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Diterbitkan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan eat (Anggnuta Ss. P.S) 

  

PENINDJAU - PE NINDJAU 
LUAR DAERAH DISEBAR 

MARIN Hktiruh 427 KPPSikelurahan dalam 
Asa Jogjakarta telah dilangsungkan pemili- 
Na jg nantinja akan memilih anggauta2 

Dep! R. Daerah. Pemilihan ini diadakan dengan 
ntak pada waktu jang telah ditetapkan, jaitu 

1 Berhubung 
luruh anggauta2 KP3 diikuti oleh penindjau2 

dari luar daerah, jang beberapa hari ini 

dengan itu maka 

telah 

' berada di jenlukarta guna kepentingan itu, telah 
mengadakan pemeriksaan dibeberapa tempat tsb, 
baik didalam maupun diluar kota. Ketua KP3 
S.P. Paku Alam dgn stafnja dan angsota2 parlemen 
Moch. Tauchid, Maizir Ahmadijns dan nj. Pudijo- 
buntoro, pula anggauta Kantor Pemilihan Pusat 
S. Reksodipuro, setelah menindjau dibeberapa 
KPPS dalam kota, terus menudju kedaerah Adi- 
karto dan Kulonprogo. Penindjau2 lain2nja dgn 
setjara rombongan mempunjai rentjananja masing2. 

Delapan rombongan telah menjebar keseiuruh 
daerah. 

Pada Hota kelangsungan pe- 
milihan hari kemarin itu boleh di- 
katakan tidak mengetjewakan, mes- 
kipun tidak boleh dikatakan memu- 
askan, lebih2 jang“ ada “didalam 
kota. Tetapi sebagai pelaksanaan 
pemilihan umum pada pertama kali 
mempunjai harapan jang baik di- 
kemudian hari. Kalau diluar kota 
penduduk lebih teratur dalam mela- 
kukannja, meskipun masih banjak 
jang buta huruf. Jang dilakukan 
didalam kota kelihatan kurang sem- 
purna dalam mendjaga ,,technisch 
uitvoeringnja”, sehingga kebanjakan 
sampai kelambatan memulainja per- 
mulaan, atau menemui kesulitan se- 
landjutnja. 

Malahan pada beberapa KPPS ter- 
paksa akar mengulangi pemilihan | 

. nja pada hari ini, berhubung kurang | 
persiapan atau sebagainja. 

Mengenai siasat?2an dari Manna 
atau organisasi2 tidak kentara dan | 
tidak terdjadi sesuatu pelanggaran, | 
jang mempunjai tanda politis. | 
Untuk mendjaga keamanan telah | 
diperbantukan pada tiap2 tempat 
pemilihan tersebut diatas seorang 
atau beberapa orang polisi. Untuk | 

| 

membantu para petugas dikerahkan | 
tenaga2 dari RK untuk didalam ko- | 

ta, dan tenaga2 dari dukuh2 untuk | 
diluar kota. " 

Suasana pada pagi didalam kota 
terasa kelihatan sepi dari pada bia- 
sanja. Mobil2 tidak banjak jang | 
berkeliaran. Pendjual dalam  pa- 
sar Beringhardjo diantaranja agak 
kurang daripada hari2 lainnja. Ta- 
pi makin-siang makin ramailah lagi 
seperti biasa. Sekolah2 SM kebawah 
banjak ditutup, tetapi SMA buka 
terus. 

Pemilihan dida- 
. lam kota 

KPPS Mergangsan Selatan. Mes- 
kipun petugas2nja dibantu dari RK2 
Brontokusuman, Prawirotaman, Ka- 
ranganjar 'dan Karangkadjen, toch 
pada waktu memulai sudah kelihat- 
an akan.timbul ,,kekatjauan”, ber- | 
hubung dengan desakan2 dari pe- 
milih umum, jang tidak menghirau 
pada petundjuk para petugas. Be- 
lum berdjalan seperampat djam la- 
manja pemilihan terpaksa disetop 
untuk sementara dleh-Jurahnja utk 
mengatur dan mengembalikan tata- 
tertibnja lagi. Sedang memulainja | 
pemilihan djuga sudah terlambat, 
jaitu djam 9.15. Kelambatan ini 

terdjadi.— demikian keterangan pe- 
tugas jang bersangkutan — karena 
tempat kartu2 suara tidak seukur an 

| 
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| Gan pemudi. 

dengan pesanan semula. 
Dari 59 orang djago pemilih jang 

datang hanja 48 orang. Mereka ini 
kebanjakan tidak merupakan ,,pa- | 
meran” bagi pemilih umum, karena 
waktu pemilih umum masuk keda- 
lam ruangan, terus merudju keme- 
dja petugas dan segera memasuk- 
kan kartu suaranja. 

KPPS Mergang- 
san Utara 

Perhatian penduduk tjukup 
njak. Ditempat Fed 

ba- 

tim Mohammadijah dapat 
sungkan dengan agak lantjar. 
“@jelasan2 kepada um 
kukan dengan djsl 
pergunakan ala 

Djalannja pemili 
atur. Tidak banjak Pn anon ke- 
sulitan2. Hanja pelajanan masih 
dapat ditambah lagi tenaganja, hing- 
ga umum dapat lebih tjepat menda- 
pat pelajanannja. 

Di K.P.P.S. Mergangsan Utara ini 
ternjata terdapat beberapa pemuda 

Diantara 112 orang tia- 
lon pemilih jang datang .hanja 90 
orang. 

Seperti ditempat2 lain dalam kota 
disini tanda2nja mempergunakan 
gambar. Tidak sedikit orang dengan 
malu2t melihat djagonja sendiri. 

dilang- | 
Pen- | 

    
   
   

  ung Rumah Ja- | 

t 

num dapat dila- ' | 

| 

  

KPPS Kraton Ba- 
rat 

Mengingat kekeliruan nomor jang 

- 

terdapat dalam pemilihan maka di- | 
putuskan ditunda dan akan diulangi | 
kembali. . 

KPPS Kraton Te- 
ngah 

Dinantara tjalon pemilih terdapat 
beberapa keluarga kraton. 

Banjaknja tjalon pemilih seluruh- 
nja ada 129 orang, tapi jang datang 
hanja ada 86 orang diantaranja 5 
orang wanita. 

Sampai.siang tadi djumlah para 
semilih 'tjalon pemilih ada “2673 
yang, sedang .jang belum mendja- 
'ankan haknja 371. 

Disini orang tidak perlu menung- 
zu2. datangnja gilirannja. Tiap 
rang dengan segera dapat melaku- 
tan tugaskan 

KPPS Kalurahan 
Balai Tjatur 

Ditempat tsb. pelajanan nampak 
menghadapi kesulitannja pula. Be- 
'ebutan orang ingin lekas2 meme- 
1uhi haknja. Hingga ada jang dja- 

     tuh pingsan. Habis djatuh orang 
tadi tidak dapat segera davat  di- 
tolong, karena. desakan orang ha- 
njak. Dan beberapa orang mengin- 
Mas orang perengaaan jang pingsan 
tadi 

Djalannja pemilihan pada umum- 
nja hanja mengalami kesulitan? 
tehnis melulu. “Diantara para tja- 
lon 59 jang datang'53 orang. Djun:- 
lah para pemilih tjalon pemilih hing- 
ga siang kemarin ada 2132 orang 
Laki2 perempuan apa muda meme- 
nuhi haknja. 

    

  

    
    
   

       

     

    

— Kelurahan Bundeg 
Pemilihan dikelura 

dengan tertib. Dian 
milih jang datang 

dang jang diperh 
lih tetap. Masu 

dipanggili satu 
ra. petugas sedi 

mendjalankan t 
umum, jang keba 

pada umumnja t 

sukkan kartunja. 

(Bersan 

a 19 djago pe- 

da 13 djago, se- 
1 hanja 9 pemi- 
pemilih umum 

sehingga pa 
tenteram dalam 

ja. Pemilih2 
an butahuruf, 
dalam mema-   halaman 4). 

  

Sidang Mahkamah Arbitrz 
Tg. 5 Sept. 

ENURUT pengumuman dalam rapatnja kemarin 

telah membitjarakan soal sidang mahkamah arbitrage uni 

   di Djakarta 1 
Dewan Menteri 

jang 

menurut rantjangan ini kali akan diadakan di Djakarta. 

Mahkamah Arbitrage Uni (Unie 

hof van Arbitrage) oleh konperensi 
| jang pertama para Menteri kedua 
peserta Uni telah diwadjihkan mem- 

buat sendiri'peraturan tentang atja- 

ra dan atau bekerdja. Oleh kedua 
Pemerintah Indonesia... dan. Belanda..| 
telah lama dimadjukan' untuk Gipe- 
tjahkan oleh Mahkamah Arbitrage 

Uni soal rehabilitasi penghabisan dan 
soal ordonansi tentang pembajaran 

kepada -korban2 perang. 
Pemerintah Indonesia telah mema- 

sukkan pendjelasan tentang. pendiri- 
annja dalam memori? jang tertulis 

dalam bulan Maret dan Juli '51 se- 
dangkan pihak Pemerintah Belanda 
pun sudah memadjukan pendiriannja 

dengan memori tertulis. 
Berhubung dengan itu oleh Mah- 

kamah Arbitrage Uni telah ditentu- 

  

Uni tidak semata-mata tergantung 
Dari Nederland dan Indonesia ? 

P 
negeri jang dapat lakukan. 
kian- keterangan dari pihak politik jang mengetahui jang 

OLITIK bebas jang sebenar-benarnja, diatas kertas, dalam ideolo 
ci dan dalam praktek, pada hakekatnja pada waktu ini tidak ada 

Nederland tidak, Indonesiapun tidak, demi 
tidak mau 

disebut namanja, atas pertanjaan apakah misi Supomo, jang berunding 
dengan pihak Belanda sekarang guna menghapuskan perhubungan uni 

dan menggantinja dengan perdjandjian biasa, akan berhasil. 

Hal ini tidak semata-mata tergan | 
| tung pada pihak Belanda dan Indo- 
nesia sendiri. Dalam konstellasi du- 

| oa “sekarang, ,,ada kekuasaan keti 

|. jang selaras dengan kepenting- 
jan politiknja menghendaki berlang- 
|sungnja uni, sekalipun baik Indone. 

| 

(rang faedahnja dalam 
sia maupun Nederiand pahami ku- 

praktek. 
Ditegaskan, bahwa dalam praktek 

jang berdjalan sampai sekarang ia 
lah hanja Konperensi2 Uni (konpe- 

| rensi2 menteri!, jang merupakan 
institut perundingan, dan dalam dua 
kali pertemuan jang lalu dari banjak 
perdjandjian jang harus ditjapai su 

  

   i Merdeka terhadap C£. LN. 
Kahar Muzakar dianggap pemberontak 

H 
rita Antara jang be 

   an? di Sula 

ARI SAPTU jl. tiba di Makassar dari Djakarta 
pardi dan Suwito masing? dari Madjallah Nasional dan Kantor be- 

iksud untuk mengikuti dari 
un mengenai penjelesaian mas'alah 

| telah dilangsungkan suatu konperensi pers jang ber- 

wartawan? Su- 

dekat perkembang- 
RO EN, 

maksud untuk #menperkenalkan dengan: rekbudaja di Makassar. 

Kesempatan: in dipergunakan pu- 

la “oleh Kepala Djawatan Penerang- 

an Propinsi Sulawesi/Maluku sdr. 

Ananta Gs. Dalam uraian jang pan- 

djang lebar mengupas soal mas'alah 

C.T.N. dan dalam hubungan ini di- 

kemukakannja ad. bahwa pemim- 
pin2 ex C.T.N. Kahar 
lah dianggap sabagai pemberontak 
terhadap Noyatg . pun terhadap 
mereka akan diambil tindakan2 jg 
setimpal dengan “perbuatannja jang 
mengganggu keamanan di Sulawesi 
Selatan. Untuk 
mungkin sekali akan mendjalankan 
operasi Merdeka tidak 
sifat militer, . lebih2 politik ekono- 
minja. Kepada mereka jang membe 
rikan sokongan baik berupa moril, 
maupun materieel akan diambil tin- 
dakan2 “keras pula. 
Mengenai aksi merdeka itu lebih 

    

   

' Muzakkar te- 

ini, Pemerintah 

“sadja ber- 

landjut ditegaskan, , bahwa. soal 
ini -Djawatan Penerangan pun tu- 
rut.serta mengadakan aksi Merdeka 
serentak untuk. mengembailkan ke- 
amanan di Sulawesi . Selatan. dan 
berusaha supaja rakjat. diberi pene- 
rangan tentang arti Bernegara, Ber- 
pemerintahan, Bertentara dan Ber- 
bangsa. 1Yz : 

Setelah uraian jang pandjang le- 
bar dari kepala” Djawatan 'Pene- 
|rangan Propinsi Sulewesi/Maluku, 
maka kesempatan ini dipergunakan 
untuk tanja djawab jang berlang- 
sung dengan memuaskan. Perlu 
diketahui, bahwa semalam warta- 
wan2 Supardi dan Suwito telah me- 
ngad n pertemuan, dengan Gu- 
bernur Sudiro dan sebelumnja me- 
reka kembali ke Djakarta akan me- 
ngadakan penindjauannja ke bebe- 
rapa daerah di Sulawesi Selatan. 
RM.   

| dah banjak jang sudah tertjapai, se 
hingga sisanja hanja sedikit. Jang 

membentuk panitia2. bersama guna 
menjslesaikan rentjaha kerdja-sama 
dalam japangan ekonomi, keuangan 
Ian kebudajaan, dan menindjau so- 
a12 sosial serta menjusun peratur- 
an2- mengenai Mahkamah Arbitrase 
Uni jang awal September untuk per 
tama kali akar bersidang di Indo- 
nesia. Institut2 perundingan seper 

ti konperensi uni dan mahkamah ar 
bitrase tsb bisa diteruskan dengan 

nama lain, tidak perlu dalany ikatan 

Uni. 

KFaedah2 praktis ta' ada 

Disamping jang tsb.. diatas. fae- 
dah2 praktis tidak ada. Kepala uni 
jang telah mendjadi satu pokok da 
lam-ikatan uni Nederland-Indonesia 
itu pada hakekatnja hanja mempu- 

njai funksi ceremonieel, djadi tidak 
seperti kehendak pihak Belanda du 
lu, disamping itu tidak disukai oleh' 
rakjat Indonesia. Kontak2 parlemen 
jang ditetapkan daiam statut uni 
sampai sekarang belum pernah dia 

nja baik Nederland maupun Indone 

sia belum pernah mengadakan usa- 
ha guna dekat-mendekati. Perdjan- 
djian?2 jang diadakan oleh  Indone- 

kan tidak dengan bermusjawarat 
dengan Belanda, sebaliknja Neder- 
land belum pernah mengadakan per- 

jang. mengenai kepentingan Indone- 
|Isia. Nederland mengakui Vietnamn- 

Bao Dai, Laos dan Kambodja,. Indo- 
nesia tidak: Indonesia mengakui R 
RT, Nederland tidak. Diakui oleh Ne 
derland, bahwa mustahil Indonesia 
dapat menempatkan dirinja “atas pen 
dirian negara2 Barat jang kini me- 
rupakan satu blok, sebaliknja tidak 

bisa dari Nederland diharapkan ber 
pikir dan bertindak seperti satu ne 
gara Asia. Kedua negeri terlalu dja 
uh letaknja. Itulah a.l. pendirian pi-   

  

sudah a.l. ialah persetudjuan untuk | 

dakan. Baik di PBB maupun diluar . 

sia dengan berbagai negeri. dilaku- ! 

djandjian luar negeri setjara formil ' 

kan suatu sidang untuk menerima 

kdengan lisan (pleiddoien). Dan si- 

| Gang ini akan diadakan di Djakarta 
(5 September jang | akan datang dige- 

| dung Mahkamah Bung. 
| Adapun kesakitarp ketua mahka- 
(mah Arbitrage “Oni” Mr. Dr. Kusu- 
(mah Atmadja tidak menghalangi di-- 
|langsungkannja sidang tsb. karena 

ia sekarang ini sudah bekerdja lagi. 

Lebih landjut diberitakan, bah- 
wa sidang Mahkamah Uni ini 

guna membitjarakan pembajaran rc 
habilitasi kpd pegawai dan orang2 
Belanda korban perang, jang sudah 
hampir satu tahun ini . dihentikan 
pembajarannja oleh pemerintah R.I. 
jang oleh pihak Belanda dianggap 
tidak pada tempatnja. Bila badan 
tsb tidak dapat mengambil putusan, 
karena perseimbangan suara  (sta- 
king yan stemmen), maka bisa di- 
minta pada Mahkamah  Internasio- 
nal atau hadan internasional | lain- 
nja, supaja mengirimkan seorang | 
wakilnja untuk berlaku sebagai ang 
gauta jang ke-7 dalam Mahkamah 
Arbitrase Uni itu untuk dapat me- 
ngambil keputusan dalam soal jang 
dihadapinja. 

Sebagai diketahui, 
beranggauta 6 orang, jaitu 3 orang 
Belanda dan 3 orang Indonesia. Ang 
gauta2 Indonesianja ialah Mr. Dr. 
Kusumah Atmadja (jg tahun ini dan 
dalam pertemuan jg akan datang itu 
mendjadi ketuanja),: Mr. Wirjono 
Prodjodikoro dan Mr. Maramis jang 
sebagai telah dikabarkan baru tiba 
Saptu jl dari Manila, anggauta2 Be- 
landanja Prof. J. Donner, Prof. L.J. 
C. Beaufort dan Dr.: M.J. Prinsen jg 
dalam minggu ini diharap kedatang 
annja dari Nederland. — Ant. 

mahkamah tsb : 

| pendjelasan2 dari kedua Pemerintah | 

Sa PP TI TT TE NAN YAI! 

pa KPPS/Kelurahan "hari ini mengulangi ja bannia 

      

mm Pidato Piadidu we 
. Pada hari Rebo djam 10 ma- 

“ lam besuk Pres. Sukarno akan 

mengutjapkan pidato menge- 
hai peristiwa CTN dan Kahar 
Muzakar di Sulawesi Selatan. 
Pidato itu akan . diutjapkan: 
mengingat pentingnja keada- 
an sekarang dan mas'alah gu- 
rila Sulawesi Selatan “untuk 
perimbangan keadaan dalam 
megerk SE 

    48 Negara ke San Francisco 
Dengan hadlirnja Indonesia, maka 

negara? jang akan menghadliri kon- 
perensi perdjandjian dgn. Djepang 
di San Francisco kini ber djumlah 48, 
jaitu : Argentinia, Australia, Belgia, 
Bolivia, Brasilia, Cambodja, Canada, 
Ceylon, Chili, Colombia, Coscarica, 
Cuba, Tjekoslowakia, Republik Do- 
minika, Eguador, Salvador, Ethiopia, 
Perantjis, Guatemala, Haiti, Hondu- 
ras, Indonesia, Junani, Irag, Iran, 
Jappan, Laos, Liberia, Luxemburg, 

Mexico, New. Zealand, “Nicaragua, 
| Norwegia, Pakistan, Panama, Para- 
guay, Peru, Polen, Saudi Arabia, Ne- 

derland, Pilipina, Turki, Afrika Se- 
latan, Rusia, Amerika, Inggeris, Uru 
guay, Vencsuela dan Vietnam Bao 
Dai. —R.D. A 

  

Pengangkatan Guber- 
nur2 

Tanggung djawab kabinet. 

Menteri Penerangan A. Mononutu   
“katannja para 

  
t 

  

sehabis sidang kabinet kemarin si- 
ang, dewan. menteri djuga telah : 
membitjarakan mosi Bepasa Daeng 
Lalo, Dan raengenai hal ini Menteri 
menegaskan kembali bahwa kepu- 
tusan tentang pengangkatan. para 
Gubernur adalah keputusan kabinet 
jang bertanggung djawabnja serta 
konsekwensinja 
kabinet. 
Keterangan Pemerintah tentang 

mosi Bebasa Daeng Lalo itu hari 
ini akan diberikan oleh - Menteri j 
Dalam Negeri. Diduga Pemerintah 
akan siap mempertahankan pengang 

Gubernur itu. Pe- 
ngangkatan walikota Djakarta jang 
baru Sjamsuridjal itupun telah di- 

djuga dipikul oleh 

setudjui kabinet mengingat kepen- 
tingan soal itu. Demikian A. Mono- 
nutu. Ant. 

  

  

Ketua Parlemen I Mr. 

Gambar: Dari kanan kekiri: 

PRESIDEN TENGOK Mr. 

Tgl. 24/8-51 Presiden Sukarno dan njonja telak berkenan mengu 
Sartono jang kini sedang dirawat dirun 

Sint Carolus Djakarta. 
Njonja Sartono, Presiden, 

Mr. Sartono. 

"LANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota. 

Behulan (op Ra Ih 

Kan oat Puan Ton 3 00:60 
. x 

ADPERTENSI : 

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

TAHUN VI — NOMOR 469 9:16 
    

  

SARTONO. 

   

djuru rawat dan 

  

nan hadji itu diurungkan. 

Sekarang kapal itu jang diberi na 

ma ,,Bintang Samudera” akan dipa 
kai buat hubungan diantara Indone 

sia dengan negeri2 Asia lainnja. 
Kapal itu jang besarnja 6000 ton dan 

| dapat mengangkut 1500 orang seka 
' rang masih di Hongkong dan dalam 
| tempoh seminggu ditunggu kedata 
ngannja di Tg. Priok. 

Keadaan di Filipina. 

Tentang keadaan perkapalan di 
Filipina Mr. Tadjuddin Noor mene 

  
sudah berkembang di Filipina. Kong 

si-kongsi kapal nasional sudah ba 

  

  

Sengketa Minjak : 

Harriman bitjara dengan Attlee 
TUSAN istimewa Pres. Traman, Averell Harriman malam Senen ti 
ba di London untuk mengadakan perundingan dengan PM Atitlee dan 

menteri? lainnja dari kabinet Inggris tentang soal minjak Iran. 

Selandjutnja Harriman bermaksud 

akan tinggal selama 2 hari di Lon 

don sebelumnja meneruskan perdja 

lanannja kembali ke Amerika Seri 

kat. 

Kepada pers di ondon diterang 

kannja, bahwa ia Merasa ketjewa 

dengan adanja perundingan2 di Tehe 

ran, tetapi ia pertjaja perundingan2 

tersebut mentjapai suatu dasar me 

' nudju kearah penjelesaian perselisi 

han. 

Selandjutnja diharapkan perunding 

an2 akan dimulai lagi. — BBC. 

Sementara itu  djurubitjara Iran 

mengumumkan, bahwa Iran sedang 

mempeladjari keadaan untuk membu 

ka kembali pabrik minjak di Aba 

dan, Dalam pada 'itu dikabarkan, 

bahwa sedjumlah 200 Orang pegawai | 
bangsa Inggeris telah: meninggalkan 

Iran sesudah perundingan minjak di 

hentikan minggu jang lalu. Djurubi 
tjara tersebut menjatakan pula, bah 
wa ia jakin “perundingan minjak   akan dilandjutkan kembali. 

  

Lembaga Arab sidang 
Panitia politik iembaga Arab ke- 

marin mulai mengadakan  pertemu- 
an di Alexandria untuk mengambii 
sikap tentang soal2 jang hangat de- 
wasa ini al. tentang perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang, soal 
terusan Suez dan perselisihan Ing- 
geris/Mesir mengenai perdjandjian 
Inggeris/Mesir. BBC. 

  

Pemerintah Colombia 
oper industri minjak 

Pemerintah Colombia mulai ma- 
lam Minggu ini mendjadi pemilik da 
erah sumber rainjak Barranca Ber- 
meja, salah suatu pusat minjak jang 
terbesar di Amerika Selatan. 

— Hingga saat itu, daerah sumber 
minjak tadi dikerdjakan oleh suatu 

maskapai Amerika Serikat,  jaitu 
,Ihe Tropical. Oil Company”, dan 
konsesinja mulai habis pada hari 
Saptu malam Minggu ini, djam 
24.00. Konsesi tadi dipegang mas- 
kapai tersebut tadi semendjak ta- 
hun 1916. — Ant. AFP. 

      
M 

gag 

SENGKETA KOREA: 
  

. di Tokio, maka | 

tegas. menolak tuduhan? Utara mengenai pelanggaran kenetralan Ka- 
esong itu, lebih banjak kemungkinannja akan 
puran daripada disekitar medja konperensi. Spekulasi jang terdapat di 

datang dimedan pertem 

pangkalan terdepan PBB di Korea ialah bahwa pertempuran besar?an 
akan berkobar lagi dalam waktu £ 

Maksud djelas dari djenderal Ridg 
way untuk memaksa kepada pihak 
Utara supaja memilih satu diantara 
dua, jaitu perang atau damai. di Ko 
rea, rupa2nja untuk sebagian dise- 
babkan oleh kepertjajaannja, bahwa 

| pihak Utara sekarang telah hampir 
siap untuk mulai menjerang dimedan 

| pertempuran Korea. @elama minggu 

jang Jalu ini, kendaraan2 perleng- 
kapan Utara telah mengalir hampir 
tiada berhentinja keselatan  mela- 
lui djalan2 besar di Korea Utara, 
dan telah mentjapai puntjaknja pa 

da Saptu malam kemarin. 

Pemusatan & balabantuan 
Utara diserang. 

Komunike Angkatan Udara PBB 
jang dikeluarkan pada hari Minggu 
mewartakan tentang adanja penju- 
sunan tenaga pasukan2 Utara setja 

ra besar2an disepandjang medan 
pertempuran. 
Komunike tersebut selandjutnja 

  

    (hak Indonesia untuk menghapu ahwa lebih dari 800 

perhubungan uni dan menggantinjar|-bwahk kendaraan UYA tklah dihan- 

dengan perdjandjian biasa, -—- Aing optjiulsar DARI dak U, jaitu sua 
yan Kunsten en Watenechsppen” 

    

  

2 atau 3 minggu j. 

  

a. d. 

tu djumlah rekord untuk satu hari ' 
selama perang Korea. Dua buah ke- 
reta-api dan hampir 2000 buah ken- 
daraan telah diserang, - sedangkan | 
sebuah kereta-api terdiri dari 25 ger | 
bong dihantjurkan sama sekali di | 
dekat Sunan. Lalu lintas kendaraan2 
Utara jang paling berat terlihat di 
antara Sinaju dan Sariwon dan dju 
ga disebelah selatan Yangdok. Se- 
mentara itu pesawai2  B-29 - dari, 
angkatan udara Amerika di Timur 
Djauh melandjutkan setan Santa ta 

jang sistimatis terhadap pusat2 per 
lengkapan dan lapangan2 Utara. Di 
antaranja jang diserang pada hari 
Minggu ialah lapangan terbang di 
Pyongni dan pusat2 ' perlengkapan 

Utara di Kunuri dan Sinmak . 

Keterangan Washington ten 
tang serangan udara ter- 
hadap . Rashin. 

Mengenai serangan udara jang di 
lakukan dengan tiba2 oleh pesawat2 

B-29. PBB terhadap tempat pusat mi 
liter Korea Utara, Rashin, jang dila- 

kukan pada hari Saptu itu, kemente 

| 
| 
| 

2 | ini. | 

| 

  
# 

| Minggu 

Pertempuran besar2an akan berkobar lagi 
Pemusatan pasukan2 Utara jang kuat. 

ENURUT kesan jang didapat oleh wartawan U.P 
djawaban Utara kepada djenderal Matthew Ridgway jang dengan 

rian pertahanan Amerika pada hari 
mengumumkan, bahwa. se 

rangan itu ialah ,,sebagiah dari poli 
| tik umum untuk mentjegah djangan 

| sampai lawan menjusun kekuatan pa 
sukan2nja di Korea”, demikian be 
rita Reuter dari Washington. 

Keterangan itu diberikan kepada 
para wartawan jang menanjakan 
apakah serangan terhadap Rashin 

yitu merupakan tanda perobahan po- 
litik komando PBB terhadap perang 
Korea. 

Sebagai diketahai mekimalan terha 
dap Rashim jang letaknja 20 mil da 
ri perbatasan Sovjet Rusia itu telah 
dilarang oleh Gabungan Kepala Staf 
Amerika, sedjak djenderal Mac Ar: 
thur memerintahkan suatu serangan 

dengan 50 buah pesawat B-29 ter- 
hadap  kota-pelabuhan itu “pada 
tanggal 12 Agustus tahun jang lalu. 
Dalam keterangannja kementerian 

pertahanan ' Amerika menjatakan, 

bahwa djenderal Ridgway selalu me- 
ngadakan hubungan dengan Washing 
ton, dan serangan udara . terhadap 
Rashin pada hari Saptu itu telah di 
lakukan dengan pengetahuan Gabu- 
ngan Kepala Staf Amerika. Dikata 
kan, bahwa pengintaian udara te-- 
lah menundjukkan tentang adanja 

penjusunan tenaga. pasukan2 Utara 
dang kuat didaerah Rashin. — Ant. 

Penghidupan kaum terpeladj 
Filipina berat 

Banjak kaum intelect nganggur 
ks R. TADJUDDIN NGOR jang baru kembali dari perdjalanan: 

mc. dua minggu lamanja ke Pilipina dan Hongkong 

bahwa ia pada mulanja hendak menjaksikan penjerahan 
| hendak dipakai oleh Inaco buat perdjalanannja 

ketanah sutji tapi ketika sampai di Hongkong ia dapat kawa 

(rangkan bahwa perusahaan nasional | 

  

Injelundupan2 jang tidak 
| Demikian antara lain Mr. 
| Noor.. 

E
N
 

ar 

   

   
kaum djen 

njak disana. Diterangkannja 
pina terlampau banja 

djar: dan kurang tehnisi 
industri dan pertan 

Keadaan begin 
njak kaum intelektui 

gur karena tidak £ 
djabatan Pemerintah 
sudah terlampau 

nja. Dengan demikian 
adalah berat bagi kaum 
karena banjak SANA 

Dengan melihat per 
| Filipina sekarang ini d 

sampai hasilnja seperti c 

Perlu diperhatikan betul pe 

kaum tehnik Indonesia per f 

lapang pertanian dan 'in dan 
djuga pendidikan ahli2 ekonomi Indo 
nesia. 

     
   
   

        

   
   

  

banjak 

    

  
Rakjat Hongkong 
keras. 

Kesan2-nja di  Hongkoi 

kan Mr. Tadjuddin Noor 
disana kerdja keras. Dis 
pabrik benang jang besar 
ruh kerdja sampai sepuluh 
hari. Selain upah 200 do 
mereka dapat beras dan tei 

gal pertjuma. 

Perhubungan kapal 
dari Hongkong adalah 
pura. Di Hongkong :“ 

Indonesia harus men 
untuk memberitahukan 
datangannja di Hongkong 

manja akan tinggal disan 
batannja dan sebagai 

Ia berpendapat ada i 

di Indonesia semua orar 1 
bangsa asing setibanja di I 
harus menghadap kepada 
ini ada baiknja untuk m 

raja Ie 

   

   
   
   

    

jar 

den 

         # Lt 

l Hi x (la berapa la 

apa dja 

    

    

  

     dii 
Ta 

  

— Ant. 

Pasukan A. S. utk. 
Djurubitjara ,,Pentagon” 

mumkan di Washington 
nin, bahwa korps tentara I 
rika jang kini sedang 
manoeuvre di Carolina 1 
ma lagi akan ment 
dengan pasukan2 Ar 1 1s, 
dibawah pimpinan djende ral Dwight 
EBisenhower. 

Ditambahkannja, bahwa 
katnja pasukan2 itu be 
tentukan. Diantara k 
telah diberikan kep 
untuk tentara pertal kanan 
dapat korps ke-5 dan 5 divisi An 
ka lagi. — Ant-AFP 

Erop 3 

  

    

     

   

    

   
   

Pesawat yet djatuh 
Sebuah pesawat  terh 

jang sedang me ngadakan pc 
pertjobaan: untuk mentijoba 
baru dengan bentuk i 
malam meledak. “diatas 
tenggara, sesudah. . merab 
udara 10 menit Jamanja 

Djuru terbangnja 
terbang tsb. telah Su 
kali dengan hatsil jang 
BBC. 

f ng 

      

   
   

            

“ Seorang pembesar ja GA 

di Jogja menolak diambil 
oleh seorang wartawan pot 
akan memasukkan kartu dalam 
Sek suga dalam pemilihan 
kemarin. Katimja supaja dja 
mempengarun UMUM, , 

KRT. Honggow Ongs Ni kemarin 

rut duduk sebagai dago y 
di KPPS Gedungtengo n Utara, 

  

    
   

  

Sa 1 
djam. 8 pagi sampai djam 8 mc ai 
Ia ditjalonkan oleh penduduk 1 Sh 
jang umumnja terdiri daripada bas 
Tn petjel, sapto dan Iwingnje 
“ Seorang . pemilih uium diljanot 
domuetnja, jang berisi surat daftar 
sehingga - terpaksa membatal/: un 
mempergunakan. haknja, karena ti- 
dak tahu kepada Siapa ia harus mx   laporkan soal tadi,



   

  

  

   

   
   

    

. DARI k lang n 

dapat kete: 

    

   
       

    

   
    
    

   

    

   

3 rensi Seram 
“Uk San Krancise 
(EN ga kana 
NU Mereka Hz 
“geri Mr. 
Gelegasi, 
C. Tambu, 
(dari Seksi Djepa 5 

"Enen Bana MX ee    
   

      
       

    

   

  

     

    
   
    

  

    
    

  

:Hreari Ba rlemibn 
djojo Duta Besay 
rika Serikat, dan 
pala Perutusan : 
akan memperi 
sia tersebut, : 

   

   
         

gara Chusus bersama" Mr, Zain seba 
gai penasihatnja, seperti diketahui 
kini ada di Nederland untuk menga 
Gakan: pembitjaraan?. pendahuluan 

   

   

  

apin? politik di Nederland me-f 
nai soal pembatalan statut Uni 

aan pembaharuan persetudjuan2 Ne 
| MB. Mereka akan langsung terbang 
dari Nederland ke San Francisco. 

Tadi pagi djam 04.00 (subuh) De- 
“legasi itu telah berangkat dari Dia) 
karta ke Amsterdam untuk me 

: djutkan - perdjalanannja ke San 
xi Fransisco mengepalai delegasi Indo- 
aa nesia dalam mala San. Fran- 

FTIR Ona CET 

  

Bersama-sama “dengan Mr. Subar- 
djo turut pula berangkat Mr. “Moh. 
Yamin, Dr. Abu Hanifah dan. dua 

| orang pegawai Kementerian Luar 
Neseri jaitu Pudjo Subroto : dan 

- Nurdin St. Manggung. : 
Keberangkatan anggota? dele- 

gasi Indonesia jang lainnja. akan di- 
“Jakukan belakangan, jang kini ma- 
sih belum ada ketetapan tanggal 

“pastinja. Menteri Penerangan - A. 
' Mononutu mengenai pengiriman de- 

topan Indonesia ke  Konperensi 
“Francisco itu menerangkan di- 
im hubungannja. dengan sikap 
"dan Burma terhadap. konp 

| —rensi tersebut mob menurut keja- 
Albania Jangkah 
oleh Pemerintah : nesia ini tidak | 
lah akan Bepe ruh hubungan | 
antara India ' Burma dan Indonesia. | 

  

    

      
   
   

    

    
    
    

   
      

   
    

  

   
    

   

    

Faengan Nederland, dan dengan 

Prof. Supomo, “ketua Panitya Ne-| 

en Pemerintah Belanda dan pe F3 

   
   

telah diambil | 1 

naga Uni    

jang Tn si puah Pa 

  

   

    

ae . Indo 2 “demikian sk itu selan- 
  

7 aj atnja, mestinja bisa mengambil kej 
  

untungan dari: kerdja-sama : jg erat! 

akan djuga mendapat keuntungan 
dari nama-baik jang didapatnja se- 
bagai negeri jang ,,rendah-hati dar: | 
setia”. Dengan menjampingkan: se- 
mua ini dengan alasan mempunjai | 
claim “atas Irian Barat — suatu hal 

| jang belum tentu benar — Indone- 
sia memberi kesan telah meninggal- 
kan tudjuan untuk mengedjar bajak 

| NEAN.. Ant. 
  

Dor « da Bawen Teouw” 

Adalah organisasi " akik 

suku Ambon jg diketuai oleh D.R. | 
| Teurupun dalam suratnja jg disam- 
paikan kepada Perdana Menteri R.I. 
menjatakan protesnja terhadap ka- 
wat perkumpulan ,,Door de Eeuwen | 
Trouw” jg disampaikan kepada pe- 
merintah Belanda tg 18 jl, jg al. me 
ajatakan, bahwa ,,suku Ambon ingin 
mempunjai hubungan sendiri dengan 
nangsa Belanda”. Menurut panitia 
tsb diatas, permintaan » Door de Eeu 
wen Trouw” ini adalah suatu per- 
“oSaan terhadap hak perwakilan su 

(son, “dimana djuga mereka adanja, 
adalah tetap bangsa Indonesia, dan 
panitia itu mendesak kepada peme- 

| rintah supaja mengambil inisiatif jig 
seperlunja terhadap pergerakan2 jg 
mentjoba memutuskan pertalian ke 
'bangsaan Indonesia Gengan Indore- 
sia YEtE Tp 
Dikatakan, bahwa pendapat: jang 

dinjatakan oleh ,,Door de Eeuwen 
'Trouw” itu adalah pendapat asing. 
Suku Ambon telah bernegara dan 
'berpemerintah, sedjak tg 17 Agus- 

1945. Hubungan suku Ambon de 
: 'Hak “ mutlak 

dan perhelatan dengan tidak per 
lu bantuan dari suara asing seperti   

  

   
   

An 5 “ »Door de Nk Trouw” itu. PANEN 

    

      

   

  

   

    

   

            

   

  

  

     

   

   

   

  

    

      

    

   
   
    

    

    
    

   
     

    

   

    
    

   

    
      
    

  

    

Da tam perfjakapan pers dihotel 

| sjumi guna memperkuat 0: 
sendiri keadaan didaerah2. - 

wab, bahwa rentjana untuk memper- 
: satukan ,,Masjumi” “dan Peti 
a.l akan Giselenggarakan dim ..kong-:| 
gres Isifm jad., bahwa usaha: mem- 

Pt persatukan itu hanja dapat dilaksa- 
“nakan djika politik dari kedua Bar. 
' tai itu berdekatan. 

| Keadaannja sekarang Kehnvaka, bah 
. wa politik Masjumi dan P.S. IL. tur 
berdekatan. 

Mengenai 'pertanjaan banged Ike. 
mungkinan .mendjabat sesuatu dilu- 

| 'ar negeri Mr. Rum mendjawab, bah 
saya, dantuk sementara ia mentjurah- 
kan tenaganja untuk memperhatikan 
keadaan dalam negeri. dan dalam 

, partai chususnja, Ini sesuai dengar 
'sikapnja ketika kabinet Natsir aja-. 

| tuh, jakni akan mentjurahikan tena- 
: ga dalam partai. 

? "“Programnjapun. sudah ditehbukan. 
| Ad, setelah selesai perdjalanan keli- 

| ling ini, Mr. Rum akan ke Sumatera 
kemudian ke Sulawesi. ni 1 

Sajang sekali, saja akan mengun- 
 Gjungi M . Sugijopranoto tetapi ke- 

' betulan tidak ada, Kata Rum atas 
pertanjaan kita. Ketika saja di Den 
Haag dan di Djakarta, Mgr. Sugijo- 
Baapa to ena Pn, kedi- 

  

    
  

      

    

  

   

   
     

    

  

       ea Maa 'orang” sama sama 
. Demikian Mr, Rum. (. Rn          

   
   
   
     
    
        
    

      

Pa, seluruh Reka is- | 

an pra djau | 

  

    

   
   

   Kk thea, mereka. 
576 kan entang situasi . 

. hal ini MEKONAP: tjak ang 
n tenang dan menjesu di- 

an: Sa Span 

     
    

    

        

    

    
      

      

   
     

  

As
ad
 

2 26 Hana lalu jang Tks YAA 

de Panitia 

: aa aa Ps . 2 Delta 
2000 tidak berdekatan! 

Du Pavillion Semarang kemarin 
Moh. Rum dari PP, Masju mi Djakarta al menjatakan, bahwa 

| pera Pk kelilingnja ini terutama untuk mengundjungi tjabang? Ma- 
seng Disamping itu djuga TEA melihat 

  “Atas pertanjaan, Mr. Rum Hamil — 

Sekitar usaha Salawati 
ee Da 

# 2 Pendjelasan Pemerintah. 
Dalam sebuah pendjelasan peme- 

Daud.ke Enrekang baru2 ini dikata- 
kan bahwa kepergiannja itu bukan 
sebagai suatu missi jang diberi tugas 
oleh: pemerintah untuk selesaikan pe 
ristiwa C.T.N: Sulawesi Selatan lagi 
tapi hanja diutus oleh komandan pa 
Isukan ,A" ke Baraka dengan bawa 
surat jang maksudnja menanjakan 
apakah siaran-kilat tertanggal 16/8 
jang oleh jang berwadjib disangsi- 

.|kan sumbernja benar2 dikeluarkan 
Perlu djuga ditambahkan disini 

bahwa dari pihak PSII daerah Tp. 
jah ini telah dikeluarkan sebuah 
yuan kepada seluruh anggota?nja su 
paja membantu pemerintah dalam 
masa genting ini untuk atasi segaia 
kesulitan. 
oleh pimpinan C.T.N. Sulawesi Sela- 
tan, disertai andjuran supaja mere- 
'ka masih dapat datang pada waktu 
'jang telah ditentukan jaitu tg. 1G 

Agustus dilapangan Hasanuddin. Di- 
katakan bahwa pendjelasan pemerin 
tah ini diadakan berhubung dengan 

Y ternjata ada anggapan2 jang salah 
| tentang perutusan, Salawati tsb. 
    
   

  

2) Hm dan Pemuda 
Span 

   

nasihat? sat baik, 1 

mi | 

“Sebuah. panitia terdiri dari orang2 

“m3 Ambon didalam DPR. Suku Am j 

ibon" Indonesia 

rintah mengenai kepergian Salawati | 

menurut kabar, usaha2 tsb. 
gagal sama sekali.   

     Pa “tah membuat 
“di Sada sesudah Presiden Sakarno 

NG tg. Kr Agustus jl. Tg, menurut SK tsb 
en -In $ Mn : ag 

  

  

    

naruh perhatian atas adanja bagian 

|demikian diterangkan oleh Menteri 

temuan ramah-tamah jang diadakan   
gu jl. 

Sujono Atmo. kepala bagian chu 
Sus untuk pemuda tersebut terang 

ini telah dibentuk Lk. 70 Panti Pe 
muda didaerah2, jaitu suatu tempat 
“untuk din€ergunakah oleh gerakan2 
pemuda sebagai tempat bertemu dan 

ma lagi akan mendirikan tempat2 

,jergdherbergen” dan vacantie ko 
| Heat N 

Dalam kata sambutannja Dahlan 
Ronowihardjo, ketua umum Perseri 
katan Per himpunan Mahasiswa Indo 
nesiz (P.PM.I-) mengatakan, bahwa 

perlu adanja suatu saling  me- 
ngerti jang baik diantara: pernerin- 

ini terdapat suatu problematiek jang 
“perlu dipetjahkan, alah ikut atau ti 
Cak ikut tjampur tangannja pemerin 

tah dalam soal menentukan arah jg 
| perlu ditempuh oleh gerakan pemuda 
Indonesia. 

. Dalam pertemuan itu disebut-se 
but pula semangka akan diben 
tuknja suatu dewan pemuda, jang 
akan dapat ikut memberikan nase 
hat kepada bagian pemuda untuk le 
:bih melantjarkan  djalannja serta 
usaha bagian pemuda ini. — Ant. 

  

Lagi seorang anggota 
Parlemen ditangkap 

an DA etun anggauta Parlemen dari 
fraksi PKI kemarin siang telah d&i- 
tangkap Gigedung parlemen setelah 
ia menghadiliri rapat panitia per- 
musjawaratan parlemen. Sebelum 
itu ketua parlemen telah mendapat 
pemberitahuan dari Djaksa Agung, 
bahwa anggauta tersebut akan di- 
tangkap setelah selesai sidang .Ppa- 
nita permusjawaratan: 

Penangkapan sekali 
kan ,,correct”. 
tidak , diserbu” seperti terdjadi da- 
hulu, djuga tidak distelling. 

“Atas pertanjaan2 " pers Arudji 
Kartawinata ketua Parlemen mene- 
rangkan bahwa ia tidak tahu apa- 
kah penangkapan itu dilakukan ber- 
“dasarkan SOB ataukah HIR. Ten- 
tang ini parlemen akan menanjakan 
kepada kedjaksaan agung. Menurut 
Arudji deng ditangkapnja ang- 
gauta Dia, maka anggauta par- 
lemen jang "ditangkap ' telah ber- 
djumlah kira? 15 orang hampir se- 
"mua dari PKI. : 

Dalam djumlah 15 orang itu tidak 
termasuk 3 orang parlemen jang 
telah ditangkap pada permulaan 
aksi penangkapan jang kemudian 

ini dilaku-   
Gimerdekakan kembali jaitu Maruto 

: Nitimihardjo, Panduwiguno dan 
Mustapha, 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
Pemerintah kemarin telah diundang 
oleh Parlemen untuk memberi pen- 
djelasan tentang penangkapan2 jg 
telah terdjadi sampai sekarang, tapi 
Pemerintah belum bersedia membe- 
rikan keterangannja. 
tua II Arudji. 

Seperti telah dikabarkan djuga 
mengenai perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang, dan utusan untuk 
“mengirimkan delegasi ke San Fran- 
cisco Pemerintah belum ' bersedia 
menyperi Me 3 kepada par- 
lemen. Ant. 

“D.K. akan ambil 
putusan ? 

4 Mengenal blokkade Seuz. 
Dewan Keamanan diduga akan 

mengadakan pemurigutan suara ten- 
tang resolusi jang meminta Mesir 
untuk menghentikan tjmpur tangan 
nja dalam soal perkapalan diterusan 
Suez. 
Dalam minggu jang lalu belum di- 

ambil suatu tindakan apa2 untuk ke- 
mungkinan supaja usaha? lain didja- 
lankan guna membereskan soal tsb. 
diluar Dewan Keamanan. “Tetapi 

telah 
BBC. : 

  

  

' aoi “padi, nabi : Deniog 

— Ada dua aliran besar 
'D disemua kalangan, 

Aam soal menghadapi perdjanajian perdamaian. deng an Dipa: 
ga diantara mereka jang bebas merigambu 

sesuatu keputusan, telah terdengar dua aliran pendapat jang besar jang 
. tiondong dan, tidak tjondong pak 

Keduanja, g mengemukakan 
banga untung-ruginja. , 

0. Suara jang tjondong. 
“Gate: pada dasarnja tjondong pa- 

da penanda-tanganan itu  menda- 
sarkan pendiriannja atas kejakin- 

per-    

  

'lan, bahwa ini adalah djalan jang 
dalam djangka-pendek lebih mem- 

rikan kemungkinan adanja  ke- 
untungan bagi Indonesia daripada 
kalau menolak. Dalam pada itu' 
diakui, bahwa turut menanda-tanga 

ni berarti menguntungkan Ameri- 

       

penan Ga- tanganan itu. 

ka. Setjara ,zakelijk”  dianggapnja 
perlu lebih dulu didapat kepastian, 
Sampai dimana bisa diperoleh keun 
tungan sebagai ,,tegenprestatie,, dari 
Amerika, misalnja berupa djamin 
an tidak akan dilakukannja hambat 
an2 dalam pelaksanaan pemberian 
pindjaman atau bantuan - kepada 
Indonesia, pengiriman beras, tekstil | 
dan mesin2, pendjualan karet dan 
timah dan bahan2 mentah Indone- 

|sia lainnja, jang semuanja dianggap 
sebagai sjarat mutlak bagi kemak- 

. | Kementerian PPK ifa .mempunjai Ka 
" lakudan .chusus jang mengurus soal2 | 

gerakan pemuda, memperhatikan 
|perkembangannja: kemadjuannja ser 
ta keperluannja, dan terserah kini | 
kepada gerakan2 pemuda untuk me 

Chusus ini dan mempergunakannja, | 

PPK Mr. Wongsonegoro dalam peri 

nja dengan pemimpin? gerakan pe 
(muda dikantor Djawatan Pendidikan ' 
3 Masjarakat Dj Tekanan Ka Ming 

ikan, bahwa kini atas usaha bagian 

TANANA penghibur. Dirantjangkan, ba 
gian ini dalam waktu jang tidak la | 

kegaa aani bagi para pemuda, seper 

tah dan gerakan pemuda. Dewasa | 
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Gambar “Tn. Visser dari 
sedang me       
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ALAT- ADAT RONTGEN. - 

Rontgen (Rontgen - toestel). 

Technisceh 
rtundjukkan alat2 tersebut dihadapan 

pembesar? di Jogjakarta. 
Samailo sedang 
tersebut. (Gambar Ipphos). 

  

t. 

Tenaga2 ahli Eropah ternjata sulit 
EBEKANGKATAN saja ke Brepah adalah 
rensi Unesco. Sajang saja belum dapat 

karena saja belum bertemu derigan kabinet, 
merhulai keterangannja. 

Tenaga? ahli sukar. 

nerangkan, 

untuk mendapatkan tenaga2 ahli di 
1 Bropah ternjata belum mendapat ha 
1.sil2 jang memuaskan. 

Kesulitan? memang banjak dihada 
pi Oleh-panitya tadi. Walaupun telah 
diusahakan djuga untuk memberikan 
  

Staf Pertanian ke Siam £ 
Oleh Kementerian Pertanian kini 

telah ditetapkan 

tuai oleh Ir. Kaslan A. Tohir ke- 
pala bagian hubungan luar negeri 
dari Kementerain Pertanian untuk 
mengadakan penindjauan soal per- 
tanian di, Siam. 

Missi tersebut 
|Siam untuk 

akan berada di 
seminggu lamanja dan 

berangkatnja sedang menunggu 
waktu. Selain beberapa orang pe- 
ngikut dari staf pertanian dari Ke- 
menterian Pertanian tersebut pun 
dari Djawa Tengah akan ikut serta 
Hasmosuwignjo “Inspektur Pertani- 
an Rakjat daerah itu. 

  

Ya . : i Periu diterangkan bahwa  missi Hari Djum ang lalu di Konsultasi bureau Jogjakarta, oleh direktur. | tersebut “semula akan berangkat 
»Philips” £ (diserahkan kepada Pemerintah Indonesia sebuah alat2 | 12 Agustus jl: “tapi berhubung dgn 

persiapan2-nja belum lengkap: di- 
Dienst. Philips Indonesid | tunda. Ant. 

“para dokter dan 

slama Dima 
Sidang pleno terbuka Parlemen 

menjaksikan djclannja alat? 

  

  

     
       

        

          
        
       
        

     

        

  

    

    

Konperensi San Francisco: 

buruh menolak 
PSII belum ambil putusan 

“Sekretaris Djendera! Partai Buruh menerangkan, bahwa 

kemarin telah mengambil keputusan 
untuk menunda pembitjaraan menge 
nai 2 buah rantjangan Undang2 gu- 

na menentukan undang2 biasa, ja'ni: 
Perubahan ordonnantie padjak per 

alihan th. 1944 dan ordonnantie pa- 
djak kekajaan th. 1932 serta penu- 
runan tjukai tembakau. 
Keputusan penundaan ini disebah- 

kan karena para anggauta Parlemen 
masih menganggap perlu utk. mem- 

PROF. SARAN Oi 

Indonesia menerima Sumbangan 
.000 dollar Unesco 

Atas pertanjaan prof. Sardjito me | 
bahwa dalam pembitja | 

raan tidak resmi dengan para ahli 
dan anggota 'komisi jang bertugas: 

missi jang dike-. 

-partainja telah mengambi keputusan tidak menjetudjui pengirim 
an delegasi ke San Francisco. Dengan begitu dari partai2 pemerintah 
ada dua jang tidak setudjui, jaiba Parkindo dan Partai Buruh, sedang 

peladjari memorie. djawaban Peme- 
rintah mengenai rantjangan undang- 
undang tsb. jang baru sadja diteri- 

ma oleh Parlemen. Setelah itu Pani- 

Gedung parlemen j 

putusan. 

  

Menurut mubikotat penolakan pe 
nolakan didasarkan pada soal waktu 
jang sekarang ini, jaitu djustru de- 

ngan adanja '3 rtentangan antara 
blok USA dan'b USSR. Ideologie 

mengizinkan me 

  

Partai Buruh t 

tangan itu, sedang djika Indonesia 
menanda tangani perdjandjian ber 
artilah itu memilih blok USA. 

  
Keterangan Arudji. 

Afudji Kartawinata, anggota pu | 
tjuk. pimpinan PSIT menerangkan, 
bahwa Dewan "Pimpinan PSI sam 
pai kini belum dapat mengambil ke 
putusan tentang sikapnja terhadap 
perdjandjian perdamaian 
Djepang. Perudingan mengenai soal 
tersebut dalam dewan pimpinan ha 
ri Djim'at jang lalu akan diterus- 
kan hari Senin dan Selasa. 

Menurut Arudji, soal perdjandjian 
dengan Diepang itu bagi  partainja 
jang terpenting ialah factor an 
ka pandjang tentang gambaran 
hari kemudian (toekomstbeeld) ba 
gi Djepang sebagai negara sauve-   

Demikian ke- 

rein dan sesama negara Asia dalam 
hubungannja. politis maupun ekono 
mis dengan Indonesia dihari kemu 
dian. Sedang mengenai pandangan 

dalam final text itu menurut penda 
pat PSII hanjalah suatu pemotong 
an2 kekuasaan Djepang, jang tidak 
memungkinkan Dj jepang dapat. ber- 
kembang kembali seperti sediake la, 
selain itu hanja menggambarkan, 
bahwa Diepang kini dibakai mendja 
di frontline Ambrika dalam mengha- 
dapi Soviet. 

Rapat Badan Permusjawa- 
ratan Partai? gagal. 

Menurut rentjana, Badan Permu 
sjawaratan Partai2 akan mengada- 
kan sidang semalam digedung par-' 
lemen, tetapi Kareria guorum tidak | 
iakup, sidang tsb tidak dapat lang 
sung. Meskipun dalam atjara tidak 
tegas disebutkan pembitjaraan ten 
tang perdjandjian damai dengan 
Djepang, namun menurut keterarng 
an pihak sekretariat B.P.P. soal ter 
sebut akan diadjukan dalam sidang 
itu. — Anti 

Tahbisan Imam di Klaten : 

Dengan mendapat perhatian jang   

    

sangat besar dari keluarga Katholik ' 

peran Hi idane dalam djangka - pen 
dek. Penolakan “oleh golongan itu 
dianggapnja sebagai tindakan jang 

bisa membawa akibat2 jang sangat 
sulit diatasi, terutama dalam soal 
usaha, kemakmuran rakjat. India dan 
Birma politis mempunjai kedudukan 

Isin, dan geografis dekat sekali le- 
taknja dengan KRT. Golongan? jang 
telah menjetudjui pengiriman dele- 
gasi itu dapat dilihat sebagai pihak 
jang atas dasar' pertimbangan tsb 
ingin melihat sampai dimana bisa 
diperoleh keuntungan jang diperku- 
at dengan djaminan sebelum .me- 
njetudjui penanda-tanganan. 

   

  Pendapat jg anti. 

Golongan? jang tidak menjetudjui 
pengiriman itu melihat lebih besar 
nja kerugian berupa akibat daripada 
penanda-tanganan itu, daripada ke 

aa !a dan Kepala2 Diawatan s 

djangka pendek, apa jang tersebut. 

suatu partai: besar lainnja, jaitd Masjumi, belum dapat mengambil ke 

(milih 'salah Lp bit jang berten- 

tya Permusjawaratan Parlemen me- 
ngadakan rapat untuk menetapkan 
atjara rapat Parlemen bagi Minggu 
ja.d. 

Hari ini Parlemen teiah menerima 
surat dari Djaksa Agung mengenai 
soal pembebasan tahanan. Tentang 

surat jang diterima Parlemen dari 
jatakan bahwa Pemerin 

persedia untuk mem- 
beri keterangan di sekitar perdjan- 
Gjian dengan Djepang serta diseki- 

tar keamanan dalam negeri, jang 
menurut permintaan Parlemen supa- 
ja disampaikan didalam rapat Pleno 

Terbuka Parlemen kemarin. Dalam 
surat itu diterangkan, bahwa Peme- 

rintah bersedia dalam waktu setje- 

  

Chususnja Gan masjarakat Klaten 

umumnja, tanggal 26-8-'51 djam 

S -pagi di geredja Kiaten telah 

dilangsungkan upatjara Tahbisan se- 
Lorang-padri Indonesia Antonius Sar- 
wosuka Wignjomartojo oieh Mgr. 
A. Sugjopranoto S: J. Tahbisan ini 
dihadliri oleh pastur2 dari Joga/Solo 
dr. 

   
   

  

  
Imam baru tsb. jang berasal dari 

| Klaten, berumur 27 th. dan keluaran 
Seminari Agung Jogja. Setelah upa-   

pat di Pasturan, nampak hadlir da- 

tjara Sacramen keimaman itu, se- | 5 : 
landjutnja diadakan resepsi bertem- | Pat mungkin memberikan keterang- 

jan seperti jang dimaksudkan oleh 

Parlemen. Anggauta DPR Hendrosu- 
darmo memadjukan pertanjaan ke- 
pada Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga. —R.D. 

lam pertemuan tsb. Bupati Klaten" 
ipil maupun 

militer, Sehabis resepsi diadakan 
ekedar pertundjukan2. 

  

  

Razzia di Banjumas 
Penangkapan terbatas pada figuur2 jg 

mengganggu keamanan 
S EPERTI dilain daerah, maka didaerah Banjumas telah dilakukan 

penangkapan atas orang? jang dianggap ada sangkut pautnja dgn 
gerakan? subversief dan dimulai di Djakarta. 

  Kalangan militer dan polisi di Pur 

wokerto sangat berhati-hati dalam Jang lainnja. Kehilangan kawat2 ter 

8 HALAMAN 

  

untuk" mengikuti konpe 

memberikan . keterangan?, 
MEMUn Prof, en urahito 

djaminan jang tjukup baik: 

Faktor? jang menjukarkan. 
Menurut prof. Sardjito kedatang 

ari prof. J, Romein diharapkan dalam 
tempo jang tidak lama lagi. “if Ro- 

|imein nantinja akan menjurbangkan 
tenaganja.di Perguruan Tinggi »Ga, 
djah Mada: 

Para ahli dan mahaguru Eropah 
kebanjakan mengemukakan kebera 
tannja dalam soa12 perumahan, Serta 
ada pula jang membera tkan keadaan 
keluarga mereka. 
Dewasa ini, mereka, 

guru2 dari negeri 
berkeberatan 
airnja. 

Atas pertanjaan dikemukakan ala 
san2 mereka bukan berdasarkan so 
al2 politis, melainkan kebanjakan 
berdasarkan atas penghasilan mere 

jaitu maha 
Belanda sendiri 

tenaga2 dari negeri lain. 
Jang menjukarkan lagi ialah ada 

nja saingan dalam mentjari tenaga2 
ahli dengan negeri di Eropah sendiri. 

Tenaga ahli tehnis ada. 
Sementara itu dari Italia dikata 

(kan ada kesanggupan beberapa ahli. 
Tenaga itu bukanlah jang akan mem 
.beri peladjaran diperguruan tinggi, 
melainkan tenaga tehnis. 

Unesco beri sumban gan. 

Prof. Sardjito lebih landjut. mene 
rangkan, bahwa olehnja telah dite 
rima sumbangan bon Unesco sebesar 
15.000 dollar. Kini telah dipesan dan 
dibeli buku2 peladjaran, alat2 dh, di 
antaranja Runtgen-toestel, alat2 dok 
ter gigi. 

| Achirnja diterangkannja, bahwa 
untuk memperlengkapi perguruan 
tinggi ,Gadjah Mada” telah Ta 
beberapa alat. 

ae 

Komisi jang bertugas mentjari te 
naga2 ahli tehnik, ahli listrik, tena 
ga dokter, tenaga mualim2 insinjur 
dil masih terus mendjalankan usaha 
:nja. 

Sampai Gimang dan bagaimana ha 
Sil2 usaha komisi tadi hingga kini 
belum dapat diketahui. 

59 Orang tragsmigran 
berangkat 

Dari Djawatan Trarsmigrasi D.I. 
Jogja didapat kabar, bahwa hari ini 
59 orang transmigran akan berang- 
kat menudju Lampung dan Palem- 
bang. 
Mer eka ini adalah rombongan jang 

ke-X dari daerah tshi. Kepada mere- 
ka diberikan djuga hiburan berupa 
pakaian dll. . 

20 Sepeda untuk 
RRI Jogja 

Diperoleh kabar : dari 

  
kalangan 

- RRI Jogja, bahwa baru2 ini telah di- 
terima sepeda sebanjak 20 dari Se- 
marang. 

dua 'kalinja. Djumlah Sekian itu 
akan dibagikan ke pada para pega- 
wai. dan pembantu, jang baniaknja 
250 orang. 

Kita terima 
Dari Badan Penerbit Messrs. Mac 

millan & Co: Ltd., London kita me 
nerima sebuah buku »Speech  Trai- 
ning” oleh A: Musgrave Horner, Jek 
tor pada Stranmillis College di Bel- 
fast. Dalam buku itu dibitjarakan, 
bagaimana seharusnja mengutjap- 
kan tiap2 bunji dan kata sebaik2nja 
dalam bahasa Inggeris. Dengan gam 
bar2, bagaimana bentuk lidah ' dan 
mulut seharusnja, ' buku ini memu- 
dahkan para peladjar dalam mengu 
sahakan utjapan jang baik dan te- 
pat.   ba memberikan keterangannja kepada aa : ditaksir dengan harga 

Wakil pers. Walaupun demikian telah (R3 sa : SA S 
dapat dipastikan bahwa sedjumlah ' Selandjutnja diterangkan, bahwa 
anggauta2 pengurus SOBSI, PKI kerusakan2 alat2 telpon jang dideri 

dan Serekat Buruh Beras telah di. 'a sedjak clash ke I kini mulai dim tangkap. perbaikan. Perbaikan2 mana jang 
Difem pada itu dengan setjara ti 'elah selesai dikerdjakan ialah dja 

dak langsung “ kalangan berkuasa 19K2 antara Banjumas — Sumpiuh 
menjaftakan bahwa. penangkapan2 15. Km, Sumpiuh “3, Kemrandjen 6 
tersebut terbatas kepada figuur? jg Te Aa Sumpiuh — Tambak 5 Krn dipandang dapat mengganggu kea | Lebih 'djauh .-dinjatakan, bahwa   

l 

sh 
| 

! 
i 

| 

| 
| 
| 

| 
l 

i | tersebut telah 

(tentu diperoleh. Kepergian tiada de- 

1 lam perdjandaji ian tsb ialah menge- 

  mungkihan keuntungan jang belum 

Nabi | perbaikan2 tersebut akan segera me 
Sumber2 lain menjatakan, bahwa . nusud djarakg antara Puw Nan 

tanda2 ada akan timbulnja kerusu aa ya ana Pe 
han2 bilamana tidak diambil tinda Tan 2 1 Sanken in Ina Tn Bari » Bandjarpesata akan dimulai dengan 

Reaksi umum atas kedjadian? ter Pa an 5 kata aa 
sebut diatas umumnja tenang. Na m, Bandjarnegara — Ka rangkobar 18 Km, Karangkobar — 11 Ton kawat telpon Kalibening 12 Km.dan Wanajasa — 

amblas Pagontan Meraan djarak 9 Km. 

Dalam pertjakapan dengan Wk. Ke Tenan 
| pala Djawatan Telpon di Purwokerto Mrobot mendapat prijs 
| kita mendapat keterangan, bahwa pertama 
sedjak pertengahan tahun 1950 sam 
pai Februari 1951 Djawatan Telpon Dalam periombaan2 menanam pa- 

kehilangan kawat2 |Ji rcndongan th. 1950 dan 1951 di- 
| telpon disepandjang djalanan2 jang | Wilajan Kab, Purbolinggo jang men- 
menghubungkan kota satu dengan | Sapat prijs ea berupa LNG Ma R 10.00 

bot. serdnayutnya brijs ke II dipe- 
gang oleh Ketjamatan2 Menentu 
Pt Puan masing2 TO TPaAgAN 

                       Mama 

ngan ketentuan akan menanda-ta- 
ngani dianggapnja tidak ada guna- 
nja, 

Jang, dianggapnja merugikan da- j 

                              Pa arn ear angmorio dan 
Karangredja masing2 f. 2500,—- prijs 
ke IV djatuh pada Teara tan Ku- 
tosari dan Rembang masing2 mene- 
rima f.1500,— sedang 6 Ketjamatan 
lainnja mendapat hadiah hiburan ma 
sing2 menerima. f. '1000,—. 
Pembagian hadiah2 tsb. telah ber- 

nai turut terserctnja Indonesia da- 
lam satu blok, sekalipun tidak lang 
sung, mengenai tidak adanja keten 
tuan jang tegas TN ang pembaja- 
ran kerugian perang, mengenai ke- 
mungkinan Djepang bangun  kem- langsung pada tg, 20 Agustus jl. ber 
bali sebagai kekuasaan militer dan | tempat dipendopo Kab. Purbolinggo. 
negara industri jang dapat melaku 
kan tekanan ekonomi pada negeri2 
Asia lainnja: mengenai tidak turut 

nja RRT dalam perundingan2 perda- 
maian dengan Djepang dan bebera 
pa hal lainnja jang telah banjak di 
tulis. Berdasarkan politik-bebasnja 
India dan Birma telah memutuskan 
tidak akan mengirim perutusan ke 

Hadlir dalam upatjara pembagian 
hadiah2 tsb. a.l. pembesar? sipil dan 
militer, sedang dari Purwokerto tam 
pak djuga Wk. Residen Banjumas, 
Kep. Djwt. Pertanian, Wk, Kepala 
Djwt. Sosial dll, 

Hasil2 dari hadiah2 tsb. kabarnja 
akan dipergunakan untuk memadju- 
kan pertanian agar hasil? panenan 

  

'Goldsmith: dil. 

Batjaan2 "untuk mempraktekkan 
utjapan jang dibitjarakannja dalam 

|tiap2 bab, diambilkan pula dari ka- 
“rangan2 penulis jang terkenal seper 

ti Shakespeare, Shelly,  Tennysen, 
Hingga dengan demi 

kian para siswa akan selalu terta- 
rik dalam mempeladjarinja. 

Harga sedjilid £ 76. 

Buku2 baru 
Telah .sampai dimedja Redaksi 

buku2Z penerbitan Balai nana 
1. Mendjaga diri karangan Suardi- 

man Ranuwidjaja. 
Buku ini diperuntukkan para pu- 
tera dan puteri terutama untuk 
kepanduan. Tebal 27 halaman 
harga R..1,50. 
Kartawijoga, oleh Ki Reditanaja, 
disalin oleh R. Hardjowirogo. 
Buku ini berisi sekitar pedalang- 
an. “Tebal 87 halaman harga 
R.6,50. 
Tjerita2 sebelum tidur. 
Oleh Ratna Sari, 
umur 10-12 tahun. 
Buku ini berisi kumpulan  tjeri- 
tera2 menurut : "buku : Nog even 
een verhaaltje en dan... ka- 
rangan Henk de Wolf. Dihiasi 
Sambar2'oleh Wakidjan. Tebal 
128 halaman harga R. 6,25. 

Atas kiriman ini diutjapkan ba- 
njak terima kasih. 

Djilid T 
Untuk anak2 

  

REK: »Girl of the Year” 
field, Rob. Cun Nan — no th 

Tuah Cant. 

LUxXOR : »Bapa Saja", Osman Cu 
manti, Neng Yatimah, A.R. Tompel, 
Siti Tg, Perak: — 19 th. 
SOBOHARS ONO sTreasure Island” 
Bobby Oriscoll, Robert Newton, Bosil 
Sidney. 
SENI SONO: Union Pacific” Bar- 
bara Stanwijck, Joel Me Crea 4-17 
tahun. 
INDRA : ,,Bud: Abbott and Lou Cos-   San Francisco. — Ant, di tahun2 j.a,d, akan lebih berlipat2, tello in Society” — Segala umur, 

  

        

Penerimaan tsb. adalah jang ke- 

meninggalkan tanah 

ka disana lebih baik. Demikian djuga ita 
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“ raan perdamaian jahg kekal di Ti- 
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: 1 MAICA DISERANG T4AUFAN. 
| Ham pir 60 Plan na sebagai akibat dari taufan hebat jang men 
PUMA l 

kar kenanga pen nan: 2 oredng serdadu sedang mendjaga ha 
3 Palisadous di Kingston. —ANP: 

g. 1 htam Jamaica baru? Ini, 
dalam kota Kingston (ibu kota Jamaica) hantjur atau mendapat kerusakan dan ribuan penduduk 

ar-hangar dalam 

Ratusan 

lapang terbang 

  

“Pada a 8 Bept. In 
| ada penerbangan ke In: 

» Gonesia, Ingin Aga 1 
Amerika. 

    

"keksipotren harian Inggeris sen 2 
| day Pives” di Tokio, Richard Hug- . TEMAN INA YO 
hes, pada hari Minggu mewartakan, 
bahwa rentjana?2 untuk. mendirikan 

- suatu maskapai penerbangan sipil 
jang meliputi dinas? penerbangan 
keseluruh dunia telah disusun setja 

sangat raliasia D F. 1g 
Aa Pa Maan 1 ED an erik 
Serikat akan aa nga bantuan je 
besar kepada Djepang dalam 

| bentukan maskapai penerbangan itu 
jang nantinja akan menggunakan 
pesawat? Super Constellation. 

Menurut koresponden ' itu dinas9 
penerbangan pada tanggal 8  Sep- 
tember jad sudah akan dilaksanakan : 
antara Djepang dengan Indonesia, 
Pakistan, dan. San Francisco: Achir 
nja dikatakan, bahwa untuk tidak 
“memberatkan industri pesawat2 ter 
bang Amerika, kaum ' industrialis 
Djepang telah setudju untuk mem- 
buat pesawat2 di Djepeng sendiri, 
— Ant-AFP:- ct 

    
ARA Papan 

' Pemimpin opposisi, Djemal Imami 
honda 2 SA itu Mata gga bgi 
bahwa. Saga telah mendapat     
      

   ang. 
Fkenaan dengan rundingan sengketa 
minjak itu dan diberi kuasa pula un 

| tuk melandjutkan rundingan itu. 
“Imami 
merusak kepertjajaan jang telah di 
berikan oleh parlemen 
karena dihentikannja rundingan itu. 
Dikatakannja, bahwa telah liwat 4 
bulan, sedjak undang2 nasionalsasi 
minjak itu disetudjui, tetapi Mossa | 
idegh hingga “sekian tak berbuat | 
apa2 untuk melaksanakannja. 

Ia bertanja, hingga berapa lama 
lagi perdana menteri Mossadegh 

da disertai politik jang tertentu dan 
'Imami selandjutnja minta kepada 
Mossadegh — ia tidak hadir —- sus 
paja segera tampil dimuka madjelis 
rendah untuk membentangkan ga- 
ris2 besar politik jang tertentu me- 
ngenai nasionalisasi minjak Iran. 

Grady aka 
ra: lagi? 

Lebih landjut d 

Demonstrasi di Cairo 
Beberapa ribu rakjat, termasuk se 

Gjumlah .besar buruh, pada hari 
Minggu. telah mengadakan demons- 
trasi dipelbagai distrik dari ibu-ko- 
ta Mesir, berkenaan dengan “hari 

“ulang tahun jang ke-16 dari pangan : 
djian Inggeris.—- Mesir. th 1935. - 

Para demonstran itu minta, “supa- 

  

   

kepadanyja,. 

pakan berbuat demikian dengan tia 

ja perdjandjian tersebut dihapuskan 
“Gan meneriakkan slogan2 jang anti 

! Inggeris dimuka kedutaan Inggeris. 
Batu2 dilemvbarkan “kearah djende- 

-Ia2 kedutaan, sebelum finak . polisi 
tjampur tangan. 23, 
“Dikabarkan, bahwa fihak polisi 

terpaksa melepaskan tembakan ke- 
atas beberapa kali, untuk membubar 

sar Amerika di Teheran, “Henry Gra 
ay, diduga dalam beberapa hari ini 
akan memainkan peranannja lagi 

ta minjak InggerisIran.. 
Grady rupanja akan mengadakan | 

usaha lain untuk mendapatkan. pe- 
njelesaian sengketa minjak. Ingge- 
ris / Iran, kini Averell Harriman dan. 

sebagai perantara” —-dalam sengke 

| pang 

  ' kan 3emonstrasi itu 5 Ant-AFP. Richard Stokes gagal dalam usaha 

  

'Sebab2 India Ka ni Aa Francisco 
Akan adakan.  perdjandjian sendiri TR 

Djepang Tan 
KMERINTAN India setjara resmi telah enahkOitolio kan Maap se- 

3 bwah nota tertanggal 23 Agustus kepada Kementerian Luar Negeri 
Amerika Serikat, bahwa India menganggap tidak mungkin untuk me- 
nanda-tangani perdjandjian perdamaian gn Mjepang . Jang. telah 
diusulkan oleh Amerika Serikat—Inggeris ita. 

Oleh: sebab itu, kata nota - tadi, ma .agressor. ta 
ka Pemerintah India menganggap | :Djawaban Amerika tadi Sktindbat 

- tidak perlu untuk mengir: imkan sua : Lnja mengupas keberatan2- India ta- 
tu gelegasi kekonperensi di ng di satu pi tu dan dikemukakannja 

| Fransisco. Seterusnja nota RA ta- | harapan bahwa Pemerintah India 
di menjatakan bahwa perdjandjian' akan tetap bekerdja bersama dgn 
perdamaian itu tidak memenuhi dua | negara2 m ka untuk memperko- 
sjarat azasi jaitu (1) memberi kedu| koh. perdamaian. — Ant-AFP. 
dukan ,,kehormatan, Pa Ka 
kepuasan” kepada Djepang diantara 51 
Pn merdeka, (2 “perdjandjian Sa menderita ke 
perdamaian ini seharusnja memung |. sengsaraan 
kinkan segala negeri jang terutama : 3 : ab t 
ber kepentingan dalam enjelengga- Maka Ta Bean ne 

| Ratusan penduduk pulau Jamaica' 
(Karibia) terantjam  bahaja kela- 
paran, setelah menderita serangan 
badai jang dahsjat, jang menewas- 
kan 148 orang itu. 
Angin jg kentjangnja 130 sampai 

1140 mil dalam satu djamnja itu, te- 
lah menghabiskan kira2 9095 . 
tanaman: sajuran dan buah2an pu- 
Jau djadjahan Inggeris tadi, dan se- 
karang setjara besar?an didatang- 

bahan makanan 
Jainnja. 

Kira? 25. 000 orang kehilangan ru- 
mah dan ribuan penduduk bagian 
Timur pulau tadi, jang mengalami 

  

   

  

  

  

    
  

mur Djauh, untuk menanda tangani 
nja ,,sekarang atau kemud 

Seterusnja nota tadi mengemuka- 
kan 'keberatan2 sebagaimana terse- 
but dibawah ini terhadap “rentjana | 
perdjandjian tadi (2) kenjataan, bah 
wa kepulauan Ryukyu tidak dikem 
balikan kepada Djepang (b) adanja & 
clausule militer dalam perdjandjian ! 

| tadi'dan clausule jang dibolehkan 
penempatan pasukan2 asing di Dje-| 
Sisca (tidak adanja clausule jg | 
mengatakan bahwa Taiwan harus di 
kembalikan kepada Tiongkok. & 

Achirnja dalam nota tadi Peme- 
rintah India meng kan- bahwa 

  

  

an 

  

me- 

dari 

dari daerah2 

“India akan Pang perdjandji- 
an tersendiri dengan Djepang. Peme 

- rintah' Amerika “Serikat O mebia 25 
Agustus. telah mendjawab nota In: 
dia tadi. dan dikatakan bahwa 
"Ika na Hn 

   

  

     

    
   

  

   

"mesti iskan, 
Arnerra at 
lenjapkan 

| goriZ Sm ungki r 
  

3 . Menteri luar tegas “Iran Ita 

K 1 hari Minggu mer 

igo dalam resepsi? resmi Aru 

akan Miudhagkan lagi minuman? 

jang mengandung alkohol. Keputus 

an ini merupakan sebagian dari ge 

“rakai anti-alkohol, jang telah 

disetudjai oleh partemen Iran 2 bu, 

Ian jl. Dah kasa 

(kerusakan? jang terbesar itu, 
nerima bahan makanan dan obat?an 

»dari Palang Merah, tentara dan dar- 
| mawan2 dikalangan partikelir. Pe- 
nerintah “Inggeris telah memberi 
uibangan sebesar “£ 250. 000 “se- 
angkan 'pihak2 lainnja telah mem- 

     

   

  

| berikan djumlah lebih dari £ 58.000, 
“untuk Ne, AN 
(ant UP. tina 1 

tren Kantin 4 KG mua 
000 nur-Djenderal 

Pemerintah Iran hari Minggu ini 
tela memberhentikan 4 orang gu-      

| Ipernur-djenderal dan seorang duta- 
besar. : 

Dua orang diantara mereka ada- 
Jah penandatangan2  persetudjuan- 

: tambahan tentang soal minjak dgn 
maskapai -ATOG, jang tak pernah di 
ratifikasi itu, jaitu Djenderal Ahba 
Gholi 'Golshayan (gupernur Shiras) 

.dan Muhammad Said, dutabesar di 
Turki dan bekas perdana menteri.-— 
Ant-UP. 

Minjak | lean: 

Pihak. oposisi. tuduh en 
— Grady djadi perantara lagi ? - 

duhan, setelah opposis | merjerang perdana "menteri: Mohan 
ataa Moman Rehab telak menghentikan rundingan sengketa minjak 

nja untuk - menjelesaikannja. 
Ia telah menghentikan usaha?nja 

pada pertengahan bulan Djuni jang 
“Jalu, ketika Averell Harriman da- 

menudah Mossadegh telah |: 

4 

| 

| 

“dalarn 

tang di Teheran untuk berusaha nre | 
njelesaikan sengketa minjak Iran » 
itu. 

Grady akan robah taktik. 

Sebagai diketahui Grady tak mem | 
punjai harapan jang njata “akan 
berhasilnja usaha2nja itu. Petapi ia 
berpendapat, bahwa bahaja besar.ba 
gi dunia Barat dalam Keadaan Iran 
dewasa ini demikian rupa, | hingga 

perlu diadakan usaha2 lebih landjut 
untuk memtjapai persetudjuan. 

Kebarnja Grady kali ini akan me 
robah taktiknja. Usaha2?nja di bulan 
Djuni dan permulaan Djuli dipusat 

kan untuk menemukan perumusan 
sementara, agar eksport minjak Iran 

dimulai lagi. : 

Kini'ia akan berusaha untuk me 

inentukan suatu dasar bagi penjelesai 

pada waktu itu   
| 

jan jang tetap. 
Grady dalam pada itu akan beru- 

: isaha supaja perdana menteri Mossa- 
idegh dan pemimpin2 Iran lainnja 
mau mengemukakan -rentjana usul2 
nja jang dapat menarik Inggeris un 

| raang 

Lia 

  
.rasi2-bedah, j 
(kalinja akan disiarkan melalui 

'“Ranimdn dada T Tito 
Bitjarakan Stalin. 

3 Avereil Harrir utusan istime- 
wa Presiden Tr 1 harh Minggu jg 
lalu sesudah me: akan pembitja- 

dengan Marsekal Tito dari 
Yugosiavia mener ngkan kepada 
pers bahwa salah satu hal jang men 
djadi bahaja Tg jang terpenting 

“jalan disebabkan kemungkinan ada- 
nja ,,salah perhitungan” pihak Sov- 
jet akan kesediaan negara2 Barat 

santuk menghadapi sesuatu agressi. 

    

     

   

    

| Hurriman kemudian menerangkan 
bahyya dim pembitjaraan pandjang 

“lebar jang diadakan ketika Saptu 
itu dipersogikan masalah per a1g 
dan damai dan terutama tjara2 utk 
'mentjegah timbulnja perang. Ketju 
ali ku Tito dan Harriman mengada- 
Kan per tukaran pikiran tentang Sia 
So 3 Medan 
"Dikatakan “oleh Harriman bahwa 

tertjengang ketika mengetahui 
bahwa analyse Tito tentang politik 

     

8 annja. $ 
Hari Minggu sore Harriman be- 

rangkat ke Tr. ieste. — Ant-Reuter, 
  

Mesir beri Inggeris waktu 
hingga pertengahan 

September 
'Nahas Pasha, perdana menteri 

Mesir, mengatakan kepada Inggeris 
pada hari Minggu, bahwa djika Ing 

| geris tidak mengambil tindakan ba- 
ru jang konstruktif sebelum achir 
sidang parlemen Mesir dewasa ini, 
maka perundingan? untuk memper- 
bahkarui “perdjandjiam tahun 19386 
akan dihentikan. 

' Nahas Pasha mengatakan kepada 
dutabesar Inggeris di Cairo, Sir 
Ralph Stevenson, bahwa djika Ing- 
geris tidak mengadakan tindakan | 
sematjam itu guna memenuhi tuntu | 
tan2 nasional Mesir, maka Mesir se 
tjara resmi akan mengumumkan di 

  

   

  

hentikarmja pembitjaraan2, jg akan 
berarti penghapusan perdjandjian. 

Pintu untuk mengadakan perundi 
ngan2 akan tetap terbuka hingga 
parlemen mengadakan recesnja pa- 
Ga pertengahan bulan September, | 
demikian menurut dugaan kalangan 
politik di Cairo. 

Pernjataan N 

      

   

  

: Pasha itu me- 
2 

  

upadkan ' djawaba. atas pesanan 
menteri luar nege “Herbert Morri- 
son pada minggu jang lalu, jang di: 
kabarkan telah me 
Mesir kini mendjak 
tuk menghentikan J 
1936 dengan Ingger 

Operasi-bedah disiarkan 
—. melalui televisi 

Dr. Leonard coli, direktur laho- | 
ratorium kesehatan rakjat pada Ba- 
lai Perguruan Tinggi Fordham, Ame 
rika, malam Minggu ini telah berto- 
lak ke Eropa, untuk memimpin ove- 

jang untuk pertama 
te- 

levisi, Gina kota di Eropa. Ant. 
UP. EN 

rgatakan, bahwa 
ankan politik un 
serdjandjian th. 

Bh — Ant-Rtr. 

  

   

  

  

Bantuan Arab kepada 
Turki ditambah 

Rentjana bantuan. militer Ameri- 
Ka kepada Turki akan ditambah se- 
lama tahun jang akan datang. De- 
mikian ketua missi militer Amerika 

Sovjet itu sedjadjar. dengan pendiri- 

“rap, bahwa perbedaan? 

tuk memulai rundingan sengketa mi 
njak itu Pa — Ant. ata untuk Turki, djenderal Harry Ar- 

nold, mengatakan kepada pers di 
Ankara. 

Dengan tiada memberikan angka2 
jang tepat, djenderal Arnold menga 
takan, hahwa bantuan militer Ame 
rika jang dalam tahun jang lalu ber 
Gjumlah 60 djuta dollar, sekurang2 

  

Delegasi gol. Tionghoa 
Indonesia ke Tiong- 

kck Utara 
| Delegasi golongan Tionghoa dari 
Indonesia, telah meninggalkan Kan- 
ton dan: Peran ke Tiongkok bagian 
utara. 

Selama 9- hari mereka tinggal di 
Kanton, dimana mereka mengundju- 
ngi berbagai pabrik, sekolah dan de 

sa2 dimana perobahan. pembagian 
ianah telah dilaksanakan, 'serta me 
ngadakan pertemuan? dengan buruh 

model dan petani - model (buruh dan 
petani jang didjadikan Ten bagi 
kawan?nja). 

Seorang anggota delegasi menga- 

takan, bahwa ,,Ditanah Leluhur kita 
jang sudah dibebaskan itu, kami te 
lah menjaksikan betapa diper hatikan 

nasib kaum pengungsi jang telah 
menderita penindasan itu. Hal ini me 
mungkinkan kita untuk lebih pertja 
ja lagi, bahwa kami ini bukanlah 
anak piatu” jang datang dari luar 
negeri. Kita harus madju bersama2 
dalam perdjoangan untuk memhen- 
tuk negara kita jang baru ini.” 
Kemudian dibandingkan betapa be 

sar perbedaannja antara . sambutan 

nja akan diperlipat dua dalam th ini. 
Ditambahkannja, bahwa Turki me 

Yupakan salah satu dari negara2, 
jang mempergunakan bantuan. Ame 
rika dengan sepenuhnja. Dikatakan- 
nja, bahwa  pesawat2 jet Amerika 
akan dikirimkan ke Turki pada mu 
sim panas ini, djika situasi interna- 
sional aa an — Ant-AFP. 

Perdjandjian dagang Djer- 
man Barat - Djepang 

Seharga 30 djuta dollar. 

Perdjandjian perdagangan serta 
pembajaran baru antara - Djerman 
Barat dan Djepang jang ditanda-ta 
ngani pada tanggal 2 Agustus jang 
lalu dan jang diumumkan pada ma- 
lam Senen. di Bonn meliputi djum- 
lah 80 djuta dollar Amerika bagi 
masing2 negara, 

Persetudjuan tersebut berlaku mu 
lai tanggal 1 Djuli 1951 hingga 30 
Djuni 1952. Djerman terutama akan 

| mengeksport mesin2, alat2 optic dan 
.mobii2 seharga 9 TEA dollar dan 

    " Biskop & 100 Padi 
diinternir di Tiongkok 
Menurut kantorberita Yankan »Ei 

des” hingga kini sudah ada 1 biskop 
dan 160 padri jang diinternir di Ti- 
OngkOK. , — Ant. AFP, 5 

Perkara dambakan ra- 
.dja Abdullah 

Mahkamah militer Jordania, jang 
sedang memeriksa perkara pembu- 

Imuhan atas diri Radja Abdullah itu, 
hari Mingye ini menunda Sidangnja 
sesudah mendengarkan pembelaan? 
terdakwa? untuk achir katinja: hari 
Selasa keputusan akan diumumkan, 

Pembela Dr. David dal Husseini 
(salah seor ang antara 10 terdakwa) 
mengatakan, bahwa keterangan? ter 
hadap ai Husseini jang telah dike- 
mukakan Oleh saksi Atabli itu ada- 
lah palsu: dikatakannja bahwa Atab 
li. — jang djiuga ditahan itu — da- 
lam pendjara telah dipukuli supaja 
mengemukakan keter angan? jang me 
rugikan al Husseini itu. 

Seterusnja diterangkan, bahwa 
Atabli ketika tahun 1937 telah didja 
tuhi huktiman pendjara seumur hi- 

idup karena melakukan pembunuhan. 
Keterangan2 jang diadjukan ' Atabli 
mengenai al Husseini itu adalah ber 
tentangan sama sekali dengan per- 

njataan? al Husseini sendiri dan pa- 
ra saksi. 

Djuga Ibrahim Tana menurut 

pembelanja tidak bersalah: pembela 
mengatakan bahwa didikan agama 
dan kebudajaan terdakwa tadi tidak 
mungkin membelokkannja kearah 
|pembunuhan. Pembela mengaiakan, 
bahwa terhadap Ayyad tidak ada 
bukti2 jang njata dan ketjurigaan 
terhadap terdakwa tadi hanja dise- 
babkan oleh karena ia adalah seo- 
rang teman Abdullah. at-Tel sadja. 

  
  Ta An Pp. 

  

Turki chawatir tentang 
Kashmir 

Pemerintah Turki baru? ini telah 
'mengadakan hubungan dengan pe- 
merintah2 India dan Pakistan me- 
lami charge @daffaires-nja di. New 
Delhi dan Karachi, dalam mana di 
njatakan tentang kechawatiran Tur- 
ki mengenai ketegangan jang kini 
timbul antara kedua negarse itu. 
Dikatakan, bahwa Turki merasa 

chawatir keadaan demikian itu akan 
mempunjai konsekwensi2 jang. ber 
bahaja bagi kedua negeri itu sendi- 

ri maupun bagi perdamaian du 
Dikatakan pula, bahwa Turki menja 
takan itu sebagai sahabat, baik dari 
India maupun Pakistan, dan berka- 

pendapat j 
itu hendaknja 

— Ant. 

  

  
antara kedua negeri   dipeladjari dengan tenang. 
AED, 

  

     

   

          

    

Pertambangan “injak di 
Kalimantan 

D 

Penghasilan minjak dari tambang2 
didaerah Kalimantan itu sendiri, ber 
Gjumlah 2300 ton sehari jang belum 
Gikerdjakan dan setelah minjak itu 
dikerdjakan di Balikpapan hasilnja 
adalah sebesar 4000 m3 sehari. 
Tentang penghasilan :- keuangan 

dari usaha - pertambangan - minjak 
ini jang mengalir kepada kas nega 

ra Indonesia ditaksir setahun Ssebe 
sar R. 15.000.000,— “buat padjak - 
(keuntungan dan padjak - penda- 
patan (inkormstenbelasting) dari BP 
M Balikpapan sadja berdjumlah se 
tahun LK. R. 80:009.000,—. 

Djumlah buruh BPM sendiri dise 
luruh daerah pertambangan Kali- 
mantan adalah 16.000 orang, dian- 
taranja 450 orang bangfa asing. 
Dan disamping itu terdapat lagi pe 
kerdja2 sedjumlah 10.000 orang” jg 
tergabung kedalam usaha2 kaum 
aannemer. Gadjih utk dan upahnja 
sebulan R. 4.000.000.— untuk selu- 
ruh Kalimantan. 

Mengenai masa depan pertambang 
an minjak Indonesia dalam ling- 
kungan dunia minjak internasional, 
Scheffer mempunjai rasa jang opti 
mis, walaupun pida waktu ini kesu- 
karan?2 jang dihadapi dan harus di 
atasi sebagai akibat2 peperangan 
dunia kedua masih sangat luas ada 
nja. 

Pertanjaan2 mengenai soal2 poli- 
tis dari usaha - pertambangan - mi 
njak BPM ini, seperti soal2 jang me 
ngenai kemungkinan? nasionalisasi- 
nja, tidak hendak didjawab oleh 
Scheffer karena soal2 jang demiki 
an adalah termasuk kompetensi kan 
tor-besarnja. Demikian Scheffer di 
dalam konperensi persnja itu. 

Konperensi pers ini dilakukan se- 
hagai penutup dari” rentjana-kun- 
Gjungan sedjumlah 15 orang warta 
wan2 Indonesia dari Djakarta, seo- 
rang dari Bandung dan seorang dari 
Jogja ke- Balikpapan atas undangan 
dari BPM baru2 ini, — Ant. 

Harga emas 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu dj. 17.00. 
SERASA TO SARA ERA R 34,— 

: SA EN en Rat Ga Aa » 83,— 
in aa NN An en na Pen Dana » 81,50 
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Rekord Indonesia 
  

an wanita atas nama C.E. 

ran 34,385 M 

Djuga hasil lontjat tinggi jang di 

tjapai Titiek Sudibjo dalam perlom 
baan seleksi itu djika dibandingkan 
dengan prestasi kejuaraan PASI ta 
hun '50 di Bandung sangat memuas 
kan. Dalam perlombaan seleksi itu 
Titiek Sudibio dapat mentjatat Ion 

tjatan 1.40 M, sedang prestasi kedju 
araan PASI tahun '50 atas nama Jo 
Engelkan ialah 1.30 M. Sebagaimana 
diketahui rekord Indonesia untuk lon   
2. Muslim (PAD) Ta $ 

3. Ri le Febre (PAMS) “116, 

: Bagian Puteri: , 
1. M. Peilow (PAMS) 14.4 detik 

2. E. Peilow (PAM) 145, 
3. Siv. Gent (PAMS) 146 ,, 
4, Av.d. Beek MG 1, 

tjat tinggi bagian wanita ialah 
1.45 M atas nama Nj. AMF Saleh - 

Hartman. 

Hasil perlombaan seluruhnja sbb: 
Bagian Putera: 
Lari 100 M: 
1. Sumadi Mukajin (PAD 11.4 detik 

Bagian Putera: 
Lari 200 M: 
1. Sumadi Mukajin (PAD ) 24.1 detik   

perlortbaan seleksi itu telah dipetjahkan oleh W. 

Raga: 
  

lempar tjakram 
: wanita 34.885 m 
NTUK memilih atlit? jang akan mewakili Djakarta Raya dalam Pon 
ke II nanti, oleh PASI Tjabang Djakarta sedjak Sabtu sore hingga 

Minggu sore dilapangan VIOS Djalan Djawa dilangsungkan perlombaan 
seleksi atletik jang mendapat tjukup perhatian, 

upun para penonton. Hasil? perlombaan pun sangat memuaskan, teristi 
mewa perlombaan bagian Wanita. Rekord Indonesia lempar tjakram bagi 

Makatita dengan lemparan 

baik dari para atlit ma 

31,62 M dalam 

Walet dengan lempa 

Lari 400 M: 
1. A. Sjafri 57.6 detik 

"2. Djoko Sumpeno (PAD) 59.2 ,, 
3. Martedjo 

Lari 860 M: 
1- Jv. Westen (PAMS) 

2 menit 13.3 detik 
2. Jaja Tasmaja (Bogor) 

2 menit 15 

3. G.v. BronckhorSt (Bogor) 
2 merit27.7 

4. T. Bundarman (PAMS) 
2 menit 32A 

5. JanSin (PAMS) 2 menit 36.7 ,, 
Lari 1500 M: 
1. J.yah Testen 

(PAMS) 4 menit 45.7 detik 
2. Liem San Lee 

(PAMS) 4 menit494 ,, 
3. PH, Gouw 

(PAMS) 4 menit 54.6 ,, 
Lari 10.000 M: 

(PAMS) 61 33 

“1: Liem San ,Lee 

(PAMS) 38 menit 53.2 detik 
2: PH. Gouw 

(PAMS) 39 menit 4 1 
3. Dangla 

(Bogor) 41 menit 14.5 ,, 

jang dialami oleh orang2 Tionghoa | bahan2 kimia seharga 5 djuta dollar. |2..R. le Febre (PAMS) 25 4. G. van Brockhorst 

jang mengundjungi Tiongkok ketika | Jang akan diimport dari Djepang ter | 3. Sarwono (PAD) 26 3 (Bogor) 42 menit 29. G3 

zaman Kuomintang jang penuh fit |utama terdiri dari bahan2 tekstil se- | Bagian Puteri: 5. Iskandar 45 menit 23 3 

nah dan penipuan itu, dan sambut (harga 10 djuta 800 ribu dollar dan |1. M. Peilow (PAMS) 30 detik | 6. W. Latuperissa 
an sekarang jang penuh kegembira bahan makanan seharga 5 djuta 600 . 2 A. vjd Beek SN (PAMS) 45 menit 59:6 ,, 
'an itu. .-— Ant: NCNA. ribu dollar. — Ant. GA Ten T. PARA (PAMS) Ol (Ber. Sep Pung halaman ). 

| Menanam aan, rm MEA LN Mean MAMEBA UM ARANNA, LAI ema sar             

Perundingan di Pesonna untuk men- 
tjoba mengadakan gentjetan  sen- 
djata di Korea ternjata tidak men- 
dapat kemadjuan sama sekali, Ma- 
lahan: diwaktu hari2 terachir ini 
terdapat keterangan besar, jang sa- 
ngat menghawatirkan dan menim- 
bulkan. pertanjaan: Apakah akan 
terdjadi lagi perang besar2an antara 
kedua belah pihak? 

Sedjak “hari Minggu 9 hari jl. 
' sampai sekarang, perundingan dipu- 
tuskan dengan tuduhan, bahwa ,,pi- 
hak PBB membom daerah netral 

Luar Negeri 
Korea tuduh menuduh - Perundingan minjak 

'ke San Francisco putus-India tidak 

meskipun tidak setjara besar2an. 
Hingga menimbulkan kesan, bahwa 
apabila nantinja tiba sa'atnja pe- 

: nja akan seret, 

rang besarZan akan berkobar. 

Kita belum mau meramalkan jang 
demikian. Sebab masih ada satu 
pertjobaan untuk. menembus kete- 

Kaesong jang mengakibatkan  ma- 
tinja seorang perdjurit pihak Uta- 
ra”. Dan mereka meminta, supaja 
orang2 jang bertanggung djawab gangan itu, jakni suatu harapan, 
akan peristiwa itu dihukum setim- bahwa disamping konperensi San 
pal, serta hal jang demikian itu dja- | San Francisco jad. ini, banjak ke- 
ngan terulang lagi. mungkinan akan ada pembitjaraan 
“Pihak PBB mendjawab, bahwa sa- | mengenai ' 'soal Korea ini antara de- 

ma sekali tidak ada pesawat terbang legasi Sovjet jang. dipimpin oleh 
terbang . sekitar ' Andrei Gromyko dan pemimpin? 

Dan mengatakan, bahwa Amerika Serikat. Sebab tidak boleh 
siasat pihak Utara be- ' dilupakan, bahwa pertjobaan perun- 

laka. Dengan hal jang demikian dingan Kaesong ini adalah pula sa- 
itu, maka perundingan kelihatan- saran wakil Rusia, jatitu Jakob 

kalau tidak putus Malik. 
sama sekali. Kabar2 teraehir me- | 
njatakan, bahwa penglima tertinggi,  Djuga sengketa minjak Iran me- 
PBB di Tokio telah memberi au djalan buntu, dengan tidak 
tjam ultimatum kepada pihak Uta- |mendapat hasil jang diharapkan, se- 
ra, damaj atau perang. lain dari pada bahwa sekarang ini 

Melihat gelagatnja pihak2 jang |masing2 pihak lebih mengetahui 
bersangkutan Sampai sekian djauh |lebih djelas pendirian pihak jang 
masih berkeras kepala akan  pen- (bersangkutan. Tapi orang masih 
dirian masing2, belum mau menga- La optimistis mengenai hal itu 

  
Kaesong. 
itu hanja 

Perundingan minjak putus, 

lah. Dalam. pada itu pertempuran | dan memang demikian balnja, kas 
dimedan perang terus berdjalan, (jau mendengar utjapan utusan isti- 

  

seminggu 

mewa “presiden 'Truman, Averell 
Harriman, bahwa ,,perundingan ti: 
dak boleh dikatakan putus, melain- 
kan ditunda”. 

Hal in memberikan kesan, bah- 
wa dalam waktu singkat tidak 
akan terdjadi jg tidak diharapkan   disana. Mungkin perang urat, sjaraf 
akan lebih 'njata kelihatan nanti, 
tapi perang terbuka dengan sendja- 
ta, belumlah masuk akal jang nuch- 
ter akan situasi dunia. 

Dalam pada itu, karena toh Ing- 
geris sudah mengakui nasionalisasi | 
dalam prinsipnja, dan mengingat, | 
bahwa seluruh rakjat Iran sudah | 
bersama dalam hal ini, maka nam- | 
paknja sangat, sukarlah, bahwa | 
Iran akan mengurangi “ tuntutan- 

Iinja, Atau kalau toh itu terdjadi, | 

maka pehsetudjuan jang kekal me- | 
ngenai minjak ini tidak akan ae 

| 

| 
| 

| 
J 

| 
| 
| 

| 

  
didapat. . Persetudjuan sementara 
mungkin, tapi “nantinja akan ter- | 
djadi lagi hal2” jang tidak diharap- | 
kan, jang pasti akan memakan le- 
bih banjak kesusahan dari pada ka- 
lau didapatkan persetudjuan jang 
sekira bisa diterima kedua belah 
pihak pada waktu ini,   

Pada itu kita masih menunggu rol 
baru jang  didjalankan Amerika 
Serikat dengan  perantaraan duta 
besarnja, Henry Grady. 

India tidak ke Frisce. 
Dengan tegas sekarang India te- 

lah menolak turut ambil bagian da- 
lam konperensi perdamaian Djepang 
di San Francisco, karena pemerin- 
tah Nehru tidak dapat menjetudjui 
tjara2 dan beberapa pasal dalam per 
djandjian itu. Alasannja ialah, bah- 
wa perdjandjian ini tidak memberi 
kedudukan kehormatan, kesamaan 

|dan kepuasan kepada Djepang di- 
antara bangsa2 merdeka... Dan per- 
dfendjian ini tidak memungkinkan 
segala negeri jang terutama berke- | 
pentingan dalam -penjelenggaraan 
perdamaian jang " kekal di Timur 
Djauh. 

Jang dimaksudkan India dalam hai 
ini ialah RRT. 

Memang kalau dilihat pada selu- 
ruhnja, perdjandjian perdamaian ini 
boleh dibilang sebagian terbesar di- 
lihat dari katja mata negara? Barat 
serta kepentingan? negeri2 itu dan 
membelakangkan kepentingan? rie- 
gara2 Asia. 

Dengan tindakan India ini, maka | 
djelas,. bahwa ia tidak mau begitu 
sadja menerima apa jang didiktikan 
USA/Inggeris dan dengan itu 'ia 
memperlihatkan ketegasannja da- 
lam politik bebas jang dianutnja. 
Dan memperlihatkan pula suatu kes 
beranian dalam kebebasannja anta- 
ra dua blok dunia jang sedang men: 
tjari pengaruh pada waktu ini, 

ALAM konperensi persnja kemarin dulu siang ditempatnja, 
Schefter, wakil BPM di Balikpapan "menerangkan a.l. 

tal jang telah tertanam dari perusakaannja dalam 
an-minjak di Kalimantan sampai sekarang berdjumlah R. 

tuan 
bahwa kapi 

usaha-pertambang- 
110.000.000, - 

  

Di tan 

  

Harga karet 
Di Djakarta. 

Tertjatat hari Saptu jl djam 18.00 

sbb.: 
Sheet No: 1 f.o.b. Sept. R 8,15 djadi 

» Ne ei » 1,80 pem. 
» Koba Sea 

Crepe, 1 Na AOA 
ik ready e.k. 

Priuk 
Pasarnja tetap sepi. 

Sheet 5, 

» 1,55 djadi 

Di Singapore. 

Set NON SN aa Str. $ 1.465 
1 ND Bana Kk Er an 
# Me EL IN aNa an ee Dai Nan 

3 Ao Aa au ».1.30 

Pep BO AN KT »: 1:00 
» Hantjuran Oo 

Standard Pengiriman bl 
September 1 1465 

Standard pengiriman bl 
Okt./Des. At 

Pasarnja sepi, tetap. 
Di Medan.   NO beban Na SU R 6,60 

3 Aa Na bea an NE EU un aan 1 Gako 
2 PN KUN ana Gd  DioD 

Slab 1,50 

Pasarnja sepi. 

Export bulan Djuni 
Menurut keterangan sementara da 

ri Kantor Pusat Statistik export dlm 
bulan Djuni 1951 berasal dari: 

Djawa dan Madura 3.121.559 kg ber 
sih seharga R 11.6000.000,— 
Sumatera 332.637 kg bersih seharga 
R 1.2000.000,—. 
Djumlah 3.454.196 kg bersih seharga 
R 12.8000.000,—. 

Hasil bumi 
Di Djakarta. 

Tjatatan nominal kemarin dulu. 

24,— Minjak sereh (Aj) ready R 
&| kelapa mesin Djak. 

tangan "kedua -1 

: katjang 5 

Gula kelapa t 

2 pasir merah 5 

»— pasir putih No. 24 G 

Teh BOP baru Ha 
». BOP lama . 
, Fanning baru 2 

lama 
Tapioka tepung 3A 

spesial ,, 

Lada hitam Lampung 3 
1 putih Kotabaru 

  

  

— Antara. 

  

Insiden tembak di Djer- 
man Barat 

Menurut polisi Djerman Barat di 
Hamm hari Saptu disana telah ter- 
Gjadi suatu . insiden, jang menjebab 
kan 2 orang anggota gerakan pemu 
sda ,,Freje Deutsche Jugend” menda- 
pat luka2 ringan. 

Ketika suatu rombongan dari 25 
pemuda FDJ sedang menunggu? ke- 
reta api distasiun, mereka menjanji 
kan lagu2 pengedjek dan berteriask2 
,Enjahlah  Adenauer!” Hiduplah 
Pieck dan Grotewohl!” 

Polisi jang ada disanz melepaskan 
tembakan dengan pestol, hingga 2 
pemuda mendapat luka2. Rombongan 
pemuda tadi dalam perdjalanan pu- 
lang sesudah mengundjungi Peraja-     “Ant. an Pemuda di. 1. Berlin Timur. — 

  

— Duta besar Turki di Washington, 
(Disai el Kin Feridun, akan memim 

ara delegasi negerinja kekonperensi 
| San Francisco. 
— 10.000 penduduk pulau Barbados, 
daerah djadjahan Inggeris dikepu- 
“Jauan Se mengadakan arak2an 
memprotes politik jang membeda2- 

kan warna kulit di Afrika Selatan. 
— Chen Ku Fu, pemimpin blok: kon- 
servatif Kuomintang, kemarin dulu 

| meninggal dalam usia 60 karena pe- 
| njakit tbe. 

| kedudukan di Roma, Geoffrey Bald- 
(win, hari Sabtu jl. bunuh diri dengan 
| mendjatuhkan diri dari kotak lift 
| kantornja. 
Kg Menantu mendiang radja Abdul- 
lah, Amir Madjid Haider, tak lama 
lagi akan bericdak ke Paris untuk 
memangku djabatan duta Jordania 
di Perantjis, 

Tjengkeh Zanzibar tikar ,, 1750, 
2 Madagaskar » 1680,— 
Pa Padang 244 3 1400,— 

Lampung 15745 » .1200,— 

Kopi "Arabica R 850,— 

sampai ,, 1050,— 
» WIB Surabaja ». T15,— 
Kos Purite : 535, — 

». Rob. Lampung 543, — 

» Rob. Palembang ». 580— 
» G.B.Rob. Bali 855 1. 580,— 

Di Surabaja. 
Kopi WIB 1 R 840— 

». Bali Ge On 
Beras ketan 1 1 265— 

Minjak katjang S3 — 
Minjak kelapa na 2AD,— 
Katjang glondong » 155, — 
Katjang tanah terkupas » 270,— 
Katjang biasa 9. 230,— 
Kedele mata hitam 215, — 
Katjang hidjau besar 260,— 
Katjang ketjil An 
Katjang matjam tiga 219, — 
Tepung gaplek MOD, — 
Gaplek mi Anh, 
Djagung merah 160,—— 

Djagung putih » 147,50 
Tjengken Zanzibar » 1825,— 
Tjengkeh Lampong » 1660,— 

— Dienderal tentara USA jang ber- 
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eta Bawa ih. 'djago, Ha 
Pasar sepi, djalan sepi, malioboro 
tidak seperti biasa. Banjak toko tu- 

"hui : 
"Sion tukang? lapor Berabe, pa- 

& umumnja berdjalan baik. Tidak 
adu dnsiden, Penduduk dengar teliti 

ui k2. Lalu baris lihat djago2, 
terus Kep eta kartu dalam besek 

t kantong. 
ika Berabe djalan lihat itu dja- 
mereka satu2 senjum, Habis, 

sen ud kontjo2 Herune, tidak ada 19. 
tidak kenal. 

$ Lantas Berabe pilih MOpa 1 ta- 
nja mbah Nur, 

53 »Pilih temannja Berabe tentunja” : 

— djawab bung Kriting. PS 
»Lho, sampejan, apa Aa dia 

ngar ? - Semua 

| kok?, hardik mbah Nur. . 
PS, .Tentunja pilih jang paling serem 
 senjumnja,” kata bung Kriting. 

|. .Djangan2 mak Berabe sendiri jg. 
dipilih”, djawab mbah Nur. 

E, e, eh. 

  

  

:$ 

Mituruf “Nobel lain ada djuga 
terdjadi sedikit jang tidak perlu ter- 
djadi. 

sLho, bagaimana 
mbah Nur. 

Ada tempat sondikan jg. band 

teliti pekerdjaannja. Hingya besek- 
nja djago A, tandanja ditaroh diaias 

beseknja B. Tandanja djago € dita- 
roh pada beseknja D.— 

Alhasil, sedikit tidak hasil. 

Artinja hari ini itu penduduk kem- 
bali lagi datang untuk milih. 

Tapi tidak apa. Asal djangan sam- 

pai semamut lagi seperti mbah Nur 
puteri kemarin. 

Benyar 

Sih? . tanja 

tem annja Berabe : 

8 Orang Jugoslavia ma- 

1 Conc 
Gedung en pada tanggal 19 
Agustus jang baru lalu ini, ternjata 
tempat jang sedemikian lebarnja itu 
masih sangat kurang, untuk mem 
beri tempat bagi para peminat2 mu 
sik jang ingin turut mendengarkan 
dan menghadiri concert tersebut. 

Pun pula suara dari pada bun jan 
itu tidak dagat dipusatkan kearah 
para pendengar jang hadir disitu. Itu 
terutama disebabkan karena me 
mang ruangan jang dipak di tersebut 

bukan suatu tempat jang Chusus Ma 
gi pertundjukan concert. 

Mur seleksi si atletik 
1 Di Solo. 

“Hari Sabtu “ distadion 'Sriwedari 
dilangsungkan seleksi atletik. Selek 

si ini adalah seleksi jang penghabi 
san selama 8 hari berturut-turut. 
Adapun hatsil2nja antara lain seba 

$ Ra ber BU 

Puteri 4 kali 100 Hei 
estafet. AN   Maka dari pada “itu, St Da drat 

akan mulai berkembanguj ja kesenian - 

musik setjara" besar2an, maka dgn | 
ini kota Jogja mulai merasakan ke 
kurangannja. akan gedung jang. chu | 
sus diperuntukkan bagi pertundju 

kd ang musik dan sandiwara. Ini me: 

Ingingat pula akan kepentingan2.pa 
ra seniman, jang tentu akan mem 
perindah dan memperbesar hasil se 
ninja, asal mereka mendapat tjuk up 
balasan penghargaan. $ 

. Maka dengan ini jang ber nadjib 

, diharapkan memperhatikan pelaksa 
ngan suatu schowwburg di Jogja ini, 
disamping pendirian2 studio, perpus 

' takaan,: gedung2 untuk universiteit 
dan laingnja. 

     
SOEBIKAN. 

' |. Tugukulon, — Jogja. 

  

suk pendjara 
Tuduhan: mata? Bulgaria. 

S8 Orang bangsa Jugoslavia' jang 
| dituduh telah melakukan spionase 
|untuk Bulgaria, oteh pengadilan di 
|Varrane telah didjatuhi hukuman2 
' pendjara 8 bulan sampai '6 tahun. 
| Terdakwa2 tadi dituduh telah menmi- 
| berikan keterangan? kep ada kaum 
| Kominformis Jugoslavia jang me- 
Harikan diri ke Bulgaria. Ant. 

  
  

      

  

    
   
      

Diantara para djago2 terhitung 

djuga panewu Pathuk sendiri dan 

tjarik kelurahan Bunder. 
KPPS Wonosari. Tempat. Dean 

an ini diadakan didalam pendopo se- 
suatu rumah jang tertutup dari luar, 

sehingga dari djalan tidak Kelihatan 

banjaknja para pemilih umum dan 
djago2nja. Tapi kalau masuk keda- 
lamnja barulah kelihatan, bahwa ba- 

njak sekali para djago2nja, S2 orang 
djago, jang tidak datang 25 orang. 
Mereka itu semua ditetapkan dipen- 

@dopo, sehingga memenuhinja. Sedang 
kan bilik2nja ditempatkan diemper- 

an, sebanjak 5 buah. Pemilihan di- 

2 ba Pemilih 
(Sambungan halaman 1). 

, trawan, Nj. Kajatin Sahir Nitimihar 

djo, Muchidi, Mardjono, J.D. Marto- 

suwignjo, Musa Sidarto,  Prjo H. 
Warsito, Dr. Sahir Nitimihardjo, Si- 
ti Choiriah, Sumadi, Sujatini, Suho- 

do, Nj. P. Surjoprawoto, C. Sastro- 
sunarjo, LJ. Surahjo, Subarmo, A. 

Sutijoso, dan K.R.T. Tirtodiningrat. 

KPPS Djetis Sela. 
|tan 40 

Supardi, Nj. Saidah, Saronodiwong | 
so, Toredjo, Suparman, Pantaleon 
Pantes, Purwosudirdjo,. Djawadi, Ha 
disardjono, R.M. Suwandi, Hardjosu- 

  
  atur sedemikian rupa, supaja para 

pemilih umum wanitalah jang lebih 
dulu mendjalankan kewadjibannja. 
Bagi laki2 akan diurutkan sehabis 

ita. 
njelengg: arang bilik2nja ternjata | 

: k sempurna, karena. tidak dja- 
— rang dinding salah satu bilik djatuh, | 

sehingga membikin kurang lantjar | 

pemilihan. Pula dalam menempatkan 
besek2nja guna kartu suaranja tidak 
begitu teratur, sehingga ada bebera- 
pa jang djatuh- dibawah sampai ti- | 
Gak (belum !) terurus. Ada. djuga 
besek2 jang tergantung diatas, se- 
hingga susah. untuk memasukkan | 

Kartu suaranja. Mungkin kesulitan2 | 
ini terdjadi, karena biliknja terlalu 
ketjil sedang djago2nja  banjak 

amat. 3 
KPPS Gading. Pada waktu kita 

. sampai di KPPS tersebut sudah me- 
nundjukkan djam 1 siang. Tidak ba- 
njak orang didalamnja, dan para pe- 
tugas sudah banjak jang mengang- 
gur. Menurut keterangan lurahnja 

“dari pemilih umum  sebanjak 2337 
orang telah mendjalankan pilihannja 

kurang lebih 1600 orang. Djago?nja 
hanja 28 orang jang datang, 2 orang 
djago tidak kelihatan, Sedang jang 

dibutuhkan. untuk pemilih tetapnja 
ada 17 orang. 

—. Diantara djago2nja terdapat lurah 
nja sendiri, jang pada waktu turut 
menjambut kita sebagai funksi lu- 
rah. 

KPPS di Pelemsewu. Suasana dja- 
lannja pemilihan diluar kota sebelah 

selatan, terutama dikelurahan Pelem 
sewu kapanewon Sewon, para pemi- 

lih tjalon pemilih mendapat panggil- 

an gilirannja. Hal itu dikarenakan | 
kurang luasnja tempat. 

Para tjalon2 pemilih duduk dipen- 
dopo. Dimuka para tjalon2 tadi be- 

kerdjalah para penjelenggara pemi- 
lihan. Oleh sebab tjalon2 pemilih du- 
duknja berderet dan tanda digan- 

tungkan, maka hal itu menjukarkan 
pula bagi para pemilih djago2nja. 

Kebanjakan kaum wanita dan le- 
laki dengan sabar terpaksa menung- 

gu panggilan gilirannja. Djumlah ka 
um wanita nampak banjak djuga. 

Para tjalon pemilih diantara 87 
orang jang datang ada 57. Tjalon 
pemilih jang datangnja terlambat su 

dah tidak dapat mempergunakan 
haknja sebagai dialon pemilih. 

   

       

    

          

        

       

      

     

     
    
   

   
   

    

    

     

  

   
    

      

        

     

  

     

    

   

  

   
    

       
    

    

    

.Jang ditunda. K.P.P.S. jang ter- 
paksa ditunda diantaranja di Blu- 
njah, Kraton Barat, Gedongtengen 
Selatan, “Argosari kabupaten Bantul. 
Djumlah tsb. adalah apa jang dike- 
tahui iyaa son hari kemarin. 

K. P. P. 9 Danure- 
djan lengah 

Jang telah dada mendjadi pe 
milih tetap ada 26 orang. Semalam 

telah ditetapkan namu2 sbb.: Tanu- 

prajogo, Hadisunarto, Ibnumarda- 
sah, Siswojo, Pringgosutardjo, Roh- | 
kijadi, Roesdi,. Hardjosusiswo, Bakir, ' 
Safardi, R. Tedjo, Sandijo (KR), Wa- | 
gyo, Martosaidi, A. Gafarnuri, Dwi- | 

, ajosumarto, Suhirman, Wirotaruno, | 

Mardam, Margono Gondosumarto, | 
Suwandi, Atmosukardjo, Kridosu- 

  
marto, Achijar, Roeshardjo dan Ris- 
wan Hardjosuwito. 

KPPS Sak 
suman barat 25 

Ch. Sukamto, Darmowasito, Dar- 
. mosumarto, Daud Sudarsono, J. Har- 

djosuwito, Irwadi, Mutardjo, M, Sas- 
- 4 

i Puspotikswo, 

| tidjojopranoto, Atmowihardjo, Hadi- 

ito, 
| Wignjohardojo, 

“X
x 

  

warno, Atmodihardjo, Bismo, Rb. 

Mangunwidjojo, Nj. 
Kartimah Samawi, R. Abdulmungid, 
Tjitrodinomo, : Sarikun,  Suwondo, 
Mangkumihardjo, Atmoprajitno, Kar 

suwondo, Kartosudarmo, Moh. Kas- 
lam, Hardjatmi, Salim, “ Pudjono, 

R.M. Subardjo, Prawoto Djojoprawo- 

(kedua regu - Olympic Magelang -— 
159,8 detik dan pemenang ketiga regu 

| sen narang — 60,4 detik, 

Lempar lembing puteri. 
“Pemenang pertama Hardinah dari 

Hardini dari Jogja' 21,31 meter, dan | 
pemenang ketiga Tuti dari Tn 
Jogja, 20,78 meter. 

Lari 800 meter Putera. 
Pemenang pertama A. Harun dari 

Sparta Jogja — 2.20,5 detik, peme 
nang kedua Sunarto dari A.B.A. Solo 
223,1 detik, dan pemenang ketiga 
Martono dari Semarang—2,30 detik. 

Lari 10.000 meter. 
Pemenang pertama Sutio dari 

Olympic Magelang — 43,33 detik, pe 
menang kedua Djasman dari Olym- 

pic Magelang — 43.344 detik, dan 
pemenang ketiga Supardjo A.B.A. 

Solo — 44,43 detik. 1 

: Lari 110 meter horden. 
Pemenang pertama Mohammad Su 

Sparta Mataram — 17,4 detik, dan 
pemenang ketiga Sumali dari Spar 
ta Mataram 17,7 detik. 

Lari 100 Wita estafet. 
Pemenang pertama regu dari Pati 

— 46,7 detik, pemenang kedua regu 

dari Sparta (Mataram) — 47,2 detik, 
dan pemenang ketiga regu dari S.G. 

B.D. (Mataram) — 47,9 detik. 

Lontjat tinggi. 
Pemenang pertama Sumbardjo 1,81 

meter, pemenang kedua Maridjo 1,81 

meter, dan pemenang ketiga Hendar 
sin 1,70 meter. 
Keterangan. 

Sebetulnja pertama dan kedua ti 
dak ada, karerja sama2. 

  
, Lontjat djangkit. | 

“Pemenang pertama Handarsin dari 

Mataram 13,21 meter, pemenang ke 
dua Hendrojono dari S.M.A. B. Jogja 
12,9 meter, dan pemenang ketiga Ba 
kir dari ABA Solo 11,9 meter. 

Lempar lembing. 
Pemenang pertama Surono dari Se 

marang (?), pemenang kedua Prase   Sastromihardjo, Nj. Suwanti, 

Prodjowarsito, . Nj. 
Sarpinudji, Sarpinudji, Adam Muhni, | 
dan S.A. Mariman. 

| 
  

. | 

MOTOR untuk Sepeda. | 

RADIO besar, ketjil, baru F, 

3 
E 
D 
I 
A & lama. 

— Frima Reparatie.- 

RADIO SERVICE ,KIEM" 

— Ngabean Kulon 3, Jogja — 

366 - 8. , 

T " | 

| 
| 
| 

| 

| 
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DI PURWOKERTO 

Toko Buku ATMA 
Djalan Raja 141 

aa 

| 3. Fritzy Dengah 

AA. R.P. Baumgarten 

(PAMS) 11.635 M 
2. Fi“. Aken (PAMS) 11.04 M 

(3. Kahanami (PAD) 10.9415 M 

| Puteri: 

11. I. Souisay (PAMS) 8.411, M 
12. Mv. Duyze (PAMS) 7.9015 M 

3. L.v. Dooremaal 7.48 M 
| Lempar tjakram: 
Putera: 

1. Kahanami 33.341, M 
2. Ev. Aken (PAMS) 32.84 M 
3. RP. Baumgarten 

(PAMS) 32.141, M 
Puteri: 

1. W. Walet (PAMS) 34.881, M 
2. M. de Bats (PAMS) 24.121, M 

(PAD) 23.25 M 
Lempar Lembing: 
Putera: 

1..N. Dias d'Ullois 5 

' (PAMS): 47.07 - M 
2. Liem Jing Lam 

3. Hwang Wen Hua 40.36” M 

  

| Baru selesai ditjetak: 

ALDJABAR | SMP 
kar. Prof. Abidin 

tjetakan ke-b. 

Isinja telah disetudjui oleh pi- 
hak Inspeksi Kementerian 
PE f 

Harga.... R 3,90 

. KAMUS INGGERIS- 
—— INDONESIA | 

kar. $. Z. Muchtar, 

dengan edjaan membatjanja 

Harga... R 8,15 
Ongkos kirim R1,— 

MENARA PENGETAHUAN” 
-Pekuningratan 71, Jogjakarta.     

Pada surat putusan harga 

PEMBERITAHUAN. 

  1063 - 8. 

dari Menteri Perekonomian ttg. 

21/8-1951.- No. 377 adalah mulai 22 Agustus 1951 untuk seluruh 

— “Indonesia ditetapkan harga etjeren-maksimum untuk lampu2 pidjar 

hampa-udara bikinan ,MASCOT”, »KALIMAS" dan ,ANNOER” di- 

: negeri ini, terhitung padjak peredaran, sebagai berikut: 

lampu2 dari 614, 10, 15, 25 dan 40 Watt, maupun untuk 115 

ataupun untuk 125 Volt, Rp. 2,65 sebuah, terhitung bungkusnja. 

Untuk keterangan2 selandjutnja, dipersilahkan melihat pada 

surat putusan harga tsb. diatas No. 377 dimana surat putusan 

harga No. 375 dihapuskan. 

. 

362-8. MENTERI PEREKONOMIAN.         

         

  
: Pemenang pertama regu Sparta | | Putera: 

| (Mataram —- 57,6 detik, pemenang | 1. Liem Jing Lam (PAD) 

  

| 
| 

Solo 25,78 meter, pemenang kedua | 

  

broto dari Solo — 169 detik, | 
pemenang kedua Handarsin dari 

  
| 

| 

  
| 

| 

| 
| 
1 

tyo dari Semarang 45,04 meter, dan 

pemenang ketiga Haswojo dari Solo 
41,57 meter. — RS. 

3 

(Sambungan halaman 3), 

4 X 100 M: 5 
Putera: 

1: Regu PADI 45.8 detik 
2. PAMS I 48 2 

Puteri: | 
|1. Regu PAMS II 57 detik ' 

2. Regu PAMS 1 Pe 
(4 X 400 M: 
(1. Regu PAMS I 4menit 4.9 detik 

2. Regu PAD 4 menit 12. 5 

Lempar peluru: . 
| Putera: 

| 

  

  

  

    

   

  

  

    

(PAD) 4344 M Puteri: : “Siaran RADIO : 
1. Souisay (PAMS) 31.02 M| ' Gelombang: 59,2 dan 122,4m. 
2. Roehjati (PAD) 28.32 M SELASA 28 AGUSTUS 1951. : 3. M. de Bats : MS) 28.04 M "3 “TLontjat tinggi: K 3 07.15 Merdu meraju 
Putera: Pe 12.15 Dari Sekitar Gangga 
1 Oke (Bogor) 180 M/ 13.45 Bunga rampai 
2. Ari Muladi (PAD) 1.75 M 17.05 Taman Harapan Bangsa 
3. Nusril (PAD) S2 UM 1745 Siaran Angkatan san 
Puteri: ' 18.00 Penghias petang 
4 Titiek Sudihjo 18.20 Dunia olah raga 

(PAD) 140 M 18.30 Beksan na 
2 MT Yalok (PAMS) 120 M 19.15 Sekitar kesenian kita 
3. L.v. Dooremaal : 1.25 M | 1940 Bintang malam 

| Lontjat djauh: 20.30 Suara Meraja Ki 
| 21.15 Obrolan Pak Besut 

6.32 M | 21.30 Puspa Suara 
2. Suliadi (PAD) 585 M : 
3. Tan Eng Tjoen - L. 

"3 (PANS) 5.583 M' BAH. INGGERIS Puteri: : | rombongan baru dimulai. 7 
1. T. Putuhena (PAMS) 416 Mp Sept. Buku2 gratis. Pendaf- 
2. E. Peilbw (PAMS) “ 3.75 M taran “sore pada pEMERGO" 
Lontjat tiga: - Bintaran Lor 2 aa 

(3 en Muladi (PAD) 13.50 M f 
uliadi (PAD) 12.63 M3 

3. Hwang Wen Hua JS M3 BOEK H Oo U D E n A Lontjat Galah: 5 rombongan baru dimulai 8 1. A. Zaenudin 2.70 M Sept. Buku2 gratis. ' Pendaf- 
2. Sadatun (GAJA) 2.70 M taran: pada MITRA" —- Bin- 
3. Rijana 270 MI -taran Wetan 11. 322-8 

  

  

TTUKOR” 
»BAPA SAJA" 

Film Malaya, produksi daa dari 
,Ratjun Dunia” d1. 

Pemain2 : Osman Gumanti 
A.R. Tompel, Siti Tg. Perak. 
Tari-tarian, Njanji- -njanjian, Lutjon, Romance. 

Mulai malam ini: 

'SEAW BROS, pembikin film 

(ahli Seni tari Timur), Neng Yatimah, 

  Pemain2 ,,vlot”, ta? kaku, suara dan pemotretan film bagus terang. Silahkan membuktikan. 

13 th. keatas. Djam 17 — 19 — 21. 364-3       

  

   “TUA MUDA INGIN KETAWA 2 

Datanglah saja 
tak bertemu : ja 

a mendjumpai dengan teman- teman jang telah lama 

Ea 

3 kali main Oam     £ Ba pa 
ARTHUR TRERCKEK ” MARIGK HUTTOK re Na 2 

KE WIL GSBORAE «1 Me, 
m5. m——— 

    

NA SONG IS BORN 
365 - 8. f 

mi 

STAF CHUSUS ANGKATAN LAUT 
BAGIAN URUSAN SOSIAL 
DAERAH DJAWA TENGAH. 

San 

PANGGILAN 
No: H. 35/111 c/Dk/8-31. 

L KEPADA: segenap pelamar tjalon Perwira Angkatan Laut 
jang telah mendapat panggilan dari kami, Per- 
wira Urusan Sosial Angkatan Laut Daerah Dja- 
wa Tengah untuk menempuh udjian di Layan 

dan telah selesai, 

TE Urusan Sosial 

Tengah. 

Angkatan 

selambat-lambat- Laut Daerah DA 

nja tanggal 30-83-1951, 

DIMINTA:   
III. KEPERLUAN: akan diberangkatkan ke Djakarta untuk minta 

keputusan jang terachir. 

Jogjakarta, 27 Agustus 1951 

Perwira Urusan Sosial Angkatan Laut 

Daerah Djawa Tengah 

tid. 

(KASI) 
Letnan Muda 

361-8. 

— dan 9—, 

  

  

     

              

    
      

  

     

Gigi bagus, gigi 

jang putih 

seperti mutiara) 

dan ketawa 

berseri?... berkat 

PRODENT - 

tapal gigi jang 

spaling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

  

  
  

  

    

  

  

  

  

    

Mulai mela ini 

Djam: 5 -7: 9. 

   ADVENTURE 
of them ali! 

|. watt 
Disneys 

.PRESENTATION OF & ». 
Robert Lovis Stavenson's Ag S £ 

reasurey” 
Island H 

Ankara In PLT MUAT» "Gonta he MPRPA MATA»  Serveabn NAN ai 

Djam: 6-8-10. 
s 

:      

  

   | “3 mm. BORBY. ORISCOLL 
LEO” ROBERT HEWTON » BSI SYOnEI 

Mt eta In BRI Kuda 

DALAM ABAD 19. 

Peta dari Treasure Island, didalam pulau mana terpendam banjak 
benda dari emas, mendjadi perekutan mati-matian antara badjak 
laut dan fihak jang berhak. Penjelundupan dan brontakan dalam 
kapal - pembunuhan dan perbuatan2 jang tak mengenal pri' kema- 
nusiaan, semuanja itu dari .... pengaruh “dan kekuasaan emas. 

Saksikan kah? tt 

Telah pulang dengan tentram ke Racnmattullah pada tanggal 
23 Agustus 1951 djam 12 s'ang suami/orang tua kami: 

MAS SASTRODIHARDJO 
Pensiun Wedono Guru di Ngandjuk. 

Harap segala kesalahannja dimaartkan. 

Jang berduka tjita: 

13 tahun keatas. 

: PE 

INNA LILLAHI WAINA ILAIHI RODJPUN 

  

  

1. Njonjah Sastrodihardjo. 

2. Kel. Nataningrat —Djocja. " 
3. Kel. Goenodiprodjo —- Malang. 
4. Kel. Soekardjo — Madiun. 
5. Kel. Asmadi — Ngandjuk. 
6. Kel. Karjono — Djakarta, 

357-8 7. Kel. Soedibie — Neandjuk. 

BAGIAN URUSAN SOSIAL 
DAERAH DJAWA TENGAH. 

PENGUMUMAN 
No: B. 15/I a/Dk/8 - 51. 

Berdasarkan telegram 
No: 319/A/PENDAF/51: 

dari Perwira Pendaftaran Pusat S/A!L. 

1. DIBUTUHKAN: 

beberapa orang mantri Gjuru rawat jang beridjazah. 

1. SJARAT-SJARAT: 

a. Warga Negara Indonesia 
b. Laki-laki 
C. Umur setinggi-tingginja 40 tahun. 
d. Berbadan sehat dan berkelakuan baik 
e. Sanggup ditempatkan dimana sadja setelah diterima. 

II. TJARA MELAMAR: 
Lamaran2 dengan surat/datang sendiri dialamatkan kepada: 
PERWIRA URUS AN SOSIAL, ANGKATAN LAUT DAERAH 
DJAWA TENGAH dja K.M.K. JOGJAKARTA Kamar No. 20, 
dengan disertai/membawa: 
a. Riwajat hidup lengkap jang ditulis sendiri. 
b. Salinan2 surat idjazah/surat keterangan. 
C.. Surat keterangan berkelakuan baik dari 

Pradja. 
d. Untuk mereka jang sedang bekerdja, surat idzin dari Ke- 

pala Djawatan. 

Polisi / Pamong 

IV. Mereka jang memenuhi Sjarat2 akan dipanggil dengan surat. 

V. Pelamar jang telah dipanggil akan terus dikirim ke Marena ja 
untuk di priksa lebih landjut. 

VI. Pelamar jang telah mendaftarkan/dipanggil belum berarti ka- 
lau ditrima. 

VII. Segala beaja perdjalanan Bus/Kereta api jang telah dikeluarkan 
oleh mereka jang dipanggil untuk dikirim ke Surabaja, akan 
diganti/ (gpikul oleh Angkatan Laut. 

VII. Penutupan akan segera diumumkan bila mana perlu. 

IX. Pengumuman selesai. 

Jogjakarta, 25 Agustus 1951 

Perwira Urusan Sosial Angkatan Laut 

Daerah Djawa Tengah 

ttd. 

(KASIL) 

Letnan Muda L 360 - 8. Laut 

PENGUMUMAN 
UDJIAN MENTJAPAI IDJAZAH A (LAMA). 

  

I. Bulan September 1951 aah diadakan udjian Negeri jang peng- 
habisan untuk mentjapai Idjazah A (lama) jang memberi hak 
kepada pemegang untuk mengadjar pada Sekolah Pn 
tingk. Pertama. 

II. Udjian hanja diadakan“ dalam mata- -pel. Bhs. Indonesia, Bhs. 
Djawa, Bhs. Inggeris, Ummu Bumi, Ilmu Pasti, Sedjarah. 
Program udjian untuk ,mata- -pel.2 jang tsb. diatas sesuai dgn. 
th. jang larapau, ketjuali untuk Ilmu Pasti, ditambah dengan 
Ima Ukur Melukis (B.M.). 

III. Jang diperkenankan menempuh udjian hanja: 
a. 1. mereka jang pada th. jang lampau (1950/1951) tidak 

lulus dalam udjian tsb. 
bia mereka jang telah mengikuti dan menjelesaiksan Kur- 

sus2 Idjazah A (lama) di Jogjakarta, Surakarta dan Bu- 
kittinggi jang oleh karena sesuatu hal tak  berkesem- 
patan pada th. Kursus 1950/1951 menempuh udjian tsh. 

C. mereka jang telah menjelesaikan sesuatu Kursus L.0. jang 
diakui oleh Pem. RIS, dan sesudah mempeladjari program 
Udjian Idjazah A (lama), merasa sanggup mengikuti udjian 
tsb. 
Untuk mereka jang tsb. pada ajat 3b dan c harus ada ke- 
terangan2 jang diperlukan untuk mentntukan hak mereka 
menempuh udjian ini diantaranja: 
a. Keterangan2 jang menjatakan mereka sungguh? bekas 

kursist Idjazah A lama atau Kursus L. O. jang diakui 
oleh Pemerintah, 

b. Keterangan2 jang Mmanjotakan sebab2 mereka tidak me- 
nempuh udjian jang diadakan an th. 1950/4951. 

IV. Pendaftaran dilakukan utk: 
1, Djawa-Barat pada' Kem, P. P, & K. e Kursus2 “ Djakar- 

ta dan kepada Pemimpin Kursus2 BI di Bandung, s alamat 
Djl. Adipati Kertabumi 4. 

2. Djawa-Tengah kepada Pemimpin Kursus2 BI di Satidkak, 
alamat Kantor Koordinator P.P.K: Purwodinatan Kulon 4 
dan. di Jogjakarta, alamat Djal. Mahameru 11. 
Djawa-Timur kepada Pemimbin Kursus2 BI di Surabaia, 
alamat STM I Sawahan dan di Malang, alamat Talun Lor 3, 
Luar Djawa kepada Insj PerRg SMP Kepala Daerah jang 
bersangkutan, : 
Pendaftaran ditutup pada tel, 31 Agustus 1951. 

me
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Kementerian “PP. dan K. 

Djaw. Pengadjaran 
Kepala bg. Kursus2. 

n Typ KED AULATAN RAKJAT 1091/TI/A/108, 

358 - 8. 
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