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den dan njonja telah mengundjur 
ketua parlemen Mr. no ja 

minggu jang lalu Mr. 

  

     

    
   

   

  

    ruangan tempat kerdjanja diparle- ,. 'Menurut keterangan jang di- 

  

karena 
dan »zware djuga 

dapat serangan malaria jang | 
  

sebelumnja pernah dideritanja. Ant. 

Mahkamah 
Unie - 

     
da 3 

aa AA 

  

Unie untuk arbitrage akan me- 
langsungkan sidangnja di Djakarta. 
Sidang ini akan diketuai oleh Presi- 
den Mahkamah Agung Indonesia, 
Mr. Dr. Kusumahatmadja, dan hing- 
ga kini belum diketahui tentang atja 
ra sidang tsb. —RD. 

Simatupang akan temui 
Kahar Muzakar ? 

Telah.tiba di lapangan Mandai ha 
ri.Rebo jl. tengah hari Kepala Staf 

zkatan Perang Kolonel Simatu 
“disertai oleh Letnan Kolonel 

2 dari Staf Kementerian 
yi. Kolonel Simatupang tak 

ri keterangan apapun djuga. 

  

   

     
   

  

  

djelaskan bahwa kedatangannja 

alah .chusus 
(zuiver militer). , 

Kemarin ia bersama rombongannja 
dengan diantar oleh para pembesar 
militer dari TT VII akan keluar kota 
Makassar. “Dalam hubungan ini tidak 
isebut kemana. Menurut rentjana 

rombongan Kolonel Simatupang be 
sok 

kundjungan militer 

      

  

ke Djakarta. f : 

ntara itu kemarin tiba dari 

  

Bone dikota ini Letnan Kolonel Wa 
rouw komandan pasukan ,,A” giser 
tai oleh kepala stafnja Major Ibnu 
|Subroto beserta beberapa orang per 
“wira laimnja. Menurut kabar jang 
diperoleh ia teruskan perdjalanannja 
ke Enrekang. Apakah ia bermaksud 
bertemu lagi dengan Kahar Muzak- 
kar tidak didjelaskan, tapi diduga 
mungkin lagi ia akan bertemu dgn Kahar Muzakkar tersebut. — Ant. 

  

' Yamin dan pidato 
5. Preside £ 

Berita dari Nederland jang menga: 
takan, bahwa pemerintah Belanda te 
lah minta pendjelasan berkenaan de- 
ngan pidato jang diutjapkan oleh 
Presiden Sukarno pada tgl. 17 Agus- 
tus-jl. mendapat perhatian penuh da- 
ri anggota2 Parlemen. Mr. Moh Ya- 
min menerangkan, bahwa karena ki- 
ni soal Unie dan Irian Barat mendja- 
di lagi pusat.perhatian politik, maka 
menurut pendapatnja pidato jang di- 
utjapkan oleh Presiden Sukarno itu 
telah tjukup djelas. Pidato tsb. ha- 
rus dipakai sebagai dasar dan mak: 
sud guna pembitjaraan2 antara In- 

onesia dan Nederland. Perundingan 
ini hendaknja mempunjai sifat diplo- 
matik “dan sjarat mutlak untuk di- 
plomasi modern jalah ,,terus terang 
dan sesuai dengan kemauan rakjat. 

FR 

  

—. ngan 

AGUSTUS 19851 

|Kemarin siang djam 11.30 Presi- 

dalam keadaan pingsan di | 

be: sh 1dheid" ditambah lagi dengan 
tiba 

5 "alam minggu j.a.d. ini Mahka- | -. Ta 7 | 

Pembitjaraan mosi Iwa Kusu- 
0. masumantri 

2. Menteri Suroso minta penundaan 
EMBITJARAAN mengenai usul mosi Mr. 
jang meminta ditjabutnja peraturan 

berian tundjangan istimewa (luar biasa) 

  

- Gambar: Kedua angganta 
“Kusuma dari basis   

5 Le 2 PENGATJAU DITANGKAP. 
Dalam penggerebekan jang dilakukan oleh fihak tentera terhadap gerom | bolan pengatjau jang bersarang disalah satu tempat di Gan 9g Madat Dja karta baru2 ini, telah ditangkap dua 

$ “kan dua buah pistol dan beberapa stel uniform tentara. 
gerombolan itu sedang diperiksa oleh Luit. 

Ko (KMK) dan diatas 
pakaian tentara dan dua pistol jg telah dapat dibeslah. — Ant. 

  

   

  

    

   
   
     

orang jdng padanja' telah didapat 

medja tampak beberapa stel ' 

  

P 

asing, 

Suroso jang masih membutuhkan 
pertanjaan anggauta. 

Dalam pembitjaraan Kemis ma- 
jam, berpidato anggauta Iwa Kusu 
masumantri, 'Sahetappy Engel. (De- 
mokrat), Suparno (PNI),  Musirin 
(PKI) dan Latjuba (Masjumi). 

. Sidang dipimpin wakil- ketua II 
Arudji Kartawinata, dihadiri 120 

| anggauta. ng : 
Djalan pembitjaraan. 

1. Mr. Iwa Kusumasumantri se- 
An 4 € 2 bagai penanda tangan pertama dari .akan kembali, kemudian terus | nga 3 8 usul mosi menerangkan, bahwa per 

aturan pemerintah no. 10 tidak adil 
bagi para ahli bangsa sendiri dan   

rena pengharg 

  

menjebabkan salah satu pokok, bah 

wa banjak para 
ka bekerdja kep: 

     

    

   

beda dengan. pen 
bangsa asing. B3 

Ia mengakui, bahwa Indonesia ma 
sih membutuhkan tenaga ahli bang 
sa asing, tetapi jang benar2 ahli 
Galam sesuatu specialiteit dan be- 
tul2 bisa dipakai setjara berfaedah 
untuk bangsa Indonesia, tidak asal 
mempunjai titel sadja dan ,,specia- 
list dalam soal birokrasi". 

2. Sahetappy Engel (Demokrat) 
mengeritik Mr.-Iwa karena tidak 
memadjukan usul2 jang positif se 
bagai pengganti peraturan no. 10 
jang ia minta supaja ditjabut. 

3. Suparno (PNI) belum dapat me 
nentukan sikap dan bertanja kepa- 

Ga pemerintah: Bagaimana putusan 
panitia gadjih mengenai gadji tena- 
ga2 ahli bangsa asing dan apakah 
tenaga2 asing setelah waktu 2 tahun 
dari KMB didjamin pula oleh per 
aturan no. 10 itu? Iapun bertanja-ke 
pada Iwa apakah maksudnja hanja 
mentjabut peraturan no. 10 itu dan 

apakah sudah bersedia dengan peng 
“gantinja? 

4, Musirin (PKI) menjokong w- 
sul mosi Mr. Iwa berdasar, bahwa 
partainja tidak menghendaki sesu- 
atu perbedaan gadji antara tenaga 

asing dan tenaga sendiri, asal ke- 
tjakapannja sama. : 

| SEKITAR SOAL 2 ALIRAN DLM MASJUMI. 

tsir ta" pertjaja ketera- 

Bukan aliran, melainkan perbedaan visie 
M Ta, AI keterangan Mr. Moh Rum dalam pertjakapan dgn pers 

3 li Bes bahwa ada aliran Naisir dan ada aliran Sukiman dalam 
Masjumi sebagai jang telah diberitakan ,,Antara”, Moh. Natsir mene- 

n pendapatnja kepada 
tjaja bahwa sdr. Kum     

KP - 

| Masjumi adalah satu partai poli- 
k dan dalam - menghadapi tiap? 

n politik sudah biasa ter- 
erbedaan visie. Dalam Ma- 
da djuga gang —. demikian. 
api hal itu tidak merupa- 

itagonisme jang dinamakan 
“aliran”. | Dan tiap2 kami 

menghadapi satu 
ada 

   
    

  

orang 
adakan discussi 
soal politik dengan sendirinja L 
jang sesuai paham “dan ada jang 

lapa2 . jang diputuskan itulah 

»Abadi” antara Iain sbb.: saja tidak per- 
etul2 berkata begitu malahan saja kira sdr. 

sendiri akan terkedjut batja apa tertulis dalam pers itu, 

berbeda, dan persesuaiaa dan perbe- 
daan itu tidak senantiasa merupa- 
kan satu garis tertentu - antara 
dua golongan seperti antara Suki- 
man dan saja, akan tetapi ser:ng- 
kali djuga antara Rum dengan 
Sjafruddin, “antara Sjafruddin dgn 
saja dan demikian umumnja antara 
anggauta2 pimpinan partai Masju- 
LM. 

. Akan tetapi ,,semua. perbedaan 

ri.dengan putusan musjawarat dan 

3 jang 
mendjadi pedoman parta?”. Ant. 

faham dalam discussi itu kami achi- ' 

ditunda untuk  dilandjutkan dalam sidang terbuka hari Selasa | jad. Penundaan ini adalah atas permintaan menteri 
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|| teri Suroso pembitjaraan 
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DGWAY : TIADA PESAW 
. DIATAS KA 

  

  

  

Sebulan 

Etjeran 

1 milimeter, Ikolom .....B. 

LANGGANAN : 

Dalam dan-Luar Kota. , 
Ru XL. 

» 00,60 

saus aa 

eco... wo. 

ADPERTENSI : 

00,70 
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1 UTARA: DJANGAN TERULANG LAGI 
KALANGAN PBB SANGAT CHAWATIR | pmszs 

PANGLIMA2 besar pasukan2 Korea Utara dan 
pasukan2 sukarela RRT pada hari Djum'at me- 

nuduh, bahwa sebuah pesawat PBB telah membom 
Kaesong dengan maksud untuk membunuh peru- 
tusan perletakan sendjata Utara, dan kemudian 
menjatakan, bahwa berkenaan dengan itu perun- 
dingan perletakan sendjata diputuskan untuk 
waktu jang tidak ditentukan. 

Kim II Sung, perdana menteri me- 
rangkap panglima tertinggi pasukan   

Iwa Kusumasumantri cs 
pemerintah no. 10 tentang pem 

kepada pegawai bangsa 

urusan pegawai 
bahan? guna mendjawab beberapa 

@ 

. M, Latjuba (Masjumi) menerang 
, bahwa pendirian fraksinja akan 

dinjatakan sesudah mendapat djawab 
an dari pemerintah. 

| Atas keritik Sahetappy Engel, 
Mr. Iwa mendjawab, bahwa ia telah 
menggambarkan bagaimana semes 
tinja materie ini diatur, jaitu de- 
ngan sefjara kontrak antara peme- 
rintah dengan tenaga ahli jang di 
butuhkan. Menurut Iwa tidak seha 
rusnja pengusul sesuatu mosi ha- 
rus bersedia pula dengan lengkap per 
aturan sebagai pengganti peraturan 
jang ia minta supaja ditjabut, sebab 
itu adalah pekerdjzan pemerintah. 

Kemudian atas permintaan men- : 

diundur- 

  

: kasbesar. PBB di 
| Kan, bahwa delegasi PBB pada per-   kan, SD Ant: 

pasukan Korea Utara, dan djenderal 
Peng Teh Huai, komandan pasukan2 
sukarela RRT di Korea, menjampai- 
kan tuduhan2 tersebut serta protes- 
nja dalam suratnja jang dialamat- 
ken langsung kepada djenderal Mat- 
thew Ridgway, panglima tertinggi 
pasukan2 PBB di Korea. 

Dalam protesnja itu Kim dan Peng 
menerangkan kepada Ridgway, bah- 

wa. pemboman atas Kaesong itu ti- 
Gak dapat dipandang ringan dan bah 
wa berkenaan dengan itu delegasi 
Utara tidak lagi akan menghadiri 
konperensi2 perletakan sendjata, ba- 
ik jang direntjanakan untuk hari 
Kemis, maupun jang akan diadakan 
kemudian. A3 . 
Dalam pada itu dinjatakan, bahwa 

pihak Utara bermaksud akan mema- 
djukan tuntutan2 supaja mereka jg 
bertanggung djawab terhadap pem- 
boman2 itu dihukum dan pula akan 
minta djaminan, supaja kedjadian se 
matjam itu tidak terulang lagi. 

Dinjatakan pula, bahwa mereka 
berharap perundingan2 perletakan 
sendjata dapat dimulai lagi. 

Delegasi PBB tak | 
dipanggil kembali 

Sementara itu djurubitjara mar- 

Ookio menerang- 
  

undingan di Kaesong kini tetap ting 
gal dikamp terdepan PBB untuk se- 
tiap waktu dapat memulai kembali 

  

'UU darurat kenaikkan porto dan 
bea diterima : 

Kemarin pagi Parlemen telah me- : 
nerimd penetapan undang2 darurat 
tentang . menaikkan djumlah maxi- 
mum porto dan bea. Dalam peman- 
dangan umum pembitjara Asraru- 
Gin dari golongan buruh menerang- 
kan, bahwa dari kalangan PTT per- 
lu dikirim pemuda2 keluar negeri | 
untuk mempeladjari soal2 tehnik 
dan pos, agar nanti manakala te- 
naga2 bangsa Belanda sudah tidak 
ada lagi, sudah ada tenaga2 ahli 
bangsa kita sendiri untuk menggan 
tikannja. 2 san 

Selandjutnja pembitjara mengu- 
sulkan supaja kepada PTT diberi- 
kan hak otonomi jang lebih luas 
dan supaja diperhatikan pula nasib 
buruhnja. 

Kepala pusat sebagai wakil Pe- 
merintah dalam djawabannja al. 
menerangkan, bahwa PTT telah me- ! 
ngirimkan orang2nja ke Inggeris, 
negeri Belanda dan negeri2 Eropa 
lainnja untuk menindjau keadaan 
pos disana. Tentang hak otonomi | 
jang lebih luas, memang sangat di ! 
harapkan oleh Pemerintah. K 

Kemarin Seksi pertahanan Parle- 
men telah membitjarakan mas'alah 
gerilja Sulawesi Selatan. Utusan 
seksi. tsb. telah djuga mengudju- | 
ngi P. M. Sukiman untuk mengada- 
kan perundingan, RD. . 

- 
  

Perkembangan dagang 
Indonesia—Singapura 

Akan dibivjarakan. 

L.E.K. Averill pembantu sekretaris 
urusan ekonomi tidak lama lagi 
akan diutus oleh pemerintah Singa- 
pura ke Djakarta untuk mengada- 
kan perundingan permulaan “dalam 
soal perkembangan perdagangan an- 
tara Singapura dan Indonesia. Ave- 
rill adalah seorang pegawai jg. pa- 
ling banjak berhubungan dalam soal 
dagang antara kedua pemerintah tsb. 
selama tahun jang terachir. Diduga 
bahwa ia akan membawa usul jang 
akan memberi keputusan pada peme 
rintah Indonesia dalam soal persedi- 
aan dollar dari pemerintah Malaya.     FARD. 

£ 
  agan. 
  

'Perdjandjian In 

Mesir tahun 1936, 
'kan?nja di Terusan Suez. 5   “ Ia mengemukakan pernjataan itu 
dalam suatu rapat umum jang di- 

TARI 

P.M. Nahas “Pitira : 
  

mengatakan 

selenggarakan oleh Partai Wafd di 
Alexandria, berkenaan dengan per- 

  

Malcolm Mc Donald 
di Jogja 

    SER 
Kemarin pagi telah tiba dilapang 

an Maguwo kornisaris tinggi Inggris 
untuk Asia Tenggara Malcoln Mc 
Donald dan disambut oleh S.P. Paku 
Alam, Mr. S. Purwokusumo dan 

lain2 pembesar. Di Jogja dia akan 
singgah hingga hari Minggu, kemu 
dian kembali ke Djakarta. 

Setibanja di Jogja sore harinja dia 
mengadakan penindjauan ditjandi 
Prambanan. Selain daripada itu jang 
akan mendapat perhatiannja ialah 
perusahaan perak di Kota Gede dan 
tjandi Borobudur. 

Lebih landjut dapat dikabarkan, 
bahwa kundjungannja itu bersifat 
tidak resmi. 

Lebih landjut didapat kabar, bah- 
wa direntjanakan djuga akan me- 
ngadakan kundjungan ke Perguruan 
Tinggi ,,Gadjah Mada” Sonobudojo 
dan kraton. 

Pihak  Djapendi telah mengusa- 
hakan pula “untuk diadakan perte- 
muan antara Malcolm Me Donald 

  

dan pers.  Kepastiannja ditunggu 
hingga pagi hari ini. 

— Menteri 'LN Inggeris, Herbert 
akan memimpin delegasi negeri 

nja kekonperensi San Francisco 
bulan depan. f 

  

  

. 

ggeris-Mesir segera diputuskan 
»..... Parlemen Mesir segera dipanggil 

ERDANA menteri Mesir Mustapha el Nahas Pasha 
bahwa Mesir ,segera” akan memutuskan perdjandjian Inggeris- | 

jang memungkinkan Inggeris menempatkan pasu- 

ingatan tahun ke-24 dari meninggal- 
nja Saad Zaghoul Pasha, pemim- 
pin revolusi tahun 1919. 
Dikatakannja bahwa. Mesir telah 

memutuskan hendak menghentikan 
perdjandjian  Inggeris - Mesir itu, 

dan akar memutuskannja dengan 

| Kebudajaen Indonesia 
Datavisasch Genootsch p 

Kursten en Watenschati F 

  

pembitjaraan2, dan mereka tidak di- 
panggil kembali ke Tokio. 

Mendjawab suatu pertanjaan, dju- 
rubitjara- itu menjatakan bahwa di- 
hentikannja pembitjaraan?2 di Kae- 
song oleh pihak Utara itu tidak di- 
anggap sebagai terputusnja perun- 
dingan2 gentjatan sendjata. 

Djenderal Ridgway mengatakan, 
bahwa tidak ada pesawat? angkatan 
udara atau angkatan laut PBB ber- 
ada diatas Kaesong pada waktu ter- 

| Gjadi pemboman seperti jang 'ditu- 
Guhkan pihak utara. —Ant.-UP. 

Reaksi kalangan2 
PBB 

Reaksi pertarna kalangan? PBB di 
New York terhadap berita tentang 
putusnja perundingan? di Kaesong 
itu ialah suatu perasaan ,,sangat cha 

  

  
| 
| 

P.M. Kim IN Sung 

watir” terhadap djalannja kedjadian 

kedjadian. 

Seorang djurubitjara dari sekreta- 
riat PBB dalam pada itu menjatakan | 
bahwa ia masih berharap perunding- 
an2 gentjatan sendjata akan dimulai 
kembali. 

  

Sengketa 

  
Misjak : 

10 Kapal perang Inggeris siap 
Dokumen? A.I.O.C.. diperiksa 

P ERDANA menteri Iran, Mohammed Mossadeg, kemarin dulu mem- 
| “ beri perintah kepada djaksa agung Iran untuk mengadakan pewe- 

Seperti diketahui pemeriksaan do- 
kumen2 tsb. telah ditunda, " waktu 
missi Stokes sampai di Iran pada 
permulaan bulan Agustus. 

10 Kapal perang Irggeris siap. 
AFP mewartakan, bahwa kabar 

tentang terputusnja pembitjaraan 
minjak antara Inggeris dan Iran di- 

| sambut di London dengan dingin sa- 
dja. Selama 2 hari j.l. ini Sir Robert 
Frazer, direktur AIOC, telah menga- 
|Gakan pembitjaraan dgn. anggota? 

y pengurus ATIOC lainnja tentang tin- 
| dakan2 jang harus dilakukan djika 
| pembitjaraan di Iran gagal. 
|- Menurut kalangan jang dapat me- 
Ingetahui maka tindakan tsb. a.l. ia- 
jlah mempersiapkan angkatan laui 
| Inggeris, termasuk djuga 4 kapal pc 

|rusak Inggeris jang kini berlabuh di 
| muara Shat al Arap. 

Dikatakan selandjutnja bahwa pe- 
makaian angkatan perang Inggeris 
baru diperintahkan oleh kabinet Ing- 
geris djika terdjadi insiden2 di Aba- 
dan jang dapat membahajakan dji- 
wa orang2 Inggeris disana. U.P. me- 
wartakan bahwa kini di Teluk Iran 
telah ada 10 kapal perang Inggeris, 

|a.l. beberapa kapal pendjeladjah. 

Stokes di London. 
Selandjutnja BBC mengabarkan, 

bahwa Richard Stokes telah tiba ke 

  
  

pada pers, bahwa Teheran ditinggal- 
kannja dalam suasana persahabatan 

jang sangat baik. Stokes jakin, bah- 
wa suatu. djalau jang memuaskan 
masih akan dapat ditjapai untuk me 
njelesaikan sengketa minjak Iran 
itu. 

  

Kapal USA dilepaskan   

  

di Suez 
Pembesar2 Mesir telah melepaskan 

kapal dagang Amerika sebesar 7.258 
ton ,,Paul Revere” pada malam Ke 
mis, setelah menahan kapal itu sela 
ma 12 djam, atas tuduhan melang 
gar peraturan blokkade “Terusan 
Suez terhadap Israel. 

Para pembesar tjukai telah mengi 
zinkan kapal tersebut melandjutkan 
perdjalanannja, dengan tiada meng 
ganggu muatannja dan memberikan 
kepada kapal itu perbekalan serta 
air tawar. 

telah dilepaskan, setelah kaptennja 
mengadjukan protes kepada kemen 
terian luar negeri dengan melalui 
konsulatnja. di. Port Said. Kemente 
rian luar negeri “ Mesir kemudian 
memberikan instruksi kepada pembe 
sar2 pelabuhan, supaja melepaskan 
Paul Revere”. — Ant. - UP,   

ae aaaanaa | 
segera. Seluruh, rakjat dan segenap 
anggauta kabinet dengan suara bu- 
lat telah menjatakan, bahwa per- 
djandjian tersebut telah melampau 
maksudnja dan telah tiba waktunja 
untuk menghapuskannja, kata Na- 

| has Pasha. 

Dinjatakan, bahwa Mesir hanja 
mau bekerdja sama dengan negara? 
jang menghormati kemerdekaan 
serta kedaulatannja. Parlemen Me- 
Sir kini sedang: recess, dan akan di 
panggil bersidang lagi untuk ' me- 
njetudjui undang2 penghapusan per 
djandjian itu. Ant, - UP, 

» 

  

marin di London. Ia mengatakan ke- | 

Dikabarkan, bahwa kapal tersebut | 

riksaan lagi dari dokumen? AIOC, jang telah disita pemerintah Iran 
dalam bulan Djuni j.l. dan untuk memanggil dimuka pengadilan semua 
orang jang tersangkut dalam pemeriksaan tadi. 

  Me 

416 Pesawat udara utk 
pasukan sukarela 

416 Buah pesawat udara telah di 
sumbangkan selama 14 bulan jang 
lalu oleh rakjat Tiongkok untuk pa 
sukan2 sukarelanja: Dengan djumlah 
ini, maka total djendral telah disum 
bangkan sedjumlah 2.323 buah pesa 
wat terbang. 

Demikian menurut laporan semen 
tara dari Panitia Perdamaian Tiong 
kok. — Ant.- NONA.   

TAHUN VI — NOMOR 481774 

  

   Naa ag NN La aaN Magna anan og 

'Bantuk pawukan2 ke- 
Han amanan " 

Yoshida. 

Djenderal Douglas MacArthur dim 
suratnja kepada . perdana menteri 

Djepang Shigeru Yoshida minta, su 
.paja dibentuk pasukan? keamanan 
jang tjukup kuat untuk memperta 
hankan Djepang terhadap tiap? se 
rangan dari luar, dan untuk mendja 

min keamanan dalam negeri Dje 
pang. 

“kan, supaja Djepang dengan bersan 

darkan clausule jang termaktub dim 
perdjandjian perdamaian jang akan 
ditanda-tangani di San Francisco bu 
lan depan menerdjunkan diri dalain 
hegara2 jang merdeka dalam per 
djuangannja menentang komunisme. 

Surat MacArthur itu disampaikan 

  
(ru Yoshida, jang menjatakan rasa 
“terima kasih pemerintah Djepang 
terhadap usaha2 MacArthur untuk 
kepentingan penjelesaian perdjandji 
an perdamaian dengan tjepat. — 
Ant. - AFP. 

  

Kesibukan membitjarakan 
perdj. perdamaian 

: | Djepang 
Partai2 besar jang mendjadi par 

tai Pemerintah jaitu Masjumi dan 
PNI ternjata tidak begitu gampang 
menentukan sikap terhadap perdjan 
“Gjian perdamaian dengan Djepang. 
Dalam pada itu partai2 ketjil seperti 
Parinira, PIR telah. memutuskan 

(untuk menjetudjui pengiriman dele 
| gasi ke San Francisco tapi melihat 
| dulu keadaan sebelum turut menan 
| da tangani perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang itu. 
PNI setelah mengadakan pembitja 

,raan dengan dewan partainja sela 
ma tiga hari achirnja memutuskan 

| jang serupa djuga. 
|. Kemarin dulu dewan partai Masju 

| mi telah membitjarakan soal ini tapi 
| belum mengambil keputusan, Partai 
| ketjil jang ramai memperbintjang 
kan soal ini ialah Parkindo karena 

| dalam dewan partainja pun ada ali 
jran jang tidak menjetudjui dengan 
| perdjandjian itu dipelopori oleh Mr. 
| Tambunan. 

Partai Buruh akan menentukan 
sikapnja sedang fraksi Demokrat 

|hari ini akan menentukan sikapnja 
pula. — Ant. 

    

Eksport Australi ke 
Djepang « - i 

Neil Sullivan, menteri perdagang 
an Australi, katakan bahwa eksport 
Australi ke Djepang sedjak perang 
Gunia ke-2 berachir terus melebihi 
djumlah import. “ae 

Keterangan Sullivan tadi dimak 
sudkan sebagai “komentar kepada 
protes bahwa telah dikeluarkan lisen 
si import untuk barang permainan   buatan Djepang dan barang tetek 

i bengek lainnja, dan protes bahwa 
i Djepang telah mendjadi negara jang 
|terbanjak memasukkan barang di 
|Australi. — Ant. - Reuter. : 

  

  
kartiko Langenastran. 

Maksud pertemuan itu ialah untuk 
memperkenalkan . diri. Panitia dan 

ji memberikan gambaran -pentingnja 
| pendirian Mesdjid Wakaf tsb. Anta- 
| ra lain dikemukakan, bahwa Mesdjid 
| Wakaf itu menundjukkan kepada 
“ chalajak ramai, bahwa orang mulai 
| insjaf akan kebutuhan beragama. Di 
kemukakan djuga, bahwa makin me- 
muntjaknja krisis moril itu adalah 
alamat baik akan kesadaran umat 
kearah kebenaran, kesutjian dan ke- 
agamaan. Demikianlah Mesdjid Wa- 
kaf di Washington itu menundjuk- 
kan djuga hasrat rakjat di negeri 
dollar itu akan kepentingan orang 
beragama. Maka tidak aneh, bahwa 
pendirian Mesdjid itu mendapat sam 
butan dan bantuan moril dan mate- 
rieel dari seluruh dunia terutama da- 
ri negara2 Islam, terhitung djuga 
Indonesia. Dinjatakan, bahwa pendi- 
rian Mesdjid Wakaf tsb. sama sekali 
tidak ada hubungannja dengan soal2 

politik. Tetapi benar2 didasarkan 
,atas kesutjian untuk beramal. 

Diterangkan, bhanwa selama Ham- 
'ka merantau itu telah mendapat sam 

|butan dan kesanggupan? bantuan 
iberupa uang antaranja dari Medan 
!F 50.009,— Surabaja F 40.000,— dll. 
| Sekarang telah tersedia uang sedjum 
'lah F 200.9000,—, . belum terhitung 
berapa rupijah bantuan dari derma- 

wan di Jogjakarta. Achirnja Hamka 
mengharapkan sebelum Pemerintah 

  

rakjat Indonesialah harus menun- 
djukkan lebih dulu akan perhatian: 
nja. 

Perlu diketahui, bahwa susunan pe 
ngurus Panitia Pusat jang herkedu- 
dukan di Djakarta itu ialah Pelin- 
dung Mr. Subardjo Menteri Luar Ne- 
geri, Penasehat Mr. Moh. Rum, Ke- 
tua Kehormatan Menteri Agama H, 
Wachid Hasjim, Ketua Umum Ham- 
ka dan beberapa orang lagi sebagai 
pembantu. 

Untuk Jogjakarta telah diangkat 
sdr. H. Junus Anies sebagai Wakil 
Panitia tsb. diatas,   

2 Pan sg kaya 
PS ba Mann an ML AN aabna An 9 24 h 

menentukan akan bantuannja, maka |: 

Pendirian mesdjid wakaf di 
- Washington 

Berdasarkan kesutjian untuk beramal 
EMARIN atas usaha Prof. H. Abdulkahar Muzakir dan H. Farid 
Makruf dilangsungkan pertemuan antara Ketua Panitia Pembantu 

Mesdjid Wakaf di Washington untuk Indonesia Hamka dengan para har- 
tawan dan pemimpin? Islam Jogjakarta bertempat dirumah Nj. Bau 

  

P.S.LM, - LS.B. 5 - 2 
Kemarin telah dimulai pertanding- 

an sepak-hola districts-wedstrijden: 
PSSI Djawa-tengah Selatan, dista- 
dion Kridosono Jogjakarta. Babakan 
pertama ini dilangsungkan antara 
Banjumas (ISB), Jogjakarta (PSIM) 
dan PERSIS (Solo). Pwia berhubung 
dengan akan adanja PON II nanti, 
pertandingan ini djuga untuk pemi- 
lihan pemain2 jang akan mewakili 
Djawa-Tengah. 

Sebagai hari pertama dilangsung- 
kan antara kesebelasan Banjumas — 
kesebelasan Jogjakarta, dipimpin 
oleh wasit Mardanung dari Solo: 

Sebelum mengaso stand 2 — 9 un- 
tuk PSIM. Dalam babakan kedua Ba 
njumas dapat membuat 2 goal, se- 
dangkan PSIM menambah kemenang 
annja dengan 3 goal lagi. Sampai 
pertandingan berachir angka 5 —- 2 
untuk kemenangan PSIM Jogjakar- 
ta...Nanti sore akan berhadapan 
PERSIS Solo dan ISB Purwokerto. 

  

— Badai jang menjerang “Jamaica, 
meneruskan serangannja kekota 
“minjak Tampico di Mesico kema 
rin dulu 20 rumah para pekerdja 
stelah roboh. 

  

- Seorang pemain kolongan dipa 
Sar malam kemarin dulu dapat meng 
gondol beberapa hadiah jang luma 
jan dalam satu pasangan, karena 
membawa kolongan sendiri dari rw 
mah jang lebih besar dari koluagan 
jang aslinja. Sesudah pemain il pu 
lang, baru bandar mengetahui bah 
wa 1G kena tipu dan" minta tolong   panitya supaja perkaranja diadili, 

Surat: MacArikur kepada 

Selandjutnja MacArthur. mengata 

"sebagai djawaban pernjataan Shige 

  

     

A 

£ 

     



iadakan at “hanja turut tian 
vak sahadja. Ng s 

LE . meman patut 
inga: memberi 3 

itu beladjar dengan 

: Inn disamping Tn dinas. 

aa jang Cah Lapan itu se 
lah setahun lamanja 
tdnian jang akan datang 

4 antaga, kelinia, hanja. 

.dja. 
: Adilkah nama tabungan apa hi 
Tang kalau tidak diambil ng jang, 

berhak? 
Mudah2an jang 

Dera ikannja. 

Sosrowihardjo. — — sogja. 

| erwadjio "mem 

Garong mulai “Bp 
Ne Na 

“dua rumah, jaitu Are ap Koento | 
dimana pendjahat2 dapat menggon- 
dot perhiasan? dan lain? barang se 

“harga R. 680— dan dirumah Saleh 
ng menderita kerugian R. 7181,—, 

“terdiri dari barang2 perjiasan.. 4 
|. Menurut keterangan jang mempu- 

: njai rumah, Lean itu Base 

| ini tidak di 
hanja 23 

: enukar Pt tentan 
Sr   

| Keadaan Menjbn f 
| “Tentang kerroktatne di Malaya Sir 
5 Malcolm menerangkan, bahwa di Ma. 

| Ha 'hanja ada kira2 5000 -0orang ko: 
jan dipimpin oleh. segerom: 

bolan ketjil, tapi-karena tiga perem 
pat dari. Malay “adalah hutan lebat: 
atau perkebunan karet, maka mudah 

|lah orang: sebanjak itu bertahan dgn 
lama. Ia terangkan, bahwa penind: 

| san anasir2 ini akan makan banjak 
atu. Kira2 dua ribu orang komu | 

(| nis telah tiwas dalam pertempuran : 
dengan. : tentara atau polisi di "Mala   Ana g mendjadi mangsa gerom 
bolan ini sebagian besar orang Tiong 

$ “orang ,,planter”” tag | 
gris telah dibunuh oleh kaum terro 
rist tersebut jang sebagian besar ter 
diri dari orang Tionghoa dari Tiong : 

:|kok, demikian diterangkannja. 
Menurut dapatnja, gerakan ko 

munis di alaya mulai menghebat 
setelah. konperensi Komunis di Cal- 
cutta dalam tahun 1948. Komunis di 
Malaya rupanja tidak dapat pimpi 
nan dari luar, tetapi memimpin sen 
diri, walaupun banjak mendapat ban 
tuan dari luar jang berupa TenaIa 
ta,uang,-atau tenaga. 

Dari orang terroris jang telan di 
bunuh atau ditangkap 9046 adalah   orang Tionghoa, dan selainnja orang 

  

Saja bukannja ,anti tindakan ke- 
2! Kata Ki Hadjar — bahkan | 

itknja, Dilain tempat dan wak- 

perataan terhadap a ang: 

kekuasaan “pemerintah jang tidak 
menghargai parlemennja, berarti ti: 

tegas 

  
h tara 

Mata parlemen Tank Sketap ge- 
Jdung parlemen, jang “diblokkir, .ma- 
ka Ki: Hadjar berkata, bahwa alat2 

dak mi menghargai" negaranja. Dengan 
Ki Hadjar mengulangi penda-/ 

tnja, “bahwa pemerintah wadjib 
ertindak keras dan harus berani 

bertindak keras, dimana perlu, akan 
tetapi 'setjara ',incidenteel", djangan 
“menggunakan tjara seakan2 memba 
talkan sifat demokrasi, jang mendja 

“#dissalah satu dasar mutlak dari 'ne- 
“gara kita. 
Japan hubungan ini - Ki Hadjar 
enjinggung tentang “adanja pera- 

S.0.B. dan “Tarangan mogok, 
jang dilakukan se-olah2 sebagai pe 

"Yi an tetap, tidak setjara insiden- , 
teel, dan “karenanja memberi kesan 
'se-akan2” pemerintah Mp LAE BALI uu 

# D-nja sendiri. 
Peristiwa €TN. 

Tentang peristiwa di Makasar Ki 
Hadiar" “berpendapat, bahwa pemerin 
tah 'sepatutnjelah bertindak keras, 
tetapi'hanja mengedjar mereka jang 
benar2 djadi pemimpin2nja - penga- 
tjauan, atau jang dengan keinsjafan 

"ikut nienga jau danjatau memberon: 
tak, Chususnja, djanganlah tindakan 
pemerintah dalam hal itu 'mengaki- 

| batkan .,perang saudara”. : 
« Sekianlah" keterangan Ki Hadjar 
Dewantoro tentang suasana jang sa 

h | ''ngat Medan san Matan aka, 
PP 

| | Delegasi kebutaan 1 At | 

donesia ke Tiongkok 

3 —'Tjiwangi”, atas DetuNA pe 
HtaH 

Mena diketahui delegasi terse 
tudjuan mu iperkenalkan ke 
n Indonesia kepada rakjat 

1 ri kebudajaan 
dan mc pererat hubungan 

ebudajaar Menara Indonesia dan 
Long 1 

gasi “berOiri dari 25 ahli2 dan 
: aa keb Idajaan, 4 Il. Ri ivai Apin     

i Bea r menung 
AI: Gan bsa kata “ ne 

Na Lake, NN bara Kebudajaan 
Pe — Ant, 

— | sekali mempengaruhi 

"Pemberantasan 

eterangan, al. dari. oran 
hoa jang telah mempunjai 

sana. . ' 
Diterangkannja untuk Helen 

|dungi. mereka sekarang 250.000 
“Torang Tionghoa telah dikumpulkan 

Dalam hubungan 'ini Sir Malcolm 
mengemukakan, bahwa keadaan di 
Malaya masih tetap  'seperti biasa 

f (normaal) tidak seperti gambaran 
jang kita dapat dari berita2 pers. 
“Gerakan kaum komunis itu sedikit 

. penghidupan 
di Malaya, umpamanja panen padi 
meningkat, demikian pula hasil ka- 
ret dan timah. putih. Segala per- 

djalan' sebagai biasa. 
: | Warganegara R.I. jang 

ditangkap. 
Tentang bangsa Indonesia, . (wars 

ga negara R.I.) jang ditangkap di 
Ma laya ia terangkan bahwa mere- 
ka ditargkap karena terlibat dalam 
perusahaan di Senapan ra (jang ber- 
hubungan dengan Bertha Hertoch). 
Katanja banjak orang Indonesia 
jang ditangkap, tetapi telah banjak 
djuga jang dilepaskan. Mereka ti- 

“Idak terdorong oleh faham Komunis- 
| me. tetapi oleh kedjengkelan jang 
timbul dari perasaan . keagamaan. 

/ Ditegaskannja bahwa hal ini adalah 
kedjadian jang terpisah. 

' Tentang kedaaan di Indo-China 
|Sir Malcolm mengatakan bahwa ke 
dudukan militer ' Perantjis- Bao 
adalah kuat sekali. Ho Chi Min 
tidak akan mungkin menang kata- 
nja. 

Tentang Komunisme di Asia Teng 
gara, 'ia berpendapat bahwa penga- 
ruhnja berkurang. 

—. Malaya bantu Inggeris. 
“Tentang keadaan politik di Mala- 

ya, Sir Malcolm terangkan “ bahwa 
penduduk Malaya membantu peme- 
'rintah Inggeris, dengan - Padan 
mentjapai »Sef-government”.' Se- 
"langkah demi. selangkah penduduk 
Malaya mendapat pertanggungan 
“djawab'jang'lebih besar, Demikian 
“Sir Malcolm Mac Donatd. Ant: 

  
133 Orang: ditahan, kare- 

na penijurian kopi 
e Fihak ' kepolisian itna telah 
"berhasil menangkap 33 orang terdiri 
dari tenaga2 lepas (kuli) onderne- 
ming kopi Bantarsari (Kawungan- 
ten) dan 2 orang tukang tadah (he- 
“Ier). Mereka ini tersangkut dalam 
perkara pentjurian kopi dari onder- 
neming tsb. jang menurut keterang- 
an dirugikan sebanjak 2 ton. 

pelatju- 
-ran di Semarang 

Atas initiatief dari N.O. bg: Musli 
mat jabang Semarang, dengan de 
sakan jang sangat kepada Act. Wali 
“Kota dan D.P:D. Kotapradja Sema 

Gjalela disana dibasmi dengan sekuat | 
tenaga. Kini telah didapat 'djawaban | 
jang konkrit dari anggota D.P.D. jg 
bersangkutan, bahwa telah" diperin 
tahkan kepada pekerdjaan Umum 
Kotapradja Semarang untuk melak 
isanakannja. Selandjutnja dikabar 
kan, bahwa kini tengah didjalankan 

Isoal technis pelaksanaan tsb. 

| 

  

wa Masa smua denok an ah Bata 
tie). : Dengan antjaman, Pan 

dalam kampong jang terdjaga. (Jg | 
x 'direntjanakan 400.000 orang). 

usahaan transport pengangutan Dera 

rang, supaja pelatjuran jang mera 

  
ar PRESIDEN GALO PLAZA — NI. ROOSEVELT. 
Dalam kundjungan ke New York baru2 ini Presiden Galo Plasa dari 
“Ecuador (kanan) telah menemui @janda almarhum Presiden Roosevelt 
di Park Sheraton Hotel. Pembitjaraan mengenai pidato Nj. Roosevelt di 

$ "muka tjorong radio. 

    
D 
“dan disampaikan pada ,,Antarar 

soal? jang belum diketahuinja 

nikian pengumuman tersebut, 
segala permufakatan - 

hat dari kami sendiri. 

Pengumuman tersebut jang ditu 
ajukan pada bekas'anggota2 CTI 
selandjatnja menjerukan supaja me 
reka kembali pada djalan jang be- 
nar dan pihak Komando TT VII 
dan Komando Pasukan ,,A” senan- 
tiasa sedia ' menerima mereka da- 
lam barisan angkatan darat. Supa 
ja mereka djangan biarkan dirinja 
dihasut oleh utjapan Judas, pembo- 
hong penghianat. Dengan tegas di 
djelaskan, bahwa Pemerintah pasti 
kerahkan segala angkatan perang- 
nja untuk basmi kaum “ perusuh, 
pengatjau penghianat - dan peram- 
pok, demikianlah - pengumuman itu 
menamakan mereka. - 

Dalam pada itu BPN (Biro Rekon 
struksi Nasional), Staf K, Djawat 
an2 Sosial, Kesehatan, penerangsn 
akan beri bantuannja dalam tegak- 
kan penghidupan mereka semusti- 
nja. Demikian pula mengenai soal 
tahanan dan soal jang mereka se- 
but perwira reaksioner dalam Staf 
SEE Vk didjelaskan pandjang lebar 
oleh Overste Warouw dalam pengu 
muman tersebut. 

Nj. Sukan ati Daud gagal. 

Dalam pada itu Nj. Salawati jang 

kan-,,A: 

telah kembali lagi"dengan air muka 
muram. Walaupun ia tidak hendak 

(beri keterangan apa2 tapi sudah 
dapat dipastikan, bahwa  usahanja 
sudah gagal sama sekali. Dan duga 
an demikian dikuatkan dengan kete 
rangannja, bahwa tidak lagi akan 

tang pengumuman Overste. Warouw 
tjuma dengan ringkas ia katakan: 
»Kalau 'saja hakim, akan saja adili 
orang2 dikalangan'pimpinan2 CTN 
dan AP jang ternjata ada jang se- 
ngadja tidak kehendaki penjelesai- 
an”. — Ant. 1 

Turun dengan 20 pCt. 
Tanda2 menjatakan, bahwa hatsil 

panen padi jang terachir ini turun 
dengan 3074 berhubung “dengan 
mendjalarnja hama tikus didaerah 
Banjumas.   

  

. Diperoleh kabar, bahwa dalam 
minggu ini di Sragen telah dibuka | 
Bank Otonomi atas inisiatief Peme- 
rintah 'Kabupaten Sragen, dengan 

modal R, 50.000.— Maksud dari pen- 
Girian Bank tsb. ialah untuk mem- 
'beri pindjaman kepada pengusaha? 

Jrakjat dalam lapangan perindustrian 
kefjil dan perdagangan, agar dapat 
lebih berkembang biak. 
    

x | Keberangkatannja ditunda. | 

39 Dele 2 Kebudajaan Indonesia ke ! 

terpaksa ditunda keberang.. 

.R 50.000,— Untuk bank otonomi 
1. Selajn dari pada itu telah Naa 
kan usul kepada Pemerintah Pusat 
|via Kementerian Sosial, supaja men- 
| dapat: begroting untuk perumahan 
Teajak sebesar R. 80.000.— £ 

Perumahan rakjat tsb. terutama 
diperuntukkan rakjat jang rumah2- 
nja rusak akibat clash II dan pega- 

| wai2 negeri jang belum mempunjai 
| rumah, Gengan setjara Pe an 

telah kundjungi Komandan Pasu- 

Overste. Warouw-.di- Bone,: 

kundjungi Kahar Muzakar dan ten - 

Warom masih sedia terima 
bekas anggota2 CTLN. 

IDALAM sebuah pengumuman Komando 
Selatan) jang ditandatangani oleh komandarnja Overste 

Pasukan ,,A” (Sulawesi 
. Warouw 

harivini, antara Jain Ginjatakan, bahwa. 
dengan perbuatan chianat dari pimpinan 
jang tidak diberitahukan kepada. pihak AP lehih dahulu 

dan jang 
tidak terlant tikaja bataljon CTN t na 14 Agustus sesuai dengan per 
setudjuan bersama dan hasrai Pemerintah, maka 

CTN Sulawesi Selatan itu, 
akan segala 

setang - dikerdjakannja, dan 

mulai hari ini, de- 
kami merasa tidak terikat lagi pada 

dan keputusan jang telah diambil bersama de- 
ngan CTN Sulawesi Selatan (persiapan B.E. Hasanmuddin) dan seterus 
Rja akan ambil tindakan? menurut pertimbangan Gan fikiran jang se 

x 

  

Walaupun demikian keadaan ini 
tidak merupakan suatu faktor ter- 
penting jang menaikkan harga padi, 
Gemikian kalangan jang lajak di- 
pertjaja. 

Untuk mempeladjari 
pemilihan 

Diperoleh kabar dari sumber jang 
sangat dipertjaja, b@wa pada tgi.. 
26 Agustus j.a.d. ini Ketua, Wakil 
Ketua D. P-D. beserta anggauta2 
dan Pamong Pradja serta Kepala | 
Desa Banjumas akan berangkai ke 
Jogjakarta untuk menindjau proces | 

pemilihan di Daerah Istimewa ini jg 
baru2 “ini dilakukan 

Hiatsil penindjauan akan dipergu- 
nakan untuk didaerah mereka. 

15 Wartawan lidanesia 
ke Balikpapan 

Memenuhi undangan BPM untuk j 

menindjau instalasi dan tambang 
minjak, tadi pagi telah berangkat ke 
Balikpapan 15 wartawan Indonesia | 
dari Djakarta. Mereka akan tinggal 
di Balikpapan sampai hari Minggu 
jang akan datang. — Ant. 

Dalam lapangan itu masih sangat 
diperlukan tenaga muda jang dididik 
mendjadi ahli purbakala. Sampai se 
karang djawatan tersebut diatas ma 

sih dipegang Oleh bangsa Belanda 
jaitu Prof. AJ. Bernet Kempers. 
Sedang dibagian  kesusasteraannja 
dan dibagian barang2 kunopun ma 
sih dipegang oleh bangsa Belanda. 

Maka oleh karena itulah sudah di 
mulai dengan mendidik pemuda2 ke 

arah itu. Demikian sdr. Suwarno se 
'landjutnja. 

Mengenai penggalian2 barang2 ku 
no diterangkan, bahwa dalam ming 
gu jl. telah didapat lontjeng perung 
gu dan umpluk (bahasa Djawa) pe 
runggu disebelah utara tjandi Boro : 
budur. Ditempat itu jang direntja 
nakan akan didirikan pesanggrahan 
ternjata terdapat  banjak barang2 
kuno. Dengan ' demikian besar ke 
mungkinan disitulah tempat biara 
berdiri. Sebab kini sudah didapat 
-alasan (fundament) dan ompak 

dari suatu bangunan rumah. 
Penggalian selandjutnja masih di 

lakukan. Sedang dalam waktu tidak 
lama lagi seorang ahli purbakala da 
ri Djakarta akan datang ditempat 
itu perlu mengadakan pemeriksaan. 

Atas pertanjaan sdr. Suwarno me 
nerangkan, bahwa barang2 jang di 
dapat oleh Dinas Purbakala disim 
pan di Djakarta untuk diselidiki dan 
dipeladjari lebih landjut. Kantor ig 
di Jogja menjelenggarakan perbai 
kan2 bangunan? kuno. 

Achir2 ini, demikian kata-nja, di 
tjandi Ratu Boko terdapat barang2 
kuno dari perunggu. 
Mengenai barang2 kuno jang ber 

asal dari Indonesia jang kini ada di 
luar negeri, seperti dinegeri Belan 
da, Djerman, Inggeris dll oleh kantor 
Dinas Purbakala di Jogja pernah di     tanjakan kepada Pusat Djakarta. 
Tapi belum diketahui bagaimana se 

'landjutnja mengenai pertanjaan ta 
di. 

| Kebun bibit di Widjilan 
Dari Djawatan Pertanian Daerah 

didapat keterangan, bahwa dalam 
tahun ini Gi Widjilan (kap. Nang- 

| gulan) akan didirikan sebuah kebun 
bibit, terutama untuk Gapat meme- 
Hak permintaan2 keperluan kaum 
|tani daerah Adikarto dan Kulon 
| Progo. 

Seperti diketahui, satu2nja kebun 
bibit jang ada jalah di Wonotjatur 
jang luasnja hanja. 10 HA. 

Lebih landjut didapat keterangan, 
bahwa kaum tani daerah Jogja kini 
pada umumnja lebih madju dalam 
soal tanam-tanaman dengan “meng- 

| Peraturan pemberian istirahat 
karena hamil 

3 Peraturan Pemerintah 
pemberian istirahat “ karena hamil 
dan jang berlaku semendjak  di- 
undangkan, 7 Agustus 1951, adalah 
sbb.: 

1. Kepada pegawai wanita jang te- 
lah kawin dan bekerdja pada dja- 
batan negeri, maupun dalam dja 
batan tetap atau sementara, jg 
telah bekerdja  sedikit-dikitnja 

“1 tahun lamanja, dapat diberikan 
istirahat karena hamil “dengan 

tentang   
  

sjarat, bahwa pegawai itu ber- 
djandji siap sedia akan bekerdja 
kembali setelah istirahatnja ber- 
achir. 

Lamanja.istirahat itu adalah 14 
bulan sebelim tiba waktunja me- 
lahirkan anak dan 114 bulan se- 
sudah melahirkan anak atau .gu- 
gur Kandung. 

Waktu istirahat ini dapat pula 
diperpandjang dengan 11» bulan 
kemudian, djikalau dalam suatu 
keterangan dokter dinjatakan, 
bahwa hal itu perlu untuk men- 
Gjaza kesehatan jang berkepen- ! 
tingan jang belum mengizinkan 
untuk bekerdja lagi. 

KANDANG PENOLAK LALAT SAMPI. 
Oten Universiteit Illinois (Amerika Serikat) di Dixen Spring baru? ini telah didirikan sebuah kandang pe 

lalat2 jang 

' 

nolak lalat sampi. Djika binatang? itu masuk kedalam kandang, maka mereka itu tidak 

latarg itu dapat dihalaukan — ANP, 

lagi dihinggapi oleh 

Selama “waktu istirahat terse- 
but pegawai wanita jang ber- 
Mnskutan mendapat gadji penuh 
serta penghasilan? jang sjah. 
Djika pegawai wanita jang ber- 
sangkutan mengabaikan  per- 
djandjian termaksud dalam 'pa- 
sal 1 dan tidak bekerdja 
kembali dalam masa 6 bulan se- 
telah istirahat berachir, maka se- 
mua gadji dan penghasilan lain 
jang telah diterimanja selama 
masa istirahat itu, dengan tidak 
bersjarat ditagih kembali dan 
istirahatnja itu dianggap seolah? 
diberikan sebagai istirahat dilu- 
ar tanggungan negeri. Ant. 

Keris IDen Rochdjaja 
Kawedanan Bogor dibandjiri oleh 

ratusan Orang, karena disitu oleh 
wedana ditahan sebuah keris berna 
ma Den Rochdjaja, jang katanja te 
aa dilahirkan oleh seorang ibu ma 
inusia. Keadjaiban ialah jang mena 
rik banjak orang tersebut, apalagi 
karena ditjeritakan, bahwa keris jg 
dilahirkan oleh manusia itu katanja 
dapat menjembuhkan orang dari ber 
bagai penjakit. 

Dimasa: banjak orang kehilangan 
pegangan seperti sekarang ini weda 
na merasa wadjib untuk menahan 
keris itu, katanja untuk mentjegah 
lebih Tuas tersiarnja. kepertjajaan jg 
bukan2. -—— Ant, 

Kijai Abdul Halim ke 
Djakarta 

Berhubung Gengan peristiwa pe- 
nangkapan? atas diri 11 pemuka Is- 

  

Kjai Abdul Halim, ketua Umum Per 
Satuan Umat Islam (P.U.I.) dan ang 
gota DPRDS Propinsi Djawa Barat 

Itelah pergi ke Djakarta untuk mem- 
bitjarakan peristiwa tsb. dengan in- 
stansi2 atasan. 

Sebagai diketahui, dalam surat jg 
Gitudjukan kepada DPRDS itu Abdul 
Halim telah meminta perliatian atas 
kegelisahan penduduk di Madjaleng- 
ka sekarang, — Ant. 

  
Barang kuno dikete- 

mukan 

Dalam penjelidikan halaman tian- 
di Borobudur baru? ini telah dike- 
temukan barang2 kuno berupa gen | 
to (klok) jang berbentuk stupa di- 
bikin dari perunggu berukir bagus 
tingginja 46 cm., garis  mene- 
ngahnja 30 cm tebal perunggu 4 cm 
dan beratnja 20 Kg. Selain itu di- 
ketemukan pula periuk tanah jang 
garis menengahnja 15 cm.   seperti biasa mendjadi gangguan bagi. binatang itu, tapi oleh sebuah mesin semprot otomatis Barang2 ' tersebut 'kini 
dikantor Prambanan, 

lam di Maadjolengka baru? ini, maka" 

| 
disimpan | tam”, 

Llove — 

      
  

  

Temaga Imiid#"dibutahkan dlm Dinas 
2... Purbakala 

Pimpinan masih dipegang Belanda 
ERHATIAN pemuda? kita terhadap kekunoan sangat kurang sekali. 
“Sampai sekarang baru ada 3 pemuda jang dididik di Djakarta dalam 

dinas purbakala. Sedang di Jogja hanja ada seorang sadja. Mereka it 
selain bekerdja dalam “Djawatan Dinas Purbakala 
dengan mendapat beaja dari Pemerintah. Demikian 
warno dari Dinas Purbakala kepada wartawan ,,K. IR", 

djuga disekolahkan 
keterangan sdr. Su 

  

gunakan bibit2 jang baik serta pe- 
tundjuk2  dari-pihak jang berwa- 
djib, terutama - setelah merasakan 
bahwa hasil2nja lebih memuaska 

TKP Kotapradja meren- 
tjanakan 

Beaja Pemilihan Umum ang 
gauta DPR Kotapradja. 

Dalam rapat pengurus TKP Jogja, 

karta baru2 ini. telah dibitjarakan 
djuga selain soal2 pekerdjaan sehari- 

hari, djuga direntjanakan akan ada 
nja waktu pemilihan umum DPR 
kotapradja jang diduga akan dilaku 
kan pada bulan Djanuari 1952, 'sesu 

' dah pemilihan umum anggauta DPR 
daerah selesai. 

Direntjanakan 

R 120.000,— 
Seperti diketahui, beaja untuk pe 

milihan umum anggauta DPR daerah 
untuk kotapradja sadja pada wak 
tu ini kurang lebih R 140.000,— 

Djapendi sebarkan surat 
selebaran dari pesawat 

terbang 
Kemarin pagi dari pesawat “ter 

bang. AURI telah disebarkan diatas 
kota dan daerah Jogja puluhan ribu 

Surat2 selebaran ' jang dikeluarkan 
oleh Djapendi jang isinja mengingat 
kan kembali- kepada ra'jat, bahwa 
sa'at pemilihan pemilih anggauta D 

IPR Daerah sudah dekat jaitu tg. 27 
| Agustus. 

Diandjurkan, supaja orang2 jang 
berhak memilih sebagai pemilih 
umum dalam waktu jang pendek ini 
berdujun2 ke KPS2 untuk minta su 
rat-surat tanda pemilih umuri. 

Selebaran itu menggunakan baha 
sa daerah. 

Peladjar ekonomi Jogja 
Eperhatikan penjamakan 

kulit 
Sedjak hari Selasa jl. para 'pela- 

djar S.M.A. “Ekonomi Negeri “di 
Jogja mengadakan penindjauan di- 
tempat penjelidikan kulit “didjalan 

beajanja. sebesar 

  

  

Tugu Kulon. Peladjar2 tsb mendapat 

pendjelasan dari pihak pengurus kan 
jtor tadi tentang keadaan pekerijaan 
'dan penjamakan kulit. 

Menurut keterangan sdr. Amit, 

pemimpin kantor tsb., para peladjar 
akan mengadakan penindjauannja 
berturut2 sampai hari Saptu. 

Mengenai pengiriman tenaga ahli 
dalam lapangan perindustrian oleh- 
nja diterangkan, bahwa. dari Jogja 
akan berangkat dua “orang.  Ja'ni 
sdr. Amir “sendiri dan sdr. P. Su- 
dibjo. Kapan rombongan itu akan 
meninggalkan Indonesia  menudju 
Amerika belum dapat dipastikan. 

Kabar jang diterima menjatakan 
rombongan ahli. jang dikirim untuk 
beladjar diluar' negeri “ada 5 orang. 

Sangat boleh djadi mereka -akan- 
berangkat dalam bulan jad. ini. 

Hasil sajembara dan 
tebakan PMI 

Pada sa'at penutupan- Pasar MWa- 
lam terbuka 17 Agustus hari Kertiis 
malam jang lalu, di Stand Expasisi 
PMI tjabang Jogjakarta  diurram- 
kan hasil2 sajembara dan tebekan 
jang diadakan oleh PMI “dengan 
maksud untuk memperkengsikan' dan 
memperluas pengertian  turijuan2 
PMI. 

Tentang Ma PMI 
mendapat hadiah pertarga jalah 
Karso dari Sosrowidiajan, kedua 
L. 'L. Maya, Bintarany, ketiga 
Pudjiastuti Bausasran dan sdr. 
melan dari Godean. 

Mereka menerima hadiah bahan? 
pakaian sedangkan 9 orang, lagi 
mendapat hadiah hikjuran. 
Pemenang? tebakan PMI 

pertama jalah scy. 
djar SMA Bopkri, jang kedua Pandu 
Klintji Wiroguuan, sedangkan. ' 5 
orang lagi merjapat hadiah peng- 
hibur. 

Tjeramah ,,Dewa Rutji” 
Tanggal 26 jang akan Gatang djam 

18.30 akan diadakan tjeramah |,De- 
wa Rutji” di'“Klitren Kidul No.62. 

Tjeramah «itu Giselenggarakan. 
oleh Perhimpunan Theosofie Tja- 
bang Indonesia Lodji ,,Dharma' dan 
jang akan perbitjara ialah sdr. Wir- ' 
joatmodjo. 

Apotheek 
BUKA. hari - Minggu tanggal 36 

Agustus 1951 apotheek »SANITAS" 
djam 0900 — 12.00: 

SINGKAT JOGJA 
Pengurus Biro Penjelenggaraan 

Urusan Rekenstruksi Jogja diketuai 
oleh S. P. Paku Alam, sedang wa- 
kilnja ialah K.R.T. Notojudo Gan 
sekretarisnja' Hadibroto Kretihojo. 

Tanggal 1 —?2 Sept. jang akan das 
tang akan dilakukan penutupan 
Kursus. Kader Koperasi jang. dise- 
lenggarakan dina Te Korea. 
Jogja. : 

jang 
sdr. 
sdr. 
sar. 
Ka- 

jang 
Sukarno, “pela- 

SENI SONO: ,, Union Pacifis "Bar- 
bara: Stanwijek, Joel' Me Crea' 55.17 
tahun. 

INDRA: ,,A Song is Born” Danny 
Kaye, Virginia Mayo. — berwarna. 
REX: Girl of the Year” Joan Caul-. 
field, Rob Cummings — 17 th. 
LUXOR: . |, Yellow ' Sky”. Gregory 
Peck, Anne Baxter, Richard Wid- 
mark. -—— Segala umur. 

SOBOHARSONO : ,, 3adjak Laut Hi- 
» Pedro. Armendaris, June Mars 

13 tahun,  



   

  
   
   n bei Os. dibawah protek ra 

— Ant. - Reuter. «    
   

    

   

    

  

SU Abi “into falak Wire. & MTikhov 
f menurut surat kabar »Komsomols- 

ta anus kaan nan 
bahwa Ingg geris tidak akan  melepas- 

ik Abadan, jani suatu industri penjaring 
“Gan jang didirikan dengan' modal peme- 

am AL Dinjatakan pula dalam statement itu, bahwa 
pemerin! h Inggeris akan mempergunakan: kekuatannja un 

i?2 ana Inggeris jang ada di Abadan. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa pe /   

“ : “300 m sehari. 

Idjungi Swiss: 
i |dari-sana kembali | 

PSR AFP. $ 

(Mangsuvre) Bni aroa' di 

(Nia telah menjelesaikan latihan2 ang 
L katan lautnja dengan sempurna, jg 

merintah Inggeris setiap saat her- 

  
ji jan2, sungguhpun perutusannja jang 

dipimpin. oleh menteri ha 
Kk 

pula, bahwa pemerintah . Inggeris 
tidak merasa optimistis dalam hal 
ini. 

Dikatakan pula, bahwa LALO.C. 
telah terpaksa menarik pegawai2-- 
nja dari tambang2 minjak, akan te- 
tapi dalam pada itu kongsi tersebut 
telah menginstruksikan supaja pe- 
gawai2 jang terpenting tetap ting 
gal di.Abadan, agar setiap saat siap 
-mendjalankan pekerdjaan. “A.IL.LO.C. 
sesuatu dengan keputusan Mahka- 
.mahs Internasional di 
ja'ni “apabila pemerintah Iran me- 
mungkinkan na bertindak de- 
'mikian. 

  

    

    
   

  

   
   
   

   

  

   
   

  

   

  

    

   

a menempuh 4 ik sebesar: 

.Selandjutnja mere Nata mengun 
n Tjekoslowakia dan 

ndia. Ant. 

  

Laut Tengah 
“Inggeris, Amerika aa dan Ita 

itu statement terse but benditaatan 

  

Dena Op Nana, kesimpulan, | diadakan selama 7 hari mengenai 

  

ja diplanet-planet Mars dan Ve- 
“terdapat binatang? dan tumbuh- 

tumbuhan. Tikhov mengatakan bah- 
wa mungkin sekali ada micro-orga- 

ps Slam -diplanet2 Jupiter, Saturnus, | 
“arena 'dan Uranus. Peori ini ada-— h 

: Gan osimpulan jang -ditariknja dari 
5 ahli? ilmu PER, 

bahwa micro-organisme 'itu 

   
   
   
   

     
      

   

    

-penjapitan randjau2 dipantai Selatan 
serta Barat Sicilia. 

djumlah besar randjau2 laut, jang ' 
(diletakkan di 3 daerah dan member 
sihkan saluran2 jang: 
'pal2 dipelbagai pelabuhan Sicilia, 

serta 10 buah kapal Inggeris, 10 ka. 

  

        

     

     
   

   
   

ps hidup dalam Neng (tidur da- 

  

D 
daerah Timur T 

Le
an
 

   

aji & Tensi la Maan: commonwealth bisa turut 
IKABARKAN - “dari London. pada hari: “Kemis, bahwaskini: telah “se- 

lesai disusun .rentjana untuk membentuk suatu dewan . pertahanan 

AsLO.C. tarik pegawai?nja. 

Anglo - Iranian Oil Company te- 

lah memerintahkan pengungsian se 
Juruhnja dari semua "pegawai bang- 

1 1 (sa Inggeris dan-bangsa2 -asing lain 
Sila Ma inja dari semua tambang minjak di 

5 daerah Iran Selatan. - tersebut ikut | 'Djamlah orang. jang: akan diung 

'Sikan ini ialah 226 orang dari tam 
(bang? minjak, 42 orang dari pela- 

'Mereka telah Saanbreit an se ' 

Dalam manceuvre 

  

Mali dan 2 2: an. Ameri 

BNN AKN £ $ “dan 180 orang “pegawai? “bangsa 
| p : “India dan Pakistan. Untuk keperiu- 

an pengungsian ini mereka akan me 
g nempuh djarak 800 mil “dengan. me 
numpang mobil? kongsi Merana 'me 
lalui Abadan. 

Menurut berita tenachte dari Te 

pada hari“ Kemis 

| Ibuhan minjak kasar Bandar Mashur 

“heran, pengungsian ini telah dimulai 

    

     

    
   

     

     

   

   

jang merapunjai K 

an ini adalah hasil kompromi antara 

Amerika/Serikat “dan Inggeris menge 

inai pertahanan daerah Laut Tengah 

dikemudian hari dan mempunjai hu- 

. bungan rapat pula dengan rentjana2 
pertahanan djenderal Eisenhower. 

h dibawah pimpinan seorang komandan Inggris, 
bungan dengan system pertahanan Atlantik Utara. 

Rentjana susunan" basa pertahan 

  

   

sukan? Inggeris di Timur Tengah. 

kemungkinan ikut sertanja 
dan Israel dalam dewan 

“Kini "mendjabat panglima “besar pa- : 

' Renfjana ini djuga mengandung | 
Mesir | 

komando | 
tersebut dikemudian hari. Ja'ni se-' 

| telah pertikaian antara kedua nega-: 
ra tersebut berachir, dan djaga ke-: 

ye 

| kepada Djepang 

“Serikat, bahwa 

djuga. — “Ant. - 

ematak Kanak Birma 

Pemerintah Birma baru2 ini telah 
memberitahukan Kepada Amerika | 

- tiap2 perdjandjian 

     
     
   

  

       

  

| fjis dan. dasrah kekuasaannja akan 
“memb entang sampai Turki. Dewan 

Ikaniberada dibawah ' komando 
jenderal Inggeris, mung: | 
Sir Brian Robertson NE 

     

Surat “dari ibu 
ANAK2KU, 5 
Peringatan. Hari Proklamasi telan | 

di belakang kita. Ada beberapa pute | 
ra Kawanku jang mengirimkan pe 
mandangan dalam kotanja masing2. 

Diantaranja sdr. Rindarto dari" Kuto! 
— ardjo telah: mengirimkan gambar? 

perajaark Proklamasi dalam kotanja. 
— Ibu kira-semua tempat: tentu mem 

| peringatan biarpun ibu tak dapat ber 
keliling .menjaksikan serta ikut ber 
gembira. dengan kamu. 5 

                            

   

   

  “usia Negara kita bertambah insjaf 
pula putera?nja akan arti Kemerde . 
kaan. Sehingga “ pengalaman? jang 

| gandjil2 tak akan terulang lagi. 2 
| Jangkah 'jang baru “kamij indjak ta 
| hun jang gemilang dimukamu 217 

| Ada lagi putera Kawank ang ang 

    

         a dari Saman IL Gusti " 1 L PE 
ra. Itu baik sekali dan kapan anak2 

“ialah sebagai dib awah ini. Kirimkan ( 
(LA foto jang sudah djadi gambar..Dan 
T anak?ku, ada ren 

te tuk mengumpulkan. ambar2 (foto) ' 
| serta karangan2 jang “dapat ibu 

  

    
        

    

“at dalam lembara: RUN k tjerme seperti jang ibu katakan ta || ku/pada peringatan sam tahun jang Berburu-burulah “mereka mendapat di kepada ju Tati? Dan teman2 ini 5 akan datangi. |kan Djono. Dengan tangan diping ikut berdjasa pula, sambil. menun 

  

N ne #nak2 Na imtdailah ! 

  

    

     

   

    

Ea Selamat beladjar dan 

4 sampai bottom Mean: 23 
: PA , Bu N 

    
          

be, Arab 
4 Kata. penghubung. " 

2— 9 Tea bangsa. 
yh 

| dan Ausiralia. 

an. 
pembitjaraan dalam 

peristiwa 5 
oleh ju Tati, kakak dik Djono. Tak ketinggalan pula Djono membantu 
menjediakan 'api untuk memanaskan panggangnja. Mereka sibuk sekali, 
karena malam harinja -akan-datang' banjak teman ajah suntuk merun 
Gingkan tentang peringatan Hari Proklamasi. 

.Ia lari kesana melontjat kemari, mengambil arang dan Jaingnja. 

| Tiba2.ibu berkata: 
jang dibelakang rumah itu-agaknja 

ng 'Ibu.ingin seka |! 
Nah, semoga dengan bertambahnja an Nana Gan napa Hal nga 6 

djuga ibu selesai berkata dik Djono ! | pohon tjerme itu gundul. Dengan ha 
telah lari keluar entah kemana. Ibu 'ti jang puas mereka turun dan dgn 

. tak memperhatikan sikap dik Djono 
| jang tiba2 itu. Dan apa jang diper 
(buat adik ketjil ini? Ia lari ke hala ! 

: - man, dimana pohon tjerme itu me 
i lambai-lambaikan buahnja jang 2 
ining masak itu. Lama ia berdiri di ' gil “ibu. Bu, bu, Djono telah dapat 
.bawahnja sambil berfikir. ,Alangkah menghabiskan tjerme. “Mana opah 

| senang hati ibu djika aku dapat mem ja? Ibu-terkedjut tapi..... setelah 
| bantu menghabiskannja.: 

tak kuat menghabiskan buah jang 
amat banjak itu. O, ja ada akal. Biar 
iku panggil teman2 disebelah untuk 

T mengirimkannja E Tentang. sjaratnja Se puma makan”. 1 
Dengan tjepat ia lari kerumah te ' lah kau bawa kemari, tetapi disim 

| tangganja: disebelah. Dari djauh ia | Pan dalam perutmu? Astaga! 
Mari Ibu Un | telah berteriak — 

— lekas ikut aku. Sangat kebetulan. ! 
u mu | Ketika Djono berteriak tadi, 

tahunan “Kawan | sedang bertengkar berebut kelereng. 

| Baik djuga djika anak telah mu |gang ia berbitjara ditengah kawan2. 
ai lai. dengan pengiriman gambar: -dan | (nja. ,Hai, dengarkan” katanja ', 

$ karangan itu agar ibu dapat menju. ku.ingin menghabiskan. buah tjerme rah tampaknja sun serta mengira-ira berapa besar | jang telah masak itu”. 
kiranja lembaran peringatan itu. | tjungkan djarinja kearah pohon itu. memang telah berdjasa, 

"Kita dapat berdjasa djika kit 
dahulu surat. ibu utk | tu ibu untuk menghabiskan buah itu. 

Mari ikut”. 

.Ha, ha, 'haaaa, teman2 tertawa gi 
yang. 

140—1fKata pengganti nama. 

3 Tn 'KEKANAN. 
102 — .8 tiap? machluk mempti- 

  

Berdasarkan persetudjuan kompro mungkinan ikut sertanja negara? | perdamaian dengan  “Djepang jang 
“rai antara Inggeris gan Amerika ini, | anggota Commonw wealth Inggeris jg | tidak memuat pembajaran2 kerugi 

| dewan pertahanan ' Timur. Tengah | mempunjai kepentingan di Timur | an perang tidak dapat diterima oleh 
- tersebut akan djuga meliputi Peran | Tengah, seperti Afrika Selatan | pemerintah Birma. 

Kerusakan? jang diderita oleh 
Birma disebabkan oleh peperangan 
dengan Dijepang telah ditaksir dgn 
resmi sebesar 18.291.000.000 .rupee. 

1 — Ant. - Reuter. 

  

“Rentjana ini ak: pula mendjadi 

ang Dewan              

     

  

          

    

J0NO seorang 5 Ap laki2: sjahgi baik: budi pekertinja. Dalam kepan 
duan i termasuk pemula (Pandu ketjil) jang teradjin. Nah, ada 

g lutju sekali. Pada Suatu hari ibu memasak kue, dibantu 

  

Giat dik Djono membantu. 

»Tati, tjerme Sebentar: sadja adik2 itu"memarn-   Lajat pohon serta menjerbu buah jg t 

yamat banjaknja itu. Sebentar pula t 

menghabiskan........ Belum | 

langkah jang tegap mereka menudju 
dapur, dimana ibu asjik “membakar 
kue. & 

Dari djauh mereka telah memang ! 

  

Tapi: aku mendengar tjeritera Djono dan 'ka 

wan2nja jang an itu ibu tertawa, 
gelak2. 

0000000, djadi buah tjerme itu te 

Tono, Tuti, Hary! 

mata besar”, aku telah berdjasa, bu- 
mereka kan membantu ibu menghabiskan 

djuk teman2nja satu persatu. Te 
'Ibu man2 jang tak bersalah itu agak ma 

Ba Djono'' tapi.. 
Djono menga tiba? ibu berkata: ,Nah anak2: Kau 

tapi itu ka 
a ban rena salah mengerti dari anak ibu 

si Djono ini. Nah sebagai La inilah 
kue bagimu”. 

TG 5 Ibu membagikan kue tersebut jang” 
Aa - (diterima dengan mata berseri-seri. 

Kepada - dik Djono ibu menambah 
sedikit perkataan: ,,Djika ibu berbi | 
tjara baiklah kau tunggu dulu sam 
pai ibu selesai hitjara. Sebab: djika 

i engkau tergesa-gesa melakukan se 
C0 Isuatu, maka akan tak baik akibat 

nja. Nah, sekarang pergilah berma 
, Jinsmain dihalaman, tapi kalau perut 

: »g mu sakit nanti, djangan menangis 
“karena itu salahmu sendiri”. s3 te 

| Djono mengangguk dan dalam Ba 5 
ti ketjilnja ia berdjandji tak akan 
'berbuat seperti jang baru sadja di 
kerdjakan itu. Teman2njapun dgn. 
|puas'keluar dari dapur sambil nieng 
gigit kue jang baru diterimanja. 

.Tak ingat lagi mereka akan per 
jkelahjan merebut kelereng tadi.   

  

| Dan bagaimana dengan ibu dan, 
"Tati? Mereka ketjewa djuga kare | 
Ina tak djadi membuat stroop tjerme 
seperti jang mereka idamkan. 
Pun ajah dan kawan?nja ikut men | 

| derita akibat perbuatan dik Djono. | 

8 -—4 Kebiasaan, 

  

njainja. 
9 —4 aan pengeras suara,   BUDY — Soto. 

@ 

      

   

  

sedia membuka ' “kembali Men 

   

    
   
    

-Den 'Haag, | 

masih te aa bu 

      

  

  

       

  

   Marun dadang : 

Djuru bitjara: 

geri Inggeris 1 

mera Neon : 

   

    

   

   

   

nterian luar re 
gkan, bahwa 

ri luar nege 

   
  

        

    

   

  

   

  

   

     
tiaake benak 4 ntu telah 5 entaban utk 
pembitjaraan perdjandjian Inggeris. 
— Mesir. 

Djuru .bitjara katakan bahwa pen 

dapat Inggeris bahwa pintu untuk 

mengadakan pembitjaraan. masih ter 
buka telah djuga ditegaskan -oleh 
Sir Ralph Stevenson, duta besar Ing 
geris di Kairo, baru2 ini. Dia seterus 
nja katakan bahwa Morrison dalam 
supaja pembitjaraan2 dilandjutkan. 
pesannja .menjatakan  keinginannja 

  

menjatakan, bahwa kaum pengang 

--harga2 terus membubung tinggi. Di 

'»Krashny. Flot'" kbolina 
Turki » 

Orang . angkatan “laut. Sovjet, 
UKr ashny /Ktot” “menjatakan bbahw a 
Ikaum petani Yurki pada umumnja 
yaender ita bahaja kelaparan jang kro 
His, sedangkan pertempuran? vantara 
kamn petani dan pasukan? polisi ma 
kin hari makin mendjadi-djadi. 

Surat 'kabar tersebut - -selandjutnja 

Sur di 'Purki “kini telah mentjapai 
djumlah sebesar 2.000. 000, sedangkan 

katakan, bahwa Amerika telah men | 
djadikan Turki suatu daerah lapang 
an2 terbang militer. Mereka djuga 
memperluas angkatan laut Turki dan 
memperbanjak pelabuhan2nja, se 
dangkan usaha2 untuk memperluas 
djalan2 kereta api- pun diarahkan ke 
pada maksud2 strategis, demikian 
»Armada Merah". — Ant.- UP. 

  

“Birma tidak ke San 
Francisco 

Djurwbifjara pemerintah Birma 
menjatakan, bhw Birma tidak akan 
ikut 'serta. kekonperensi -perdjandji 
an “perdamaian dengan Djepang di 
San Francisco. 
Dikatakan, bahwa keputusan jang 

demikian ini “diambil setelah mem 
peladjari dengan seksama tekst ter 
achir dari: EN perdjandjian itu.   — Ant. - Reuter — Ant. - UP 

|(masukan-bagian dan 
"bersangkutan kepada KPUI dalam | Tjukai gula 

Pembentukan Tentara Djerman 
Perantjis. minta dipertjepat 

K 'ABINET Perantjis kemarin dulu memberikan instr uksi kepada 
: para delegasinja jang akan menghadiri konperensi “Dewan “Pakt 
Attantik di Ottawa, untuk mendesak dibentuknja “pasukan sbersendjata 

| bali staf umum Djerman. 

Djerman dalam rangka tentara untuk selang "Eropa. 

Dalam pada itu Perantjis mene-: 
gaskan lagi keberatannja mengenai 
pembentukan tentara jang. merde- 
ka untuk. Djerman. Meskipun tak 
ada komunike resmi jang dikeluar 
kan mengenai sidang kabinet Pleven, 

dikabarkan, bahwa kabinet telah 
menjetudjui, tak. akan dibentuk kem 

bali tentara Djerman, sebelum di- 
masukkan dalam teritara, untuk selu 
ruh Eropa. 

Tetapi kabinet telah menjetudjui, 
bahwa barangkali tak mungkin un- 
tuk memegang teguh sikap jang 
telah diambilnja terlebih dulu, un 
tuk membatasi kesatuan2 Djerman 
hingga 5.000 orang setiap pasukan 

nja. Sebagai pembalasan terhadap 
konsessi2 jang diberikan oleh  Pe- 
rantjis untuk djumlah tentara Djer 
man jang lebih. banjak, telah dipu- 
tuskan, bahwa harus diberikan dja- 

minan2 terhadap bangkitnja  kem- 

  
Panitia jang terdiri dari orang2 

ahli akan mengadakan pertemuan- 

Ia pada hari Senen, bertempat di 
enterian pertahanan, untuk mem 

persiapkan sikap jang. akan: diambil 
oleh Perantjis dalam pertemuan 3 
Besar Gan konperensi Pakt Atlan-.   bulan depan. 
tik di Ottawa, jang akan “diadakan 

ala UP. 

  
  

  

  

UNTUK memudahkan pekerdjaan 
kantor Pos, maka kepada para peda 
gang buku dan penerbit oleh Kantor 

Pusat Urusan Import kini diberikan 
kelonggaran untuk mengambil kirim 
an2 buku berupa ',,kiriman R” (R- 

stukken), paket dan sebagainja dgn 
tidak menundjukkan ' paktur?2 dan' 
surat2 keterangan “bagian kepada 

| KPUI lebih dulu, akan tetapi tjukup 
dengan | menundjukkan dokumen? 
kepada pabean. 

Sebaliknja  diwadjibkan . kepada: 
mereka 'ini untuk memadjukan atau 
mengirimkan surat2 keterangan pe 

Bea keluar 

  paktur2 jang 

waktu 7 hari sesudah barang diteri 
ma. 

Jajasan importur buku dan 
penerbit. 

Sementara. itu, mengenai pemben 
tukan suatu Jajasan untuk mengu 
rus kepentingan importur buku dan 
penerbit dapat dikabarkan, bahwa 
sambil menunggu keputusan Kem. 
PP dan K untuk sementara telah-di 

tundjuk sebagai Direktur dari Jaja 
san tersebut Makboel dari Kemente 
rian Perekonomian, dan berkantor 
di Djakarta. — Ant. 

Export kopra 

Menurut angka2 sementara dari Ja 

jasan Kopra, export kopra dalam bu 
lan Djuli 1951 berdjumlah 54.776 ton 
(bulan jang lalu 46,278 ton). Kopra 
jang di-export ini berasal dari: 

    Program pendidikan :utk 
Asia Tenggara dan 

— Afrika 
Badan pekerdja Dewan Pemuda 

Sedunia . (World Youth Assembly) 
pada hari Kemis menerima baik pro 
gram pendidikan jang” akan didja 
lankan di Asia Tenggara dan Afrika 
dengan maksud ,,untuk mendjauhkan 
pemuda2 dari daerah2 itu dari pe 
ngaruh komunisme” dan untuk me 
ngurangi djumlah orang jang buta 
huruf. 

'Pusat2 pendidikan experimentil 
akan didirikan di Afrika dan Asia 
"Tenggara setelah diadakan perhu 
bungan dengan organisasi2 pemuda 
dan pemerintah2  didaerah-daerah ! 
itu. — Ant.- AFP. 

  
  

— Kemarin dulu di Washington te | 

lah ditandatangani perdjandjian | ! 
persaudaraan, “perda igangan dan | 

navigasi-antara USA dan Israel. | 
Kalangan resmi Belanda merasa | 
heran, karena Djepang tidak akan | 

bermaksud mendirikan kedutaan | 
besar di Nederland, tapi tjuma | 
kedutaan “biasa, seperti jang'ter | 
siar kemarin dulu. | 

: | 

| 
| 

  

Ibu: serta adik Kawanku Ta ber | 

  

  

»Tapi bu”, kata dik Djono dengan ' Pohon njur namanja asli, 
S'lalu bermuka manis berseri. 

Sepoi sedjuk angin meniup, 
Lemah gemulai daunnja melambai, 

hidjau berumbai - umbai, Pandjang. ..... 
HN Gemereik OA, sa ju-sajup 

Buahnja kuning bagaikan emas, 
Pes an ketjil-tak' terbatas, 

Kau mendjadi suatu 

Kau mendjadi tanda 

Bagi Negara Indonesia... 
Jang merdeka tetap aman 

kemegahan 

kedjajaan, 

duka tjita. : 

3. Teman2 - dari Wileso" Piodis | 
mendapat hadiah pertama untuk | 
gerak djalan S.R. jang diselenggara | 
kan guna menjambut hari. Prokla- | 

' jmasi. Selamatlah. | 

Berita keluarga Kawanku | 
1. Adik Husna Lely . dari taman Lelutjon | 

Kanak2 sekolah rakjat: Netral men AB , in dapat hadiah.pertama dalam perlom | Mardi : Saja dapat membuat kali 
baan njanjian untuk Kanak2 jang di mat dengan kata ,,kala”. | 
selenggarakan oleh P.M.I. sebagai »Dikala sang surja sedang 
sambutan hari Kemerdekaan. Perlu memantjarkan sinarnja, Sa 
diketahui bahwa adik itu baru ber Han DR na IetN an umur & tahun, tapi ' telah dapat, Marno: Apa kau kira saja tidak 
menggondol .medaiile .dari toko dapat? 
Hok Sing jang disediakan sebagai Begini: Diwaktu sang sur 

Jhadiah. Selamatlah dan semoga ja sedang memantjarkan 
adik2 lainnja giat djuga menjanji. sinarnja..... rupamu seper 

by ekala ang djengking. 
2. Saudaramu Gari Pekalongan | 1 

jang bernama Mursid, baru? ini me :  Heng 
Ingabarkan tentang warta kematian | Guru Hardi, mengapa kau da 
neneknja jang telah-berumur lebih : tang terlambat? 
dari 73 tahun. Dan' hati Mursid ber- | Hardi Ja pak....... karena wak 
tambah sedih karena neneknja perem tu saja berdjalan, sering 
puan menangis melolong-iolong. Tjo melihat perkataan ,,stop” 
ba dik Mursid, hiburleh nenekmu pe | dislebor sepeda. 
irempuan dengan manis dan kau stu- | Guru Tertawa masam sambil ga 
hut apa jang Gjadi petundjuknja ba- ruk - garuk kepala. 

apa (PUDYARDONO). 

Tegak Sen teguh berdiri tinggi, 
KEUGI anu tampang bertjotak diri. 

sampai. 

sentausa. & 

(PUDHYARDONO). 

  

  

  

STENSIL S.M.P. 
Iimu Bumi EROPA R. 3— 
Ilmu Bumi Amr, (Afrika ,, 2,25 
mu Bumi Pasti/Alam ,, 2,50 

. Hmu ukur kl. II ii 
Umu ukur kl. TII ID — 
mu Bumi Indonesia, 2,50 
Il Bumi Asia/Australia ,, 2,50 

' Segi tiga dalil 11-24 Kan 
“ Umu Tumbuh?an kLI' ,, 1,50 

| Hmu Hewan kl. I ai 1,50 
Il. Manusia kl. I, IY, III #20 
Oagk. kr, 107p sedikitnja 15 s. 
“Segera Terbit: 
4 Ilmu Aldjabar kl. I, II, III. 
2 Sedjarah Umum kl. I, TI, III. 

Toko Buku EKONOMI 

  Sa men seba Man ENa mean enakan 

Serie?vbaru jang telah sedia. 

LEKAS Bei! | 
Serie2 jang paling baru dari ' 

  

Tiap serie muat 59 lagu2 po- 
pulair: 

JOGJAKARTA: 

»MERCUUKR", 57 Tugu Kidul, 

SALATIGA. : 
»SALATIGA"” Dijalan Solo 3. 

«MAGELANG : 
SANTOSA", Djaluri Raya 3. 

Gan lain2 toko buku diseluruh       Pusat : Tngu Kidul No. 2-P 
Tjabang: Tandjung No. 44 
316 -8. Jogjakarta.   Indonesia, 330-8 

      Laba 

  

(sbb.: 

    

Indonesia Timur L...i.. 49.409 ton 

Kalimantan Barat ...... 5.367. ,, 

54.776 toni 
| dan bertudjuan ke: 1 

Peda AAN LP 29.052 ton i 
PENA RN Pa Rn Aa TA 24708 ,, 

Djerman “Barat... I10t6 3 

Di Djakarta. 
Tertjatat kemarin dulu dj 17.00. 

| 

| 
Harga karet | 

Heteet NG: 1 o-b “Togilli Si: R 8,10) 
3 PA 3 Ne pa BEN sena 
T Na Leaha NE Pn Pes 

€Erepe ,, 1 BUKAN » 8401 

Sheet Sl ready ek. ! 

Priuk, "h4O1 1 
Pasarnia tetap. ! 

2 Di Medan. 
: pena In ne Pa Pan Ra R 6,50 
Pas PA SA BED Rain » 805 
| sikb SOP 
|Pasarnja kuat. 

Harga emas 
Di Djakarta. 

'Tertjatat kemarin dulu djam 17.00 

    

  

     
    

La 
Fi Su) 

     
Ra 

ak pisa t3 #Eli ? egg g 2, RERE intan   

PA Naa 

  

    

        

    

kkanao tin utk ambil kita buku? 
Pendapatan Pabean 

Belawan 

Pendapatan Djawatan Bea dan Tju 

kai Belawan (Medan) selama bulan 
Djuli beridjumlah R 27.839.641,52 ter- 
diri dari. . 
Bea masuk 

Bea Statistik (masuk) 
R 10.048. Pan 41 

€. 780.557,10 

(biasa) » . 1.480.929,58 
Retr. Getah para 

anak negeri... tt $81.323,81 

Bea keluar umum » 121381.359.46 
Bea statistik (keluar), 1078.671,9 

Padjak pemasukan ,, 1. Lipa 47, 8, 01 
Tjukai tembakau 

  

Penerimaan lain2 ..., 
Sewa gudang Li. 
Uang pantjang bar ang 
masuk/keluar 
Ant. 

  

Poliklinik. 

'Ngesti-Walujo 
(Tjabang) 

'Notojudan no. 4a 
Dibuka lagi “setiap 

djam 8 — 12. dan 

panggilan diwaktu 

dinas. 

Dengan lengkap persediaan 

Obat - obatan, dan suntikan 

Untuk segala penjakit 

dan dalam. 

pagi 

menerima 

djam 

luar   
  

     

  

   
DALAIN SEGALA BAWASA SEDIA: Ta 

  

334-8 | : 
PEN APE RB 

ma GOEI KIEM GIOK xw 
» SPECIAAL BIKIN - GIGL. 
| sangguns baik dan kuat. 
3 Mentjabut gigi. tanggung 

» #tidak-merasa “sakit. Dengan 
, | harga-pantas, 

Alamat : 

GANDEKAN No. 2, JOGJA 

Ne 

  

   

    
     

Heksan : 
Telp. 853 

Dk: Juconeearan 18 
, Jerjaraata 

(5 Sang gg up Ye: nerima 

! Pn kerdjat an Jai g 

| berkwalileit TE nggi 

Radjin Sampu rana 

dan Memuaskan. 

Dapat Dibangga- 

kan Untuk Dipakai 

Diluar Haupan di 

Dalam Ns @ceri. 

  

  

  

Aldjabar untuk SMP. 

Djilid I, harganja R. 9,—. 
sedia. 

3317-8 

-. 

     
      

KN 
Pe JAN 
Wa Oa 

ALDJABAR untuk S.M.P. 
dipakai karangan T. 

Ongkos 104. 

Astanabuku A B E D E, Mataram 11, SEMARANG. 

Untuk: 

“TRIPARS PRODUCrFS 

Kotakpos 197 Bandung. 

Soemarno. 
Semua toko buku 

Batuk gatel:: 

Batuk pilek: 

: Serak,.d.il, 

SA 2 
Ii, 

  

  

Pendaftaran di: 

311-3   
“gur2-0obat sedari. tahun 1918. 

zk 

Mode Atelier ,,DE COUPE" 
Mulai tanggal 1 Sept. 1951 memberi peladjaran lagi 

POTONG - MEMOTONG PAKAIAN WANITA. 
Gondomanan Gm... 5/111 

Pemimpin: Nj. R.S. SOEGIANTO. 

re DJA 
Merk jang sudah tersohor "untuk Djamu2, obat-obatan dan ang- 

  
Oo 

  

ag, 

“| Persedia'an lengkap untuk mendjaga kesehatan dan menjembuk- » - J 

kan rupa-rupa penjakit. 

2 

ik 

Id #. Mudah didapat disegala plosok “kota? diseluruh Indonesia pada 

Agen2 dan Toko? Djartu tjap DJAGO. Pal 

| 

€ Pelajanan mempuaskan dan keterangan diberikan dengan segala: & 

seneng haui oleh : : 

  

SELURUH MOONEBIR 

Name KAM Aa ba LL op Ao 182-8 

    

   

               



        

  

  

  

“Dari Djawatan Itotata Api Saga 
si VI Jogjakarta, Berabe terima su 
rat jang dimaksudkan sebagai bala 
san terhadap laporan kemarin dulu. 
Itu mengenai perdjalanan kereta ag 
dan murid. Begini: 
AI 

  

' peladjar sela diperhatikan oleh 
“ D.K.A. baik mengenai tarief | 
” maupun mengenai 

  

— harga kartu abonement Jogja Ta 
"Solo pp. satu bulan R 18,— 

k jang ke £ dan eterusnja 
IR dengan.1 kartjis Jogja —| 
Solo — R 4,— satu kali djalan 
Semula kereta api jang “da 

“Jogja kedjurusan Kutoa ijo 
rentjanakan brangkat dari Jogja 
diam 15.05, -karena MENUNGGU 
Sambungan kereta api jang dari 
Madiun. Djadi menurut rentja 
ra ini seorang peladjar dari. Wa | 
tes harus brangkat & 5.00 dan 
baru & djam 17.00 dapat kem 
bali dirumah. 
Meng gingat kepentingan para 

peladjar kereta api tersebut ka, 
mi.adjukan mendjadi djam 18.19 
dengan meninggalkan sam bung 
an dari Madiun. 

Hal penbeanOtuk ini tdi 
dapat disiangkan slagi, karena 

selain akan mengganggu perdja- 
lanan “kereta @pi Ekspres Ban 

dung — Surabaja djuga akan 
terlalu malam datangnja di Gb | 
(& 21.00) jang tentunja kurang | 

baik bagi medan para penum 

pang. 

  

Karena Haa umumnja 'seko 
lah2 tutup pada djam 13.00, ma 
ka hal tersebut: kami pandang 
djam jang sebaik2-nja. 

Tentunja kami tidak dapat 
melajani kebutuhan para pela 
djar tiap? sekolah, lebih8 para 
.peladjar sekolah sore, sedang 
kan kepentingn umumpun tidak 
boleh dilupakan djuga. 

Itu surat ditandatangani Sdr. Soe 
tanto. £ 
Komentar mbah Nur: Tidak ada. 

Sudah tjukup @jelas. Djug ga buat pa 
ra murid. & 

Berabe tjuma tambahkan: ,,Kam 
sia”. Dan itu aturan mulai berlaku 
tg. 1 September jang akan datang. 

— t 

  

Kongres Perhimpunan 
.. Pos Sedunia 

Tn Indonesia akan turut serta, 
| Menurut berita dari Biro Interna- 
sional dari Perhimpunan Pos Sedu- 
nia di Bern (Swiss), pada tgl. 14 Mei 
1952 perhimpunan tsb. akan menga- 
Gakan Kongresnja jang ke 13 di 

i Kepala Djawatan PTT Indo- 
sn 'Mr. Sukardan, terdapat kete- 
rangan, bahwa Indonesia telah dimin 
ta untuk menghadiri Kongres tsb. se 

— Jaku anggota Perhimpunan Pos Se- 

      
    

dunia, jang telah mempunjai 80 ne- 
sebagai anggota itu. 

ang pihak PTT sedang me- 
akan persiapan2 untuk mengi- 

& rimkan utusan ke Kongres tsb. Ke- 
pada pemerintah diusulkan suatu 

. utusan jang terdiri atas 3 orang, ja'- 
ni Achmad Basah, - Leemeyer dan 

ah. Utusan itu antara lain akan 
membawa album jang berisi franco 

sebuah buku jang berisi uraian 
tentang keadaan Indonesia untuk di- 
sampaikan kepada delegasi2 dari pel 
bagai negara jang hadir pada Kong- 
res itu. 

- Dapat ditambahkan bahwa berhim 
punan Pos Sedunia itu didirikan pa- 
da th 1874 dan mengadakan Kongres 
satu kali dalam 5 tahun. Kongres jg. 
terachir dilangsungkan dalam tahun 
1947 di Paris. 
Maksud dari Kongres? itu ialah 

untuk .menindjau akte2 dari peratur- 
an-peraturan pos internasional dan 
untuk menjesuaikannj ja kepada ke- 
adaan sekarang jang sudah berobah 

. Ini. Akte2 itu mengenai perdjandjian 
perdjandjian peraturan- penjelengga- 
raan dan protocol2 pelaksanaannja, 

| perdjandjian? tentang pos-udara, per 
Gjandjian2 istimewa mengenai surat2 
dan kotak2 dengan nilai jang terten- 
tu, tentang post-pakket, post-wissel, 
remboursementen, . dinas postchegue 
dan. dinas giro, dinas kwitansi dsb.- 
Ne AE 

  

Organisasi Pemuda akan ena 
sedunia : 

Duta Mesir di Karachi telah me 
madjukan usul pada kalangan ter 
kemuka di Pakistan, akan perlunja 
djika disamping Muslim Liga, terben 
tuk suatu organisasi: pemuda Islam 
sedunia jang sangat diharapkan oleh 
seluruh dunia Islam. 

: Selandjutnja berita dari Istambul 
6 menerangkan, bahwa usul duta Me 

sir mengenai organisasi pemuda Is 
lam sedunia disambut oleh pemuda2 
Turky dengan tangan terbuka, dan 
mereka bersedia menggabungkan di 
ri dlm organisasi baru ini, — APB. 

'Pembetulan 
Berita baji 17 Agustus kemarin be 

tulnja 21 orang, tidak 23.- 

  

Selamanja “kepentingan para | Si: 
lalu 

  

kereta api | Olahraga 
Ie. dan kereta? jang disediakan utk di 
» mereka. (Bandingkanlah sadja | 

dan! $ 

    

    

AR orang, No. I 

  

4 NDONESIA aj tidak. “bai — turut serta dalam, pertanding 

   Lan Olympiade 
i 'Hels 

internasional. Hal:    
   

  

esi: ' 
| atnja Matan aa 

dalam Asian Games jang dalam ta 
an Tae na (akan shin ea NN 

    
Se “di yui, Tanonasia pu 

kan sadja sudah turut serta dalam 
“pertandingan Asian. Games pertama 
di.New Delhi jbl., tapi djuga mem- 
punjai utusan jang duduk sebagai 
anggauta 'dalam Panitia Asian Ga- 
mes jang akan diadakan di Manila. | 

ialah Paku. Utusan Indonesia itu 
Alam, Dr. Halim dan Dr. Kusmar- 
gono. 
—. Tentang besar Mhen ata rombo- 
ngan para athleet Indonesia jang 
akan turut dalam pertandingan? di: 
Manilla itu nanti tergantung dari 
pada keuangan jang diperlukan un 
tuk itu dan daripada prestasi2 para. 
athleet kita, depandan Dr Pena 

| Kena, 

ea PON Heni di 
Djakarta 
Presiden menjampaikan 
lagi sumbangan seba- 
sebanjak R 3175.000.—, 

Minat sumbangsih untuk turut 
membantu membeajai penjelengga- 
raan Pekan Olahraga Nasional tam 
pak besar sekali dari kalangan rak 
jat. Banjak diantara mereka itu jg | 
menjampaikan sumbangannja dgn 
melalui Presiden. Demikian kemarin 
pagi Presiden telah menjampaikan 
lagi sumbangan rakjat kepada Pani 
tia Besar PON Sebanjak R 375.000.-- 

.Lk. 5 ribu murid sekolah 
akan digerakkan dalam 
massale demonstrasi. 

Sementara itu dari Sub Panitia 
“upatjara pembukaan PON diperoleh 
'kahar, bahwa dalam upatjara pem- 
bukaan PON ke-II di Djakarta nan- 
ti, -direntjanakan akan diadakan 

| massale demonstrasi jang akan di- 
ikuti oleh Ik. 5000 murid sekolah,.Ia 
.ki2 dan puteri. — Ant. 

'Campo W. Brown. 

UP mengabarkan dari  Manilla, 
bahwa djuara Pilipina kelas terbang 
Campo telah berhasil mempertahan- 
kan kedjuaraannja, memukul ha- 
bis2an Willie Brown dalam 10 ba- 
bab kemarin dulu malam di Rizal 
Stadium Manila, dan disaksikan oleh 
10.000 penonton. . Dalam babak ke- 
dua pukulan2 (kanan dari Campo    

  

   
membikin. mulut 
'Kemudian Brown me 
nangan2 ' dalam 3 babak, tapi Cam- 
po -selalu menundjukkan kelitjinan- 
nja.dan memenangkan angka dalam 
7 babak. Di babak keempat puku- 
lan kiri dari Campo membuat Brown 
sempojongan.. Achirnja Campo di- 
njatakan menang AI angka. 
Ant. aa 

Siaran RADIO 
SAPTU 25 Aveusrus Sa 

Gel. : 59,2 dan 122, 
13.45 Woody Hermann dg arkesnja. 
14.09 Hidangan siarg. 
16.15 Pandangan mata sepak bola 

segi tiga. Y 
Ruangan Kesehatan 
Warnawarni peladjar SGA. 
Pingkisan Penjiar 
Merdu meraju. 

Musik malam Minggu. 
Hiburan Penghibur Hati 

-berdarah2. 

  

13.29 

18.39. 
19.15 
19.40 
20.15: 
29.39 
21.15 

:. MIN GGU 25 AUGUSTUS '51 
1615: Pandangan mata sah “bota: 

Segi tiga. z 
Ruangan chotbah an mang 
an Katholiek : 
Ruangan Penaaikan Masja- 
rakat. 

Krontjong asli, 
Djawaban ' Surat? 

20.30 Dari lajar Putih 
21.15 Obrolan Pak Besut 
2 30 Hiburan malam. 

18.20 

19.15 

19.40 

RATJIKAN Krmewa 
.. Minum Djamu Semangat 

“tiada bahajanja, chasiat me- 
nambah kuat Anggauta raha- 

“sia laki2 dan sesuatu  kele- 
mahan badan, .Maag, Nier, ' 

« tak tahan udji dan 'jang .sa- 
2 nget lemah (peluh) . kirim 

R.51,50 djuga sedia Djamu2 
lainnja kirim R. 41,50. 

Lauw Djin Sing 
Djl. Kemuning 26     

lih djago2, jang akan 

  

tjatat keme- |   

Malam Seleksi tingkat ke IT: 

  
Djantung, kirim R. 26,50 min $ 

e Ne ! : " T FA i 

Internasional jang dalam tahun 1952 akan Gilangsung 
Isinki, karena belum memenuhi sjarat2 jang telah ditetapkan. 

it? itu antara lain ialah bahwa federasi? olahraga sesuatu negara, 
jang Mana, turut t dalam Olympiade harus mendjadi anggauta federasi? 

| rag: ini belum terselenggarakan oleh federasi 
i ut berita2, PARE: dan: IAWLA sudah menja 

# 

  

8 . £ 5. Perlombaan selectie atletik 
Djawa Tengah 

Pada hari Kemis tg. 23/8 jl bertem 
pat di Stadion Solo. telah dilangsung 
kan pembukaan perlombaan selectie ' 
Atletiek Djawa Tengah untuk memi 

dikirim ke 
PON. H Djakarta, 
Pembukaan dilakukan oleh Pange 

kran Br abuwiajojo selaku Ketua Pani 

'tya penjelenggara Perlombaan pada 
djam 8:00 pagi. Pengikut2 terdiri 
dari Pati, Semarang, Solo, Magelang 

dan Jogja. Tidak ikut serta dalam 
gelanggang pada waktu itu pengi 
kut2 dari Pekalongan dan Purwoker 
to (Banjumas). Barisan djuri terdiri 
dari Ik. 100 orang. Perhatian dari 
Penonton tjukup “banjak, terutama 
dari peladjar2. 

Kesudahan selectie pada hari itu 
adalah sbbx.i 

“Lari"100 m, putri, di-ikuti oleh 19 
1 orang. 
Final: 

No. | I: Sutari Olympic 
(Mataram) 14,6 dt 

No. II: Marlien KIS 
(Semarang) Tg “3 

No. III: Marjati SGA 
(Mataram) Io 5, 

No.IV: Sujati SGPD : 
(Mataram) No 

No. V: Srijjati Sparta 
(Mataram) E5,lh, 

No. VI: Tjitjik KIS 
(Semarang) KO 

Lontjat tinggi putri: pengikut 16 
orang, didjalankan dalam satu fase. 
No. I: Rahaju ABA (Solo) 1,30m. 
No. II: Harsini SMA (Smg) 1,30 m. 

'| No. HI: Wijatinah Sparta 
(Mataram) 1,30 m. 

No. IV: Budiningsih KIS . 
4 (Semarang) 1,30 m. 

Semua mentjapai tinggi 1,30m., 
menurut tingkatan 1 No. I, 1 No. II 
dan 2 No. III. 

| Lempar peluru putri, di-ikuti oleh 

Petaka & Selandjutnja. 
J SPECIAL WEEKENDS FILM utk: para DEWASA: 

n GIRL OF THE YEAR" - 
Jj Joan CAULFIELD, Rob. CUMMINGS. 

2 Love-affaire pelukis muda dala 
del? gambar wanita-happy endin 
laman beraneka-rupa. Diperinda 
dance sedap-meresap-mesra. 
TECNICAL COLOUR 

Primiere: : 

Primiere: 

  

test-pilot mesin   
— Inna lillahi Waina Ilaihi Rodjiun! 

Dengan keadaan tenang can tenteram, pada hari Djum'at Wage, 
tangga 1.24 Agustus 1951, pukul 4.30 pagi, telah wafat dalam 
usia 72 tahun ajah kami 

R.M. Dintikssepama 
di Bumidjo No. Dj. 3/396, Jogjakarta. 
Kepada segenap Tuan2, Saudara2, Handai-taulan, Guru2 dan 
murid2, Badan2 dan R.K. Bumidjo untuk merawatnja djenazah 
dengan menjumbangkan, harta, benda, fikiran dan karangan2 

diperbanjak terima kasih. 
kami sampaikan puia kepada Siar: 

Dr. K. Era, Martohusodo atas pertolongannja. 

5 bunga, kami mengutjapkan 
Tak lupa terima kasih kami, 

343 -8. 

aa ARLODJI TANGAN AUTOMATIC mmm 

KRAMERIJEN 

    335- 8 Km da ea   341 n Patfinan 112 

(No. IV: End. Srimuljani 

  hingga VI turut-dim 
finale, segera, : 

No. I: Nuratri 
No. II: Rahaju : 
No. III: Tuti Sp 

IS (Smg) 7,46 m. 
BA (Solo) 7,25 m. 
ta (Mtr) 7,04m.    (Solo) - 1 

No. V: Hastuti pam (Smg) 5,96 m.            

        

    

| Lari 100 m. pir, di-ikuti oleh 19 

  

J UWELIER 

Tati untuk wanita, model an baru dan 
Pekerdjaan halus onkost pantes dan kwal 
Inilah satu-satunja adres untuk Juwelier jang boleh di penjaln 

kan bermatjam - mat'am perhiasan dari maa intan, pril- 
bikinan modern. 

  

Petjinan 30 Telpon 533 
JOGJAKARTA. 

  

      
   

! ditanggung memuaskan.     

HORLOGES 

  

Bodjong 64 Telpon 646 
SEMARANG. 

Pusat di Semarang. 

  

  

orang. Nomer I sampai VI dari pen 
dahuluan ikut dalam final.   Hn el 2 

No. I: Moh. Subroto 

Nurmi (Solo) 6,17 m. 
No. Il: Hary Mansur 

Be ,,R” (Pati) 6,13 m. 
No. III: Sunarjo ABA 

: (Solo) . 6,10 m. 
No.IV: Hendrojono : 

SMA B (Mtr) 6,07 m. 
No. V: Hendarsin SGPD 

(Mataram) 6,06 m. 
No. VI: Sugijanto KIS 

(Semarang) 5,76 m. 

Joe Maxim mempertahan 
kan kedjuaraannja 

Menang angka dari Bob 
Murphy. 

Menurut berita UP dari New York 

  

hemat dipakai 
besar chasiatnja 

tjutjian terpelihara 

halus bagi tangan 

busahnja banjak 

beratnja tetap 

    
   

Sabun jang terkenal 

5 orang. 
Eingales 

No. I: Mil Nurmi 
wan 11,9 dt 

“No. II: Dai CENI 
1 na Kranggan 16 Telpon 1233. 

No. III: . TE TAMAN 
3 12, ” 

No.IV: “N. B. 
21 “ Hari Minggu buka 14 hari 

“No. Vs : pagi Nan 9 — 12 siang 
TG Tn Ba 340 - 8. 
No. VI: Darjadi Olympic MN anon 

(Magelang) Kla 3 
Lari :400 m. Putra, pengikut 16 

| orang. : 
Final: aan 

No. I: Hasan Sparta $ (SSK 4-165-8 
(Mataram) Se ot, ? 

No. . I: Wagimin Olympic 

.. (Magelang) 59,5 ,, 
“No. HI: Muljadi SGPD 

: (Mataram) a90 
No. IV: Go Bing Siet 

CHYTE (Smg) Be 
No. V: Martono Olympic 

(Magelang) 64,8, 
Lontjat djauh putra, pengikut 17 

  

     
beetan UNILEVER 

Sabun biasa mengasarkan tangan. Sabun Tjap 

Tangan -halus bagi tangan dan tidak merusak 

  

     

     

   

      

  dalam pertandingan kemarin dulu 
di Madison Sguare Garden jang di- 
    saksikan oleh ribuan penonton, djua 

ra “dunia kelas pertengahan Joe 
Maxim telah berhasil mempertahan 
kan  kedjuaraannja mengalahkan 
Bob Murphy dengan angka.   

' Humpkrey BOGART . — Eleanor PARKER. 
.karena piloi-perang terbrani maka dipilin- sebagai 

kas baik terhadap mesinnja maupun kaum wanita. 
Djustru itulah jang mengikat kekasihnja. 

| 0. MERK REX R. 290— 
,MIDO” automatic R. M. untuk Tuan/Njonja 
»SANDOZ” 5, all steel 
»PIERCE" steel back 
,MIDO” Multifort all steel untuk Njonja. 
»TITUS" mas 14 krt. 17 batu untuk Njonja. 
»RODANA" steel back17 batu untuk Njonja. 
Gan masih banjak lain-lain merk. 

. Semua dapat GARANTIE 12 tahun. 
: HARGA tetap MELAWAN dan KWALITEIT tetap TERDJAMIN. 

| HORLOGER 

MI H C 

mam 

Pukulan2 Joe kiri dan pukulan? Alamatnja ? 
kanan dibagian muka membikin Mur Sandilata 5 
phy an : Mendjadi buta”. Modjar 7 
Antara. 333-8 

Mendapat kesukaran mempe- 
ladjari buku pengetahuan? 

" Beladjarlah bahasa Belanda! 

»Mercuna” 

9-—12 siang. 
4—6-sore:.     

Djam: 5 — 7 — 9. 

17th. 

- memperkaja mo- 
patah penga- 

$ agan songs & 

  
    
   

  

— Tekst Bhs. INDONESIA. 

“CHAIN JUGHTNIKG'. 
W. 8. - picture, 

I Pa 

1 ts Sa ne xtra" 

  

  

  

  YET. BOGART tetap brani-tang- 

1344 - 8.     Ganeca 
sudah sedia BUKU2 

  
  

  

“ Berhubung Persiapan berkena 
selesai, dengan persetudjuan Dew 
diumumkan sebagai berikut : 

(1, Kongres ke-1 Sarbuhi, jang 
bang, pada 27 Augustus samp 

2. Kepastian berlangsungnja Kon 
Dewan Pimpinan Pusat. 

3. Harap kawan2 D0 Maan 
memaklumi. 

     

  

  

PENGUMUMAN PANITIA KONGRES KE-I 
“SARBUHI" 

No. 18/0/PC. 

PALEMBANG 
an Kongres ke-I ,,Sarbuhi” belum 
an Pimpinan Pusat, ,SARBUHI”, 

sedianja dilangsungkan di Palem- 
ai 1 September 1951, ditunda. 
gres, akan diumumkan iagi oleh 

ariaat2 dan jang berkepennga 

   
Palembang, 20 Augustus 1951” 

Panitia Kongres Ke-I ,,Sarbuhi” 
Lhg. Penerangan 

(AHJAT).     

  

  

  

   
  

    

Pendaftaran Pel- djaranj f 

Bahasa Inggeris di Magelangs           

  
aa 

An. Keluarga Waris 

— DIJATIKOESOEMAN 

R. W, PRODJOWARSITO. 

  

    
  

  

  

£ 

4 Kantor Besar. 2 an 

Importeur dari. He 

  

£ 

Gin - Werkplaats: 
1 Pena 

  

Diajuat dari Ma   
PE KANG 2 NENEK UNP AINI 

  

“TEKNIK- UMUM" 

Penjelenggara t terbaik dari Installasi2: daya 
"“LICHT - KRACHT - HOOGSPANNING - STERKSTROOM - WATERLEIDING. 

Tersata  pentengkoan jang lengkap. mbok 

Djalan. TRUNODJOJO 8 ag BANDUNG, Tilpon S. 302. La 

Segala barang? TEKNIK - Lasratk - Ne na Na SANITAIR - - MESIN2 - RADIO'S dsb. 

LASSERIT 2 akan | VERNIKKELEN 
| DYNAMO'S - RA NGS 3 MESIN2 dan MOTOREN. 

Djalan Dr. Otten No. T — Tilpon s. 1067 — Bandung. 
Djakarta, Dj. Nusantara 28 - Tilpon: Gb. 4209. 
Semarang, an Pa '51. 

II. ,OLLAND” — Snelweger, type 630 — 10 KG. 
II. ETERNIET - PLATEN, Fab. Utali, 

III. NGA - draden uk. 114 mm? — 24 mm? 
NPLTz dan RWPK, uk. 2 X 0,75 mm? dsb.-nja. 

KR j ji je ta 3 3 

uk. Imt Xx Imt X3”, mm., warna asih           
23 1 Apa UNI : 

  

    

   

  

15 

SEKOLAH RAKJAT TELP.083 Djl. Dr. Soetomo 6 —' 
332—8 -—— 2847-8. 

INGIN KUAT dan BADAN SEHAT ? 

ARAK OBAT TJAP : 

DEWA & KAMBING & KILIN 
PEMBIKINAN SEPERTI DARI 
TIONGKOK, MENGHILANGKAN 
RASA: TJAPE, MENAMBAHKAN 

DARAH, DAN TENAGA BARU, 
BUAT PREMPUAN DAN LELAKI 

DAPETKAN KESEHATAN LUAR 
BIASA. TJOBA DULU BARU TAU 
KEFAEDAHANNJA. 

Fabr. Arak N. V. H. Mij. MAY LIAN 
Djl. Darat 89 SEMARANG. 
Djl. Tiang Bendera 37 - DJAKARTA. 

AGEN? JOGJA: ENG. TAY. HOO, 
LE SO EN, 

ENG GWAN HIEN, 
TONG .AN- HOO, 
TEK AN TONG, 

:LIE GIR IJONG, 
TOKO  DJOEN, 
TOKO F BN, 
ENG LOONG, 
TOKO HOK SING. 

    

  

  

LAN AAA 

  

M
I
N
U
M
 
W
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« Pembatja wah kenal Dr. RALPH BUNCHE, seorang 
Negro jang dapat Hadiah Nobel Perdamaian, th. 1951. 
Dia diapa-siapa-kan dalam nomor ini. 

. SEORANG MODISTE, pun dalam nomor ini melahir- 
kan suka dan dukanja. 

Jang selalu tidak tahan untuk membuka RAHASIA- 
KU-nja ialah kebanjakan golongan pemuda-pemudi. 
Lain-lain tulisan jang tidak hanja hangat dibatja dlm. 
Minggu ini, tapi djuga untuk setiap Minggu berikutnja. 

  

  

NAN NA APA AA AAA ANA ARA KAA 

| 

TUGU 42, JOGJA. 
AAN IA AA en Aman, 

  
00 1YP KK) MULATAN BAKIAT 1081/INJAJ 08, 

    

 


