberapa 
rumah sadja jang kini masih berdi 
ri. , 

Pada hari Minggu ini polisi men 
tjari 75 orang hukuman jang mela 
rikan diri, ketika salah satu tembok 
rumah pendjara “roboh karena se 
rangan badai ini. — Ant. - Reuter.   

“BEDAULATAN KAKJAT 

Dua orang pembesar Bank Export ' 

(lari Bank tersebut guna mema | 

  

   

  

gua 

Lean 

  

ANN NAN PERSON 

    
Sewa-menjewa rum-h 

| DENGAN adanja" peraturan dae 
rah kotavradja Jog jakarta No. 8 th. 
1951 (tersebut dalam KR, tol. 9 
Agustus 1981), maka pemilik rumah 
sekedar mendapat perlindungan. 

Dalam. praktijknja pemilik? runah 
djika “dibandingkan “dengan petani 
pemilik sawah, adalah sebagai bu 
mi dengar Tangit Pengharya 
winja “pada tanah sawah ada berli 
pat ganda tertimbang terhadan pa 
da rumah2, sedangkan rumah2 pun : 
tidak Kurang pentingnja bagi ma 
Sjarekat. k $ 

| Terlebih pula umumnja pemilik 
rumah seakan-akan tidak mempunjai 
hak milik agaknja. Ada kala 
nja penjewa bertindak semaunja sen 
Tiri, jang akibatnja merugikan pemi 
lik rumah. , 

Lebih menderita lagi pemilik2 ru 
mah didalam kotapradja ketjil, pe 
njewa dapat bertindak sekehendak 
hati sendiri, asal mereka kuat — ba 
ik dari kekuatan tenaga, maupun 

luang dapat menempati rumah — ti 
|dak usah dengan persetudjuan pemi 
|aknja atau kantor Perumahan. Se 
|dang “kantor. tersebut ta? dapat ber 
'tindak, sehingga seolah-olah. dalam, 
daerah kotapradja ketjil tidak ada 
peraturan setjara Negara hukum. $ : : Tentang luas sawah jang panen, Begitupun  tentan embajaran : : » Tn sewaan, itu Aan. batin boloh Pa RAN padi kering Gajam tahun “dianggap No. 4 atau 5, jah bahkan ' . LewnJaka Maga lebih bandak, ji No. 10, toch perumahan ta berdaja : 1 3 NANANG. Benang ng Takan da |apag, ta? dapat memutuskan perdjan Ta Tn jang disebutkan tadi. : | djian sewa-menjewa atau menjuruh Sawah jang diadakan panenan da- “kosongkan sesuatu rumah. Tetapi se Aa tahun ini ada 1.048.121 ha, da- Ibalilnja, pemilik jang menanggung | Jam tahun '50-ada 999.092 ha, sedang rugi, hanja membajar padjaknja sa dalam tahun 37 ada 1.019.029 ha. 
dja. Agak berlainan mengenai luas pa- Semua jang tersebut “ diatas | nenan padi gozo, jaitu dalam tahun sekedar gambaran  sadja, dan mu |ini seluas 51609 ha, tahun '50 ada dah-mudahan peraturan di kota Gu 38.321 ha sedang dalam tahun '37 |deg Map diambil tjontoh, djuga 'ada 130.649 ha. | mengharap perhatiannja Pemerintah, Walaupun hasi! penenan padi da- 

Aa Naa INN lam tahun ini ternjata ditaksir lebih 2 3 . - Na EN jang enar2 aju banjak dari tahun? jang sudah, na- HUT GApAr: mengatur segala-gatanja, mun itu belum berarti bahwa rakjat Cgar supaja pemilik jang rumahnja : 
| dibutuhkanfdiperlukan orang ba 
| njak djangan terlalu menderita seka 

li, seakan-akan kehilangan haknja, 
Serta menderita rugi. 

Wassalam, 
Putra Gunung Tidar. 

H 
tahun 1937, 

Demikian diterangkan oleh pihak 
Djawatan Pertanian Rakjat Inspeksi 
Djawa Timur kepada wartawan KR 
di Surabaja. 4 1 
Taksiran hasil panen tahun ini 

adalah -sbb.: 
Padi kering.ada 283,87 djuta kwin- 

tal, dibanding dengan tahun '51 
ada 19,63 djuta kwintaal atau lebih 
4,24 djuta kw. (21,604). 

Dibanding dengan tahun '37 ada 
22,68 djuta kw. atau lebih 1,19 djuta 
kw. (52592). 

Mengenai taksiran panen padi .go- 
20, dalam tahun ini ada 496.340 kw. 
atau lebih 57.020 kw, (114995) djika 
dibanding dengan hasil panen gogo 
Gaiam tahun 1950 (439.320 kw.). 

  

Debet.   
Sertipikat 

    
Ilambat diterima surat2 kredit, demi 
kian diberitakan oleh harian Dje 
pang ,,Jiji” jang mendapat kabar 
dari kalangan dagang. — Ant. - UP, 

      “Delegasi Polandia ke San 

Pertempuran2 sengit 
nanya 

PANAS 1 

li Korea 
Bata Md 

KAS. 

  

R 

Ma LM ANN La 

| Hasil Sena Diawa Tar tahun ini 
lebih baik daripada tahun 50” 

dan tahun '37 
ASIL panenan padi di Djawa Timur dalam tahun 'ini diharapkan 
lehih baik daripada tahun jang Jalu. Ja, bahkan lebih baik daripada 

jang oler Djawatan Pertanian diajagikan 
karena tahun tsb. dianggap ,,tahun mormaaP”. 

laun UKUraN”, 

di Djawa Timur bertambah ,,mak- 
mur” daripada tahun? jl. itu. Kare- 
na, hendaknja diingat, bahwa sela- 
ma itu djumlah penduduknja ikut 
bertambah pula. : 

Dengan perhitungan rata2 tambah 
nja penduduk tiap 10 th. ada 15X, 
maka berdasarkan tjatjah djiwa da- 
lam tahun '80 jl. jang njatakan bah- 

|wa penduduk Djatim ada 15 djuta, 
kini seharusnja ada Ik. 20 djuta. 

Maka, dari sedjumlah hasil padi 
di Djawa Timur tahun ini jang seba- 
njak 24 djuta kwintal itu, tiap djiwa 
di Djatim akan mendapat bagian 24 
djuta Kwintal : 20 djuta — 6/5 kwin- 
tal padi tiap tahunnja.   

1 

  
Uang mas dan bahan uang mas 

devisen karena pembelian mas 

Penagihan jang dapat dibajar dengan uang asing ... 
Sertipikat devisen karena pembelian valuta 

“uang logam (pasmunt) ,, 144.432 04 

Bila didjadikan beras, tiap orang 
akan mendapat Yenja, atau 0.60 kw. 
60 kg. beras. 
Angka itu dalam tahun 1937 me- 

nundjukkan 75 kg., berarti suatu ke 
munduran. Agar tiap orang menda- 
patkan angka 75 kg. itu lagi, maka 
tiap ha sawah di Djawa Timur seha- 
rusnja menghasilkan 5 kwintal lebih 
daripada hasilnja jang sekarang ini. 

Untuk menudju kearah itu, maka 
kini oleh Djawatan Pertanian Rak- 
jat telah usahakan pelbagai tjara, 
misalnja dengan adanja ,,Rentjana 
Kesedjahteraan Istimewa” jang se- 
perti telah pernah kita kabarkan, un 
tuk Djatim sadja disediakan beaja 
sedjumlah R. 5 djuta. 

Demikian keterangan jang “diper- 
oleh wartawan kita di Djawa Timur. 

Neratja ringkas de Javasche bank 
Neratja ringkas De Javasche Bank jang ditentukan pada tanggal 

15 Agustus 1951 sesudah penutupan Kas, adalah sbb.: 

R 
Naa n up Kama 31 

870.568.193,70 
188.650.797,54 

Sa SNP Ag et » 683.9668D1.65 
».  843.850.008,84 

410.023.632,91 ana... 35 

uang logam perak (zilveren tekenmunt) 

144.432,04 

G HALAMAN at 

      Mesir tjela Turki 
. Menteri luar negeri Mesir, Sala- 

“huddin Bey, menerangkan, bahwa si | 
'Kap Turki terhadap masa'alah Suez | 

Francisco : 
Dalam siarannja pada hari Saptu 

Radio Warsawa mengumumkan, bah 
wa delegasi Polandia kekonperensi:. 

       

  

     
      

    

     
     

   

  

    

    

    

  

     

     

     

    
   
   

      
    
   

    

    
     

     

     

  

     

    

   

      
   
   

  

     

          

      

di Dewan Keamanan PBB adalah | San Francisco akan - dipimpin: oleh 
tidak menjenangkan bagi Mesir. ' | menteri muda luar negeri, P. Brods- 

Sementara itu menurut berita da (ki, : 
ri Ankara kalangan politik diibu- |. Menurut siaran itu delegasi 'terse 
'kota Turki berpendapat, bahwa ke | but antara lain akam terdiri dari du 

ita besar Polandia di Washington dan 
pkepala bagian urusan perdjandjian 

'putusan Turki untuk menjokong re 
'solusi Amerika — Inggeris — Peran- 
tjis mengenai soal Suez tidak boleh | dan perundang-undangan dari kemen 
“diartikan sebagai " suatu (tindakan, terian luar negeri Polandia. — Ant. - 

: Arab. . permuSulan terhadap negara? 
— Ant-AFP. 

D 
Ka 

  

  

'POLITIK AMERIKA DI PASIFIK 
- MERIKA Serikat sesungguhnja ingin sekali menjusun suatu system 

4#A pertahanan jang luas di Pasitik dengan mendjadikan Djepang ,,batu 
'sudutnja”. Akan tetapi makin hari makin nampak terang, bahwa politik 

    
| terhadap 

di Utara Yanggu dan Timur Kan- 

Pasukan2 PBB berusaha merebut tjelah2 gunung 
4 OMUNIKE tentara ke-8 menjatakan bahwa pasukan?2' PBB hari "1 Santu Ji. telah menduduki tempat? disebelah Utara Barat-laut Yong- chon dan disebelah Barat Kansong dengan mendjumpai perlawanan jang kuat dari fihak Utara. PN : 22 Pasukan? PBB telah memperoleh kemadjaan? jang terbatas didaerah Utara Timurslaut Xanggu, sebelah Barat-daja Kanseng “dan sebelah Utara Barat-laut Yanggu dengan menghadapi peibagai perlawanan. 

: Didekat Yanggu pasukan2. PBB ,   
terpaksa sedikit mundur, . ketika 2 Sa i « 
menghadapi . serangan pembalasan Inggeris inginkan minjak 
lawannja, Fihak Utara mengadakan Saudi Arabia te 2 serangan pembalasan disektor Bas|-“ Dj Iwndot diumumkan bembentu rat Barat-laut Kansong. Salah satu Kan  kongsi bangunan -Insgeris —- dari serangan itu telah dapat dipu- | Saudi Arabia untuk membuat dja- 

Diskonto dan uang -muka dengan djaminan, jang 
dapat dibajar dengan uang Sendiri Lio Is 
Uang-muka kepada Pem. Rep. Indonesia ........ KANE: 
Uang-muka kepada Pemerintah Rep. Indonesia reke 

  

perdjandjian condominium In riS) 
Yesir th. 1529 atas Sudan dalam 
statementnja dimuka parlemen Mesir 
pada achir bulan ini nanti, demikian 
kata harian jang berpengaruh Al 
Misri jang mengutip dari kalargan 
jang berkuasa. 

Harian tadi berpendapat akan per 
Iu kiranja untuk adakan sidang isti 
mewa parlemen, agar pemerintah 
Mesir dapat sewaktu2 . mengemuka 

chas dan dana uang djasa 

Rekening rupa2 

Kredit. 
Modal 

Dana tjadangan 
Dana tjadangan chas 

5 ? Dana uang djasa dan tundjangan kan putusannja mengenai hubungan 'Dana devisen, passiva luar negeri Inggris/Mesir $ 5 Uang “kertas bank Sementara itu kalangan resmi Me   kul mundur, sedangkan lainnja se- | Jan? dan ruman? di Saudi Arabia. 
Gang berdjalan, terutama difront Se- Kalau politik mengatakan, bahwa latan Kansong. pembentukan 'kongsi itu djatuh ber 

samaan dengan beradanja di London 
menteri luar negeri Saudi Arabia jg 
antara lain mengadakan perunding- 
an dengan kementerian luar negeri 
Inggeris mengenai pembuatan “ia- 

Operasi? sekarang. 
Operasi? kini sedang didjalankan 

sedjumlah tjelah2 “pegu- 
nungan antara tempat2 kedudukan 

Sisa2 rekening koran 

Gari Pem. Rep, Indonesia R 
dari Pem. Rep. Indonesia, 

rekening2 'chas tentang 
bantuan ECA 
dari lain-lain .. 

Sir tak menjangkal adanja ketegang j 
an jang sungguh2 “antara London 
Gan “Kairo. dan selandjutnja “ka 
takan terlalu dibesar2ikan kabar 
jang dikabarkan oleh kantor berita 

| Amerika, jang “mengatakan bahwa 
pemerintah Mesir akan membikin 

'politik Amerika ialah persendjataan 

- 'Serikat 

|Stahanan tersendiri dengan Australia 
| “dan New Zealand, dengan Filippina 
“dan dengan Djepang.. 

“njataan, bahwa ,,Pentagon” (kemen 

(0 perluan mempersendjatai - kembali 
“0. Djepang dalam djangka pandjang. 

3 Lala “Dalam pada itu memang benar, 

imaian dengan Djepang jang akan di 

“wa pers asing tak putus?nja monje- 

"semarjam.ita mendjumpai kesulitan? 
'sendiri.maupun negara? Pasifik lainnja. 

“Meskipun tudjuan terachir. dari 

'kembali . 

'penanda-tanganan persetudjuan2 per 

1:8 & E : 1 

s —. Hanja samar-samar. 

Untuk kepentingan faktor? poli- | 
tik, maka 'persetudjuan militer anta-. 
ra Amerika Serikat dan Djepang jg 
jakan ditanda-tangani bersamaan de- 
ngan penanda-tanganan perdjandji- 
jan perdamajan dengan Djepang itu, 
akan disusun dengan isi jang samar2 
sekali, meskipun telah mendjadi ke- 

'terian pertahanan Amerika Serikat) 
sudah selesai -menjusun suatu ren- 
tjana jang lengkap sekali untuk ke- 

'bahwa rentjana perdjandjian perda- 

'tanda-tangani di San Francisco nan 
"ti ite, beriainan dgn. perdjandjian? 
perdamaian jang ditanda-tangani di 
'Eropa sesudair perang dunia perta- 

i Francisco dan terutama sekali me- 
ingingat djuga sikap Djepang jang 

jepang dan terbentuknja | serba hati2 — Ja'ni karena Djepang 
ipersekutuan Pasifik “jang luas itu, lingin mendjadi negara jang berdau- 
namun “untuk sementara Amerika jlat selekas-lekasnja sehingga tidak 

harus merasa puas dengan : 

Gan song 

$ Timur. : 
“Artileri angkatan laut serta pemu- 

Satan2 jang sangat kuat dari artileri 
darat membantu operasi2 didarat 
itu. Beberapa objek telah dapat di- 
“duduki, sedangkan pertempuran2 ig. 
Sengit .kini masih berlangsung, untuk 
menduduki tempat2 lainnja. 8 

: Dibeberapa daerah front, operasi2 
dibatasi pada kegiatan patroli, dgn. 
maksud untuk menjelidiki kekuatan 
serta situasi dari kedudukan2 fihak 
Utara. 

Keberafan?, baik dari Djepang disepandjang “pantai sebelah 

mau jekas2 mengikatkan diri — ma- 
ka persetudjuan militer itu akan me 
ngandung isi jang samar? dan akan 
menjerupai persetudjuan2 jang telah 
Gisetudjui antara Amerika Serikat 
dan Australia serta New Zealand 
dan antara Amerika dan Filipina. Front Barat, 

Difront Barat, sebelah Utara Yong 
Chon, pasukan2 PEB dapat merebut 

suatu tjelah pegunungan jang pen- 
ting, jang rupa2nja akan sangat me- 
rubah garis front didaerah tersebut, 
dan memberikan kedudukan jang ku 
at kepada pasukan2 PBB. “ 

Fihak Utara banjak memperguna- 
kan mortir dan “dibeberapa tembat 
terdjadi pertempuran bajonet lawan : 
bajonet dengan mempergunakan dju 

Untuk disesuaikan dengan 
1 keadaan. , 

. Menurut kalangan jang mengeta- 
hui, bakt tersebut akan hanja.terdiri 
Gari 1 halaman jang berisi 6 pasal, 
“dimana Amerika Serikat akan me- 
njatakan, bahwa tiap2 antjaman 
atau "serangan terhadap Djepang 
akan dianggapnja sebagai serangan 
terhadap Amerika sendiri dan bah- 
wa. Amerika akan mengambil tin- 

St Se naa : ga granat tangan. : 

An na Pa Na Sebuah kapal perusak PBB 
pa ditenggelamkan. : 

Djaminan jang demikian ini strata: Komunike Pyongyang jang dikelu 
berlaku sampai Djepang dapat mem:jarkan hari Minggu mengatakan, se- 
pertahankan diri dengan kekuatan | buah kapal- perusak PBB telah di- 
sendiri. Selandjutnja Pakt ini akan | terggelamkan di dekat Changchou 
menentukan pembentukan suatu ko- | dipantai Timur Korea tatkala kapal 
misi gabungan jang bertugas me- |ini menjerang daerah “pantai jang 
ngambil langkah2 jang praktis un- | damai. 1 AN 1 

tuk melaksanakan pakt tsb. Lang- |. Dalam komunike itu selandjutnja   “ma, tilak mengandung pasal? jang 
“mengenai soal? militer. 

Alasan-alasannja. 

Pertama-tama pemerintah Ameri- 
'ke, telah menetapkan untuk mendja- 
dikan persetudjuan militer - dengan 
Djepang itu suatu persetudjuan un- | 
tuk melaksanakan” pasal 6 perdjan 
“djian perdamaian jang sangat ramai 
diperdebatkan orang itu, ja'ni pasal 
jang memungkinkan penempatan pa 
sukan2 asing didaerah Djepang. 

   

    
  

Mengingat keadaan internasiondl 
— pen nana India. dan ikut 

  

               
   

   

  

   

   
   

    
   

      

  

   . berhasil mentjapa
i nomor 

     1,8 dan 5imenjeberangi selat Chan- | 
nel, menolak hadiah? jg. disediakan 
untuk mereka, dengan 'alasan, bah- 

rang radja Karouk”, Djuara nomor 

iga djuara berenang Mesir jg. 

kah2 dan. tindakan2 lainnja akan di- :diberitakan, . meriam2 Korea telah 
sediakan bagi permusjawaratan sn- menembak djatuh 7 buah pesawat 
"ara Amerika Serikat dan Djepang | musuh pada hari Minggu ini. —Ant.- 
|dan dengan demikian dapat disesuai | AFP.-UP. Taka 

kan dengan perkembangan? keadaan — Eskadron -pesawat2  pembom 
|internasional serta keadaan dalam | ke-22 dari angkatan udara USA ig 
negeri Djepang. Demikian tulis war- | terdiri dari pada benteng2 B 29' kini 
lawan politik AFP dari New York. | sedang disiapkan untuk dikirim ke 
SATA 3 1 “suatu pangkalan di Inggeris.— ' 

  

  
pang2 terbang dipadang pasir A- 
rabia. : 
Pembentukan kongsi baru itu, de- 

Iinikian dikatakan selandjutnja, me- 
netapkan perhatian Inggeris kepada 
semenandjang Arab itu jang sum- 
ber? minjaknja dapat menjukupi ke 
butuhkan Barat walaupan Tran tidak 
mengeluarkan minjaknja, 

Saudi Arabia kini sedang. menga 
lami perkembangan ekonomi berhu- 

bung Siusahakannja padang? minjak 
Gipantai Arabia dari teluk Iran oleh 
kongsi2 Amerika. Padang2  minjak 

ini memberikan “hasil Yebih kurang 

  

30 djuta ton setahunnja. — Ant. — 
AKP. 

Pakistan orotes India 
Pemerintah Pakistan achir minggu 

,j. mengumumkan tekst 2 buah no 
ta-protes jang disampaikan kepada 
pemerintah India berkenaan dengan 
pernjataan sympati perdana menteri 

Nehru kepada Abdul Ghaffar Khan 
baru2 ini. Ghaffar Khan adalah pe 
mimpin organisasi ,,kemedja merah” 
jang dipendjarakan  sedjak tahun 
1946 karena tindakan2nja jang anti 
Pakistan. 5 

Dalam nota2 tersebut pernjataan 
sympati' Nehru tersebut dianggap 

sebagai ,,tjampur tangan dalam, uru 
san dalam negeri Pakistan”. — Ant.- 
AFP. 

  

Mesir belum ambil pu- 
e tusan terachir 
| Mengenai pembatalan per 

| 

  
djandjian Inggris/Mesir. 

Menteri luar negeri Mesir, Sala- 
huddin Pasha, tak akan membatal 
.kan perdjandjian persekutuan Ing- 

  

      Bana an anon 

  

      
HUDJAN LEBAT DI-SWISS..' 

didaerah itu jang mendjadi derita kerusakan hebat. Sebuah bendungan 
dan Samedim telah rusak karenanja. jang mengakibatkan -banjak rumah   satu, Hassan Samad berhak meneri- 

ma £ 11009, — (— $ 2.800,—), 5 

t 

   

  

gris/Mesir th. 1936 dan pula tidak 

    

     

  

Hudjan lebat sedjak 60 tahun jl: telah terdjadi di Eropah Barat baru3 ini. Swis adalah salah. satu negara 
Gir. jang letaknja antara  Celerina 
di Samedan tergenang air, (gambar 

kiri), sedang pada gambar kanan kita melihat djembatan kereta api jeng pandjangnja 25m hantjur pula. 
ANP, 

lapar pasukan2 Inggris di daerah 
Saluran Suez dengan tak memberi 
kan persediaan makanan serta air 
kepada mereka. — Ant.- AFP.' 

  

— Pemerintah Pakistan dan Bra- 
zilia telah bersepakat untuk menga 
dakan perhubungan diplomatik, dgn 
tukar-menukar duta.— 

« 

Sampai Beran 2 orang ketingga- 
lan. Tiba. di Muntilan pada djam 
9.13. Perhatian itu djuga ada. Orang 
didjalan berhenti perlu menjaksi- 
kan balapan sepeda tsb. Sampai 26 
km Judan salah seorang pengikut 
mendapat kerusakan sepeda. Ia pin 
djam sepeda dari salah seorang pe- 
ngikut jang telah diangkut oleh 
truck. Dengan ketinggalan kl 1 km 
ia berhasil mengedjar kawan2nja. 

Djalan kedjurusan Mendut masih 
sangat djelek, banjak 'batunja hing 
ga ketjepatan para pengikut agak 
berkurang. Rata2 antara 25 dan 30 
Km. Di Blondo Judan tsb. telah da- 

  
pat berbarengan lagi dengan ka- 
wan2nja, 

Sar. Sugiman mulai mengadakan 
spurtnja, diikuti oleh sdr. Djija. Ke 
Gua pengikut ini meninggalkan “ka- 
wan2 nja. Djaraknja semakin lama 
makin djauh. Sdr. Bandiman melo- 
loskan diri akan mentjoba menge- 
Gjar sdr. Sugiman. Sampai kali Ba- 
tang djarak sdr. Sugiman.. Djika 
dan Bandiman kl. satu km. 
Sugiman dan Djija masing2 dahu- 

lu mendahului sampai Beran. Ma- 
“1jang bagi 'Djija. Di Denggung .sepe- 
| danja milejot. Ia terpaksa berhenti. 
| Seorang.anggauta tentara disetop se 
| pedanja dipindjam oleh Djija dan dgn 
| sepeda biasa Djija meneruskan dja- 
Jannja, dibelakangnja nampak Bar 
diman. Sugiman sudah lebih djauh. 
Mungkin telah mendapat voor- 
sprong 3 km. Pada djam10.58 Soe- 
giman telah -tiba difinish sebagai 

  
LL. Djam 11.05 tibalah Bandiman se- 
| bagai pemenang kedua, dengan di- 
| belakangnja Djija jang terpaksa da 
| tang sebagai djuara ketiga dengan 

| sepeda pindjaman tadi, “Kemudian 
datanglah berturut? Sudijana se- 
bagui no. 4, Judan no. 5 dan Harta- 
na no. 6, 

  

  

Rekening rupa2 

Pemerintah Republik Indonesia 

x)   

  

Olah Raga: 

Sugiman djuara balapan sepeda 
' Dengan sepeda biasa Djijo mentjapai no: 3 
ALAPAN sepeda jang diikuti oleh 10 orang telah dimulai pada tg 

24 19-8 dan berangkat dari muka Pagelaran, 
beraingkat diberikan oleh ketua Panitya suh 
Dengan didahului dari pihak kepolisian para pengikut bergerak dengan 
mengambil djalam: mengelilingi Aloon?2 sekali, kemudian berputar 
teng kraton menudji kedjurusan Utara, melalui djembatah Kewek, dja 
lan Tjode, Gondolaju, djalan Pingit, kedjurusan Magelang. 

Tepat djam 8.99 tanda 
Olah-rag2 sdr Supardi. 

he- 

  

Widodo djuara tjatur 
Pengurus Pertjam (Persatuan Tja 

tur Mataram) dalam merajakan hari 
17 Agustus telah mengadakan per 
'Tombaan tjatur dengan gong. Karena 
tiap2 zet hanja diberikan 10 detik, 
maka pertandingan “dapat diselesai 
kan pada djam 415.00. Pertandingan 
tersebut dimulai djam 10.00 dan di 
ikuti oleh 26 orang. # 

Pimpinan pertandingan dipegang 
oleh sdr. Mukardiman dan dibantu 
oleh sdr. Kusno. Adapun hasilnja ia 
lah hadiah pertama djatuh pada sdr. 
Widodo “dengan 915 punt: nomor 2 
sdr. Kusno dan Azis jang masing2 
menfjapai 9 punt, No. 8 djatuh pa 
da sdr.2. Dr. Suwito, Asbullah dan 
Sastro masing2 dengan 8 punt. 

Sriti adakan demonstrasi 
Pada tg. 17-8 jl di Aloon2 Utara 

diadakan demonstrasi hockey anta- 
ra. kesebelasan dari perkumpulan 
Hogkey Sriti. Dalam ' pertandingan 
tsb stand 1:41. 

Djalannja pertandingan menarik 
perhatian dari para penonton. Tapi 
rupa2nja para pemain sebagian be- 
sar masih mempunjai ,.planken- 
koorst” hingga tidak dapat mentju- 
rahkan tenaganja 10075. Sajang la- 
pengan di-Aloon2 tsb tidak begitu 
rata, sehingga sering2 bola hockey 
jang begitu Ketjil mendapat effect 
jang tidak disangka2. 
Untuk lebih memperkenalkan per 

mainan ini kepada rakjat dan djuga 
untuk melatih para pemain jg nan- 
tinja akan dikirimkan ke Djakarta 
di P.O.N. ke-2, maka permainan tsb 
akan diadakan lagi pada  tg..22-8 

jad, di-Aloon2 Utara djam 16.45, 

ning chas sertipikat2 tentang bantuan ECA. 
Perbungaan modal, dana tjadangan, dana tjadangan 
Perhubungan modal, dana tjadangan, dana tjadangan 

Gedung2 kantor, rumah2 dan prabot 
tesannunnanenanananunan anna #onowonoesawanunnana » 

jang beredar 

,, 891,905:557,28 
Pengeluaran (afgiften) pada kantor? sendiri 

R 4.694.337.081,35 

uang kertas negeri baru 
diantaranja: uang kertas Bank lama .. 

uang Kertas Bank baru 

"eni... 3 

  

Uang kertas negeri jang diperedarkan atas nama 

  

Harga emas 

512.882.289,— 
1.410.816.689,77 

165.979.309,07 

422641635192 
2.610.076,71 

61.980.164,20 

R 469433708135 
2.900.000,— 

15.562.916,95 
1.1 22.825.196,08 

32 5.036.019,16 
ah 265.895:492,52 
3 21864.279.745,— 

837.905.557,28 
5.811.447,08 

668.020.707,28 

2 Saja DE ANE adan R. 1349529.221,— 
PN aa 120.162.191, — 

SINn GA uk Yash » : 220:367.030,— 
3 1 A48.215,— 
» 2.857131470,— 

Ant. 

Di Djakarta. 
Tertjatat hari Sabtu djam 17.00. 

  

Emas No.1 R 35,— 
» 2 » 88,50 
» 2 AS ” 32,50 

Di Medan. 
Mas murni No. Ii R 32,50 

” » 5. 2 Conberionena 3 22 95 

35 2 near pa » 830,50 

Harga karet 
Di Djakarta. 

Sheet No. 1 f.o.b. Sep. R.8lb 

» 3 2 » 1 7 1,65 

», ” 3 ” y » 7,20 

Crepe ,, a 3 » 8,30 
Sheet ',, 1 ready e:k. 

, Priuk PEN MT 13) 
Pasarnja tetap, sepi. 
Brset Mode ni Str. $ 41.41 

3 PG AA NU SE Blah 
In NB EP Anna pen trg 
ti PENA aan Ia aan ld 

Or ep On MA Ri LNG 
Ya ». shantjuran » “0.94 

Standard peng. bin. 
Agustus » Id 

Standard peng. bin. 
September se ndth 

Standard peng. bin. 
Okt./Des. 

Sheet No da 

3 P3 KA Re AS Ea 
KEREN ada en DANG NI RA Pena 
Slab 

Pasarnja tetap. 

  

Keperluan sehari-hari 

Tjatatan harga barang2 untuk ke 

perluan sehari-hari di Medan pada 
achir pekan jl: (hitung 1 kg). 

Beras Antar Wa R 245 

Beras Sidikalang ci. La n I0 
Beras RANEEOON Le, BD 
IKatjang hidjau Lo. 5 
Katjang tanah kupas ...... 5 
IKelapa sedang (AA. Kk 
Minjak kel. kampung per bt. 
Minjakkel. pabrik per bt. 
Tjabai merah 

PERORANGAN naa 
Bawang merah er dah, 
Gula pasir No. 1 

Gula pasir No. 2 

KARNA KEMA: V es ena Ka nan ha 
Daging babi R 18,-— hingga 

Daging lembu ,, 13,:—- hingga 
Telor itik per 10 butir 

Telor ajam per 10 butir 

DIA BUN (ETAP   KJASUDE DUAL "arina ea 
t 

”   

   

         



    

Pukul 1 Saptu malam Minggu jl., 
| Berabe kaget setengah dood. Bukan (jang menjatakan di Semarang kini 

kargaa mimpi menggendong puteri, | masih ada 1500 orang djema'ah ha 
tapi karena dengar suara pretek | dji kebenaran berita itu dibantah. 

pretes Lantas |Oleh kantor tersebut diterangkan, 

      

Ina aan aa nan un 

      
ah ada dikota pelabuhan Semarang 
ada sedjumlah 200 orang. Mereka 

   

   
          

  

    Ting SEN bug. 
Berabe lihat keluar. Benar 

dari belakang rumah tetangga Bera 
be kelihatan ada api dan asap men 
djolak-djolak kelangit. Lantaran di | 
waktu lahirnja Berabe dipesani oleh 
Mak Dukun supaja bertabe'at sosial, 

| Ronder diminta Berabe lantas angkat | tb Ba 
| telpon, dan dengan suara gemetar | Atas sumbangan rakjat Tiong 

: PATRA ta Bung, minta kok Tengah dan Selatan, maka ang 
Prandweer alias pemadam, AMA...“ | katan udara RRT telah bertambah 

Dari seberang kawat. telpon kede | dengan 578 pesawat udare.—- , 
ngaran suara MENdjaWwAab .....« b — Mesir menolak permintaan Ing- 
Brandweer nomer berapa sih, Bung? geris untuk mengirim kapal2 perang 

. Berabe kaget lagi. Kok Pa' Telpon | dalam suatu kundjungan goodwill 
tidak tahu nomer brandweer............ naa Mesir achir bulan ini. 

PUG. : 

nar sadja lang ketempat asalnja masing2. 

    7 

  
inna Iillahi!....... es Untung Bera | — Italia dengan resmi menerima 

be tidak kaget setengah dood lagi ' undangan untuk ikut serta dalam 
f . Tjoba, kan nggak | konp. Pakt Atlantik utara pada tg. 

115 September jang akan datang di 
. Ottawa.—: 

Lada restannja! 
(Nomernja Jogja 169, para pemba 

$ Agama Prop. Djawa | 
Tengah diterima kabar, bahwa berita | 

  

wa tjalon djema'ah hadji jang te | 

tja, boleh tjatat, pesan mBah Nur). 

  

| 

  

— Senat Iran menjetudjui rentjana 
undang2 jang memberikan kekuasa 
an kepada pemerintah untuk menga 
dakan pindjaman nasional sebesar 

| 2 milliard rial.— 
  

Perajaan Pemuda di Berlin berachir 
Pp ERAJAAN Pemuda dan Peladjar- Sedunia ke-3 di Berlin diachiri 

4 “pada hari Minggu. Pertemuan tahun ini telah menundjukkan kete- 
tapan hati jang kuat dari pemuda dan rakjat jang progressit, untuk : 
mempertahankan perdamaian serta demokrasi jang sesungguhnja, demi- 
kian radio Moskou. : 

  

- 

UDEG IOCIP       
'Pemilihan umum tetap 

mendapat perhatian 
Dari Prodjopramudjo (K.P.P.P.) 

didapat keterangan, bahwa pemilih- 
an Pemilih pada tgl. 27/8-'51 jad. te- 
tap mendapat perhatian dari instansi 
instansi luar Jogjakarta. Tiap pro- 
pinsi akan mengirimkan utusannja 
sedikitnja 4 orang terdiri dari K.P. 
2 orang dan dari kantor Gupernuran 

Berlin untuk adakan gerakan bagi 
Pakt Perdamaian 5- Besar, untuk 

mai sebagai tetangga diantara bang 
sa-bangsa. 

",Djandji damai” jang telah diam- 
bil pada Perajaan Pemuda Sedunia 
di Berlin Timur tak akan diumum- 
kan, sebelum para pemuda itu me- 
mulai dengan demonstrasi mereka. 
Menurut salinan tak resmi dalam 

pernjataan itu dikatakan, bahwa ke 
mauan jang tak dapat digojangkan   2 orang. Djumlah seluruhnja ada Ik. 

40 orang. Djuga akan datang di Jo- 
gjakarta 6 orang anggauta Parle- 
men seksi Dalam Negeri. 

Kini telah tiba di Jogjakarta utus 
an-utusan dari Djawa-Timur dan 
Djawa Barat. 

Udjian persamaan S.G.B. 
" Bertempat di SG.A. Jogjakarta, 
mulai hari Senen tg. 20 hingga Ke- 
mis tgl. 23/8-51 jad. oleh jang ber- 
wadjib diadakan udjian persamaan 
Sekolah Guru B. Djumlah jang me- 
nempuh udjian ada Ik. 300 orang. 
Mereka adalah guru-guru tamatan 
C.V.O, dan jang sederadjat dah telah 

. mengikuti kursus Normaal Leergang 
selama 2 tahun. Mata peladjaran jg. 
diudjikan selain ilmu guru djuga ten 
tang ilmu hajat, ilmu bumi, ilmu ba 

. hasa Indonesia, ilmu alam, sedjarah 
dan berhitung. : 

Diterangkan lebih landjut, bahwa | 
- udjian pada tahun jl. dari 100 orang 
hanja lulus 2 orang. Diantaranja da- 
ri kursus N.L. pendidikan Mardi Lu- | 

“—“wih. 

Siapa mendapat mobil 
: prioritet? 

' Tentang pembagian mobiel priori- 
tet jang djumlahnja telah diberita- 
kan kemarin, kita mendapat kete-   - rangan sbb.: 

' 26 mobiel matjam A. dan B. dibe- 
rikan kepada 5 orang dokter, bidan, 
persurat kabaran (Nasional dan Mer 
deka), Taman Siswa, C.H.T.H., Re- 
clasering Mataram dan Muham- 
madijah. 5 

12 buah truck untuk perusahaan2 
a.l. Pabrik Minjak Mataram, B.P.M. 
R., Lodji Redjo, Nirwana, Aanemer 
»Kasno” dil. aa 5 

5 buah pick-ap untuk organisasi 
ekonomi a.l. Koperasi Ambarwina- 
ngun, Gunungkidul. 
“5 buah station-wagen kepada Ru- 
mah2 Sakit dan Penerbitan Pesat. 

1 buah otolette kepada pabrik Ys 
Sindunegaran. 

“11 buah speda motor untuk para 
Penewu P.P, luar kota. 

| “Dari pada.itu djuga menerima prio 
ritet mobiel matjam A. H. Abdul Ha- 
mid Ketua D.P.R., Zarkasi dari Bank 
Rakjat dan H. Hilal, sedang Peng- 
hulu Sleman mendapat speda motor. 

Sekolah KPKB hanja tung- 
| gu tenaga Pengadiarnja. 
“Menurut rentjana tanggal 17 

Agustus jl. di 120 tempat dalam dae 
rah Jogjakarta dibuka Sekolah Ke 
Pengantar Kwadjiban Beladjar (KP 

KB) jang akan menerima murid2 
berumur antara 7 sampai 12 tahun, 

  
sebagai..usaha. untuk memulai. ada | 
nja kwadjiban beladjar seperti jang 
telah- mendjadi pogram Pemerintah. 

Lebih landjut kini didapat kete 
rangan, bahwa baik tempat2 seko 
lah, maupun murid2nja telah dapat 
ditetapkan, tetapi tenaga2 pengadjar 

“nja, jang “akan terdiri dari kursis2 
Kursus Pengadjar Ke Pengantar 
Kwadjiban Beladjar (KPKPKB) ke 
an hingga kini belum dapat di 
umumkan siapa2 jang akan berkwa 

| djiban memberi peladjaran2 pada | 
sekolah KPKB itu, jang dimaksud 
kan sebagai peladjaran praktyk di 
'sampingnja peladjaran2 theori bagi 
kursis2 KPKPKB tersebut. 
“Seperti pernah dikabarkan, dari | 

450- kursis jang menempuh udjian 
pik kelas dua dari kelas satu, akan 
naik kurang lebih 360 orang, tetapi 
penetapan siapa2 jang lulus itu be 
lum didapat. 

Untuk mempertjepat penjelesaian 
itu, baru? ini telah dibentuk sebuah 
panitya, terdiri dari pihak PP dan 
K Daerah serta Inspeksi KPKPKB 
daerah, sedangkan permulaan pembe 
rjan peladjaran pada KPKB diharap 
kan pada awal September dapat di     

dari generasi muda seluruh dunia di 
tudjukan untuk membela perdamai- 
an dan mendapatkan penghidupan 
jang lebih baik di kemudian hari. 
Pemuda seluruh dunia insjaf, bah- 

wa seluruh dunia kini menghadapi 
antjaman besar akan petjahnja pe- 
rang dunia lagi dan bahwa musuh2 
perdamaian kini mengadakan segala 
usaha untuk mengatjaukan hubung- 
an-hubungan persahabatan diantara 
bangsa2. 5 

Musuh2 perdamaian itu mulai me- 
ngadakan perlombaan persendjataan 
dan dibeberapa negeri mereka me- 
ngadakan agressi. 
“Kita berpendapat, bahwa djalan 

jang tertentu untuk mentjegah ber- 
kobarnja. perang dunia lagi jalah 
menghentikan perlombaan persendja 
taan dan mengadakan Pakt Perda- 
maian 5- Besar (Inggeris, Perantijis, 
RRT, Amerika dan Sovjet Uni). — 
Ant.-Rtr. : : 
  

Sekolah Pantja Sila 
dibuka 

“Bertepatan dengan peringatan 6 
tahun Kemerdekaan Indonesia tang 
gal 17 Agustus jl. di Wates, 
Pakem dan Jogjakarta telah dilang 
sungkan pembukaan dengan peres 
mian Sekolah Pantja Sila sederadjat 
dengan sekolah rakjat 6 tahun, jang 
dimaksudkan oleh Kementerian PP 
dan K untuk didjadikan sekolah per 
tjobaan dan  penjelidikan, tentang 
tjara2 pemberian  peladjaran dan 
pendidikan nasional baru. 

Kini didapat keterangan lebih Ian 
djut, bahwa soal tenaga guru untuk 
sekolah2 itu telah ada, tetapi soal 
statusnja bagi guru2 itu belum men 
dapat penjelesaian. 23 

Sekolah Pantja Sila diurus lang 
sung oleh Kementerian PP dan K, 
sedangkan guru2nja berarti mutasi 
dari daerah Jogja ke Kementerian. 

  

“3 Low 

Toko Buku ATMA 
. Djalan Raja 141 
  

  

    

  

  

  

PENGUMUMAN : 
Di Semarang telah dibentuk 
oleh bekas peladjar?2 sekolah 
van Deventer Semarang, Solo 
dan Malang sebuah perhim- 
-punan ,,Widuri”. 

Di Jogjakarta direntjana- 
kan membentuk tjabangnja. 
Berhubung dengan itu maka 
bekas peladjar sekolah terse- 
but diatas jang bertempat 
tinggal didaerah Jogjakarta 
dan jang berhasrat mendjadi & 
anggauta diminta dengan hor- ' 
mat supaja mengirimkan ala- & 
matnja kepada kami, djalan 
Modjar 3 (Lodji Ketjil) Jogja. 

mentjiptakan dasar bagi hidup da- 

  

       

  

   

| 

Jitu semua pada tg. 12-8 jl. telah pu No. Tv 

| 

: Mereka berdjandji. j 
Dua Gjuta pemuda dari 140 negeri : 

Minggu malam telah berdjandji di: 

jang diikuti oleh 50 orang berachir 

| kemudian mengelilingi beteng kra'| 

  

  
1 

  

      “Nj. B. SOEROSO. 

   | Kratonloop 
Hasil dari perlombaan kraton-loop | 

dengan pemenang: 
No. I Sdr. Boman dengan waktu 26 

NA menit 22 detik. 
No. TX ,, Suparman 2650. Ak: 
No. III ,, Sanubari BEAN ag 

| Suparna 217.094. | 
No. V ',, Tasmin 21728051 
Djarak jang dilalui kurang lebih 

6,5 Km. (satu kali “keliling alun2, 

ton). Tia 

Perlom baan : berenang 
di ,Umbang Tirto” 

Hasil perlombaan berenang diada 
kan pada tg. 17-8 jl di ,,Umbang ' 
Tirto” Jogja adalah sbb: 

100 m Sechoolslag. Junior. 1. Lie 
Mien An C.L.S. 1.40,3. detik. 2. Njoo 
Ping Liat. C.L.S. 1.41,2. detik. 

331/3m Crawl Putri. 1. Enny Mas 
wan. S.G.P.D, 31,3. detik. (Hanja 1 
orang). 

1900 m Crawl Putra. Dewasa. 1. 
Djenal. Sparta. 1.19,3 detik. 2. Har- 
jasa S.M.A.B. 1.23,5 detik. 

100 m Schoolslag Dewasa. 1. Tjoa 
Ping Hiong C.L.S. 1.28,2 detik. 2. Su 
giarto Hasirun. 1.31,2 detik. . 

100 m Rugslag. Dewasa. 1. Liem 
Han Pien C.L.S. 1.25,3 detik. 2. Iman 
Sukardja Sparta. 1.39,5 detik. 

100 m School slag Putri. 1. Tjoa 
Kwiena Nio. C.L.S. 2.12,5 detik. 2. 
Yap Sioe Nio. C.L.N. 2.26 detik. 

66 2/3 m Crawi Junior. 1. Ie Djie 
Fuk 57 detik. 2. Sadewa. 58 detik. 

66 2/3 m Schoolslag Junior. 1. Lie 
Mien An. C.L.S5. 1.01,7 detik. 2. De- 
wanto. Sparta. 1.09 detik. 
100m Schoolslag Putri. 1. Tjoa 

Kwiena Nio. C.L.S. 1.223 detik. 2. 
Lie Go Kwie C.L.S. 1.24,7 detik. 

400 m Crawl Dewasa Putra. 1. 
Siem Hwie Liang C.L.S. 6.24,3 detik. 
2. Djenal Sparta 6.46,3 detik. " 

200 m Schoolsilag Dewasa, 1 Tjoa 
Ping Hiong C.L.S. 3.24 detik. 2. Lie 
Djien Hwat C.N.H. 3.27,3 detik. 

Estaffetten Crawl 3 Xx 66 m Pu- 
tra. 1. C.L.S. 2.20,95 detik. 2. Sparta 
2.26,4 detik. 3 

Estafetten Schoolslag 3 Xx 66 m 
Putra.-1. C.L.S. 3.02,05 detik 2. Spar 
ta 3.03 detik. 

Estafetten wisselslag. 1. C.L.S. 
2.37,5 detik. 2. Sparta 2.46,5 detik. 

Lontjat Indah. 1. Harjono dgn ang 
ka2 jang berdjumlah 96. 2. Obet dgn 
angka2 jang berdiumlah 94 Sparta. 

Djuara berenang Selat 
Channel 

A Dari Mesir. 
.Marees Hassan Sammad, anggota 

barisan pengawal Radja Farouk da- 
ri Mesir, hari Kemis jl .muntjul se- 
bagai pemenang nomor satu dalam 
perlombaan merenangi Selat Chan- 
nel dari Perantjis ke Inggeris, jang 
djauhnja 2115 mi! itu, dalam tempo 
12 djam 10 menit. 

Sevagai pemenang nomor 2 mun- 
tjul Poger le Moryan dari Perantijis, 
dalam tempo 12 djam 13 menit. 

Djago Mesir jang berumur 34 th. 
tadi dengan demikian akan meneri- 
ma hadiah sebesar £ 1000 jang dise 
diakan oleh harian London ,,Daily 
Mail”. .Le Morvan akan menerima 

  

apa jang dilakukan pemuda, pun di: dari pada harus 

lakukan oleh pemudinja. 4 

at , : 1 BOR nk Ka La Un 1 K SR aa ii Lah ae 3 

    
   
   

  

ruah 

Puteri2 gerilja Tionghoa” ntuteriZ genilja Tionghoa 
net tersebut diatas, jang akan diputar di LUXOKR mulai tanggal 

22 Agustus besok, adalah mengisahkan perdjoangan kaum gerilja 
Tionghoa semasa pendudukan Djepang dalam tahun 1936, jaitu dilem 
bah sungai Motan. Digambarkan dalam film itu betapa hebat kekedja 

.mannja kaum fascis Djepang terhadap rakjat Manijuria. Siksaan?, 
pembakaran dan sebagainja. Malah djuga tidak kurang? manusia diba 
kar habis? dengan rumah?2-nja. Namun perlawanan rakjat tetap menghe 

bat. Mereka mendirikan Liga Anti Djepang.  'Mengorganiseer pasukan 

gerilja dibukit-bukit dan hutan?2. Pasukan gerilja itu terdiri dari pemu 

da2 dan pemudi? tani terutama: ag : 

   sa 4 Rn 

Tampak dalam film itu bahwa pe sungai, dengan majat beserta pemu 
mudi2 'Tionghoa diwaktu itu telah ' di2 lainnja. Matilah mereka didalam 

berkedudukan sedjadjar dengan pe 'air setelah dimetraljur oleh Djepang. 

muda2nja, dalam segala hal. Segala ' Mereka memilih gugur dalam kali 
menjerah kepada 

Djepang. ! 

Salah seorang dari puteri2 gerilja : an Na 
itu ialah Hu Siu Tse jang suaminja Film ,,Puteri2 Gerilja Tionghoa” 
djuga dibakar oleh Djepang. Mereka | itu, meskipun tidak memakai teks 
mengalami berbagai-bagai kesengsa | bahasa Indonesia, tetapi sebagai film 

raan. Kurang makan. dan minum | pertempuran, maka djalan tjeritanja 

jang pasti, bahwa mereka itu akan imenimbulkan! kekatjauan dalam 

barang sehari2 jang dideritanja. Se 
ring2 mereka makan djamur. 

Tetapi, segala penderitaan berat 
dan kesengsaraan itulah djustru jg 
memperkuat iman dan kejakinan me 

reka untuk membela tanah airnja 

| sangat mudah dimengerti oleh kita. 
Opnamenja bagus, dan iringan lagu- 

inja pun baik. Sebagai film gerilja 
melawan Djepang dibagian Tiong 
kok itu, maka film tersebut tidak ku 
rang2 harga dan nilainja dari pada 

  dengan darah dan djiwa. Setelah pe 
tjah peperangan umum, 7 Djuli 1937, 
timbullah persatuan seluruh rakjat 

Tiongkok. Liga Anti Djepang pun 
berada dibawah pimpinan Partai Ko 

munis Tiongkok. Pasukan gerilja ber 
tambah diperkuat, meliputi daerah 

Siaran RADIO 
SELASA 21 AGUSTUS 1951 

.Gelombang: 59,2 dan 122,4 m 
12.30 Tjlempungan siang 
17.05 Taman Putra 

besar disana. Rupa2nja sedar atas | 17.45 Siaran Angkatan Perang 
kesanggupan pimpinan Partai Komu |18.20 Mari berolah raga 

nis itu, maka pemudi2 gerilja itu | 18.30 Taman Pemuda : 
pun lantas masuk mendjadi anggau | 19.15 Sekitar Kesenian kita 

19.40 
20.05 
20.15 

Seni Suara Djawa 
Siaran Pemerintah 
Phili Harris menghibur 

ta2 Partai. Pada suatu upatjara pe 

masukan anggauta2 Partai, dinjanji 
kan ditengah hutan lagu Internasio 
nal, dengan mengibarkan bendera j 20.30 Pantjaran Sastera | 
merah palu arit. Sumpahnja dihada | 21.15 Obrolan Pak Besut 
pan bendera partai ialah: ,,Konse- ! 21.30 Krontjong Langgam 

22.15 Consert malam kwen mendjalankan perlawanan me 
nentang fascis Djepang dan melak“': | 
sanakan usaha klas proletar. Kami KURSUS BAHASA INGGERIS 
tidak akan mengchianat Partai”. dgn. surat. Sistim mudah. Pe- | 

Pada suatu ketika Komandan geril muda, pegawai, pedagang, seha- ' 
ja Ling Yan gugur dalam pertempu rusnja mempeladjari bhs. Dunia/ 
ran dekat sungai. Ketahuan oleh Hu Inggeris. Dikirim 4 X Sebulan, 
Siu Tse. Digendongnja majat Ling langganan f3.—, harus dibajar j 
Yuan. Tapi barisannja kepergok oleh dulu pada : 20 
sepasukan Djepang. Mereka kehabi PENDIDIKAN UMUM, &' 

san djalan untuk melawan, sehingga C3 
terpaksa mereka mentjebur kedalani Te ag 

| MASIH SEDIA 

  

  
  

      NN AAS beb apa akan SAE SAN na jaka sana laa Kes udnka Ri Ganas R. 10,— 
2. Tata Negara Indonesia, oleh Iman Supomo IL......... 5 5,5 
3. Tata Negara Indonesia, oleh Iman Supomo II ......... pa 
Se Ea AON Si ia de aRa NS SAN Dena Ken Gan LL aa SeAA KENA Na 

PO AN Opor ak A1 PASING Lee an Se Ph na bnnaen Aa nan abad BN 
Oa SNN Oia pen On ANA MANA Kan Kab soon Kek bad asa 3 
IA PANAS Gi aa DI eN BAN Ka LN Paha ia Lea Aa buk ma 2in0 

8. Hasil2 Komperensi medja bunder "oreo. on2aan Ag sat 
9. Perdjandjian Persahabatan Indonesia- Pakistan ....... ,,  3,— 

10. Perdjandjian Persahabatan Indonesia - Burma ........... Nana 
11. Perdjandjian Persahabatan Indonesia - India ............. 2 3,— 
32. Soar dekatan Beran  AA MSinsa nina nona aras 5 H-5 
13. Tentang soal? Negara Demokrasi dan diktatur proletar ,,  5,— 
deh Soal. mengena Sistem CEApI BANS: ek men aan nana 9 TO 
15 Sedikit pbendjelasan tentang soal? Trotskisme ......... NE KU 
2 Dasar peta BRA Anna aa Danu pe A,— 
2 Ga Peri DameDon TIK aa hi Nol 

18. Buku warna I, II, JII, IV, V, VII, VIII Aa   £ 500, sedangkan lain2nja jang akan 
mentjapai pantai Inggeris masing2 : 
akan terima £ 250. , 

Marees Hassan Sammad adalah | 
seorang jang djangkung dan besar : 
badannja. Beratnja kl. 125- kilo: 

Seperti telah dikabarkan, 20 pere 
nang laki2-wanita jang ikut serta 
Galam perlombaan tadi, berasal da- 
ri 10 negeri. — Ant-UP. 

  

LAHIR dengan selamat pa- 
da hari Senen Kliwon tg. 20 
Agustus 1951, djam 7 vagi 

| “ seorang puteri: 

| R. r. ENDANG 
| KUPARMAN s 
| Keluarga R. M. KUPARMAN : 
| English Instructor 

Elen School - Sajidan 242, Dk. 

  

SRILESTARI 
    

& 
29
4 

  

Dan buku untuk anak: ! 

8 
19. Melarikan diri 
20. Pelajaran dengan kapal 

- 21. Pradah jang budiman 
22. Adji Saka 
23. Damarwulan 
ZA jerkera Radja ENGGPPB Lian Ne anne larata 5 
25. Tjeritera- Penangsang 
26. Peri hal Ken Angrok 
27. Riwajat seorang ibu 
23. Tiga orang gadis 
29. Tiga helai rambut djin 
30. Puteri dengan penjamun 

TIAP? PESANAN DISERTAI 2, DITAMBAH 

UNTUK ONGKOS KIRIM, SEDIKITNJA R. 1.—, 

Toko Buku ,K. R." 
TUGU 42 — JOGJA.   
     

$ 
  

PEN 
Dengan surat putusan harga 

15 Agustus '51 untuk tempat? tersebut dibawah ini ditetapkan harga? maksimum untuk @s seperti berikut: 

GUMUMAN 
dari Menteri Perekonomian ttg. 14-8-1951 No. 376, maka mulai tg. 

      
    
  

  

Pendjualan kepada Pendjualan kepada Pendjualan kepada B 
Tempat? 2 2 » 

agen: pedagang-ketjil: konsumen: ya 

Harga? dalam sen setiap kg: 

Bandung, Bogor, Djakarta, 
Djogja, Malang, Pasuruan, 
Semarang, Sukabumi, Sura- 
baja, Surakarta, Tjirebon. 10 13 tg 

Tempat? lain di Djawa “dan 
Madura: 12 15 : 19 

  

    
  

mana surat-surat putusan harga 

293-8.   | Untuk keterangan lain-lain ditundjukkan kepada surat putusan harga No. 376 tersebut diatas, pada ' 

No. 309 dan 330 dihapuskan.   

     

ANGKATAN DARAT 
TERR. DJATENG /DI. DIPONEGORO. 

et An 

KOMINIKE 
Polisi dan Tentara di Territorium IV / Djawa - Tengah pada hari 

ini telah mulai bertindak mengadakan penggeledahan dan penang- 

kapan terhadap beberapa orang tertentu, karena ada tanda-tanda 

Negeri, 1 IA tx 

Berhubung dengan itu diharap umum tetap tenang dan waspada 

terhadap segala provocaties, karena 'tindakan ini tidak ditudjukan 

kepada partai-partai, organisasi-organisasi atau golongan dll. jang 

bergerak setjara legaal dan parlementair. 

Stafkwartier. 
20 -8-1951. : 
17.30. 

Dikeluarkan di: 
Pada tanggal 
Pada djam 

DJURUBITJARA f 

COMMANDO TENTARA & TERRITORIUM 
3DJAWA - TENGAH 

DIVISI PENGERAN DIPONEHGORO 

HARSONO 
(Kapten Infanterie) 

(Bapindo - Semarang) 295-8 

“PENGUMUMAN. 
KEMENTERIAN PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA. 

  

Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga akan membuka kursus 

pendidikan untuk ahli Tehnik, jang akan diadakan di Bandung. 

Lamanja pendidikan 3 tahun dan akan dibagi atas 5 bagian: 

1. Ahli listrik, 
2. bangunan kering, 

8.» bangunan basah, 
4 gedung? bagian Utiliteitsbouw, 

5 'gedung? bagian Architectuur. ” 

Sjarat? untuk diterima mendjadi mahasiswa: 

3. Idjazah K. W.S. V atau S.T. M. dengan berpengalaman, 

b. Nilai? ilmu pasti sedikitnja 7 

sin Alam » T 
1 » gaja 31 T 

dengan keterangan, dapat dibuktikan dengan surat Idjazah, 

Cc. Berbadan sehat, 
d. Kelakuan baik, 

Umur tidak lebih dari 30 tahun, e. 
£. Jang diterima sebagai kursis: 

1. akan didjadikan pegawai golongan IV a P.G.P. 
2. harus dapat mengadakan perdjandjian ikatan dinas 5 th., 
3. sesudah tamat akan ditempatkan sebagai pegawai KPUT 

golongan V b, 
4. pemondokan diusahakan oleh masing2 kursis, 
5. jang sudah melamar harus membaharui pelamarannja. 

Djika terbukti, bahwa mahasiswa tidak dapat mengikuti peladjaran- 
nja, mereka didjadikan Opzichter Kementerian Pekerdjaan Umum 

dan Tenaga golongan IV a P.G.P. 
"Surat? lamaran harus telah kami terima selambat-lambatnja pada 
tg. 80 Agustus 1951 di Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tena- 
ga, Djalan Hajam Wuruk No. 3, Djakarta. 

Djakarta, 16 Agustus 1951. 

Kementeriae Pekerdjaan Umum dan Tenaga. 

Diumumkan oleh: 

Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga 

Bag. Penerangan dan Dokumentasi. 292 2.   

  

  MENTEBRI  PEREKONOMIAN. 

  

  

Mintalah berlangganan Madjallah ,,MINGGU PAGI”. 
Satu - satunja mingguan penghibur, enteng tapi ber- 

isi di seluruh Indonesia. 

Beraneka warna isinja, dihiasi pula dengan banjak 

gambar. 

Lain dari jang lain. 

Diantara rubriknja: 

1.-. ,APA DAN SIAPA" 
melukiskan penghidupan 

besar. 

DUKA” 
menggambarkan suka duka peng- 
hidupan seseorang anggauta ma- 
sjarakat,. Misalnja: Suka duka 
seorang menteri: suka duka seo- 
rang supir, suka duka seorang 

djanda, suka duka seorang djuru 
rawat, suka duka seorang hukum- 

an dan lain-lainnja, 

3. ,RAHASIAKU” 
Dalam rubrik ini seseorang men- 

tjurahkan isi hatinja dengan terus 
terang. : 

4. SPETUNDJUK2 DALAM SOAL 
PERTJINTAAN”. 

orang2 

2. »SUKA 

5. »TJERITA PENDEK”, 

6. FILM, OIAH RAGA. 
Dan banjak lagi lainnja. 

Harga langganan R. -9.— sebulan, 

Etjeran R, 1.15. 

Diterbitkan oleh : 

Badan Penerbit ,,KEDAULATAN -RAKJAT”. - 

Tugu 42, Tel. 262. -- JOGJAKARTA.   
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Kaleng dari 1-2 kila dan ada botol. 

(9 

dna 

1 
Ag Milippa 

      

mulai. 
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