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( pr terbuk 
1 i okongan jang diberikan 

selur rakyat mela parlemen dan 
1 c beleid perdana 

h, Dengan persatu 
t | Iran visa. berta 

karuan, Ban akan dilandjut 
kan alah satu pihak mengalah? 

In terdjadi suatu bentjana 
besar dibagian Timur Tengah benua 
Asia itu? 

. Melihat gelagatnja, maka hal jang 
pertama lebih memper dengan situa 
Si dunia pada waktu ini. Tuntutan 
bangsa Iran itu haruslah dipandang 
sebagai tuntutan nasional jang Sutji, 
dan memang ini pada prinsipnja te 
lah diakui oleh Inggeris. Djadi alang 
kah besar bentjana manti, kalau ha 
nja mengenai prestige sadja, Ingge 

ris mengorbankan begitu banjak. dji 
1 wa dan harta. Dan pula mengorban 

, jang meskipun sudah makin ke 
tj nantinja, dan memberikan kedu 
dukan itu kepada ' orang lain. Sedang 
kedudukan Inggeris pada waktu ini 
dimana2 dibenua Asia ini telah ma 

apabila tuntutan Inggeris terhadap 
Iran itu dikurangi. Dengan demikian 
bisa tetap dipelihara persahabatan 
baik antara kedua negeri itu. 

Lain dari pada itu peranan Ame 
ba jang diwakili oleh Averell Har- 

3 lam persoalan ini, belum 
2s Sebab Harriman berpenda 
pat, bahwa terputusnja perundingan 
itu harus dipandang sebagai penun 
daan. Ini berarti, bahwa ia masih te 

  

omi untuk mempertemukan 
kembali kedua belah pihak. 

—. Pendirian tegas dari pada Iran itu 
mendjadi suatu tjambuk bagi bang 
sa2 Asia dimasa datang untuk ber 
usaha dalam lapangan perbaikan rak 
zat seluruhnja. Karena Ssumber2 ke 
kajaan benua ini masih sedikit bera | 
da Na Pa sendi 

ika Pp K. R 
Ahem Roma atas nama pa 

  

ra 
“ mengeluarkan pengumuman bah: 

i tanggsi 20 elsa partai 
terban dibubarkan. 

| Dalam pengumuman itu ditegaskan 
| bahwa usaha mendirikan partai itu 

ialah atas maksud aan tudjuan meng 
himpun goiongan? nasional. progres 
sif jang sampai waktu kini belum 
berpartai tapi ternjata bahwa usaha 
tersebut menimbulkan banjak salah 
Dyna (tidax disebutkan salah rs 
hana Uang Pia. — Red). 

    

Sana BR.N. 

ketentaraan. 

Dalam pertemuan 
resmikan anggota BP. 
Menalhagnsan Urusan: 

: jang diketuai oleh KR.T. 'Noto- 
1 Sedang anggota? Iainnja Mn, 

- 
        

  

telah di 
1 Biro x 

 miarsono dari pihak tentara. 
| BRIN. dan staf ,,K” tidak mem- 
punjai hubungan satu sama lainnja. 
aan dibentuk untuk melaksa 

Af aradaran Perintah no. 12 ta 
, jang pokoknja. mendja- ' 

   

    

    

   

   

   
    

    

   

    
    

   

  

n BRN. dan CT.N. Pu 
a idielaskan 4 dalam per-. 

CT.M. 

pekerdjaan . da- 

ig ker 
tan no: 

  

    

   
   

Jang P 
k Maeper 

onomi: Man 1 
plank-bagi para bek: 

| pedjuang  kemerdekaa 
b kasuk dalam masji: 

: Meng ama 
jai status tentara. 

  

alam c. T. N. 
Mere- 

   
an kana @adi tenan: Keel dari 
Le darat. 

bb Kira 
Ma RA or! ganisasi Tn kepada 

      

dempati “ditangitapnja pe 
mereka masing2 dan dige 

n kedudukannja di Timur Tengah 

“3
 

kin sulit, maka adalah bidjaksana, | 

De rus, berusaha untuk -mentjari suatu | 

(sandar pada keterangan? dan alasan2 

GOAL “takan A 

4 Mr. Moh. Rum (« 
tidak boleh kita tutup? terus. 

wakil2 

  

Ini terajadi pada Adnnis oposisi 
dari pihak Masjumi- sendiri dalam: 
parlemen. Misalnja mengenai “politik 

beleid dari Kementerian Dalam Ne 
geri sehingga dengan demikian kini 
dapat diukur sampai diniana kelan 
tjaran teori kerdja sama dari aliran 
Sukiman itu dengan pihak PNI. Ke 

njataannja agak djauh dari teorinja. 
“Demikian Mr. Moh. Rum. 

Mengenai adanja tangkapan besar- 

. AK RIA N u M u M 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan Raka” (Anggauta Ss. PS) 

  

lemang Ka alah He dk 
— Natsir dalam Masjumi 

enakan 'Perdamialah siasat politik Rusia. 
asjumi ada aliran Sukiman dan aliran Natsir” kata 
lam interpiu baru? ini " Besuki. Ini adalah soal jg 

Aliran Sukiman menghendaki kerdja sama dengan pihak PNI dan ini 
terbukti dalam kabinetnja ada wakil? dari PNI. Aliran Natsir tidak 
menolak kerdja sama itu akan tetapi dalam kabinetnja ternjata tidak ada 

dari PNI. Tapi teori kerdja sama dengan pihak PNI dari aliran 
itu hingga sekarang tidak menundjukkan keraja sama jang lantjar. Ma 
lah Ta an Ba ena Iin » 

tah kita jang keluar negeri mendja 
lankan politik bebas sebaiknja dan 
tidak seharusnja tiru2 jang sede 
mikian. 

| Bahwasanja gerakan itu adalah 

| politik Sovjet Rusia, ini terbukti da 

bei adanja resolusi2 jang diambilnja. 

'Misalnja resolusi menolak Djerman 
| Barat Gipersendjatai kembali tapi 
| mengapa tidak di Djerman Ti- 
Lu Lalu tuntutan agar supaja 
tentara PBB ditarik mundur dari Ko 

| rea. Jang sangat tidak disetudjuinja 

|ialah bahwa ,,Kinderdag” diperguna 
ikan sebagai alat untuk gerakan itu. 

| Demikian antara lain keterangan2 jg 

| diberikan oleh Mr. Moh Rum dalam 
pers interview dengan PWI Kring 
Besuki jang dilakukan lebih dari sete 
ngah djam lamanja. — Ant. 

  

Kombat Wajan Ja 
kebangsaan 

mahasiswa. 
Dengan mendapat perhatian  be- 

sar dari masjarakat mahasiswa di 
Djakarta Rebo malam  dikepreside- 
nan dilangsungkan ' pertundjukan 
tari-tarian dari berbagai -bagai 
daerah Indonesia, diantaranja tari 
“Bali, tari Golek, tari Timor, tari Ros 
ti, tari topeng Pasundan dsb. Tari- 
pertundjukkan pada malam  kese- 
nian jang dilangsungkan baru2 ini 
hari ulang tahun proklamasi ke- 
merdekaan. 

Pada achir pertundjukan presiden 
berkenan memberikan amanatnja, 
jang pada pokoknja mengandjurkan 
kepada para pemuda umumnja dan 
mahasiswa chususnja supaja  kem- 
bali kepada djiwa kebangsaan, 
sungguhpun Indonesia - sedjak ber- 
Giri sebagai negara jang merdeka. 
telah mulai mengindjak suasana in- 
ternasional.. Dengan . mengemuka- 
kan. jang. disebutnja ,,historiseh | 
paradox” dari abad 19 dan 20, ja'ni 
kenjataan2 sedjarah jang  menun- 
djukkan timbulnja kesatuan2 nega- 
ra kebangsaan jang besar dari ne- 
gara2 ketjil, tetapi jang disamping 

titu. disaingi oleh makin  mendjadi 
samar ?nja batas2 kebangsaan itu, 
presiden menegaskan, bahwa kenja 
taan2 itu tidak mengandung arti, 
bahwa kita harus melepaskan dji- 
wa kebangsaan kita. 

Pertundiukan sematjam ini telah 
diadakan pula pada malam Rabu jl., 
Chusus untuk para peladjar sekolah 

' menegah. Ant.“   
  

  besaran jang dilakukan Pemerintah 
diwaktu achir2 ini, atas pertanjaan 
Mr. Moh. Rum menegaskan bahwa 
tindakan Pemerintah itu tentu ber 

jang sjah.. Keterangan? membukti 

kan memang ada anasir2 jang hen 
dak merobohkan negara. 

Mr. Rum menjatakan kepertjajaan 
nja penuh atas tindakan Pemerintah 
itu. 

Mengenai pertanjaan 
Mr. Tan tidak "banga 

soal Ir 
memberikan 

akan, bahwa 

    

   

  

  

  

jang ada. Rakjat memang mengingi 
ni agar supaja Pemerintah bertindak 
dengan tegas untuk membasmi pe   

| 

| 
4 
# 

' 

i 

i Partai Kemerdekaan Pak 

, demikian Ta Rum, dengan Aa 

Mabes Negara telah Nan ala tian 
nstruksi Nasional dan Corps Tjadangan Nasional 

r 1 Jog. serta C.T.N. Pusat Djakarta, Hadir da- lam aa tadi Menpar seluruh kepala djawatan dan TI 

ekonstruk an2 dan penggeledahan itu dinama 

ialah: Honggowongso, Mertosono, Ta an dan mendesak 
niprodjo, Darjono, Prodjolalito, Su- jang ditahan 

ara bekas tentara dan peda |Nusjirwan Alim, dari pusat Serikat 

| 

: dan ri pimpinan pusat Serikat Buruh 
dua badan tsb. di Kendaraan Bermotor berhubung de 

nja, an ngan tangkapan atas dirinja D. Tri 

ggota baritara doj 

satuan Aksi Buruh Penerangan ber- 

| Gudang jakernati io dikata 

  
| 

ngatjau2. Ideologi tidak dilarang ha 
nja perbuatan2 jang katjau itulah 
jang harus dibasmi oleh Pemerintah. 

Atas pertanjaan selandjutnja me 
ngenai keadaan Besuki, Mr. Rum'me 
njatakan setelah melihat sendiri ke 

Ladaan ternjata sekarang sangat ber 
| beda sekali dengan apa. jang pernah 
dibatja dalam surat2 kabar, Besuki 
sudah didalam keadaan jang boleh 
dikatakan aman. 
Larangan djema'ah hadji untuk ' 

  
berangkat berhadji itu, oleh Mr. Rum i 
atas pertanjaan, dikatakan suatu ' 
tindakan terlalu terburu-buru dari ! 
pihak Kementerian Agama. ! 

Pertanjaan mengenai gerakan per 
damaian dengan simbul burung mer 
pati itu, oleh Mr. Rum dengan setja 
ra tegas didjawab bahwa itu adalah ' | 
siasat politik Sovjet Rusia. Mereka ' 
jang mempunjai faham seperti ' So | 
vjet Rusia boleh mengikutinja itu. 
Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, 

2kil dari 

e 

jang berw radjib baru2 ini. Noni 

,kan tindakan jang tidak bidjaksana, 
' alasannja tidak bdrdasar kebenar- 

supaja mereka 
itu selekasnja dibe- 

baskan. 5 
Protes2 itu adalah dari pimpinan 

pusat Serikat Buruh Pertjetakan In 
donesia berhubung dengan penggele 
dahan2 dan tangkapan terhadap diri 
pemimpin2 mereka Suhardjo dan 

Tani Indonesia. karena - tangkapan   atas diri pemimpin mereka dan ang- | 
gauta parlemen Sidik Kertapati, da 

, ono dan -anggauta parlemen K. Wer 
jo keduanja dari organisasi terse- 

but, dan dari pimpinan harian Ke- 

  

hubung dengan penggeledahan kan 

tor SOBSI dan tangkapan atas diri 
tanggauta pimpinan Ser baud pas i 

SA   
3 pendjahat 
Gudang NV Internatio dikampung 

gkir Muka Djakarta Kota, Selasa malam 
|jl telah dibongkar oleh sekawanan 
Ipendjahat jang berhasil menggondol 
rupa2 barang textiel, sedjumlah be 
sar rokok2 Wembley, Kansas, cor- 
nedbeef dll, seharga R 20.620.50.— ' 

' Demikian laporan jang disampai | 
kan pada pihak polisi oleh seorang ' 
pegawai Internatio, H.H. Buttner ha | 
ri ini. Pemeriksaan kini sedang dila | 

Kantor mereka oleh pihak Kkukan. — Ant. 

A. J. Binol : 

Salavati Daud dapat insjafkan 
0 gerilja ? 

  

Tindakan Pemerintah baik, asal ber- 
dasarkan kepentingan nasional 5 

ETUA DPR Sulawesi 
Djakarta sedjak beberapa 'hari, 

tana. Kepada Presiden Sukarno A.J. 
nja tentang keadaan? di Sulawesi Tengah dewasa ini, satu 
hal jang berhubungan dengan maksud kundjungan Presiden 

Oktober jang akan datang. 

Atas pertanjaan ,,Antara” menge 
nai masalah menjelesaian gerilja di 
Sulawesi Selatan. A.J.. Binok menja 
takan penjesalannja bahwa - Peme- 
rintah Pusat dalam banjak hal se 
lalu terlambat dalam mengambil 
tindakan. : 

Diambilnja tjontoh misalnja pe- 
njelesaian terhadap peristiwa AA. 
Azis Cs, KNIL di Makassar dimana 
Pemerintah merasai akibatnja jang 
tidak enak karena , kelambatan me 
ngambil sikap jang tegas. Tentang- 
putusan Pemerintah untuk mengam 
bil tindakan keras terhadap CTN di 
Sulawesi Selatan, dikatakannja, ia 
menjetudjui sikap Pemerintah itu 
asalkan sadja diperhitungkan benar? 

| keadsan dan didasarkan kepada ke 
pentingan nasional. 
Tentang keherangkatannja njonja 

Salawati Daud  kedaerah pedalam 
an Sulawesi guna mengatasi kesulit 
an2 disana diterangkan tiRaja per 
soon njcnja Salawati Daud sangat 

| besar pengaruhnja terhadap pemu- 
da2 gerilja sehingga dengan penga 
ruhnja, itu bukan tidak mungkin ia 
Gapat insjafkan pihak geriija akan 
perbuatan2nja. 

Tentang kedatangannja di Djakar 
ta A. J. Binol menerangkan selama 
ini ia telah mengadakan pembitjara 
an2 dengan berbagai djawatan2 an- 
tara lain dengan Kementerian 

dan K untuk minta mendirikan se 
kolah2 Kepandaian Puteri, Sekolah 
Tehnik dan mendatangkan guru2 
kepala, ke Poso dan Luwuk. 
Djuga telah pula dibitjarakannja 

dengan badan2 jang bersangkutan 
tentang soal transmigrasi dan pengi 
riman dokter2. Menurut A.J. Binol 
didaerahnja hanja terdapat 2 orang 
dokter sedang luas daerah itu sama 
dengan Djawa Tengah. 
Waktu ini telah ada k.l. 25 ton 

garam jang dibiarkan begitu sadja 
Karena tidak ada alat2 pengangkut- 
an. Untuk melantjarkan usaha ko 
perasi rakjat menurut A.J. Binol te 
lah memadjukan permintaan kepa 
da Pemerintah agar supaja mono- 
poli Pemerintah atas. pembikinan 
garam ditjabut dan mengusulkan 
agar supaja Pemerintah membeli 
semua garam jang terdapat didae- 

a.n 2 

Tengah A.J. Binol jang telah berada 

PR: 

di 

kemarin diterima Presiden di Is- 
Binol memberikan pemandangan?2- 

dan Jain 
achir?2 

rah Sulawesi “Tengah, Kemarin A. 
J. Binol kembali ke Sulawesi. - aa 

-Y3 

    

Tapa Supomo belum 
dimulai 

Perundingan antara Prof. Supo- 
mo dengan Pem. Belanda. tentang 
soal perhubungan Indonesia/Belanda 
dikemudian hari belum dimulai. Se- 
bab dari kelambatan perundingan 
tsb. ialah adanja pidato Pres. Su- 
karno-jang diutjapkan pada peraja- 
an hari proklamasi tgl. 17 Agustus 
jang lalu dalam mana meletakkan 
hubungan jang langsung antara lain 
keberatan2nja terhadap kedudukan 
Irian Barat. dewasa ini dan tjita2 
Indonesia untuk menghapuskan 
Statuut Unie  Indonesia/ Belanda. 
Berkenaan dengan hal tsb. pemerin- 
tah Belanda tidak mengadjukan per- 
tanjaan kepada pemerintah Indone- 
sia apakah tafsiran2 -berita2 pers 
mengenai pidato Pres. Sukarno itu 
benar djika demikian halnja keme- 
rintah Belanda bertanja kepada diri 
sendiri apakah pendirian jang? ter- 
maktub dalam pidato Presiden tsb. | 
dapat merupakan suatu dasar jang | 
baik bagi penjelenggaraan pembitja- 
raan informeel antara Prof. Supomo 
dengan pembesur2 Belanda. 

  

    Wanita penipu ulung 
ditangkap: mi 

Diperoleh kabar baru2 ini polisi | 
di Semarang telah tangkap seorang | 
wanita Tionghoa KW berhubung pe 
ngaduan salah seorang jang mera 
sa tertipu oleh wanita tersebut. 

Di Solo, dimana achirnja wanita 
itu dikirim untuk diselidiki lebih 
djauh ternjata Ik. 13. orang telah me 
ngadjukan tuntutan bersama karena 
penipuan pula atas barang permata 
nja jang sama sekali seharga R. 

800.090, —. 
Barang2 tersebut tadinja oleh KW 

diminta untuk didjualkan sebagai bi 
asanja ,,kaum makelar” tetapi en- 
tah bagaimana hasilnja ternjata un     tuk kepentingan sendiri. — Ant. 

sang La 

' Sengket: 

    

   

  

    
     

    

     

Amanat Presiden Bepana 

dalam industri minjak, 

Dalam perundingan itu P. M. Mos- 

sadegh menjampaikan usul balasan, 

tetapi ditolak oleh Stokes, karena 

didalamnja tidak termuat seperti 

Lapa jang dikehendaki oleh delegasi- 
nja. 

Pengumuman jang dikeluarkan 

kemarin pagi di Teheran menjata- 

kan, bahwa para pekerdja bangsa 

Inggeris dalam perindustrian  mi- 

njak itu tidak mau bekerdja terus, 

djika orang jang menduduki pim- 

pinan industri itu tidak tjakap dan 

tidak mempunjai hak jang tjukup 

untuk. mengawasinja. - 

Harriman berang- 
kat djuga 

! 5 7 

Wakil istimewa presiden Truman, 

Averell. Harriman Kemis malam 
mengumumkan, bahwa perundingan 
tsb. djanganlah. diartikan terienti 
sama sekali, tetapi hendaknja ha- 
nja bersifat penundaan. 

Harriman bermaksud dalam  be- 
berapa hari ini djuga meninggalkan 
Teheran, demikian BBC. 

Selandjutnja menurut AFP, Sto- 
kes mengemukakan bahwa Inggeris 
sanggup berunding lagi, apabila 
Mossadegh bertukar haluan menge- 
nai soal pegawai2 bangsa Inggeris 
pada industri minjak di Iran. 

Djika soal2 pegawai2 tadi sudah 
diselesaikan, kata. Stokes, maka pe- 
rundingan “bisa dimulai lagi berda- 
sarkan rumus2 jang- telah .dikemu- 
kakan Harriman dan berdasarkan 
undang2 nasionalisasi tg 20 Maret. 

Menurut keterangan Stokes, ha- 
nja beberapa menit sebelum mening 
galkan tempat pembitjaraan, PM 
Mossadegh memberikan dua ampiop 
jang berisi usul2 baru Iran dengan 
»tak memberi komentar”. Pada wak 
tu itu radio Teheran sedang menjiar 
kan usul Iran tadi jang menimbul- 
kan keheranan Stokes. — Ani-AFP.   

      

   

  

    

  

      

  

   

LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan" soo oco cc. Ra. 1m 

Btjoran na Ma Kat eka OLGO 

ADPERTENSI : 

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

  

TAHUN VI — NOMOR 4 

  

  

Na 

  

  

Insiden Jahudi — srab 
Beberapa 

orang Jahudi, telah tewas dan 2 
orang lainnja luka2 disebuah desa 
jang terletak diudjung selatan dari 
Laut Hitam ketika 2 orang anggota 

' pasukan2 Arab menjusun kedaerah 
itu pada hari Rabu. Orang2 jang 
mendjadi korban itu waktu itu se- 

  
jeep didaerah itu. 

Pembesar2 Israel segera mema- 
djukan protes kepada panitia perle 
takan sendjata gabungan. — Ant. - 
Apn 

  

Lulus udjian dokter | 
dan II 

Telah lulus udjian dokter I (semi- 
arts) pada Fakultet Kedokteran Dja 
karta Samsjul Maarif Akman dan 
Azhar Zahir, sedang jang lulus dok 
ter II (arts) ialah Ouw Tek Jong. 
— Ant.   

Tembakan2 pertama antara pelarian 
CTN dan tentara : 

36 Orang ditangkap 

U NTUK pertama kali sedjak peristiwa pelarian CTN telah terdengar 
Suara2 tembakan? sendjata otomatis kira2 djam 3 tadi malam di 

| sebelah timur-laut kota Makassar. Menurut keterangan pihak militer 
segerombolan pengatjau telah melepaskan tembakan? pistol 4 kali pada 
pos tentara didjalan Matjini jang kemudian disusul oleh tembakan? bren. 

Pihak tentara telah membalas se 
rangan2 tersebut jang menjebabkan 

gerombolan pengatjau tersebut mela 

rikan diri. Sampai berita ini dibuat 

belum diketahui korban dari kedua 
belah pihak. Dapat ditambahkan. di 
sini, bahwa dalam gerakan pember | 
sihan oleh pihak militer pada hari | 
Minggu dikampung2 Tello, Barabara 
ja dan Kalukuang dalam kota Ma 
kassar telah tertangkap 36 orang jg | 
ditjurigai. Mereka kini dalam taha | 
nan untuk pemeriksaan. Umumnja 

kini penduduk dengan hati berdebar2 
menunggu tindakan apa jang akan | 
diambil oleh pihak Komando TT VI 
berhubung dengan perintah bertin 

dak dari pemerintah pusat pada 
minggu jbl. terhadap anggota2 CTN 

jang sampai hari ini belum djuga 
merobah sikap mereka sesuai dgn 
persetudjuan jang telah mereka tan 
datangani bersama dengan Angkatan 

| Perang. — Ant. 

a Korea : 
  

  

Surabaja kota Kongres 
Pil ke IV 

| Untuk melaksanakan putusan ra 

|pat pleno PB. PII jl. mengenai Kon 
je gres PII ke IV maka PII Daerah dan 

| Tiabang Kota. Surabaia telah mene 
rima djadi tuan rumah Kongres PII 
ke IV di kota Surabaia. 

Putusan telah disampaikan kepada 
| Pe gurus Besar PII di Jogjakarta 

dengan surat expresse jang menju 
sul telgram dari utusan PB ke Sura 
bata berkenaan dengan penetapan 
|iSota Surabaia djadi Kota Kongres 
(PI ke IV. 

Seperti diketahui bahwa Kongres 
PII ke I diadakan 14 — 16 Djuli 
1947 di Solo, ke II tanggal 10 — 12 
Agustus 1948 di Blitar, Kongres ke 
III 27 — 31 Maret 1950 di Bandung 
dan ke IV ini akan diadakan pada 
tanggal 20 —- 25 Oktober 1951 di. 
Surabaia dalam liburan kwartal per 
tama depan ini. 

    

UTARA BATALKAN PERUNDINGAN 
KARENA PBB DJATUHKAN BOM DI KAESONG 

Binak Utara kemarin pagi mem 
batalkan perundingan gentjatan sen | 

djata. Mereka berbuat demikian dgn 
alasan bahwa kira2 2 djam sebelum 
nja pengumuman pembatalan itu 

sebuah pesawat terbang PBB men 
djatuhkan bom2 didekat tempat pe 
rundingan gentjatan sendjata jang 
telah disetudjui oleh kedua belah 
pihak. didaerah sekitar tempat ter 
sebut, adalah ' merupakan daerah 
netral. 

Suatu keterangan resmi jang dike 
luarkan oleh markas besar PBB di 

' Tokio melukiskan tuduhan2 Komunis 
“itu hanja isapan diemvpol semata-ma | 
| ta jang tidak mempunjai bukti2 jang 
sjah. 

  
jitu, 

Malam Kent pada waktu setem | ban 

pat diam 11.30 - delegasi Komunis 

menilpon pangkalan tentara PBB de 
ngan keterangan, bahwa daerah pe 
rundingan, gentjatan sendjata telah 

Gibom 10 menit jang telah lalu dan 
meminta agar supaja mengirimkan 

opsir2 PBB malam itu djuga untuk. 
mengadakan penjelidikan dengan se 
gera. Ketika Kolonel PBB tiba didae 

rah tersebut" opsir penghubung Ko 
mvunis menundjukkan petjahan2 dan 

potongan badja dengan keterangan 
bahwa ditempat itu beberapa. menit 
jang telah lalu dibom oleh pesawat 
udara PBB. 

Tetapi para kolonel PBB tidak me 
lihat tanda2. bekas kedjatuhan bom 

Disekitarnja tidak  terdapa 

4 Lembaga Kebudemaan W 

Kon. Batavisasah Gencotschap 

van Kunsten an MN anna 

            
  

tar berobgr badja2 tadi. Oleh kare | 

na itu para kolonel PBB menjatakan ' 
Supaja penjelitikan 

ditunda dan diteruskan sampai esok: 

Pihak. Komunis menolaknja dan 
menjatakan - bahwa penjelidikan pa 
da malam hari itu sudah. selesai: 

Opsir Komunis bagian penghubung 

| 
| 
| 

nja- diwaktu siang. | 

| 

| 

pada malam itu ' 

| kan terus dan hatsil2 nanti akan di 

kemudian menjatakan, bahwa mulai | 

dari sekarang tidak perlu lagi diada 
kan perundingan2 gentjatan sendja ' 
ta. Berkenaan dengan peristiwa ter 

sebut Markas Besar Djenderal Ridg- 
way mengumumkan, bahwa tidak 

| 

| 

ada sebuah pesawat terbang PBB jg ! 
ada didaerah tersebut pada waktu 

atau hilang. 

Selandjutnja diumumkan, bahwa 
dengan penjelidikan akan didjalan 

umumkan kepada seluruh dunia. 
BBC. 

Trygie Lie tjemas. 
Sementara itu menurut radio Ame 

|. rika Sekdjen PBB Trygve Lie sangat 
tjemas setelah mendengar berita 
tentang penghentian prundingan gen 

tjatan sendjata di Kaesong. Seorang 
anggauta urusan luar negeri dari 
senat Amerika Serikat di Washing- 

ton kemarin menjatakan bahwa peng 
hentian perundingan tersebut seba 
gai bukti jang telah lama bahwa 

Korea Utara, Tiongkok Komunis dan 
malam hari dan tidak ada sebuah | Rusia hanja hendak mengulur-wak 
pesawat terbang PBB jang rusak | tu sadja, 

3 

orang, diantaranja 2 | 

dang mengadakan perdjalanan naik | 

    

  

  

Tak mungkin djadi 
komunis 

Kesan? Casey. 

Menteri luar negeri Autrali, Ri- 
chard Casey, jang hari Rebo ini te 
lah tiba di Sydney :sesudah mengun 
djungi 8 negeri di Timur Djauh, 
mengatakan bahwa tak ada suatupun 
diantara negeri2 tadi jang mung- 

kin akan mendjadi suatu negara 
Komugis atas kehendak sendiri. 
Menurut Casey, negeri2 tadi ha- 

nja bisa mendjadi negara Komunis 
apabila direbut oleh sesuatu negara 
asing atau karena infiltrasi2 dari 
dalam. 

Seterusnja dikatakan, bahwa Asia 
berkeras pendirian untuk  mengu- 
rus soal?nja sendiri: akan tetapi jg 
sulit ialah bahwa beberapa negeri 
»terlalu mendadak mendapat kemer 
dekaan, hingga rakjatnja dan djuga 
pemimpin?nja dalam banjak hal be- 
lum menguasai tehnik pemerintah- 
an”, 

Kata Casey, adalah untuk kepen 
tingan Australi sendiri untuk ber 
buat segala sesuatu guna menolong 
negara2 Asia Tenggara, supaja me 
reka mendapat stabiliteit dan mem- 
perbaiki tingkatan-penghidupan me 
reka. — Ant. Rtr. 

  

  

Djepang minta djadi ang- 
gota Dana Keuangan 

Internasional 
Dana Keuangan Internasional me- 

ngumumkan, bahwa badan tersebut 
| telah menerima permintaan - untuk 

- mendjadi - anggota dari Djepang. 
Badan itu akan segera memper 

timbangkan permintaan tsb. dan me 
| ngusahakan supaja Djepang dapat 
mendjadi anggota. — Ant. AFP. 

  

Buruh Indonesia di New 
Caledonia 

Dengan ditempatkannja seorang 
konsul Indonesia di New Caledo- 
hia, maka keadaan buruh Indonesia 
jang bekerdja “di New Caledonia ki- 
ni makin mendjadi djelas. Menurut 
lapuran2 jang diterima oleh, peme- 
rintah Indonesia di Djakarta, ke- 
adaan kaum buruh Indonesia disana 
sangat menjedihkan berhubung dgn 
tidak adanja djaminan2 jang lajak 
dari pemerintah Perantjis jang ber- 
kuasa disana. Demikian keterangan 
Mr. Iman Soepomo Kepala Urusan 
Perburuhan Umum dari Kemente- 
rian Perburuhan mengenai keadaan 
buruh Indonesia di New Caledonia 

'jang soalnja pada waktu ini sedang 
ditindjau oleh pemerintah Indonesia. 

Menurut Mr. Iman Soepomo, di 
New Caledonia terdapat Ik. 950 bu- 
ruh Indonesia jang telah habis kon- 
traknja jang kebanjakan beker dja 
pada tambang2 timah dan perkebun- 
an2 besar. Berhubung dengan tidak 
adanja djaminan jang baik dari pe- 
merintah Perantjis, mereka telah 
meminta dengan sangat kepada pe- 
merintah Indonesia di Djakarta su- 
paja mereka dapat dipulangkan ke 
Indonesia. Permintaah ini telah di- 
sampaikan beberapa waktu jang lalu 
oleh suatu perutusan buruh dari 
New Caledonia jang dikirim ke 
Djakarta. 

pomo, kehendak mereka untuk di- 
pulangkan ke Indonesia belum dipe- 
nuhi oleh pemerintah Perantjis di- 
sana. Sebab pemerintah Perantjis 
memadjukan berbagai sjarat, di- 
antaranja diminta kepada Pem 
Indonesia sedjumlah tenaga- buruh 
baru dari Indonesia. Ant. 

  

Pemeriksaan orang2 ig 
ditangkap dipertjepat 
Tentang tangkapan2 jang dilaku 

kan atas perintah Djaksa Agung le 
bih landjut kemarin ,,Antara” men 
dapat keterangan dari wakil kepala 
reserve pusat bahwa dari berbagai? 
daerah telah diterima laporan menge 
1 tangkapan2 jang telah didjalan 

an. 
Menurut keterangan wakil kepala 

reserve pusat itu djika laporan te 
lah diterima semuanja dan telah di 
serahkan kepada Djaksa Agung” ma 
ka setelah itu barulah dapat diumum 
kan djumlahjg ditangkap dan kesala 
han2 jang dilakukan: oleh mereka 
itu. Dalam beberapa hari ini bebera 
pa orang jang ditangkap di Djakar-   

  

ta telah mulai diperiksa oleh res 
serve pusat. 
Mereka jang ditangkap didaerah? 

akan diperiksa oleh pemhgsar2 setem 
pat. Untuk mempertjepat pemerik 
Saannja kepada reserve pusat di Dja 
karta akan diperbantukan sedjumlah 
djaksa2 darj daerah2 jang pada wak 
tu ini sedang mengikuti kursus ke 
djaksaan di Djakarta. — Ant. 

  

“ Selama ada 
dimuka kantor 
tidak boleh dilalui kendaraan. Se peda harus dituntun, Tapi semalam anak2 
S.M. Amkri waktu pulang pada naik sepedanja, karena ada truck djalan 
disitu. 

# Dipasar Beringhardjo Prang. da 
pat. beli kutjing. Minggu “ Se-ekor 
kutjing harganja bisa sampai R. 280x—, Harga sekian 'itu masih da 
pat ditawar, 

pasar malam djalan 

Perundingan minjak gagal 
Stokes kembali ke London 

Harriman: Hanja ditunda 
PEMIMPIN delegasi Inggeris untuk perundingan 

minjak, Richard Stokes kemarin pagi mening- 
galkan Teheran terbang ke London, sesudah pem- 
bitjaraan Kemis malam menemui kegagalan, kare- 
na Iran menolak pengangkatan seorang berbangsa 
Inggeris untuk duduk sebagai pemimpin umum 

sebagai jg diusulkan oleh 
delegasi Inggeris, demikian BBC. 

Diterangkan oleh Mr. Iman Soe-' 

Pengadilan Negeri S 

yg: 

  

His 

 



guruan Mardi - | Luwih — - Kanisius 
— Bopkri). 

Tr Pada tgl. 20 — 21 — 28 Bam 2831| 
bulan ini (Agustus NORLA, 1 Toga 
karta lan ad 

lam. mana .djuga Refnyok guru2 C. v. 
O. aa 

  

  

Statement Masjumi wajan 
, Djawa Barat: 

ole 

dan jang ditudjukan kepada anggau 
ta-anggauta Masjumi dan pemim   

- pin-pemimpinnja' di Djawa Barat. 
D 

Tengnan 

ba Kenang Pemerintah h rus men gu 
: nakan alat2 kekuasaannja. 1 
  

Pengusaha Hien”) n 
Pe penuaan annja, 

  

  

satu erat po lebih “au, bahwa 
sekalipun orang2 jang bersangkutan 

“|itu tidak menuntut kembalinja uang 
mereka, pihak jang berwadjib akan 

$ .mengembalikan ajuga dengan Sp 

Usul2 | interpelasi: Amelz 

Wond 

Indonesia, Burma, 

n statement itu dinjatakan 
Dansa achir2 ini gangguan. keama 

akin memuntjak dan anasir2 

“jang hendak merobohkan negara | 
" (serta membelokkan tudjuan revolusi ' 
imenundjukkan kegiatan. Diterang 
La bahwa pentjulikan dan pembu 

makin djadi. 

| Dalam gerakan pembersihan jang 

21 “lam dunia partai itu. 
Mengenai tangkapan dan penaha 

Inan itu, statement menjerukan agar 
supaja pemimpin? | dan anggauta2 

. Masjumi djangan gugup dan gelisah 

tapi menguruskannja dengan instan 
si negara jang bersangkutan seba 
ik-baiknja. Ditegaskan bahwa Masju 
mi. memperdjoangkan ideologinja 
setjara legaal dan parlementer, akan 
senantiasa membantu alat2” kekua 
saan negara dalam menegakkan ke 
daulatan negara dan dalam meme 
HA keamanan. — Ant. 

Penangkapan di Banjumas 
“ Sebagaimana kini Pemerintah te- 
lah musai dengan tindakan2-nja jg 
tegas seperti penangkapan? jang 
baru2 ini dilakukan dibeberapa ko- 
ta, maka pada hari Senen tg. 20 
Augustus jbl. inipun di Purwokerto 
djuga telah dilakukan penangkapan 
.dan penggerebegan2 atas dirinja be 
berapa orang pemimpin2 partai dan 
organisasi2 massa a.l. Sdr.2 Slamet, 
Rochadi keduanja dari Sobsi, Sir. 
Tugiro dari Serekat Buruh Beras 
dan Sdr. Kenisumarso dari P.K.I. 
Orang2 tsb. dapat kita lihat waktu 

Tita 'datang kekantor Polisi untuk 
minta keterangan soal penangkap- 
an2 tsb. Keterangan2 lebih landjut 
baik oleh pihak P.D.M. ' (Perwira” 

| Distrik Milter) maupun Polisi: ma- 
Sih dirahasiakan. Hanja dari Ko- 
mandan P.D.M. dalam  pertjakapan 
Gengan kita menerangkan, bahwa 
daerah Banjumas. kini sudah. tam- 
pak tanda? mulai tidak aman. Dan 
Cari Kepala Polisi menjatakan bah 
xya. penangkapan2 tsb. dilakukan ha 
njalah atas dirinja orang2 jang di- 
pandang dapat, anempahajakan ke- 
lamanan. 

Pesiar diperairan Tiilatjap 
| Dalam pengumumannja 

| Banjumas baru2 ini menjatakan, 
bahwa besok pada .tg. 23 dan 24 

TAugustus ini Corvet “Banteng” da 
.ri Angkatan laut kita kabarnja akan 
“singgah Gipelabuhan Tjilatjap. 

Berkenaan dengan itu kepada pem 
| besar2, sipil dan militer, demikian 
pula para peladjar sekolah landjut- 
an ,diberi kesempatan untuk ikut 
serta pesiar Giperairarek lautan Tjila- 
tjap. . 

| Mempeladiari lalu - lintas 
air 

12 Aa ahli jang berasal dari 

Thai, Vietnam, 
India dan Pakistan akan mengun 
'djungi Eropa dan Amerika Serikat 
untuk mempeladjari lalu lintas air 

didalam negeri, dalam suatu perdja 
lanan jang diselenggarakan oleh 
Urusan Bantuan Tehnik PBB. 

Perdjalanan ini - dimulai dalam 
minggu ini di Paris. Ahli2 tersebut 

akan mengundjungi  djalan2 diair 
dan digalangan2 kapal Perantjis 
Swiss ini akan bertolak ke Amerika 
Serikat tanggal 1 Oktober jang akan 
Nag 

Mereka terutama memperhatikan 

  
rin DArhna Kan kapal2 sungai Asia Teng 

itu dianggap 
te en lamatkkan negara. 

aman dan bt 'me 
aa 

sap era 
Ketan itu. Ini 

ab .djika nanti seseorang ig 
| ditahan. TN an 3 “bulan 

gara pendorong jang akan mengha 
g 'puskan pengaruh angin dan arus 
air sedang di peladjari. 

Wakil Indonesia dalam rombongan 
lini ialah R. Petang dari Djakarta. 

Ta 

ginja orang tsb., alangkah. pula ru 
Iginja masjarakat dan negara, sebab 
'tenaganja tak terpakai. 

“Lain dari pada itu tjara2 menang 
kap, dapat diperbaiki. Umpamanja, 

| Ipenangkapan atas diri anggota par- 
ylemen di Djakarta, hingga sidang par 
lemen — instituut jang tertinggi dari 
demokrasi -— distelling, adalah ber- 

  
ebih2an dan tidak perlu. Buat kita 
sendiri dan dunia luar hal “ng de- 

(| miktan itu memalukan. 
Sa alat2 negara takut, bah 

“(para) anggota parlemen itu 
Han lari? 
Nampaknja pula,. penangkapan2 

ini diadakan dikota2 sadja. Apakah 
diluar kota2 besar itu, didaerah2 jg   

mi pa IA un sebu 1 
h statement jang ditanda. tangani Re 

ketua umun M. Isa Anshary | 

pauhan terhadap pemimpin2. Masjumi | 
i h 

hingga rakjat Muslimin merasa ter 

fantjam bahaja. 

dilakukan alat2: negara banjak Sal | 
ga pemimpin2 Masjumi ditangkap | 
hingga rienjebabkan kegelisahan da 

“Residen 

Na 

Lbahwa mergka 

  

hk 

marang sebagai 
Luyke Roskott, sebagai ahli jang 

Pertemuan tersebut diselenggara- 
ikan oleh seksi Penerangan Parle- 
men untuk mempertemukan pihak 
pengambil inisiatip itu dengan pihak 
sSsk guna membitjarakan sampai di 
mana kedua ini dapat kerdja sama. 
Oleh ketua Sjamsuddin St. Makmur 
Giterangkannja bahwa para pengam 
bil inisiatip itu telah memenuhi be- 
berapa pihak dari jang bersangku- 
tan antara lain Kementerian Pene- 
rangan dan Perindustrian. 

Diterangkannja djuga bahwa Pe- 
merintah sesungguhnja sudah mem 
punjai rentjana- mendirikan sebuah 
paberik kertas di Kotatjane Atjeh, 

'adalah suatu daerah jang tiukup 
mempunjai persediaan bahan kertas 
kwaliteit baik (pulp) tapi kaju2 da 
ri hutan itu menurut rentjana harus 
diangkut melalui kanal? atau su- 
ngnia jang masih perlu dibuat. 

"Untuk ini sadja diperlukan R 
000.090,— dan untuk. mesin-mesin- 
nja R 30.000.000,— pula sehingga 
sampai djalannja paberik itu diper lu 
kan Lk. R 100.000.000,— dan inipun 

20 0. 

ar Ha 
“3 tahun. 

Berhubung dengan penundaan ren 
"tjana besar,.itu dimaksudkan untuk 
membuat paberik pula didekat da- 
nau Toba. Daerah sekitarnja meng- ! 
hasilkan kaju sematjam tjemara jg ' 
baik sekali untuk kertas tapi ini bu 
'kan kertas keran. Kemungkinan un 

tuk merobah produksi2 paberik2 k IRC KEL 

  
hasilkan kertas koran dianggap ti- 
dak" mungkin pula karena Indonesia 
dihasilkan Oleh kedua paberik itu. 

Sebagai ahli2 Ir. Frank dan Dr. 
Luyke Roskott menerangkan, bah- 
wa. menurut procede jang sekarang 
|dipraktekkan.oleh paberik kertas di 
Manila, di Indonesia tjukup bahan 
jang mudah didapatkan untuk mem 
buat kertas koran jang baik  jaitu 
“bahan2 damen (batang dan daun pa 
di) sedang mesin2 bisa didatangkan 
bila mendapa it bantuan dari berbagai 
pihak seperti. daerah daratan pan- 
tai Utara Djawa antara Tjirebon 

kan. 

pakan pertemuan orientasi sekitar 
soal2 dasar usahanja dan financieel 
tehnisnja. Kalau selekasnja diusaha ' 
kan dikatakan -paberik itu bisa ber | 
djalan dalam satu setengah tahun. 
— Antara.   
Pemilikan Kiran Mantri 

Artona 

Pada hari Senen jl, bertempat di 
Panti Hirlan” 
lang, atas usulnja Djawatan Perta 

nian Daerah Kedu, telah diadakan 

sus Mantri Artona”, dengan dihadiri 
oleh residen Kedu R. Muritno Rekso 

negoro, bupati dan Patih Magelang, 
| Suwito dan Partolo dari Kantor In- 

speksi Djawatan Pertanian Rakjat 
Djawa Tengah, Suprapto kepala bg. 
Perkebunan Djwt. Pertanian Rakjat 

“ 

  
Nai ai Gerilia 
di Sulawesi Selatan 

ternjata tidak bersalah, alangkah ru djauh.tak Ainanpat anasir2 jang me 

njulitkan keadaan negara? Anakah 

' jang dinamakan D.I. dan T.LI. dil 
itu tidak membahajakan negara? 
Kapan pemerintah mengambil  tin- 
'dakan tegas seperti sekarang ini 
terhadap gerombolan? itu? 

Gerilja Sulawesi, 
Pelantikan CTN di Makassar, jg 

“terdiri dari 4000 orang perd jurit, ig 
|direntjanakan semula akan  dilang- 
sungkan tg. 17 Agustus jl, tidak dja 
di karena CTN tsb. tak menampak 
kan diri, malahan masuk kehutan la 
gi didaerah pedalaman. CTN menu 
duh, bahwa pemerintah tidak mene 
pati djandjinja. terhadap tnereka. Sc 
dang pemerintah (APRI) menuduh, 

jang tak Inenepati   
4 

j Di KORBA. $ 
“Sebuah formasi dari pesawat? pembom. Amerika Serikat model »Elying 
Boxcars” di Korea sedang menudju saserannja digaris depan untuk me 

lindungi djiwa beribu? serdadunja. jang bertempur disana. 

Paberik kertas Li 
Indonesia tjukup bahan2 kertas 

EMUNGKINAN. tentang selekas mungkin didirikanrja paberik ker 
tas jang terutama atau teristimewa menghasilkan kertas koran ke- 

marin malam .dibitjarakan dalam pertemuan antara seksi 
Parlemen R.M, Sudardi dan A. Atjilariep “dan N.V. ,,/Kentjana” dari Se- 

pengambilan inisiatif, Ir. J. Franke dan Dr. 

telah merentjanakan 
tehnisnja dan wakil? serikat perusahaan surat kabar (SPS). 

Penerangan 

“MR. d3. 
kemungkiran? 

Kedu, R. Sarosa dll. 

Kursus tersebut telah diikuti oleh 
20 orang, dari daerah Jogja, Banju 

mas dan Kedu. Lamanja . kursus 3 
bulan, dibuka sedjak tgl. 15 Mei sam 
pai dengan i5 Agustus jl. 

Prodjosugito kepala Djwt. Pertani 
an Rakjat Kedu, mendjelaskan bah 
wa para pengikut kursus tidak men 
Gapat idjazah, tetapi baru surat ke 
terangan. Setelah. mereka nanti 9 

bulan praktyk didalam masjarakat 
desa dan dapat membuktikan ketja 
kapannja baru mendapat idjazah. 

Residen Kedu dalam kata sambu   
Memerlukan waktu /sedikit-dikitnja 

tas di Padalarang dan Letjes meng- j 

“dan Semarang bisa tjukup memberi , 
bahan kertas koran jang kita perlu j 

Pertemuan :itu belum mengambil : 
sesuatu putusan karena baru meru': 

Kedungsari Mage | 

upatjara peresmian penutupan Su 

1 Tapi sekarang bukan 

tannja menerangkan, bahwa mantri 

Artona harus bekerdja langsung di 
kalangan rakjat desa, guna mening 

gikan deradjat ekonominja, sebagai 
satu tiang untuk menegakkan nega 

ura, 

Menerima uang tundjang- ' 
an bagi bl Djuni 

Dari-kantor K.U.D.P. Rayon XIV 
daerah Kedu, mengumumkan, 

(bekas angga 
| Com. Kedu jang termasuk dalam 
: competensinja KUDP Rayon XIV di 

Magelang, mulai pada tgi..20 Agus 
tus.jl, dengan menundj 

| anggautanja, dapat menerima uang 

tundjangan bagian buian Djuni 1951. 

Penerimaan “Cap setjara 
orahgan atau dengan surat kuasa'| 

jang sah, paling ' banjak untuk 3 

dapat 

Djum'at dan Saptu. J 

  

bah | 

iwa bagi para demobilisan. Peladjar | 
uta Copex Be 17 Sub: 

perse 8 1 

orang, pada setiap hari Senin, Kemis, jk: 

“bahwa keberangkatan deleg 

| delegasi itu akan 

i Suara. 

(HALAMAN 2. 
    

Kotapradja Jonja minta ketegasan? 
dari Pemerintah Pusat 
Sebuah delegasi berangkat tg. 30/8 

IDANG Dew an "Pemerintah kotapradja Jogja bebera rapa hari jl. telah 
A4 memutuskan, mengirimkan 

| Nari. (Masjami) anggants Dewan 
Budiadi (Larlindo) dan Banuarii 

“Gja, nas 

permbitjaraan? 
Gatal pelba 
han kotapradja dogja 

"dengan cmerintah 

Lebih landjut didapat keterangan, ! 

si kota 

pradja pada. tg 30 

Agustus jad. dan akan kembali sete 

lah soal2 jg dibawa itu mendapat 

hasil atau ketegasan dari Pemerin- 

tah Pusat. 5 : 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
membitjarakan so 

al perselisihan Hotel Garuda. dga 

Kementerian Perburuhan, dengan 

maksud supaja P4 dengan segera | 
menjelesaikannja,. untuk ketertiban, 
dan keamanan, soal budget kotapra 

itu ditetapkan 

sebuah Meleyasi terdiri 

re selaku seerotaris dan diwuhitjara 
1 - K 

ai hal Jang berhubungan Gengan kepentingan 

  dja tahun 1951, jang masih selalu ti 
dak tegas, akan dimintakan keten- 
tuan dari Kementerian Dalam Nege 
ri, tentang -soal2 perbaikan djalan2 
dan perumahan (KPJ) dengan Ke- 

menterian Pekerdjaan “Umum, ke 
Kementerian Agama untuk mende- 

Isak segera tentang Undang2 Perka 
winan, terutama mengingat ' dikpta 
Jogja ada perkawinan? tidak mela- 
lui Penghulu dan Gredja (IIH) dan 
membitjarakan soal2 bantuan  Ke- 
menterian Sosial terhadap maksud2 
memperbaiki dan memperluas Ta- 
man Pahlawan Semaki, sebagai ma- 
kam perdjuangan bekas “Ibu Kota 

Republik Indonesia. 

Sekitar pemilihan umum 
didaerah Jogja 

Dalam menghadapi pemilihan. Pe- 
milih Umum pada tgl. 27 Agustus 
jad, ini oleh Kantor Pemilihan Pu- 
sat Propinsi Jogja telah dikeluar- | 
kan petundjuk no: 16/KPPP/'SI1. 

Peraturan tadi a.l.  menjatakan, 

bahwa Pemilih Umum tidak boleh 
mendekati para tjalon Pemilih dan 
dilarang mendekati bilik 
tempat memasuki surat suara, apa- 
bila tidak dipanggil. 
menjediakan surat tanda ' Pemilih 
Umum (girik) masing2 dan nanti- 
nja surat tadi ditukar dengan surat 

Surat suara itu nantinja 

dimasukkan dalam besek atau lain- 
nja jang telah - disediakan dalam 
masing2 bilik. 

Tjalon Pemilih pada waktu  ber- 
istirahat tidak boleh - 
dan berhubungan 
Umum. “   

Pa 

kkan tanda ! 

umum boleh tutup 

Dari kalangan Djawatan PP dan | 
ke K Daeran didapat terangan bah- 

hubung akan tiba 5 
Deen Tea angga w an 

jang 
erluan2 
san “tut 
ada jang 

an 

  

tus ini, telah ditangkap Mr. 

melakukan perbuatan? 

Mengenai penangkapan tersebut, 

atas pertanjaan, djurubitjara - Ke- 
djaksaan Agung Abdul Muthalib Mo 
Yo menerangkan, barnwa penangkap 
an atas diri Mr. Drs: Sibarani,  Ke- 
pala Bagian Pembatasan  Perindus 

| 'trian Kementerian ' Perekonomian 

Jitu, dilakukan oleh karena orang 

  
1 | tsb: mendjalankan tindakan? dalara 

pekerdjaannja jang tidak diizinkan 
| oleh Undang? Negara.  Diterang- 
kan, bahwa ketika dilakukan penang 

(kapan, didalam rumah Mr. Drs. Si- 
barani telan dibeslag uang sebesar 

IR. 262.000.-——, uang tsb. akan didjadi 
ikan bukti: : 

Atas pertanjaan apakah akan di 
lakukan lagi penangkapan? lainnja 

terhadap lain2 orang jang tersang- 
kut dalam peristiwa ini, djuruhitja 

ra Kedjaksaan Agung tidak berse- 
dia mendjawabnja, ketjuali menga- 
takan, bahwa dengan penangkapan 
jang baru Gdidjalankan ini, terbukti, 
bahwa pihak Kedjaksaan Agung s€- 
lalu menumpahkan perhatian. sepe- 
nuh2nja - disegala djurusan pada se- 

djandji jang telah diadakan. 
Soal2 tuduh menuduh “ini dalam 

Soal2 jang demikian biasa dipakai. 

itu jang pen- 
ting. Jang perlu sekarang ialah, ba 
gaimana usaha untuk mengatasi ke 

Sulitan2 jang mungkin terdjadi dari 

pada akibat kembalinja  anggota2 
CTN ini kedaerah pedalaman. 

Perbuatan CTN ini tidak bisa di- 
pandang enteng, itu adalah bukti 
ketidak-setianja terhadap pemerin- 

tah dan negara. Untuk ini perlu di- 
ambil tindakan tegas. Djika tidak, 
kedudukan. negara da 

  
| 

Lagi seorang koruptor ditangkap 
Uang bukti R. 262.000.— dibeslag 

TAS perintah Djaksa Tinggi Raden Sunarjo, pada tanggal 20 Agus 
Drs. Sibarani, Kepa 

batasan Perindustrian dari Kementerian Perekonomian, atas 

ketjaranga 2. 

alat2nja | 
fakan merosot.nilainja dimata rakjat. | 
) 

tahui tindakan dari pemerintah, se- 
lain dari pada hanja utjapin bah- 
wa ,akan diadakan tindakan tegas". 

Pada itu perlu diperhatikan, da 
pat dipastikan, bahwa tidak " semua 
anggota2 CIN jang masuk daerah 
pedalaman itu tahu seluk beluk du- 
duk perkara jang sehetuinja. Bagi 
mereka itu perlu penerangan jang 

djelas, supaja tindakan — tegas itu 
nanti tidak usah merigakibatkan kor 
ban jang tidak perlu, 

| Sampai sekarang belum kita ke- | 
| 
| 

| 
| 
| 

ala Bahagian 'Pem- 
tuduhan 

tiap waktu, demikian Abdul Mutha- 

lib Moro. 
Abdulkadir segera diadii. 

Tentang soal Ir. Abdulkadir, ketua 
Prioriteits Comrsissie Djakarta Ra- 

ya jang pada beberapa waktu jang 
lalu ditangkap karena soal korupsi, 
diterangkan oleh djurubitjara ' Ke- 
djaksaan Agung, bahwa dalam 
waktu.tidak lama lagi, perkara Ir. 
Ahbdulkadir akan dis serahk an kepa 
da Kedjaksaan Pengadilan Negeri di 
Djakarta, untuk selandjutnja -diba- 
wa kemuka hakim guna diadili. 

Pertanjaan bila akan dimulai pe- 
meriksaan atas “diri Ir. Indratjahja, 
Supangkat dll., jang djuga telah di 
tangkap karena dituduh telah laku 
kan. korupsi pada beberapa waktu 
jl djurubitjara Kedjaksaan Agung 
belum dapat menerangkannja. 

Sebagaimana diketahui,” dalam 
peristiwa Ir. Ahbdulkadir, djuga  te- 
lah ditangkap sekrelarisnja Sarma- 
da dan beberapa orang lainnja. 

Ant. 

Sigaret Esebuk dam Commo- 
dore seharga R 400. 000 

amblas 
shantara” mendapat kabar, bahwa 

Polisi di Bandung berhasil mensita 25 

peti rokok. Escort dan: Commodore 
tjurian. Ternjata, bahwa 4 peti di 
antaranja telah kosong. Selandjutnja   
diantara tukang2 tadah ada jang su 

dikabarkan, bahwa 4 orang tukang 
tadah sekarang telah ditahan oleh 
polisi. 

Menurut taksiran isi peti2 itu se 
harga antara 40 a 50.000 rupiah. 

Kabarnja beberapa waktu jang Ia 

lu kira? 149 peti Escort. dan Commo 
dore, seharga ta a2 R.400.000 jang di 
kirimkan oleh RA.T, dari Tjirebon 
ke Bandung telah hilang. 

Sampai waktu ini polisi belum ber 
hasil menangkap pentjurinja. 

Achir2 ini tersiar ' kabar, bahwa 

dah mendjual rokok Escort dan Com 
modore kepada toko2 jang biasanja 

menerimanja dari grossier B.A.T,, ta 
pi kemudian ternjata bahwa pendju 

al itu menagih uang kontan dan pem 
bukuan serta administrasi tidak be . 

dari sdr Wasir 
“ketua dan Sdr2 

Inggandak Dr Kotapra- 
| Subaja mengadakan 

di Djakarta perihal ketegasan 

pemerinta- 

Pombriatr Selaku 
(Biurba) 

Pusat 

  

Kantor2 pada tg 27 tutup? 
Didapat keterangan 

ngingat pentingnja hari “pemilihan 
jad. dan “agar segenap rakjat,. te- 
rutame pegawal/buruh. dapat mem- 
pergunakan haknja | sehaik-haiknja, 
oleh Dewan Pemerinta Ih Daerah te- 
Jah di 1 sertues- kantor, 
rumah? sekolah Pemerintah pada 
tg. 27-8-'51 (hari penilipan Pemilih) 
akan ditutup. 

Kepada instansi2 Partikulir dan 
kantor? Pemerintah, jang kompe- 
tensinja di Djakarta, diandjurkan, 
supaja mengikuti putusan tsb. atau 
memberi "kesempatan seluas-luasnja 
kepada pegawai atau buruh2nja. 
Mengenai soal ini, kantor Penga- 

dilan Negeri Jogjakarta jang ba- 
njak  hubungannja dengan, rakjat 
(mendjadi saksi dll.) walaupun be- 
lum ada perintah dari Djakarta, 
pada hari tsb. djuga akan “ditutup. 

Selandjutnja “diterangkan bahwa 
pada hari prei itu semua buruh ha- 
rian akan tetap menerima (Ba 
nja. $ 

bahwa . me- 

Pemilihan pemilih Amal 
“ dengan sirene ?   

vemilihan | 

Pemilih umum | 

berdekatan | 
dengan Pemilih 

5 rah Jogja belum selesai :seluruhnja, 

'Sekolah2 utk pemilihan | 

| 

|Rentjana kesedjahteraan 

| tani untuk keperluan ra 

Rapat jabang Kantor Pemilih ko 
tapradja Jogja tg. 22 Agustus jl. te 
lah membitjarakan soal desakan? 
tambahan beaja kepada KPPP jang 
Ginintakannja sebesar R 65,000,—. 

| Selain dari itu, dikandung maksud 

|akan mengadakan tanda sa'at waktu 
Ba pemilih tanggal 27 Agus 

atas pagi jang sama dengan menggu 
| nakan Nah kota, tetapi hal ini di 

(imintakan jebih dulu idzin dari KMK. 
| Hari ini TKP kotapradja mengada 

ke. KPS? untuk 
memberikan petundjuk2, berhubung 

|sudah Gekat waktunja dengan wak 
tu? pemilihan pemilih itu. 

|kan 'kundjangarn 

Hasil perlombaan sanam 
an padi 

Hasil perlombaan tanaman padi 
tahun 1950 jang dimaksudkan djuga 

sebagai salah sebuah -rentjana, Ren 
tjana Kesedjahteraan Istimewa dae 

menunggu. daerah2 ANA :dan Ku 
lon Progo. 

Adapun daerah2 jang Salah rai 
| sai ternjata, bahwa telah menghasil 
|kan perlombaan? dengan baik. 

Pemenang untuk kabupaten Gu 

ita 

inungkidul jalah kapanewon Semin, 
“untuk kabupaten 

| won Prambanan dan. untuk kabupa 
"ten Bantul, 

- Sleman,i kapane 

kapanewon Pandak. 
Periomba itu tidak hanja utk 

kel baikan hasiinja tanaman sadja, te 

tapi dipandang dari sudut pemeliha 
raan, pengairan, tjara mehanam dan 
sebagainia. 

23 Baji 17 Agustus 
Kemarin di Balaikota Jogja dilang 

sungkan upatjara pemberjan-hadiah2 
sederhana untuk baji2 jang lahir pa. 

da tanggal 17 Agustus jl. oleh Nj. 
Walikota, Jogja atas usaha Panitya 
17 Agustus sub Sosial dan Hiburan. 

Perlu diterangkan . disini, bahwa. 
berdasarkan surat2 kelahiran jang 
diterima Panitya, maka pada tg. 17 
Agustus dalam lingkungan kotapra 
dja terdapat 23 baji jang lahir. 

Seperti diketahui, “Panitya “17 
Agustus sub sosial dan hiburan itu, 

selain mengadaka hadiah2 untuk 
baji2 itu, djuga mengadakan ziarah2 
ke makam? pemimpin2 perdjuangan 
kemerdekaan. (HOS ' Tjokroamino- 
to,.Dr. Wahidin |. dan sebagainja) 
serta kemakam2 pahlawan di Sema 
ki, Gedongtengen, Kauman dll. 

Djuga fakir2 miskin dirumah pija 
tu, orang2 sakit, invalieden, sana 
torium Pakem dll. ' mendapat kun- 
djungan panitya untuk sekedar mem 
beri“ hiburan, berhubung usia Repu 
blik Indonesia telah 6 tahun. 

Hanja BPMD Wonosari 
jang belum:selesai 

Menurut keterangan Djawatan 
Pertanian Ra'jat daerah, salah Saa/tu 

Istimerwa 
dari Kementerian Pertanian, » itu 
pembuatan Balai Pendidikan W asja 
rakat Desa diseluruh : daerah. jang 
ditempatkan di 4 kabupater' jang 
banjaknja S5 buah, hanja sebyah sa 
dja jang belum Selasa, jaitu 'di Wo 
nosari. : 

Jang 4 lainnja, jaitu 0 ' Galur, : 
Kenton, Sewon dan Sleman “telah se 
lesai dan walaupun dgn re sni belum 
dilakukan pembukaannja, sudah ses 
ring dipergunakan .oleh “masjarakat 

pat dan per- 
temuan. 

Bem Nan PN Pa »Barjak Laut Hi- 
tam”, Pedro Armendaris, June Mar- 
love — 13 taWun. 
SENI SONO: Union: Pacific” Bar- 
bara Stanwiick, Joel Mc Grea, — 17 
tahun. 
INDRA: ,J4 Song is Born” Danny 
Kaye, t inia Mayo, — berwarna. 
REX 4, The return of Montes Cristo” 
Louis Hayward, Barbara ea 
13 tahun, : 
LUKOR: Yellow Sky”, Gregory 
Peck, Ame Baxter, Richard. Wid- 

naa 
Ta   res seperti biasa. — Ant. mark, —4 Segala umur,  
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IR. pe Bana USA Na segata Apk aa 
Pruman sedang menanda tengani 

7 Oleh Den Acheson (kiri), Abraham. A. Ri- 
(berdiri kui) wakil Amerika dan Brien Mc Mahon, senator,. 
  

  

    

ia: aa embitjarakan tindakan? 

 Panitya tersebut selama ini 
Gan Menteri Dalam 
:Sementara itu Menteri LN Sala- 
uddin Pasha telah mempersiapkan 

“statementnja jang akan diberikan 
x “kepada Parlemen dalam. sidangnja. 

| jang akan datang, dimana ia anta- 
ra lain akan menggambarkan dja- 
lan rundingan? Inggeris— Mesir me 

—ngenai soal Suez dan Sudan jg sela 
“ma ini berlangsung di London dan 

  

   

dimana ia mungkin sekali akan me | 

ngumumkan dengan resmi terputus ! san Malaya dan menjerahkan diri ke 
nja perundingan2-itu serta menga- 
djukan rentjana undang2 pendahulu 
an untuk membatalkan , pengen 
an “itu. 

Kalangan Yang mengetah iui di Dai 
ro menjatakan bahwa menilik gela- 
gatnja Pemerintah Mesir dalam hal 
ini akan” mendapat sokongan penuh : 
dari parlemen. 
“Siradjuddin ' menjatakan bahwa 

panitya politik dan kabinet sependi 
rian dalam soal pembatalan ini. Da 
lam pada itu ia menjangkal berita2 
dari London jang menjatakan, bah- 
wa anaSir2 moderat dalam kabinet 
Mesir kabarnja tidak setudju dgn 
Giambilnja tindakan2 
keras dalam soal ini. 

      

  

— Ant-AFP. 

r Talal segera ke 
- Jordania 

ra mahkota Jordania, ' Amir 
Ta! jang pada waktu ini sedang 

memulihkan kesehaiannja didekat | 
— Djenewa (Swis) itu, akan segera pu 

    

jang terlalu | 

Hubungan Mesir -Inggeris 
00000 dirundingkan : 

aa ' Perdjandiian 1936 aa djadi batal 
ANITYA politik kabinet. Mesir. malam 'Kemis kemarin bersidang un 

pendahuluan jang - -bertalian dengan 
uk membatalkan perdiandjian Inggeris—Mesir tahun 1936. 

menunggu kedatangan Fuad Siradjuddin 
Negeri dan Pena dari Eropa. 

3 

“Pemberontak Thai lari 
. ke Malaya . 

peda na baru? ini, 
larikan diri 

pada polisi di Singapura. 

'pada pemerintah Thai 

rian politik. 

si Malaya: — Ant. - AFP. 

BN Tag Ka Wenaja 

“| timbangan? "jang mendorong 

Sah remtjis Endah 

“bi Ikan (oleh penand 1i-tanganan 

Yaa 

: :dak sesuai dan tidak dapat diterima 

Dua orang Opsir ting ggi angkatan 
laut Muang Thai jang ikut serta dim 

telah me 
menjeberangi perbata 

Mereka tidak akan diserahkan he ea 
Karena per 

Gjandjian Thai — Inggeris tidak me 
ngenal soal penjerahan kaum pela 

Lebih dari 10 orang bangsa Thai 
lainnja jang mempunjai sangkut pa 
ut dengan pemberontakan tersebut 
kini Kabarnja ada didaerah Federa 

   

    
y EMEMaNIAN Pc saka Iu Ca 
   
    

    

   

  

   

         

  

  
YAN djis talah | marngus : negara? 

dpan rah Untuk  menda- 
2 meme 

wan bukti buta DAA alah suatu 
» 

jang angeri, Per 1    
per- 

alia ha TE an An ka | : 
| njolosaik Tan 1 
nata 

an mori Talia, ka 

negara 
kat nopara? Barat, demikian Gitmumkan Inut AS mengumumkan bari Senin. 

  

peme | 
rintah Perantjis untuk mengambil 5 

See atu ini sa Tn bah- 
Kean an. di 

isuatu na nndjian AN 

: Jaa keras ka- 

Nak cengan perdjandji 
» "damaian jang ditanda- angan 
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5 lada antara Spanjol dan Amerika 
wa per erintah Pe 

jama memper 
eajang jang ditim 

per- 
ndjian dengan Italia pada tang- | 
19 Y @brusri 1047 Itu dalam hu- 

bungan keadaan internasional dewa 
Sana 

h 

    

ti angkan masa 

  

pertolongan Aaner ika 

BEC. NE 4   
    

  

“Dinjetakannja, bahwa. beberapa 
“bagian dari perdjandjian 'ini, jani 

perdjandjian jang disusun dalam Daerah2 lokbatekada: 
siasana tjuriga karena Italia waktu 
“tu baru sadja bangun kembali dari 
ajunan  faseisme, kini nampak ti- 

akan dibiajai 
4S 

nomi dan Sosial PBB menerima 
baik andjuran2 kepada sidang umum 
mengenai usaha untuk membiajai 
perkembangan negara? jang masih 
terbelakang. 

Dalam pemungutan suara ini 4 ne 
gara memberi suara blanko jakni 
Sovjet Unie, Polandia, 

| kia, dan Chili. Pendapat umum me 
“ ngenai soal ini ialah bahwa andju 
ran-andjuran ini merupakan langkah 

tagi. Berdasarkan bukti2 jang telah 
Giberikan sebagai suatu negara de 
mokrasi dan sebagai suatu negara 
Barat, maka Italia telah dibolehkan 
masuk persekutuan Pakt Atlantik 
tiada dengan memperkosa pembatas 
an2 jang termaktub dalam perdjan 
diian perdamaian itu. Akan tetapi 
meskipun telah didjamin dengan 
resmi oleh perdjandjian itu, hingga 

kan suara blanko, karena ber angga 

pan bahwa andjuran2 jang sedemiki 
an ini masih kurang mentjukupi. — 
Ant. - AFP. 

Partai baru di Italia 
Diwartakan bahwa orang2: jang 

telah memisahkan diri dari partai2 
komunis dan sosialis ' Italia telah 
membentuk partai baru, jang mere- 
ka namakan ,,Sosialis Merdeka”. 
“Pengurus sementara partai tadi 

katakan bahwa mereka bermaksud 
untuk mempersatukan partai mere- Pn 

Pemerintah Australi 
mensita paspor 

ka dg. Gerakan Buruh Italia” jg Orang2 jang ditjurigai me 
dibentuk oleh 2 anggota parlemen ngundjungi negara? Blok 
Italia jang telah keluar dari partai Sovjet. 

Seorang pembesar departemen im komunis Italia pada bulan Djanu- 
1 P " migrasi Australi hari Rebo ini me Set: Tak Ant. - Rtr.   

  

kan komplotan untuk   lang ketanah airnja, kata dokter2 
jang merawatnja. & 
Amir Talat dirawat dirumah sa- 

kit: Rives de Prangins dekat Dje- 
newa karena terganggu urat-sjar ra 
nja. — Ani Up 

aa 

“ pifiyang tak segera min- 
ta djadi anggota PBB : 
#Kalangan2 jang berkuasa di To- | 

, Kio amenjatakan, bahwa “tidak ada 
" tanda2 bahwa Djepang akan segera ! 
mengadjukan permintaan utk men 
djadi anggota PBB sesudah perdjan | 
djian perdamaian: Gitanda |tangami: 

.Kalangan2 itu men 1gemukakan, 4 
bahwa 'dalam pasal 5 Gari' naskah 
perdjandjian disebut, bahwa Djepang | 
akan mengada! kan “kerdi jasama dgn" 
PBB. — Ant. -AFP, 

Perundingan USA- Saviet! 
tang pembajaran 

E2.. 
Kemarin Sa | Amerika Serikat 

dan Sovjet Rusia memulai lagi mem 
bitjarakan tentang pembajaran ba | 
rang2 pindjaman jang ditinggalkan 
di Rusia, sesudah perang dunia 1 
dua 

“Pernbitjaraan dalam anta Mei 'iz 
lalu diindurkan, sesudah Amerika ' 
mengurangi tuntutannja dari 2500 
djuta dollar mendjadi 800 djuta dol- 4 
1ar. Akan tetapi Sovjet Rusia hanja | 
menawar ' sebanjak 240 djuta dollar. 
Sovjet “Rusia -dalam pembitjaraan ' 

' tersebut mempertinggi tawarannja, | 
tetapi. tidak disebutkan “berapa baju 

njaknja. Achirnja dikabarkan, bah 
wa Rusia telah menolak usul Ameri 
ka jang menghendaki : Supaja soal 
itu diserahkan sadja kepada satu ko 

- ama jang Ha: herpi ihak. Te LOLA: 
TS 

Yi « Keadaan da darurat di 
2 ingapura 
Diperpanajang. 

sj Jagi. 

"Sekretaris “ kementerian djaajah- ' 
an Inggeris, W. L. Blyihe,” menes 

. rangkan kepada Dewan Legislatif | 
| Singapura, bahwa Sekalipun keadaan | 
keamanan di. Singapura telah sa-, 
Nat. bertambah baik dalam triWu- 
lan kedua tahun ini, “namun tak 
ada Suatu alasan “untuk | 
bahawa koloni itu akan' i 

| pada usaha2 lebih landjut oleti : 
»Sir2 subversif untuk nseniperkokoh 
kedudukan? mereka di kota itu. 
Dewan Legaslatis Galarm sidangnja 

itu telah Cepu Bonang ah . kem 

  

  

      

3 bulan | | 

    

    

  

  

  

  
  

  

  

  

            ang. Wa datan Pa " 
uda itu Fletcher Ch stian, 

'adalah keturunan pemimpin pem- 
»Bounty”, 

“ni Hengg melepaskan diri dari 
n Kapten Bligh itu. Plet- 

angkatan Jaut, tapi 
diterima angkatan darat Australi, | 

  
  

. 

ipulangkan dari 
| veteran dari, Pa Pa ke-2 
| Princess Patri 

inark mempunja 
gang, jang ehung sedjak dulu, 
ngan biok Timur. 

  

  

Canada di Keran 
2 Rombongan pasukan Canada pa. 

|da achir bulan September atau per 
mulaan bulan Oktober akan mening 

Pan Canada, untuk menggantikan 

sebagian dari pasukan? negeri “itu S 2 

|jang Kini bertempur di Korea. 
Rembongan pertama jang akan di ' 

jalah kaum Korea 

  

icia! 

Natal 
iduga, bahwa 

PA aa 1.000 pada hari 

| orang veteran akan kembali di Cana- 
| da. — Ant. - ea 

HD emak selai berdagang. | hahwa tuduhan? terhadap Amerika 

dgn Eropa Timur 
Ole Bjoern Kratt, menteri luar.ne 

geri Demnark," menerangkan bahwa 
negerinja harus berdagang Gengan 
negara2 Eropa Timur. 

Dalam keterangannja kepada pers 
itu, Kraft katakan bahwa . seperti 
negara2 Eropa Ta Iainnja, Den- 

-per hubungan da- 
.de 

Denmark setuaju 

bahwa untuk keamanan negara2 
Barat: maka perlu mentjegah eksport 

  

bahan2 3z istimewa penting guna 
pertahanan akan tetapi dalam wak 

itu ada ketegangan politik, maka 
mempertahankan hubungan  ekono- 
mi jang bersifat damai me rupakan 
saha jang njata entuk mengurangi 

ketegangan tsh., demikian Mantan 
Kraft. — Ant. Rtr. 5 

  

Pp. B. Bora protes 
Terhadap tangkapan? jang dilaku 

kan pemerintah achir2 ini jang aju 
ga. mengenakan beberapa “anggota 
Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia 

Sedar), Pengurus Besar Gerwis me 
| njampaikan protesnja. kepada peme 
yintah. 

Dikatakan tindakan pemerintah ti 
dik didasarkan pada 
sungguh2 njata,. clan terang2an me 
langgar hak2 demokrasi. 

Gerwis menuntut. segera dibehas | 
'kannja kembali anggota?nja jang 

ditangkap a.l Parjati, dan pemim 
pin2 rakjat lainnja. 

Kepada arggota2 ' Gerwis diseru 

kan supaja tetap tinggal tenang, 
melandjutkan pekerdjaan Gan kewa 
Pera masing2. — Ant. 

Swis mempergiat .mo- 
bilisasi 

Pemerintah Swis telah mengizin- 
kan kepada anggota2 pertahanan si 
Ipil untuk membawa pulang ' sendja- 
ta, uniform dan periengk apan mere 

(ka lainnja. ' 
Diwartakan selandjutnja bahwa 

Swis bermaksud untuk dalam tahun 
“depan membagi-bagikan mesiu kepa 

da anggota2 pasukan2. tjadangan 
tentara. Swis sebagai usaha mem- 
pergiat mobilisasi dalam “kendaan 
bahaja. 

Mesiu ini akan dimasukkan dalam 
kaleng dari timbel jang disegel tlan 
jang hanja boleh dibuka djika tapda 
bahaja umum telah diumumkan. — 
Ant. Rtr, 

£ 

Sentimen anti 
ARA diplomat PBB Wae mengetahui benar2 tentang taktik? 
menjaftakan, bahwa hukuman? mati jang 

“|Ldap seorang Italia dan seorang Djepang jang dituduh telah "mengada- 
membunah Mao Tse Tang bata hari Djuw'at jl. 

itu ialah suatu aspek sentimen jang sangat 
nje gua Sagala jang | kini sedang Ta eaakan 

| dilan militer Peka jang 
i memeriksa Kec 
ibunuh Mao 
i 

mua orang, jang ditjurigai telah me 
ngundjungi negeri2 ,,jang dikuasai 

oleh Komunis”, akan. disita pada 
waktu mereka tiba kembali di Aus- 
trah. 

Demikian Ielania berhubung dgn 
Gisitanja paspor J.J. Brown, ketua 

umum Serekat buruh Kereta api 
Australi ketika hari Selasa. 
Pengawasan atas paspor ini didja 

lankan sesudah pemerintah Austra 
li ambil keputusan untuk melakukan 
nScreening” te hadap semua wz 
negara Australi, jang mentjoba 
ngadakan hubungan ' jang teratur 
dengan nii kaya Sovjet atau pem 

ti di Peking sesudah mereka dipu- | Desar2 negara2 Blok Sovjet lainnja. 
tuskan bersalah oleh panitya penga | — Ant. - Reuter. 

bertugas PAN 
'plotan untuk mern- 5 

5 Organisasi mata2 Soviet peajaan2 “ulang 

di Amerika RRT pada 

Dalam keterangannja dimuka Pa 
nitia urusan tindakan2 anti- Ameri 

USA di RRT 
RRT 

telah didjalankan terha- 

besar artinja dalam kampa 
oleh pembesar? 

      

| Sebagai dikabarkan, Antonio Riva, 
| seorang kelahiran Italia: dan Ryoi- 
chi. Yamaguchi, secrang Djepang te 
lah mendjalani hukuman tembak ma 

    

         tahun berdirin 
tanggal 1 Oktober 

  

    28 
5 

telah 5 Orang terdakwa Jainnja 
  

  

ididjatuhi hukuman? pendjsra sete- ka, Gjenderal major. Charles Wil- 
lah mereka mengaku mend Ljadi ang |leughby menjatakan pada hari Rabu, 
gara komplotan sahotage jang ka- Ibahwa organisasi mata? Sovjet jang   

ji ret, bekas 

Palang Merah Indonesia 

  
bukti2 jang |. 

“tusnja perundingan? itu. Dikatakan 
|bahwa Harriman telah berusaha se 

ibahwa kini djumlah negara, jang me   

kini bekerdja di "Amerika Serikat 
adalah serupa dengan organisasi ma 
ta2 Sovjet. jang telah bekerdja di 
Asia Timur. «€ 

. Willoughby adalah bekas kepala di 

nas rahasia  djenderal MacArthur, 
menerangkan kepada panitia, bahwa 
ia bersedia mengadjukan nama2 le 

'bih dari 180 orang jang membantu 

pekerdjaan organisasi mata? itu. Da 
lam pada itu ia tidak-mendjelaskan, 

. berapa dari djumlah itu adalah war 
ga negara Amerika sendiri. — Ant. - 
UP. : 

Bar 
iniliter attacje Amerika 

£ 
tanja Gipitnpita oleh David Dean 

Gi Pekips. 

Para: Giplomat  'itu menjatakan,   
Serikat mengenai komplotan untuk 
membunuh Mao Tse Tung itu rupe2 
nja dimaksudkan ntuk memper- 
kuat sentimen anti-asing, terutama 
anti-Amerika jang seijak beberapa 
bulan ini sedang didjalankan setja: 
ra luas oleh pembesar? TALEN — Ant. 
Pa 

i Sokonglah Pekerdjaan-raksasa Vol- 
ga madju 

Pekerdjaan mendirikan pabrik 
tenaga listrik di Kuibyshev ditepi 
sungai Volga (Sovjet Uni) berlang- 
sung dengan pesatnja. 

“| Tenaza listrik jang dibangkitkan 
di Kuibyhey itu, akan dialirkan ke 
Moskow, “kepabrik2 di Kuibyshev 
dan Saratov serta keperusahaan2 
tani kolektif, setasion? traktor dan 
mesin2. dan perusahaan2 tani dida- 
erah Volga. 

Shaposanikov, insinjur - kepala 
“Kuibyshev Gidrostroi" (bangunan 

hydro-elektris di, Kuibyshev), tulis 
dalam harian ,.Izvestia'", bahwa da- 
lam tahun jang lalu ini pekerdjaan 
pembangunan disana sangat diper- 
giat. 

Ditempat pekerdjaan tadi, diada- 
kan tjara pengawasan atas  kwali- 
tet pekerdjaan jang dihasilkan oleh 
para pekerdja. Kaum buruh "saling 
mengawasi pekerdjaan masing2: 
2400 orang. diheri tugas untuk me- 
lakukan pekerdjaan pengawasan ini. 

  

  

  

#sir, Disamping itu 

   
Nan arang Le | 

Spenjol dengar maksud nengadakun 
perundingan? tentang Sarisg ketjil 1 

Isoai?' pertahanan sebagai “hasi pe 
rundingan Jeng diadakan bulan jane 

Suatu perutusan inin jang dikirim 
oleh adminisiratie kerdja sama akan 
pergi ke Madrid untuk mengadakan | 
penjelidikan tentang rentjana?2 per- 
industrian jang dibikin oleh rentj jana 

Serikat. — 

Suara menjetudjui Dewan Eko 

Tjekoslowa- 

madju jang penting, meskipun dele ' 
kini Italia masih djuga terhalang 5 : sg. gasi Chili jang memberi suara setu 

20 7 3 /1e 2 h « 3 3 Nah Pa Kan 7 Le YAN | dju ketika. diadakan pemungutan 
J Pe Ur k $ Suara pasal demi sepasal, pada pe | 

mungutan suara  terachir memberi 

ngumumkan, bahwa paspor2 dari se ' 

  

bang PON Djawa “Tengah tersebut | 

“berbentuk 7 buah stoepa dari tjandi 

Borobudur, dilingkari 

untai. padi, 

lagi oleh 7 buah lingkaran. 7. Buah 

stoepa dan 7 buah lingkaran tersebut | 

residenan dalam Propinsi Djawa 'Te 

ngah, sedang dasar warna lambang 

jang hidjau dan padi 

itu 
jang subur.       Ant. Tass. dipakai regu Djawa Tengah dalam 

Titodorolasi kapal2 Induk 
Supaja  dapas mengangkut 

(. Penanvat? pembom atom, - 
Angket an Yaut | Amerika £ 

AN atau Lara! 

  

   
     

   
   
    

    

    

   

  

induk, agar dabut 1 

pesanan? | rembom atom ya dapat 
bertolak dari geladak kapal induk 
ita. Dandkian kementerian angkalan 

BAMA lebih 
D dengan membawa surat keter 

8 Buah kapal induk Jai innja “dari 
type .,.Essee” djuga akan kmnoderni 

telah” diadakan 
9 kapal? selam, untuk 

langsung pada rakjat didaerah 
   

per ubahan pa gubah basah dibeli deng mn harga         
   
   

  

| Ani “AFP 1 P. tengkulak2 

8 . Y pang di San Francisco pada te. 4 Koperasi daerah Kedu, 
ngawasan pamongprodjo September jang akan datang. Kon Neng 5 | sangkutan. perensi tersebut akan diketuai oleh | 

menteri LN Amerika Serikat, Dean 
Acheson. Tani. 

  

rintah 

Lrut usul 
sSifatnja tetap, 

MEN ANN SA AM AU Ul ae 

Dipasar malam Jogja ada tontonan ' 

    Pera 
Tani 

Desa). 
sSupaja diurus oleh Kope- 

Luribung 
tsb. 

   

    

orang, jang dikatakan djuragannja |! hana dibawah pengawasan se- 
cneh. Jaitu anak ketjil, tapi kepala ' “W12 Oleh kepala desa jang ber- 
nja besar. Memang, perkataan aneh ' igkutan. Lumbung Tani diwaktu- 
itu dalam hal itu tidak salah, sebab” M2 panen diwadjibkan membeli 

    

   

  

  

  

: an t £ Ta 
anak “tu tidak sebagai anak biasa. ren TA Untur persediaan bibit, - » : 

: J Tapi adalah tidak. berapa kena, Ban Tn La KUN San Nae f 5 £ T Paha 2 2 1 Y k C 2 kelau anak jang demikian itu dipa | Teredat an ba aa PN Ya Nahan - TN uga, g 2 ale A1 (e34 5 aja as KE kar mendjadi tontonan uatuk ment “3 : s PAIA Tea Na an TN PA ena di Bank Rakjat Indonesia dengan dapatkan uang. Apakah tidak ada | Tatu tolei LA z 2 dah Ta Lane PA “diatur oleh Djawatan Koperasi ber djalan lain bagi jang ,.punja” ahak cayi59 K for e Mani 
aneh itu untuk mentjari penghidu | Kana a01 Ogu Ten 1 JET PEN! | pers nja pamongprodjo. De- 
Le 1 | ngan B3 smikian bilamana pihak peme 

Sejangilah sesama. manusia. |rintah membutuhkan, tinggal 
1 Purwanto, — Jogja. nga: Ant. npil sadja. 

    

BLOKKADE. 
3 Buah kapal perang PBB sedang mendialankan tugasnja dalam usaha ! 

gambar. diatas 
dan tengah 

mengadakan blokkee laut terhadap Korea. Pada 
pak kanan sebuah pendjeladjah, kiri kapal perusak 

tank jang penuh dengan minjak. 

Olah Raga : 

Hidjau-Kuning-Hidjau warna bendera 
Regu Djawa Tengah 

Untuk PON ke- II 
KNURUT keputusan Panitya PON ke- H Djawa Tengah, maka ben 

M dera jang akan dibawa oleh regu pemain? olahraga . dari Djawa 

Tengah dalam Pekan Olahraga Nasional di Djakarta nanti, akan ber 

tjorak: hidjau- -kuning-hidjau dengan ditengah-tengahnja Jambang PON 

“Djawa Tengah. 

Seperti pernah 

nam 

kapal 

  

  

dikabarkan lam PON ke-II di Djakarta bulan Okto 

kan maroon putih, ialah untuk shirt 

|dan tjelana berwarna putih. 
Warna tersebut akan dipakai da 

lam defile, dan djuga dilapangan se 
pandjang hal itu MO UDa NAN: —— 
Ka t. 

Kongres Partai Wanita 
Rakjat 

Tanggal 3-7 - September jad. 
Partai Wanita Rakjat akan mengada 
kan Kongresnja jang pertama di Dja 
Karta. Karena pada tanggal 6 Sep 

| tember 1951 Partai Wanita Rakjat 
| genap berdiri 5 tahun maka Kongres 
| per tama ini mendjadi Kongres Jubi 

dengan dua 

dan diluarnja dilingkari 

menggambarkan adanja 7 daerah ke 

jang kuning 

menggambarkan keadaan tanah 

Maroon - Putih warna pakai | 

an regu Djawa- Tengah. 

Adapun warna pakaian jang akan 

  

keljhan gelisah perundingan 
| ALAM kohperena pers kemarin dulu mentari luar negeri Amerika 

Serikat, Dean Acheson, antara Jain mengemukakan, bahwa ia sa- 
ngat, gelisah tentang vmatjet”nja perundingan - “antara Inggeris dan 
Iran mengenai masa 'alah minjak. .(sudah putus — Red.) 

| Dalam pada. itu ia berharap utus- Bolivia, Chili dan Uruguay, sehingga 
an istimewa presiden Truman untuk , | seluruhnja mendjadi 37. 
Iran, Averell Harriman, akan berha- Ia djuga membenarkan, bahwa 

sil dalam usahanja mentjegah terpu | Amerika Serikat telah pula mengun 
Gang negara2 anggota Uni Perantris 
di Indo China, jani Viet Nam (Bad 

Dai), Laos dan Cambodja untuk 

menghadiiri konperensi tersebut. 
Siasat pembesar2  Djerman 
Timur gagal. 

Mengenai, Perajaan Pemuda Sedu- 
nia di Berlin Timur baru2 ini Ache 
son menjatakan, bahwa dengan men 
tjoba menjerbu kesektor- Barat dari 
kota Berlin para pemuda | Djerman:' 
Timur hanja immenundjukkan tidak se 

  

kuat tenaga urituk mentjegah gagal 
nja perundingan? itu. 

f Ke Frisco. 
Tentang perdjandjian perdamaian 

dengan Djepang ia mengemukakan, 

herima baik undangan untuk ikut 
serta dalam konperensi San Fran 
Cisco telah bertambah dengan 5 buah 

lagi, ja'ni Saudi Arabia, Luxumburg, 

    

nangnja mereka kepada system to 
talitarisme di Djerman Timur. 

komunis Djerman Timur telar me 
ririkan ,,kaum pengatjau” 

Barat dengan harapan, 
katjauan2 jang ditimbulkan karena 
nja merupakan peringatan bagi 
muda2 
suka melarikan diri ke Djerman Ba 

diharapkan oleh pembesar2 Djertnan 
Timur itu, melainkan.sebaliknja memi 
berikan bukti, 
begitu senang ke 
tarisme, demikian Acheson. — 
MU 

PAT 2 jean 5 tahun. 
Bagi tiap pengundjung ' Kongres, 

8 B 3 ditetapkan uang beaja R. 15,4. gu 
minja ma je na. ongkos penginapan selama 5 ha 

5 , ri. Permintaan mendjadi - pengun- 
djung Kongres harap dialamatkan 

Panitia d/a Nj. Said Djalan Kota 
baru 22 Djakarta. 

Kes. Djember djuara 
Segi - Tiga 

Untuk turut meramaikan perajaan 
Kemerdekaan Indonesia, : tiga hari 

berturut-turut di Bondowoso dilang 
sungkan pertandingan sepakbola se 
gi:tiga antara kes2. Polisi seluruh 

Atheson menuduh para perbesar 

   ka 

supaja 

pe 

Djerman Timur jang letih   rat, seakan - akan mereka tidak! Besuki, Bond Bondowoso dan Bond 
aman didaerah Barat. Akan ' tetapi ! Djcmber jang dimenangkan oleh 
siasat ini gagal, sebab para pemuda. kes. Bond Djember. 
itu bukannja memberikan kesan jg Kesudahan ' pertandingan2 tsb. 

lerekdunia shb: 

Tg. 17/8 Kes. Polisi Besuki — Kes. 

niarang dan Jogja giat masuk dan kelu x 

atau gabah 'jang sudah dibeli oleh 

tadi banjaknja 600 ton 

dibawah pe- 
jang ber- 

Serahkan pada Koperasi 

Kalau pembelian, padi oleh peme- 

maka menu- ' 
itu tiap Gesa supaja Giberi 

| modal untuk membangun Lumbung 
Lumbung | 

me-.: 
IN 

ber jang akan datang telah ditetap | 

  bahwa mereka tidak 

ada. system totali 
- Ant. 

Bond Bondowoso 4-1, tg. 18/8 Kes. 
Polisi Besuki 
0-1, dan tg. 19/8 Kes. Bond Djem 

Lher — Kes. Bond Kondowoso 3-—0, 
t 

  

—— Kes. Bond Djember ' 

          

  

ARI kalangan jeng biasanja dapat dipertjaja didap t (kabar, bahwa 
angan dari BAMA tengkulak? dari Se- 

desa membeli padi gabah 
Membelinj ja bukan set jar biasa, 

  

Kedu. 
tetapi ada djuga dengan Lj ra ,idjen") ani terdjadi didesa Purworedjo, 
Nabin ketjamstan Tjandiimuljo, kabupaten Magelang: 1 blek berisi 1? kg 

R. 450 sebehun panen, pada saat ini, 

  

Memungki | Inolepaskan peln harganja sudah mendjadi BE. 9G 
bks peluru jang dikendalikan dengan | : Han Ng radto Kana selam ,/Punny” Tanah Dari pihak pemerintah di Wono- 
| kapal jang ke-8 jang akan diper sapa didapat kabar, shhwa selama , Mengiari dengan alat? tersebut. — | Musim panen rendengan ini, padi Kepe:luan sehari-hari 

Di Djakarta. 
t 

! 

: dan 300 ton beras. 'Tjatatan tertinggi di Djakar ta |(Lisensi2 ahh omah serikat Setiap t'hunnja di Wonosobo ta- | minggu ini. 
| |naman padi  rata2 ada 20.000 Ha., (Beras, Tjiandjur, denter “Re 24h 
| Nigeraumakan Na | menghasilkan 20 gi/Ha padi kering | Krawang, 2 Oa Pn an Pe PEN YATA | atau 400.000 gt. Tepung terigu Ten An ena PR Adapun banjaknja penduduk Ik. | Kentang besar Maa Pembesar? Amerika sedang menje | ad. 360000 djiwas jang dapat di- | Daging sapi, 2. PO lidiki masaalah lisensi2 eksport jang |anggap makan nasi setiap hari 75”, | Daging babi tjampur |dikeluarkan oleh pemerintah pendu | atau 270.000 djiwas kalau setiap ha- samuk YES Idukan Serikat di Djerman, jang ka ri seorang memerlukan 600 gram, | Ajam hidup - 1 kg 1 ekor " Tn harnja :telah dipergunakan ' untuk | maka setahun menurut pikiran pen- | Ikan asin: teri No Tg Te pe TAU . Imenjelundupkan bahan? jang bersi | duduk . Wonosobo memerlukan & selar Ta 3 #5 |fat strategis ke Tjekoslowakia. ! 720.000 at. padi. Penghasilannja tju- Nda Kera KH 

Menurut pembesar2 " Amerika, li m4 400.000 gt.  Seharusnja pendu- No z " 27,50 | Isensi2 eksport jang beberapa tahun |duk Wonosobo setidp tahun 'mene- Na Anna P puti 0.60 Nat diberikan oleh badan eksport -im |rima bantuan beras dari luar daerah, PASI Op Ta 2 055 | port Amerika — Inggris itu, telah | tapi ternjata sekarang karena ba- Bawang merah $ $ AN dipergunakan untuk menjelundupkan | njaknja Tena ana masuk dan Ke- | besar Pa : 1. ke 45 Imesin2 seharga berdjuta2 dollar dari luar desa, daerah itu telah menge- Pn PE Ka an Ai: 2 | Djerman ke "Tjekoslowakia. MHuarkan: 120.000 ton padi. PAR 2 en Lisensi? tadi mula2 diberikan utk | Kabarnja oleh residen Kedu ke- Ta ee T'b SN On Nara 
(menolong industri Djerman bangkit |pada “pemerintah pusat kini telah HS Kap Lihat 1 8 et kembali, guna mengatasi kerugian? | Vitsulkan, bahwa, sebaiknja badan G 3 TT t 23 aa Un | dimasa perang, —— Ant. - Reuter. isematjam BAMA tidak diadakan | Garam PALA TR Btn 0,0 |lagi: rentjana pembelian gabah/| Gula pasir, putih TKB Th 

Ach k k |padi pada panen jang akan datang, | Sula pasir, merah pe LT 
icheson # etua OMpP. . (supaja diatur menurut instruksi Gula Djawa mean ala San Francisco | Kementeri jan Pertanian pada tanggal | Kopi 2 » 12,— 

Presiden 'Truman akan -berpidato (2 April 3981, aa Si akan Uh Ii dalam pembukaan konperensi per (Bank Rakjat Indonesia atas nama arga emas 3 djandjian perdamaian dengan Dje Kantor Gerakan Tani dan Djawatan Di Djakarta.   
Tertjatat kemarin dulu djam 17.00. 

“Emas No. 1 R 33,50 

- 
» 31,— 

  

» 8,15 
Di Semarang. 

|. Tg. 21/8 pada djam 8.45 pagi: 
KAA bana an an SR aga R. 3525 
122 karaat: Io 

Harga karet 
: Di Djakarta. 

Tertjatat kemaren dulu dj 17.00. : 

  

Sheet No. 1 f.o.b. September R 8,— 
Pata Deal gi 3 » 160 
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atu etas maa seh 
Pasarnja sepi, tetap. 

Di Medan 
Senee os Teen ane daan R 6,40 

  

Pasarnja sepi. Ant. 

US GOENISINA 
      
— Inggeris akan mengundang ne- 

gara2 bagian Vietnam, Kambodja 
dan Laos untuk menghadliri kon- 
perensi perdjandjian perdamaian 
Djepang-di San Francisco. 

— Menteri L. N. Saudi. Arabia, 
Emir Feisal memperpandjang kun- 
djungannja di Inggeris, perlu untuk 
melandjutkan perundingannja  me- 
ngenai soal tapal2 batas antara ne-' 
gerinja dan daerah2 Sheikh dipantai 
teluk Iran. 

— Iran akan ikut serta meng- 
hadliri konperensi perdjandjian per- 
damaian dengan “Djepang di San 
Francisco. 

— Presiden Pilipina, Elpidio @ui- 
rino, tg. 30 Agustus ini akan. ber- 
tolak ke Washington untuk menan- 
datangani perdjandjian pertahanan 
Amerika Serikat - Pilipina. 

— Suatu firma Belszia menawar- 
| kan kepada Irak untik ' membuat 
Ipipa minjak dari Baiji (dekat Kir- 
kuk) dengan pabrik penjaringan di 
Baghdad, sepandjang 135 mil dgn 
biaja £ 585.000. 

— Kementerian pertahanan A.S. 
mengumumkan pada hari Rebo djum 

Hah korban A.S. dalam perang Korea 
ialah mendjadi 81.006 orang, jang 
berarti tambahan 256 orang dalam 
waktu 1 minggu. 

— Pemerintah Birma telah mem 

bekukan” pada hari Rebo semua per 
sediaan ban dalam dan luar, jang ter 
dapat didalam negeri, sebagai tinda 

kan permulaan untuk mengawasi 
pendjualan barang ,,strategis” ini. 

  
  

Kebumen —Purwokerto 
3—0, 

Pada hari Peringatan kemerdeka 

an di Alun2 Kebumen, ketjuali dia 
dakan beraneka warna pertundjukan 
permaian Rakjat dan olah “raga 

anak2 sekolah, tidak ketinggalan pu 
la diadakan pertandingan sepak bo 
la. 

Sebagai pendahuluan, ke XI Djago 
kapuk jang terdiri dari para Pega 
wai Kantor bermatjam-matjam In- 
stansi Resmi maupun Partikelir dian 
taranja turut djuga bapak Patih Ke 
bumen, melawan ke XI guru? dalam 
kota. Pertandingan dipimpin oleh ba 
pak Bupati Kebumen sebagai Wasit, 

berachir 1—0 untuk. kemenangan ke 
XI guru. 

Pertandingan berikutnja, ke XI 
Gabungan Pulisi Purwokerto mela 
wan ke XI Merpati Kebumen, ber 
achir 0--3 untuk kemenangan Kebu 
men, 
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9s Bao mana 
kan. menteri DN, Is- 
isurjo. Ini Mk 

de gen mosi 

harus begitu 2 

l nanti?” Dian aan Ian 1 
»Bukan begitu soalnja dan baik 

nja. Kalau memang ada seorang 
menteri, ditolak beleidnja, ja, patut 
diganti. Dan mi akan perkuat kabi 

bui 

| bertahan”, tambahnja. 
Na itu menteri agraria? 
EN, sudah geruislogs PANRB, | 
Larang, 

, t 3 : p 

3 ur. Moh. Rum bilang di Djember, 
bahwa memang ada 2 aliran dalam | 

, Masjumi Aliran Sukiman dan ali | 
ran Natsir. Itu katanja tak boleh 
ditutupA lagi. 

»Sudah rahasia umum dah, » kata 
mbah Nur. 

»Tapi apa itu hikkam, satu potitie ! 
tinggi jang ter tinggi?” tanja bung 

Kriting. 
bina, sampejan, dapat ham. dari ! 

mana?” tenja mbah Nur kembali. 
.Kalau Sukiman djatuh, bisa di 

ganti Natsir. Sebahknja kalau Nat : 
sir djatuk, terus diganti Sukiman”, 
kata bung Kriting. 

| sDjadinja main genti-yantian te 
rus dan tei «ap Masjumi” , sambung 
mbah Nur. : 

. Buat Berabe: wait and see. 
Tapi memang Masjumi jang paling 

- besar. Apa mau dikata? 

bepaBe 
2 

Menteri penerangan ,,me- 
a nerangi' 

Pegawai? Djapen Prov. 

Djateng. 

Korr. Ki di Semarang mengabar 

'kan, bahwa hari Kemis kemarin mu 

lai djam 9 pagi, selama satu djam, 

sebelumnja berangkat kembali ke 

Djakarta, Menteri Mean di gei 

dung GRIS telah memberikan pene 

rangan2 kepada para pegawai bja 

watan Penerangan Propinsi Djawa - 

Tengah. Sudah tentu fatwa2 jang 

— diberikan itu terbatas mengenai soal2 

jang bertalian dengan tugas2 pega 

wai penerangan. 5» 

” 250 Mobil Sah turut 
“Untuk sterrit jang hendak diada- 

: kan hari Minggu jang akan datang 

— ternjata besar sekali perhatiannja. 

Djika semula diharapkan akan ikut 

serta 100 kendaraan, kini telah ter 

daftar 250 kendaraan, sehingga pen 

daftaran lebih landjut, kini dihenti 

kan. Dari berbagai firma diterima 

hadiah2, diantara djuga sebuah vul 

pen ,,Waterman” dari Kolonel Bam 
bang Sugeng bagi mereka jang pa 
ling banjak membuat 'kesalahan2. 

Dalam rombongan sterrit itu, dju 
ga akan ikut beberapa pembesar, di 
antaranja Gubernur Djawa - Timur, 

“Komandan T&T V Kolonel Bambang 
Sugeng, dan Walikota Surabaja Dul 
-Arnowo. Route perdjalanan jang pan 
djangnja kira2 440 Km belum di: 

umumkan, dirahasiakan, tetapi me 
ngingat keadaan djalan2 Djawa Ti 
.mur, maka banjak orang telah men 

| duga rombongan akan melalui Bon 

dowoso dan Djember. 
Mobil jang pertama akan berang 

kat djam 06.00 tepat dari Surabaja, 
. dan selandjutnja tiap menit akan ber 
tolak sebuah kendaraan, sehingga 
“mobil jang terachir akan bertolak 
kira2 djam 09.00. Tengah hari akan 

- diadakan lunch bersama. ditengah2 
: perdjalanan. 

— Berhubung akan ikut. serta dalam 
sterrit itu, mobil2 model jang paling 
baru, kini dikandung maksud untuk 
mengadakan pameran bagi mobil? 
Dee terbaik beberapa hari sebelum 

  

-ribu2 mil  pandjangnja. 

tjana itu, 

t Perlentinao dujak. djalan 
| Hasil perlombaan gerak-djalan | 
untuk seluruh Sekolah Rakjat kota 
Jogja jang diadakan pada tg: 16-8 
1951, menurut keputusan jury ada- 

““lah sebagai berikut: 
No.1. S.R. Wilasaprodjo mendapat ' 
aa suara: 7 bidji: 173. 

(No. 2- SR. 
s dapat suara, 9 bidji, 149. 

Bausasran- P mendapat 
suara: 5 bidjis 109. 
Notopradjan P. menda- 
du suara, 5 Ka 91. 

No, 3. SR. 

No. 4 SR. 

  

f DJUMAT 24 AUGUSTUS 1951- 

: ba 59,2 dan 122, 4 Im. 
15 Ckotbah dan sholat Djum'at. 

5 Ruangan ramah tangan 
5 Krontjong siang. 

- Pandangan mata sepak bola 
| segi tiga. . : 

( Soal” sekitar Kepulauan 
“Ita 

Peladjaran jang ut Pemuda 
Serba neka malam hari. . 

5 Obrolan Pak Besut. 
Ujon2 Mangeuka. Tea 

SU-KIDUL 3G, IOGIA 
: 3 ikatan 

Terima yggilan. Telp. 72. 
ala kapuk No. 1 tan kasur $ 

an 

Serta “ 

BOPKRI Gondolaju men | 

Tatan tetapi ingin sent ja kami 
Mebaan suatu | ngan ( 
luaran, jang mengulas aa ma- 
Tn Aan anak ag dengan katjama   

| jang “mengenai 
pn dengan tjara jg 

“naiel tjatatan jang mem | 
Ta resen baik, hanja dikemuka | 
kan sekedar untuk memberi im- 
“bangan, agar artikelnja djangan. 
sampai. terlampau ,,afbrekend”. 

En Sekedar untuk memberi gambar 
an djuga terdjadinja orkes tsb., ti 
dak ada salahnja disini dikermuka- 
Ikan, bahwa orkes tsb. 5076..terdiri 
dari anggauta2 jang baru beladjar. 

||Adalan “sangat mengharukan, bah- 
| wa mereka dengan kekurangan tech 

nik memainkan alat musik, toh ber- 
| minat pula ikut. membesarkan orkes 
|ini, apalagi kalau dibandingkan de 
ngan minat sdr. Abdul Chalik sen- 
diri, jang “katanja pernah mendjadi 
kapelmeester di Sumatera, akan te 
tapi sama sekali tidak kelihatan ada 
perhatian, apalagi turut actief mem 

Te daa usaha kami ini. 

Sudah. tentu,bahwa orkes sedemi 
kian jang baru dibentuk kekurang 
an alat2. Akan tetapi adalah pula 
nenggirangkan hati kami, bahwa 

. dengan alat2 sederhana jang ada 
, pada mereka, mereka memberanikan 
| diri untuk: bergabung Ta hanja 
memikirkar tudjuan usaha malam 
konsert ini: memberi stimuance ke 
(pada masjarakat untuk “mengakti- 
veer kehidupan Sim udi. sebagai 
langkah pertama. Dari kesempatan 

ini kami ingin tanjakan, apakah 
djustru orkes ini, jang begitu keku 
rangan alat2 menurut sdr. Chalik ti 
dak memberi stimulance kepada Dja 
watan Kebudajaan untuk memper- 

|lengkapinja dengan alat2 jang kami 
perlukan, apalagi dimana sdr. A. 
Chnalik sendiri dudukadajam. Djawat 
an Kebudajaan P.P.K. 

“Mengenai programma, kami masih 
ingat, Ketua Gabungan Orkes” dan 

| Koor, sdr, Sumarjo L.E. sudah men 
djelaskan, bahwa untuk pertama 
kali dengan sengadja dipilih tjipta- 
an2 jang dalam bentuk. pertanjaan 
nja tidak sukar untuk ditangkap 
sarinja. Menurut pikiran kami dju 
ga, djangan Gulu menjadjikan ben- 

  
i 

kalau dihidangkan dengan baik dan 
,sungguh2 dibawah pimpinan jang 
baik, adalah lebih bermanfaat dari 
pada memainkan symphoni atau ou 
verture, jang dipimpin oleh diri igen 
pitjisan, jang tidak mempunjai pe 
ngetahuan mengenai harmoni. Disi 
ni pula kita harus mengemukakan 

“kang”, jang menganggap notenbalk 
hanja sebagai »geographische kaart” 

' untuk mendjelaskan dimana djari2 
akan ditaroh dan ena jang mem 

  

»UNION PACIFIC" 
Produksi Paramount's Cecil B. De 

Mille jang ke-65 ,,Union Pacific” mu 
lai malam ini dipertundjukkan oleh 
Seni.   
transcontiental jang dimulai dari 

.Omaha sampai ke California, pada 
djamannja Presiden Abraham Lin- 

Don Levy, 
Guinn. 

Sewaktu masih dalam rantjangan, 

Robert dan TAN 

maka pembikinan kereta api jang |. 
akan menggabungkan samudera At- 
lantik dan samudera Pacific itu me 

hebat dalam kalangan pemerintahan 
Lincoln diwaktu itu. Satu pihak ber 
pendapat bahwa gila orang akan 

, membikin djalan kereta api jang be 
Itu tidak 

i mungkin. Tetapi achirnja, mereka 
sepakat, untuk melaksanakan ren 

meskipun memakan ber 
|djuta2 dollar banjaknja, Pula, mes 
|kipun sebelumnja 

  
'ran2 dan rintangan2 jang akan di 
' deritanja dalam pembikinan djalan | 

kitu. Sebab djalan kereta api itu ha : 
jrus melalui daerah2 suku? “bangsa | 
Indian. 

Barbara Stanwijck (Mollie Mona- : 
han) sebagai pegawai pos, sedang 

' Joel McCrea sebagai kapten untuk | 
banana keamanan sepandjang 
pembikinan djalan itu. Benarlah, ti 
dak lama setelah dimulai pembiki 
nan itu, disepandjang djalan mereka 

| tidak kurang2 mendapat gangguan? 
|serangan2 bangsa. Indian. 

Dalam pada itu, dalam hati ketjil 
nja telah timbul rasa. tjinta antara 

Mollie Monahan “dan Jeff Butler 
(Joel 'McCrea). Sementara itu pun, 
Dick sungguh kegila- gilaan kepada 

— (Mollie. Kedudukan Mollie selalu sa | 
ngat sulit. 

Pada suatu tempat, kereta” api 
.mer eka diserang oleh barisan Indian. 

: Pertempuran dahsjat - terdjadi, 
hingga merijebabkan mereka dalam. 
“keadaan bahaja sekali. “Peluru ham 

bunuh . pasukan2 
tidak dalam tempo : Singkat dapat 
kiriman balabantuan pasukan, sesu 
dah Mollie mengirim berita kawat 
setjara sangat sederhana. 

Titik berat tjerita dalam film itu 
ialah, besarnja hati orang2 Amerika 
dalam : 

nja itu, jang Pula disertai dengan | 
keberanian hatinja. Disamping itu 
tiada ragu2 lagi mereka akan dapat 
mentjapai maksud mereka, sekali 
pun memakan Bp Pane jang se 
besar-besarnja,   

tuk jang Sulit2, jang sederhanapun, 

perbandingan antara: pemusik ,,tu! 

ono. Film pandjang ini, jang , 
memakan waktu hampir 214 djam, | 
imelukiskan pembikinan kereta api | 

coin. Sebagai pelaku2 penting dalam | 
film tersebut ialah Barbara Stan- | 
wijck dan Joel McCrea dan dibantu | | 
oleh antara lain Akim Tamiroff, Ro | $ 
bert Preston, Lynne Overman, Brian 

himbulkan perdebatan jang sangat 

sudah- dapat di | 
gambarkan betapa besarnja kesuka | 

pir habis. Hampir? mereka mati ter | 
Indian itu kalau | 

oa Musik dina di Su- 
. matera, batang Ana ajaa Tbn edaulatan Rakjat tgg. 22 A- 

Aan 1951 kami dari Himpunan Musik Ka petiagni penjeleng- . 
gara mengutjapkan banjak terima kas ip hn 

“ 

| Karangan sir. S. Sandi ini, 
anggota Himpunan Musik 

| Amateur (ILM.LA.) Jogja ada 
«lah sambi itan terhadap: peman | 

: dangan sdr. A. Chalik menge 
nai Malam Seni Musik jang di 
selenggarakan H.LM.A. dan kita 
Ip 22 PENA de 

  

punjai Tn ,mentjipta” sehenpan 
dan herscheppen). 
Mengenai dirigen, kami ajelaskan, 

bahwa memang tudjuan kami ter- 

achir, adalah djuga al. mendidik 
anak2 Indonesia sendiri mendjadi di 

Prigen jang baik, Kalau ada suatu te 

an technis, jang kita semua sudah 
tahu, bahwa mempunjai minat be- 
sar untuk kemadjuan musik bangsa 
Indonesia serta bersedia untuk mem 

kita, sonder mengharapkan apa? 
kembali, juist dalam masa pemba- 
ngunan segala?nja ini, apakah te- 
naga sedemikian kita tolak dan 
tidak kita pergunakan? 
-Baik dikemukakan lagi disini, 

bahwa Ketua Gabungan Orkes sen- 
Giri, jang mengemudikan bagian jg 
cultureel, tetap seorang Indonesia, 
jalah sdr. Sumarjo L.E., hanja ba- 
gian technis diserahkan pada sdr. 
Nikolai Varfolemeveff, apalagi kalau 

str. Varfolomeyeff - sendiri sudah 
menjatakan akan masuk sebagai war 
ga negara Indonesia. Dan lagi, ,,tem 
pat” diadakan konser demikian de- 
ngan susunan seperti sekarang ini 
tentn -mendjadi soal - pula, artinja, 

tidak akan kami, kirimkan susunan 
orkes tsb. buat pameran misamja ke 
India atau Negeri2 lain. 

Dari resensi sdr. 
dak mengerti hubungannja - tulisan 
sdr, tsb, pada achir katanja jang me 
njebutkan: ,,djanganlah selalu dipe 

hat kemadjuan teman  sedjawat”. 

Kami hanja mau tanja: 
jang iri hati itu?” . j 5 

Achirulkalam kami kemukakan 

(pendapat kami, bahwa pandangan 
sdr. Chalik-akan lebih bermanfaat, 
djika bergerak pada pandangan mu 
zikaal-aesthetisch jang” mendalam 
dengan memakai normativen jang 
tertentu. Kekurangan2 jang menge 
nai materiaal kami akui, Gan pan- 
dangan? sdr. Chalik seterusnja jang 
menjinggung orkestrasi pada hake- 
katnja didasarkan atas kekurangan 
materiaal tsb., kekuwangan2 mana 
sdr. Chalik sendiri, kalau sungguh2 
mempunjai minat akan usaha kami 
ini sebagai pemusik, sebagai Urusan 
Alat2 dari Djawatan  Kebudajsan 
Kem. PPK sebetulnja Pena mem- 

bantu kami. : 

  
  

naga asing, jang mempunjai keahli | 

beri latihan technis kepada bangsa | 

Chalik kami ti- |   (ngaruhi sentimen dan. iri hati meli- | 

,Siapakah | 

  

Panitya 1 7 Phat 
dibubarkan 

Ss malam djam 24.00 oleh Panitya 
|47 Agustus telah diresmikan penu 
tupan 'perajaan jang telah herdjar 

lan 6 hari dengan selamat. 
Permintaan perajaan diperpan- 

| djang waktunja terpaksa tidak dika 
bulkan, karena ' keadaan tidak me- 
ngidzinkan. 

Dalam “malam tatachir itu, Kibur 
an rakjat ditambah dengan pertun 
ajukan dagelan ARA. Tag Dja- 

pendi. 
Sementara itu Mk Panitya 

"mempergunakan kesempatan itu de- 
ngan naik KA. Atoom kening A- 
loon2 tiga kali. ' : 

. Mengenai perongkosan sdr. Dalhar 
Maksum menerangkan, bahwa Pa- 

nitya 'ada harapan besar tidak akan 
Kuba 
Selandjutnja Panitya mendapat 

utjapan terima kasih dari” Corps 
Invaliden Jogja dan beberapa go- 

longan. 

PERLU DITIRU 
Mantri Polisi muda sdr. Among 

pradjarto dari Katjamatan Mlati Ka 
bupaten Sleman telah menjerahkan 
sebidang tanah pekarangan seluas 2 
hectare kepada Pemerintah liwat Pa 
nitya Penaksiran Harga Tanah jang 

diketuai sdr. Honggowongso. Penje 
rahan tanah itu dimaksudkan untuk. 

pengganti tanah daerah kalurahan 
Sinduhadi jang dibeli oleh Pemerin 
tah untuk pendirian Perguruan Ting 

gi Gadjah Mada. 
Tanah itu terletak didesa Sana ka |' 

sedang jang dibeli | Nan Mlati, 
eh pemerintah itu sebelah kidulnja | 

salah Gekat tanah lapang sekip. 

SS amat Kn HALAMAN | &' 2 
    

  

miskin 
Berkenaan dengan hari ulang: ta- 

hun Kemerdekaan jang ke-VI, Pa- 

jakarta selain mengadakan Exposisi 
dan Perlombaan menjanji, pun tgl. 
17 s/d 21 Agustus jl. menghibur 
para anak2 miskin jang sakit diru- 
mah2 sakit Panti Rapih, Bethesda, 

di Wiloso 
dan Boro 

Prodjo, 
«(Kulon Progo) 

rang hadiah. 

KITA TERIMA 
Telah sampai dimedja 

buku2 penerbitan Balai Pustaka : 

4, Rangkaian 17 tjeritera, batjaan 
untuk kanak2: harga R. 3,60. 

Pesawat Uap IIA. Buku ini se- 
bagai landjutan dari Pesawat 
Uap djilid IA dan IR: Perlu un- 
tuk menambah pengetahuan da- 
lam ilmu mekanik. 

Di 

. Pak Djojo bertjeritera, diperun- 
tukkan anak2 umur 10 — 12 th. 

Filsafat dewasa ini djilid I, oleh 
Prof. Dr: R. EF. Beerling, Guru 
besar pada. Balai Perguruan 
Tinggi R.I. di Djakarta. Harga 

Hiburan Ker Sna2 | 

lang Merah Indonesia Tjabang Jog- ' 

P.K.O., Gandjuran dan anak2 jatim ' 

Muhammadjjah ' 
berupa, | 

bingkisan? jang berisi matjam2 ba- | 

Redaksi 

  nja R. 13,—. Buku ini lebih disu- 
sun menurut sistim daripada me 
nurut sedjarah. 
kan dan. dikemukakan beberapa 

aliran-aliran, dengan tjara-tjara | 
nja jang memberikan tjorak te- | 
rutama pada alam fikiran Barat 
abad ke-20. 

Djuga telah kita terima 
an baru madjallahn , n 

tahun ke-f no. 1 dari 
  

Bandu ng. 

IL Atas segala pengiriman ini kami | 

Lutjapkan 'banjak terima kasih. 

Disini dibitjara- | 

  

| Sekarang & selandjutnja DJAM 5—1—&. " 
MALAM TERACHIR 

“The Return of Monte Cristo" 
tjiptaan Alexander Dumas. History & action. — 18 th. 

BESOK MALAM PREMIERE : 
Girl of the year” — Joan Caulfield, Rob. Be 
pelukis muda mentjari medel2 gambar, mendapat 
pengalaman2 jang “beraneka - rupa. Tjeritera riang- 
ria dengan songs & girls sedap, mudah enak di-ikuti 

menjanji! 
  nnnnnar—a 

"Hasty Heart" — Warner Bros' picture. 

Richard. Todd - Ronald Reagan - Patriciea Neal. 
exces akibat perang - takut pada pergaulan hidup, 

' menjendiri & kepala batu. Djiwa gadis halus, | 

penuh kesediaan berkorban dapat membikin pula | 
sebagai manusia biasa. MN narga & berinti dalam, 

: 325 - 8. 

  

Ini malam dar berikutnja. 

coror er TECHNICOLOR 

TA HUGH HERBERT Dvwsred br HOWARD HAWKS   
Nama berderet tsb., diatas adalah radja2 ,SWING MUSIC" di Ame- 

. kawin djadi satu.... lahir: ,A SONG IS BORN” .... Se- 
h film 'dari “pai “achir FB WEN Gen 1 EOIP A13 "Terus: 
n gembira... las 

  
Direksi. 

aNNetaNi 
  

    

Mulai ini malam: 
  

seluruh Djawa Tengah bertempat 

perensi tersebut. Para wartawan 

Untuk keperluan konperensi tsb. 
sokongan : sebanjak R 10.—. 

Ongkos Bagio ditanggung 

Nama? Mena   329 - 8. 

PENGUN 
KEPADA ANGGOTA . PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA. 

DISELURUH DJAWA TENGAH. 

Atas usaha P.W.I. Kring Jogjakarta, pada tanggal 1 dan 2 Sep- 

tember 1951 j.a.d. akan dilangsungkan - “Konperensi anggota P. W.I. 

| kan soal-soal sekitar" perdjandjian kerdja dan lain-lainnja. 

“Kepada Kring Semarang dan Solo diminta dengan hormat. supaja 

segera mengirimkan daftar anggota?nja jang akan mengi kuti ken- 

dapat berhubungan langsung dengan P.W.I. Kring Jogja. 

pemperensi ditunggu SARANA @nja tg. 30 Agust. '51. 

IUMAN. 
di Jogjakari ta, guna mMembitjara- 

jang tidak tergabung dalam P.W.I. 

tiap? anganta diminta memberikan 

oleh masing? pengikut konperensi. 

Pengurus P. W.L. Ering Jogja.   

an E 

  

| GREGOBRY PECK, ANNE BANTER, RICHARD WIDMARK. 

PTELL OMA 
$ Ramai!!! SEGALA UMUR. 

3 Dasi San pain sebah ta' Sonta ada listrik. 

- 327-8.   
  PN AL NE AE AA 

c 
TELAH LAHIR 
Pada tg. 22/8-1951, anak kan 
mi jang ketiga: 

BAMBANG SRIONO 
Anak dan ibu dalam keadaan 
sehat wal'afiat. Kepada bidan 
Njonjah Darsono jang- telah 
memberi pertolongannja kami 
utjapkan beribu-ribu terima 
kasih. 

Keluarga Tjiptodisastro. 
Langenhardjan Lor. 34 B, 

323-8 — Jogja. — 7 
Menanam PM PRA 

BHS. INGGERIS — 
“rombongan baru dimulai 7 
Sept. Buku2 gratis. Pendaf- 
taran sore pada ,,EMERGO” 
— Bintaran Lor 2. 321-8: 

SERA GUsEN— Kk 
rombongan baru dimulai 8 

Sept. Buku? gratis. Pendaf- 
taran pada ,MITRA” — Bin- 
taran Wetan 11. 322-8 
  

“Akan didjual 
tanah dan sebuah rumah bi- 
lik, letaknja di Kp. Tegal Ke 
muning no. D4/81 — D4/32 — 

. D4/283 dan D4/86. 
Peter nan pada 

REDUAN SOEKARNO. 
Kt. Pusat PTT a13 U3 Ban- 
dung.   

  

  

Peladjaran 
Guru2: dari S.M. EB.A. Negeri. 

Sjarat :: 

“Pendaftaran: ditemp zat   5 Mn 
A menemenenl   

Lelang kaju djati pede 

Lelang dimulai tepat 

Bunder. 

  
1 

3 3 

LN 1943 — 19 
| : 

KANDANG! 

BAL 

BANDJIR: 
NGISAR, 
BUMI ?? 

1951 — 1959: 

Ta 

CN. 

TEMURUN, isinja a.l: 

dan umur tiap2 bulannja. “ 

KALA MURKA): 

pak... 

hat/mengetahui 

sobat orang sakit.“ 
"RAMPOKAN KEMALINGAN. 

Sek. Menengah Ekonomi Atas - F SORE 
. JOGJAKARTA. 

Tempat: Gedung S.M.E.LA. Negeri, Gowongan Kidul 188. 
'sesuai dengan S.M.E. s Negeri. 5 

Masih menerima pendaftaran peladjar 
Tammat S.M.P. js. Ih. E.P. dsb. 

isb. pagsi/sore 2 

uang pendaftaran (pangkal) R. 25,— 

tanggal 30 - 8 - 1951. 

“Kaju2 terletak di. Panimbunan: 

GUNUNGKIDUL. 

00000 

Dari kaju djati pertukangan 149 batang — 84.356 M3 

djam 10 pagi di Penimbunan 

(pada tanggal 30-8-1951). 5 

50: DJEPANG BERKUASA DAN 
BELANDA KEMBALI DAN 

YJAK SOLAH TINGKAH SERBA BLROBAH R3 
KALI? DAN BENGAWAN 

MENJEBABKAN KURANGNJA , HASIL 

Itutan sebagian petikan dari isi, — sarinja buku: 

PRIMBON ANEKA PUSAKA 
Matjam2 hitungan Nk TUA, TEPAT DJITUNJA TURUN- 

: Hitungan tanggal Sp 2 aliran faham 

| (Mengapa setiap Lebaran bertentangan?) 
KUPASAN TENTANG MANA WINDU 

DIHUBUNGKAN DGN. BAMALAN | PERLAMBANG / SINDIRAN 
DJOJOBOO, bersadarkan DEAMAN 

»Waktu iku akeh dandang diunekake kuntul.. 
akeh bapak lali anak, akeh anak Www ani Te ibu, nantang ba. 

Sing edan bisa dandan dls... 
Laba Takun/Djatingarang, ttimbuknja 2 naga tsb... 
“AS, SA'AT, dan SJAKAT untuk bepergian/pindah 

saat LAHIRNJA BAJI dan SAAT MENINGGAL - 
NJA ORANG/memperingati orang meninggal dunia. 
.ri/pasaran/pontjosudo: matjam2 pula, untuk 

ANAK JANG DILAHIRKAN pberpergian/mentjari orang 
RADJAMUKA, APES TIDAKNJA BILA KE- 

# Bulan jang suwung. “ KESATUAN 

SORE RE PENA ANN LAN ALAN PNS MEN AP 

  

» 

BUNDER 

Kepala Kehutanan Daerah 
: Jogjakarta. 

R. SOEDARSONO.   
sma APA KINI MASIH DIZAMAN EDAN ?? 

Lambang krisis MORIL: Hanja jang berani dan tahan 

edan sadja jang dapat hidup mewah?? 

RUNTUH! 
PULANG 

SAMA ME- 

« Windu: nama, ma'na 

KOLOBENDU (DEAMAN 

Hitungan As BO-GE, Na- 
“ Matjam2 NA 
rumah/beristira- 

“ Matjam2 ha- . 
mieheetahut TABEAT 

minggat, 

B8. 51-5-170-B. 

  

aksudnja membuat djalan | 
kereta api jang beribu2 mil pandjang |   

-SWAMI ISTERI, beruntung tidaknja bertalian dgn. nama masing2. 
“ BURUNG PERKUTUT,prendjak/DJAGO ADUAN/menangkap hi- 
kan. # PERIHAL BATU2. " Penanggalan untuk  SELAMANJA 
HINGGA HARI KIJAMAT, menurut A-BO-GE th. Alip S/S th. 
Djimmakir dsl., masih banjak lagi. “ Dihimpun rmmendjadi sebuah 
PRIMBON BERANEKA WARNA, ukuran 22 X 16 Cm. besar fau 
tebal. Terbit bin. SEPT. 1951. Pesanlah sekarang, terlambat keha- 
bisan! Perposwesel sekarang (remb. tak menerima) R. 18,—, beaja 
kirim 1075. Setelah terbit harga naek 4075, atau 
“beaja kirim 10”. 

Usaha Penerbitan u MURIA" 
.Djl. Bitingan lama, Kotakpos 2/Kd, Kudus, 

309 - 8 
BEERENA EBIIA   

jedjak dal: 

Dalam lapanga 

etabahan hatinj 
Ma sehat oleh 

limasak denga 
# 

MARG 
VAN HEM BERGW'S 7 

Batan UNILEVER   

jigunakam E3 
an pekes rdjaa 

a lebih tarmps 

n Blue Band, | 

gmna Na ap aa 

n ke-ola (h-ragaa
n, 

gaulan um 

3 Makanannj 

guatkan b badan: 

ia makin maju 
um. Peng: 

a sehari 
n aa : 

ak dalam perg 

n makanan jang bai Had, jang sedap rasanja dan men 

BLUE BAND mempanjepal 

pertumbuhan tubuh jong, 

dan. menambah semangat R ker dja. 

1 bahan 
nya terbikin dari Da t 

kaleng dari /4-1-2 kilo 
    

Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/NI/A/102,  


