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1 umum. Segenap pe 

1 berikan Suaranja kepada 

£ ya 

AI . Sekitar pemilihan Uma : 

8 &. 

ARI K.P3 didapat kabar, bahwa D 

Widomartani. 

Didaerah kabupaten Bantul jang 
terpaksa diulangi ialah K.P.P.S. Ar- 

. gosari, Bantul, Paalbapang, Sidomul 

jo (Godean). 2 5 
Dalam kabupaten Kulon Progo jg 

diulangi ialah K.P-P.S. Banguntjipto, 
Seloredjo, Kembang. 

Kabupaten Gunung Kidul ada dua 
tempat, jaitu K.P.P.S. Baluredjo dan 

: “ Karangmodjo.. 

' 1200 TON 

Selandjutnja menurut keterangan 

   
sdr. Prodjopramudjo dengan diulangi 
nj itundanja beberapa tempat 
tsb sb tadi akan memakan begroting 
kl. R. 190.090. - $ 

KP-P.S, Kraton "Barat. 

“Kemarin pagi-ditempat ini telah di 
langsungkan kembali djalannja pe- 
milihan. Sedjak pagi kemarin jang da 
tang kebanjakan kaum wanita. Kaum 
laki2 datangnja setelah dari kantor- 
nja masing2. Hari itu suasananja ti 
Gak mengetjewakan.. Se SI 

Alasan pengulangan tadi ialah ke- 
keliruan dalam nomer tjalon pemilih. 

Perlu pula kiranja dikabarkan di- 

sini, bahwa tjalon pemilih ada 123 
orang, tapi jang datang hanja . 70 

. Pemilihan penundaan djago2 Pe- 
milih jang dilakukan kemarin ber- 
hasil sbb: K.R.T.. Surodiningrat, 
K.R:T. Notojudo, Sastrohamiprodjo, 
Atmiosengodjo, Hardjodinomo, Karti- 
harsojo, Djumadi Dirdjopuspito, B. 
P. H. Surjoputro, Moh. Bakrun, R. 
Chanim, Djuwarno Tjokroatmodjo, 
Dirham, Ni-Rukinah, Kamil Sjahri, | 
Setjodikoro, R. Jasin, Hardjomuljo, 
Abd. Kahar, Sutjipto dan R. Su- 
hadak. | Fe 
Menurut dengan orang pemilihan 

penundaan itu akan berkurang se- 
mangatnja, tetapi ternjata rakjat 
terutama pemilih umumnja paling 
sedikit segiat seperti hari pertama, | 

“boleh dikatakan lebih ber- | malahan 
- semangat. 3G : 

DMUPIBIS. Kraton Timur. 
Jasil pemilihan dalam K.P.P.S. ini 

ata jang mendapat suara banjak 
' Tjondrodiningrat (130), 

onjah B.R.A. Tjondrodining 
it suara 35. 

. Djumlah seluruhnja ada 29 djago, 
diantaranja: Mudjonohadiatmodjo, Si 
gitsuwandi (36), Pawiroardjo (32), 
R. Praptodimuljo (61), A. Tj. Benu 
hardjo (25), R.B.  Murdodarmodjo 
(44), H. J. Sumarto (39), L. Hadi- 

pudjono (36), Ruslan Atmosumarto 
(29), R. Sastrodihardjo (76), R. Rio 
Djojopuspito (45), R. Ja Darmosu- 
broto (43), H. Buchari (26), nonah 
'Samsilah (57), R. W. Prodjowadito 
(36), Wirjah Sastrowirjono (29), R.C. 
Suhardjo (37), Prawiroatmodjo (30), 
R. Zaini Trisno Suhardjo (34), Wa- 
ud B.J.S. (27), R. Ng. Pringgobro- 

to (40), R. Suripto Hadiwijono (40), 

  

  

   

  

    

   

  

Ih   
dihardjo (42), M.B. Pratjo 

   
. jodikoro' (24) 

€ bara. i 

han. tjalon  pemi- 
jang mendapat su- 
R.T.  Djojowinoto 

adiningrat 
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ada 30 orang. IL aranja: Dirdjo- 
halpito (65), Windurolanarto (39), 

Abu (48), Hardjosedarmo (36), Su- 
geng(27), Redjopawoko 434), Moch. 

  

Djurubitjara kedutaan Indonesia 
kemarim mengumumkan bahwa mu- 
lai bulan September imi setiap bulan- 
nja Amerika Serikat akan mendapat 
1200 ton karet mentah jang diambil 
dari kebun& milik Indonesia. Demiki- 
an USIS mengabarkan dari Was- 
hington. : 

Selandjutnja berita. itu menjata- 
kan bahwa perdiandjian karet anta- 

, des 

  

“ 

DISALAH SATU K.P.P.S. 
27/8 jl. seluruh daerah istimewa Jogjakarta diliputi su- 

tan 4 milih umum, laki - perempuan, tua - 
djar, butahuruf berdu jun menudju K.P.BR.S.-nja masing2 

- empat di Jogja sebelah barat tampak berdjedjal2 para pemilih 
mum. menunggu dimuka K.P.P.S. 

R. 100.000 dimintakan kepada Pusat. 

'atan ditunda ada beberapa tempat. Didaerah kabupaten Sleman sa- 
dja 'jg. diulangi ialah K.P.P.S. Argosari, Wukirsari, Gajamhardjo, Lam- 
bungredjo, Banjuredjo, Mororedjo, Margoredjo, Sinduhardjo, Pakembina- 
ngun, Sinduhadi, Tlogohadi, Sumberadi, Baletjatur, Nogotirto, Trihang- 
go, Sendangtirto, Sidomojo, Sidomuijo, Sidokarto, Sidoagung, Sidohardjo, 
Tridadi, Pandowohardjo, Margoluwih, Margodadi, Margomuljo, Taman- 
martani, Purwomartani, Sendanghardjo, Widodomartani, Umbulmartani, 

| Belum 

stropratiknjo (27), Dirdjohardjo- 
2 R. Rio Madukusumo (43), 

rodjo (66) serta - R./| 
C “Seluruh jago 

KARET MENTAH UNTUK ULS.A. 

  

si "serta anggauta2 dewan partai 
Partai Rakjat ional jang ada 
di Djakarta da , gnja tang- 
igal “28 Agustus kemarin di Dja- 
“karta telah mengambil - keputusan 
terhadap pengiriman delegasi ' ke 
San Francisco sbb.: Lian 
PRN tidak dapat menjetudjui pe- 

ngiriman delegasi Indonesia ke 
| San Prancisco karena (1) pengiri- 
man delegasi itu praktis tidak akan 
memberi keuntungan kepada Indo- 
nesia (2) dengan pengiriman dele- 

    

  

     

      

   

   

    
    

  

“hgalkan politik bebasnja. , : 
PRN berpendapat bahwasanja 

lebih baik Indonesia mengadakan 
perdjandjian perdamaian bilateral 
dengan Djepang terutama mengenai 
tuntutan kerugian. PRN dapat me- 
njetudjui hapusnja- status perang 
antara Djepang dengan sekutu. 
Ant. : $     

HBS adakan pameran wa- 
Gambar : disa- jang orang 

djago pemilihnja. 

kan Pusat dan frak- : 

gasi itu Pemerintah telah mening- | 

      

  (Gambar : Ipphos). Himpunan Budaya Surakarta, Fa 

- ee — - Fragment Wajang Orang, bertempat 
aa Gipendopo Kusumojudan Solo, guna 

memperingati genap 6 tahun usia Re 
piblik Indonesia. Fragment Wajang 
Orang tsb mengambil tjeritera ,,Pati 
nja Kongso” dan dimainkan oleh 29 
orang pemain, terdiri dari peladjar2 
Kursus Kader Seni Tari dari HBS. 

Diantara para tetamu nampak al. 
wakil Djawatan Kebudajaan Kemer 
terian PP dan K di Jogjakarta, Prof. 
Johannes dan Mr. Botje Perwakilan 
NV Philhps, jang kebetulan berada 
di Solo, walikota baru Moh. Saleh, se 
niman dan seniwati dan para terke- 
muka lainnja. Pameran tsb. berlang 

sung dengan lantjar dan mendapat 
kundjungan jang sangat memuas- 
kan. — Ant. : 

langi dan ditunda 

hingga kini K.P.P.S. jang diulangi   
  

Marzuki (30), K.R.T. Danudiningrat 
(4T), Kustidjan (30), R. Subardjo 

(36), S. Tjiptosubroto (60), Hardjo- 
suparto (51), Siswanto (31), Dibjo 
parmudjo -(45), Sastrodihardjo (35), 
Nj. Sudiro (53), Kismodiprodjo (31), 
R. W. Asmorodono (52), Sukirman 
(31), Moch. Johar (42), Moch. Su- 
pardjo (36), Djojodirdjo (48), Mr. 
Nitidiputro - (68),- Radijomardowo 
(55), R. Ng. Sastromanggono (33), 
Laksonohalpito (46). Tn 

8 2. Abdul Muntalib Moro : 

.waktunja memberi 
— keterangan 

Pemeriksaan Sultan Hamid sesudah sidang 
Mahkamah arbitrage Uni 

AJA belum dapat memberikan keterangan sesuatu menegnai pe- 
nangkapan? jang dilakukan atas perintah Djaksa Agung demiki- 

zr, . . 

. 6 Orang dihukum mati 
Jang tersangkut pada pem 
bunuhan Abdullah. 

Mahkamah Pengadilan Militer di 
Annam, Ibu Kota Jordania telah me- 
mutuskan hukuman, mati pada 6 
orang Gari 10 orang terdakwa menge 
nai peristiwa pembunuhan Radja Ab 

Gullah. 2 orang dari mereka jang 
dihukum mati itu berhatsil melari- 
kan diri ke Mesir.   

  

  

g 
an pula dari golongan mana mereka itu, berapa djumlahnja dan”sebagai 

itu kini —nja ketjuali mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap orang 2 

sedang giat dilakukan. 

Untuk lebih mempertjepat lagi terj 

hadap pemeriksaan terhadap mere- 

ka itu, pihak Kedjaksaan Agung | 

i kini memperbantukan djaksa2 jang ! 

| sedang mengikuti kursus djaksa2 di! 
I 

t 

| kota Djakarta jg djumlahnja kira2 | 

  
28 orang guna membantu memeriksa   | orang2 jang ditahan itu. 

| Demikian djurubitjara  kedjaksa- 

| an agung Abd. Mutalib Moro men- 

' djawab pertanjaan mengenai dise- : 

kitar soal penangkapan2 jang terdja 

di baru2 ini. Selandjutnja djurubitja 

ra tadi belum bersedia memberi Kete 

rangan disekitar soal tersebut sebe 

lum ia menerima segala bahan2 jang 

Giperlukannja. 3 

Pertanjaan tentang soal perkara | 

orang2 India jang beberapa waktu | 

jang lalu dibeslag buku2-nja atas : 

perintah Djaksa Agung hanja didja- 

wab bahwa djuga pemeriksaan ter 

hadap soal? ini masih berdjalan te- - | 

'rus tetapi dlm pada itu ia tidak da- 
pat menerangkan lebih djauh, sam- 

pai dimana berlakunja perkembang 

    

DJAKSA AGUNG SUPRAPTO. 
Tindakannja banjak jang mentjela. | 

ru2 ini telah mengadakan Pameran | 

.guh2, maka kelandjutan perunding 

1 | Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat" (Anggauta S.P.S.) 

 SENGKETA MINJAK: 

AMA MOSSADEGH P.M. UUKAR PENJELESAIAN 
— TENTARA IRAN BERSIAP -SIAP 

KAPAL perang Iran ,,Simorg” telah melaporkan 
' bahwa kapal2 pendarat Inggeris jg mengang- 

kut tank2 dan satuan2 infanteri berlajar didekat 
Muara Hsatt al Arab dan malam Selasa kemarin 
tersiar kabar2 di Teheran bahwa pasukan2 Iran 
disekitar kota minjak Abadan telah disiap-sispkan. 

Menurut kabzr2 jang tersiar tadi lebih dari 
9000 anggruta pasukan Iran telah siap2 untuk 
mempertatankan Abadan, tetapi hingga kini tiada 
berita2 tentang terdjadinja sesuatu insiden, demi. 
kian AFP. 

Utusan presiden Truman, Averell | 
Harriman mengandjurkan kepada | 
pemerintah Inggeris supaja djangan | 
meliwatkan kesempatan untuk me- 
mulai lagi rundingan mengenai seng 
keta minjak dgn. pemerintah Iran. 
Harriman dan Stokes kedua2nja 

masih tetap berpendapat, ,,bahwa ha 
rapan di Teheran belum hilang sama 
sekali” dan setiap waktu suatu pe- 
njelesaian akan dapat diadakan. 

Tetapi kabarnja para pembesar 
Inggeris melihat sedikit harapan un- 
tuk mentjapai suatu penjelesaian pa- 

da saat perdana menteri Mohammad 
Mossadegh masih mengepalai kabi- 
net Iran. Para pembesar tadi me- 
nganggap Mossadegh akan menen- 
tang tiap persetudjuan, ketjuali pen- 
sitaan atas milik AfOC. z 

z 

“Belum ada usul 
balasan Iran 

Harriman kabarnja tak mempu- 
njai usul2 jang tertentu untuk me- 
mulai lagi rundingan sengketa mi- 
njak Inggeris/Iran, tetapi dikata- 
kannja, ia jakin bahwa ada ,,dasar 
untuk berunding”. 

Inggeris menjetudjui pendapat itu 
dan katakan, bahwa ia bersedia un- 
tuk melandjutkan 'rundingan, bila 
dan kalau Iran menjetudjui para pe- 
gawai Inggeris itwgakan tetap di- 

tempatkan dibawah pengawasan se- 
orang pemimpin umum Inggeris. 
Mossadegh telah menolak usul itu 

dan para pembesar Inggeris semen- 
tara itu mengatakan belum ada usul- 
usul balasan dari perdana menteri   Mossadegh, sedjak Stokes meninggal 

kan Iran hari Djum'at pagi. 

“ 

Tjari minjak dari 
sumber lain 

Sementara itu di London diadakan 
usaha2 untuk menggantikan minjak 

Iran itu. Inggeris baru2 ini telah ada 
kan pembelian minjak dari sumber2 
Amerika dan pula telah memperbe- 
sar pembeliannja dari kongsi2. mi- 
njak di Timur Tengah lainnja. 

Ant. - UP. 

Harriman ke Wa- 
shington 

Didapat keterangan di London ma 
lam Selasa kemarin menjelesaikan 
kesulitan2 jang dihadapi. Keputusan . 

tadi berdasarkan teori bahwa pada 
saat ini tak mungkin tertjapai sesu- 
atu persetudjuan dengan Pemerintah 

Mossadegh. 
Selandjutnja didapat keterfingan 

djuga, bahwa Averell Harrimar ber- 
pendapat demikian. Hal ini merupa- 
kan suatu perobahan dalam pendiri- 
an Harriman jang beberapa minggu 
jang lalu masih berpendapat bahwa 
dengan Pemerintah Mossadegh ma- 
sih bisa ditjapai persetudjuan, demi- 

kian UP. 5 
Menurut BBC Harriman mening- 

galkan London kemarin malam me- 

nudju Washington. 
Menurut sebuah surat kabar Lon- 

don Senin kemarin ,,Armada Udara 
Rahasia” jang terdiri dari pesawat 
terbang sipil, kini sudah siap untuk 

mengangkut pasukan? Inggeris ke 

Iran demikian. Rtr. 

  

Korea i 
  

Perundingan bisa dilandjutkan 
Djika PBB mau periksa insiden pemboman 

P ARA pemimpin tentara Komun's di Korea meminta pada pimpinan 

pasukan? PBB untuk mengadakan suatu penjelidikan baru atas pe 

ngeboman daerah netraal di Kaesong hari Rebo jang lalu. Pesanan jang 

kemarin malam disiarkan oleh radio Peking adalah djawaban atas surat 

Djendr. Rigdway jang menawarkan untuk mengadakan 

gentjatan sendjata lagi. 

Dalam surat tsb. ditegaskan, se- 

benarnja tidak ada pasukan2 PBB 

jang mengebom daerah neutral itu. 

Djawaban kaum komunis menjata- 

kan, bahwa keterangan itu sangat 

mengetjewakan, tetapi bila PBB 

mau memeriksa kedjadian2 itu sung 

an gentjatan sendjata akan dapat 

terdjamin. 

Menurut VOA teks permintaan 
komunis tsb. kemarin dulu diserah 
kan oleh opsir2 penghubung tentara 
komunis pada opsir2 penghubung 
PBB di Korea untuk dikirimkan pa 

  an2 dalam perkara ini. . 

Sementara itu dari pihak jang me 

ngetahui didapat kabar bahwa dima Usul mosi Daeng Lalo: 
  

djukannja Sultan Hamid kedepan 

pengadilan jang telah beberapa kali 

tertunda itu besar kemungkinan 

“akan dilakukan setelah selesainja si 

dang Uniehof Indonesia - Belanda 

nanti. , 

Sidang itu sebagai telah dikabar 

kan akan dimulai 5 September. Di- 

njatakannja bahwa sedianja dikan 

dung maksud untuk mengadjukan 

perkara Sultan Hamid kesidang Mah 

|kamah Agung sehabis bulan puasa 

tempoh hari tapi karena waktu tir- 

bul persoalan2 baru jang penting, di 

tambah pula dengan terganggunja 

kesehatan ketua Mahkamah Agung 

Mr, Dr. Kusumah Atmadja maka 

soal tersebut terpaksa ditunda lagi. 

| Sebagaimana diketahui ketua 
Mahkamah Agung Mr. Dr. Kusumah 
Atmadja jang akan disertai tugas 

(memeriksa perkara Sultan Hamid 
adalah djuga anggauta delegasi In 

inesia dalam Unie Hof..— Ant. . 

  
D 

Red). 

Sesudah djawaban Menteri, pe- 
ngusul mosi menerima baik usul ' 
amandemen Djoko Prawiro Cs ter- | 
hadap usul mosi'itu. Dengan diteri- , 
manja amandemen itu sifat usul | 
mosi tidak sadja ' mengenai pengang 
ketan Gubernur Sudiro tetapi djuga 

    

  

ra Indonesia dan Amerika Serikat 

itu telah diadakan dalam bulan April 
dan masih akan berlaku untuk kira2 

| 18 bulan lagi. Dinjatakan bahwa dji- 
ka harga karet masih tetap memu- 

1 kul rata 42 sen setiap pond, sebagai- 
| mana halnja selama beberapa bulan 

| jl, maka dari perdjandjian ini Indo- 
nesia akan. bisa mendapatkan kira2 

| z0. 00.000. dollar. 

Tami ditegaskan bahwa. harga. ini 
bisa naik turun dan angka 20 djuta 
dollar itu hanjalah suatu ,.taksiran” 

jang kasar sadja. Djurubitjara tsb. 
menerangkan bahwa harga jang ha- 
rus. dibajar olah Amerika Serikat 

itu untuk karet Indonesia akan di- 
tetapkan oleh harga pukul rata se- 
lama 4 bulan lewat dipasar Singa- 

| purg. —Ant,   

Djika Parlemen terima baik, Pemerintah 
sanggup pikul konsekwensinja 

Djawaban Menteri Iskag 
JAWABAN Menteri Dalam Negeri Ar. Iskak atas peraandangan 
umum babak pertama terhadap usul mosi Daeng Lalo Cs tentang 

pengangkatan Gubernur Sulawesi Sudiro, Menteri 
Parlemen terbuka kemarin menegaskan bahwa djika usul 
Lalo diterima baik oleh Parlemen berartilah Parlemen tidak memberi 
kosempatan kepada Pemerintah untuk melakukan kebidjaksanaannja 
dan karena itu Pemerintah akan senggup menerima segala konsekwensi 
nja (artinja soal ini oleh Pemerintah akan didjadikan soal portofolio 

Iskak pada sidang 
mosi Daeng   pengangkatan integraal. 

Dictum dari usul jang sudah  di- 
amandir adalah sbb.: mendesak ke- | 
pada Pemerintah agar supaja menin- 
djau kembali kebidjaksanaan dalam 
pengangkatan2 seperti kepala2 pro-. 
pinsi, residen, bupati2 dan pegawai2 
jang lain termasuk kekuasaan ke- 
menterian Dalam Negeri. 

Kemudian atas usul ketua sidang 
Mr. Tambunan pembitjaraan ba- 
bak kedua diadakan Kemis jang 
akan datang. Sesudah selesai pem- 
bitjaraan babak pertama tentang 
usul Daeng Lalo Cs tersebut, pim- 
pinan sidang diganti Arudji Karta- 
winata dan sidang mendengarkan 
djawaban Menteri Urusan Pegawai 
Suroso tentang pemberian tun- 
djangan istimewa kepada pegawai2 
bangsa asing jang ahli. Pun soal 
ini pembitjaraannja  dilandjutkan 

a i Hui 
s3ga Kebudajaan Indonesia 

Ta Watasisoaeh Genootschap 

van Kunsten en Wetenschanpen 
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perundingan? 

da markas besar Djenderal 
di Tokio. 

Dimedan pertempuran pasukan2 
komunis meneruskan beberapa se- 
rangannja dipelbagai tempat disek- 
tor timur dan tengah. Fihak komu- 

nis terus mengadakan - pengiriman 
alat2 persediaannja kemedan pertem 
puran. ' 

Pesawat2 pembom PBB melandjut 
kan serangan2nja dibeberapa daerah 
perhubungan di Korea utara. 

Perobahan politik USA? 
Kalangan politik di Amerika Seri 

kat menjatakan pendapatnja, bah- 
wa. pengeboman atas Rasin dekat 
perbatasan Rusia berarti suatu pero 
bahan politik seluruhnja terhadap 
Korea. : 

Harian2 Amerika menjatakan, me 
ngapa ketika Mac Arthur dulu me- 
megang pimpinan di Korea dilarang 
mengebom Rasin dan sekarang Djen 
deral Ridgway diperbolehkan, djustru 
perundingan di Kasong sedang 
menghadapi kesulitan2 besar. 

Ridway 

  

Kegiatan gerombolan 

107 Rumah habis terbakar. 

107 Rumah mendjadi abu, seorang 
tentara dan seorang penduduk tiwas, 
ketika tgl. 26 pagi jl. kira2 pukul 
04.00, gerombolan2 bersendjata me 
njerang 2 kampung di Udjungdjaja 
(distrik Tomo, kabupaten  Sume- 
dang). 

Sebuah gerombolan  bersendjata 
terdiri atas 250 orang sedang gerom 
bolan jang satu lagi. 150 orang. Ge 
rombolan2 itu berpakaian seragam, 
dan menurut laporan dari Tomo, me 
reka itu memakai baret jang ma- 
tjam2 warnanja.  Anggota2 gerom- 
bolan itu memakai kain merah pada 
lehernja. 2 

Pihak berwadjib menduga bahwa 
gerombolan itu adalah T'I.I. Sebagai 
diketahui Udjungdjaja itu letaknja 
pada perbatasan keresidenan2 Pri- 
angan dan Tjirebon, disebelah utara 
dari djalan raja Bandung - Tjirebon, 
dan merupakan tempat liwat gerom- 
bolan2 TII dari daerah Madjalengka 
ke Indramaju, atau sebaliknuja. 

Peristiwa serangan gerombolan 

itu sekarang masih dalam pemeriksa 
an jang berwadjib. — Ant, 

  

  

  

  

  

  
Sebulan 

Etjeran 

1 milimeter, 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

R. 

cococucoco » 

11. — 

00,60 
caococvucu 

ADPERTENSI : 

Ikolom ....R. 00,70 

  

TAHUN VI — 
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Pakistan protes India 
Didapat keterangan, bahwa Pa- 

kistan kemarin dulu te'ah menjam- 
paikan ,,protes keras” terhadap Pe- 
merintah India atas pernjataan2 jg 
kabarnja telah diutjapkan oleh 
Duta Besar India di Amerika Se- 
rikat kepada wartawan? baru2 ini. 

Kabarnja Duta Besar itu menga- 
takan bahwa bangsa India tidak 
pernah menerima baik ,teori dua 
bangsa” dari Moh. Ali Jinnah pem- 
bentuk negara Pakistan dan bahwa 
»pada suatu ketika India dan Pakis- 
tan akan merupakan bangsa”. 
Dalam protes tadi kabarnja di- 

kemukakan utjapan2 bertentangan 
dengan perdjandjian perdamaian an- 
tara Liaguat Ali Khan dan Nehru 
ditanda tangani ketika tahun jang 
lalu jang ditetapkan keutusan wi- 
lajah kedua negara (India dan Pa- 
kistan). Ant. - UP. 

NOMOR 1G      

  

USA keras terhadap India 
Amerika Serikat akan memperke- 

as sikapnja terhadap India jang ti- 

yak sudi mengirimkan delegasinja 

ce San Fransisco. Guna memelihara 

perhubungan baik jang telah ada an- 

ara Amerika dan India kekerasan 

-erhadap India itu akan didjalankan 

setjara berangsur?. : 
Selandjutnja Amerika kuwatir ka- 

iau Birma dan Indonesia nanti akan 

mengikuti djedjak India jang demiki 

an itu. — VOA. 

Belanda tak menan- 
“ “. 9 

da tangani? 
Tapi kirim delegasi 
ke Francisco. 

Menurut keputusan kabinet Be- 

landa kemarin dulu Nederland mung 

kin tidak akan -menanda tangani 

perdjandjian perdamaian . dengan 
Akan Djepang di San Francisco. 

tetapi Nederland akan mengirimkan   delegasinja djuga kesana jang akan 

dipimpin oleh Menteri Luar Negeri 

Stikker: sebagai wakil ketuanja di- 

tundjuk Duta Besar Belanda di Was 

hington, J. H. van Royen. 

Kabinet Belanda berpegang Kkepa- 

da keberatan2nja terhadap perdjan- 

djian perdamaian dengan Djepang 

itu sebagaimana telah dinjatakan 

terlebih dulu dan pada haknja untuk 

tidak menandatangani perdjandjian 

— Ant.-UP. 

Djenderal | Ridgway 
ke Korea 

Dengan instruksi? dari 

j Washington? 

Djenderal Matthew Ridgway pada 
hari Senin telah mengadakan kun- 
djungan singkat ke Korea, dan di- 
duga, bahwa ia telah membitjarakan 
krisis gentjatan sendjata dengan 
para opsir tinggi komando PBB. 

Ridgway berangkat dengan  pe- 
sawat terbang 'Tokio pada djam 
12.40 siang dan telah kembali lagi 
diibukota Djepang kira2 10 djam 

kemudian. 
Diduga, bahwa selama berada di 

Korea Ridgway mungkin telah me- 
neruskan instruksi2 jang diterima- 
nja dari Washington kepada koman 
dan Tentara ke-8. 5 
Sementara itu hingga kini tidak 

ada suatu hubungan resmi dengan 
pihak Utara semendjak seora 
opsir penghubung PBB men 
paikan djawaban Ridgway terha 

Gap protes2 Utara pada hari Djum- 

  

     'at jl. — Ant- UP. 
  

  

  
HAPA PERTJAJA 

| DIANGAN Takut | 
1 IA Tipak MAKAN 

DAGING LAGI. 

  

5 

    

    
  

Konperensi Frisco : 
  

Ada 3 aliran dim. kalangan 
Parlemen 

Umumnja mereka ketjewa 
AMPAI pada waktu berangkatnja delegasi Indonesia jang akan 

«/ hadir pada konperensi penanda-tanganan perdjandjian perdamaian 

dengan Djepang di San Francisco, Pemerintah Indonesia bersedia mem 
berikan keterangan kepada parlemen mengenai perdjandjian perdamai- 
an dengan Djepang itu. 

Dalam kalangan2 parlemen hal ini 

telah menimbulkan perasaan ketje- 

wa dan kurang puas-jang akan me- 

njulitkan kedudukan Pemerintah me 
ngenai ratifikasi perdjandjian perda- 

maian dengan Djepang itu bila de- 
legasi Indonesia nanti turut menan- 

da-tanganinja di San Francisco. 
Sampai berangkatnja Menteri LN 

sebagai ketua delegasi Indonesia ke- 

konperensi San Francisco hari Sela- 
sa kemarin parlemen tidak dapat 
pemberitahuan resmi dari Pemerin- 
tah bagaimana sikap tugas delegasi 

Indonesia itu. 
Menurut keterangan jang didapat 

oleh ,,Antara” pendapat dan pan- 
dangan2 anggauta2 seksi Luar Ne- 
geri parlemen mengenai perdjandji- 
an perdamaian dengan Djepang itu 
sangat berbeda. Pertama jang terus 

terang dikehendaki Indonesia untuk 
ikut menanda tangani perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang itu. Su- 
ara2 demikian ini sedikit sekali. Ke- 
dua suara2 supaja penanda-tangan- 

an itu digantungkan kepada perkem- 
bangan2 selandjutnja dalam konpe- 

rensi tersebut jaitu turut menanda- 
tangani kalau nanti timbul keadaan 
jang memberi keuntungan kepada 
Indonesia tapi sebaliknja tidak me- 
nanda-tangani kalau tidak memberi 

keuntungan apa2 kepada Indonesia. 

  

Suara ketiga ialah jang menolak In- 
donesia ikut menanda-tangani kare- 
na tidak ada manfaatnja bagi Indo- 
nesia untuk menanda-tangani per- 
djandjian jang tidak memberi keun- 

tungan ekonomis jang njata- kepada 
Indonesia tetapi malahan akan me- 
ngakibatkan Indonesia terseret ke- 
dalam blok Amerika dan selain itu 
akan mengeruhkan suasana kerdja- 
sama dalam lingkungan negara2 
Asia. 

Dengan demikian tampak benar 
umumnja tidak ada enthousiasme 

diantara sebagian besar anggauta 
seksi luar negeri parlemen dalam 

menghadapi konperensi San Fran- 
cisco. —Ant. 

4 

Pa ali 
“ PADA salah satu kelurahan di- 
waktw. pemilihan kebetulan tidak 

ada djago2 wanita. Seorang perem- 
puan jg. sedang memilih ditanjakam 
pendapatnja, mengapa tidak ada se- 
orang djago wanita, didjawab ter- 
senjum : Djago bukan babon” ! 

“ SUATU perkawinan jang akan di 
langsungkan hari Senin kemarin du 
ln dalam daerah Ngampilan terpai:- 

sa turut” ditunda. sampai Selasa 
kemarin. Karena hari Senin itu naib   dengan stafnja turut didjagokan. 

WAN Sea Sep KENA, 
ai ea            

    
   

Hak FU 

itap



     

  

  

ag Ta anetlapna 
diri sendiri, djuga 

    

“lam Japangan keolahragaan. 

     

nteri P.P.-dan K. Mr.    
            

ta Ray 
| Dalam menjaksikan pembikinan 

itu Presiden diantar oleh Dr. 
“ Halim Ketua Jajasan Stadion, 

ssitek Liem Bwan Tjie jang mem- 
Lea ontwerp stadion itu, Menteri P. 
P. dan K., Walikota Ta beberapa. 
orang anggota PON ke-II 
“Oran $ beranggapan, | wa darah 

“keinsinjuran Presiden ketika melihat 
| pekerdjaan besar itu bergelora kem 
- bali, sehingga pada suatu ketika Pre- 
'siden berhenti sebentar dan sambil 
bersenda. gurau. menanjakan kepada 
Pak Wongso apakah ia boleh mela- 
Kukan Pa aa insinjur Pa. 

  

Ant." 
     

  

   

   
     

   
   
       

  

    jt Mortar : 
ag Utara adalah untuk menindjau 

i dekat Keadaan pertani 

    

   
    

    
      
    
    

   
   

    

   

ini. 
bung dengan perkimdjungan | 

i Pertanian 'i lebih djauh 
re wa 23 

idak ap Nanah 
sebagaimana jang di 

PON ke-II dil. Ha- | neh 

Oo Gan Walikota Djakar | 

      

   

  

     

    

     

    

   

P2 

“na, Moh. 'Kusnu, “Tan Lhee Hiang 
| Nio “dan Wanda - Aswitha Mulia 
f (Wanda). £ 

       

        

      
dapat mempertahankan negara da- Tiong 

      

  

    
   

  

    
      

    

    

2 Bana Demokrasi In 
jang berpusat di Madiun-dan 
inja. Demikian: pertanjaan 

anggota DPR-RI Z.A, Ahmad kepada 
pemerintah pusat. Selandjutnja perta 
njaan itu berbunji a.l. sbb. 
“Djika memang benar buku . tsb. 

dan buku2 jang bersamaan diadjar- 
“kan dalam sekolah2 Tionghoa, tidak 
'kah pemerintah sependapat dengan 

   

  

      
             

  

   

  

     

   
| 

|penanja bahwa keadaan demikian ti 
dak bisa dibiarkan dalam suatu ne- j 
gara merdeka ig 'berda de Ant. 

ea" udjian Fakultet Hu- 
kum dan Pengetahuan 

— masjarakat 
Telah lulus pada Fakultet Hukum 

|dan Pengetahuan Masjarakat Dja- 
|karta bagi Ka Jera kandidat I bagian 
Hukum : 
Lie Sian: Tjong, “Tan Seng Bie, 

Tan Liep. Nio,- “Sumardi Sulaiman, 
2 Muh. Kurdi dan Tan Foe Khieng. 

: Udjian kandidat II ba- 

  

  
s5 

..gian Hukum : 
Makmun Suleiman, Phoa “Jan Too, 

Oen Poo Djiang, Bambang Surono 
dan Oen in Nio. 

- Udjian Rope nlbarih 
bagian Ekenomi Sosial: | 

B. TS Cirammsiah Kusuma Sudja- 

— - Antara. 
sx 8 | 

pa ee . Perdi. perd. Djepang : 

! tiada 

  

setjara tidak 

ndjian .hanja 
tidak 

  

        
   

a rentjana Ne 

              

kesengsaraan dan 
'untak aa 1 

  

             

ag
   jan, dalam perhubungan kita 

| 'Djepang. 5 

  

   

    
   

  

    
    

    

  

    

  

   

  

   

  

       

     
   

  

    

   

  

   

        

   

    

     

2 Ribu djuta barang bkan 
bun dipelabuhan? ? 

Mungkin keputusan “pemerintah | 
3 

(bersandar atas pertimbangan bahwa | 
setjara tidak langsung ikut perginja |: 
ke San Francisco akan memberi ke- 

: untungan ekonomi. Jaitu dengan me- 

IBuruti kehendak hati Amerika kita 
akan memperoleh lebih banjak ke- 

goren mengenai bantuan ekono- 
luar negeri, chusus dari Ame 
kat. Barang2 jang sangat 

   
   

berguna bagi masjarakat masih ber- 
birabung. dipelabuhan2, Menurut taf- 
siran jang pernah terdengar djumlah 

i harga barang jang tertimbun dipela- 
“ (bekan2 adalah sebesar kira2 1,2 ribu 

| ejuta rupiah. Andaikata dengan su- 
Latu tambahan pindjaman segera tiba 
| banjak barang2 pada waktu ini atau 

Waktu depan jang”dekat, hanja akan 
menimbulkan suatu keadaan jang 

merupakan - keadaan timbunan dipe- 

'Isbuhan2 seperti di Shanghai waktu 
Kuo Min Tang. 

Bantuan ECA dan TAAT 
Bank, 

Mengenzi bantuan Eca dan mata 
“bank wadjih.diadjukan beberapa hal 
sebagai peringatan. Dalam .tahun 
anggaran belandja ECA 1950/1951, 
Indonesia menerima sebanjak 8 dju- 
ta dollar guna pembelian barang2 
konsumen dan modal. Anggaran pe- 
landja Kea 

yaasih belun ada ketentuan samase- 
“kali. Sementara ini bantuan tsb. di- 

berikan setjara tjitjilan kepada In- 
donesia, 'jaitu kira2 1, djuta dollar 
tiap bulan untuk berbagai projek. 
Mengenai pindjaman Exim- -bank, 

sampai sekarang kredit jang telah 
kita peroleh belum dengan sepenuh- 
nja dipergunakan, Beberapa projek 
jang teiah lama dirundingkan, ma- 
lahan ada pula jang sudah disetudjui 

  

  

oleh bank, sampai sekarang belum 
dikerdjakan. 

Kelambatan jang terdjadi, disebah 
kan karena hal2 di Indonesia sendiri: 
jabsorbtie-vermogen dari Indonesia 
dalam djangka waktu pendek tidak 
begitu besar, pun kemampuan kita 
untuk mengatur, baik mengenai pe- 
laksanaan maupun mengenai proce- 
(dure administratief jang kita djalan- 
“kan, selalu memakan waktu jang ter 
lalu pandjang. 

Kuatir bantuan dihentikan? 
Mungkin djuga keputusan pergi 

ke: San Francisco terdorong oleh ke- 
kuatiran bahwa Amerika akan meng 
hentikan semua bantuan kepada In- 
Gonesia, kalau kita tidak ikat. Pera- 

saan kekuatiran sedemikian tidak 

  
  

  

     Ldapun f sawah2 

     
   

      

3 an dan Pantai Long 3 

rletak di Atjeh LN dan Ta 
sPidisc Se 
“Untuk memperbai 
tentu Hen an 

    

1 keadaan pe anana itu, maka. banjak 
Tea an sehing | 

  
: Senja ke Sumatera n 
“kini Atjeh sama sekal 

AS “mengirimkan d jumlah | T Pe 

   

    

   
   

  

| tak dapat 

  

HART ne ju Hekan 
Hotel 1g Indes, telah 1     

    

   

   

    

  

         
     

   

  

    

   

  

   
ng: 5 : 3. 5 

“Akibat. dari pada tidak baresiga. 

       

     

  

beras. itu : la- | E 

   
      

  

     

   

   

  

   

   

1 der 

rut Mr. Sunarjo, politis 
an Perdamaian deng3a 

            
   

  

   

  

egara Asia ber 
etegangan di | 

        

donesia sendi 

an sampai per 
2 negara2 

  

   

   
    

     
       

   

      

   
   
   

: ang, “pda . 
2 Asia belum dapat menen , 

ang ami dia tidak | 
ing ke San co, Birma | 

edi ng Pilipina dan 
ini 

kepentingan negara2 
Sama seratu 3        

    

  

    

  

      perdjandjian 
an Dana ini te    

   
     

  

   
    

   

  

   

    

Ke c uga utk 
- ekonomi Indonesia, 

1 esia masih memerlukan perhu 
bunga ek Kaban dengan. Ne   

donel lalu Frisco bawa harapan 
20. Indonesia boleh tanda tangani | 

2 ALAM: Denai. dengan Antara” mengenai Perdjandjian Perda | 
Pjepang, dan putusan Pemerintah untuk menghadiri | 
ncisco, Mr. Sungrjo, ketua Seksi Luar Negeri Parle | 

1 » bahwa Perdjandjian Perdamaian dengan Mepang itu ' 
aspek, jaita politis, ekonomis dan juridis. 

n, | dapat seperti dulu, bahwa masuk mul 
“|tilateraal verdrag 

Ikan, bahwa RRT 

enuntut | 

| 

Menurut pikiran saja — demikian 
Mr. Sunarjo, seandainja 

San Francisco ada pengharapan jang 
konkrit (djangan berupa djandji2 
sadja Gari pihak Djepang), kita bisa 

'menanda-tangani Perdjandjian Perda ' 
maian dgn. Djepang itu, meskipun 
'soal2 lain tidak memuaskan. Tapi 
"kalau pengharapan itu tidak konkrit, 

.maka lebih baik Indonesia tidak me 
(nanda-tanganinja. Hal ini berdasar 
kan kepada djumlah tuntutan kita, 
djasa2 (diensten) jang akan diberi 
ikan oleh Djepang kepada Indonesia 
dan sedapat mungkin Indonesia ha 
rus mendapat barang2 dan mesin2 
dari Djepang. Djadi politik bebas itu 
djuga berdasarkan kepentingan sen 
diri. 

- Juridis. Diterangkan oleh Mr. Su- 
'narjo, bahwa juridis, ia tetap 'berpen 

  
akan lebih me 

nguntungkan, meskipun tetap disesal 
tidak ikut, dan 

mungkin djuga Rusia tidak akan me 
manda-tangani  Perdjandjian Perda | 
maian dengan Djepang itu. 

Sikap sedemikian ini, jaitu kalau 

rena terasa masih menguntungkan, 
menurut Mr. Sunarjo tidak melang 
8 azas politik bebas. Ant.. 

    
  

    

orusakan 

1gan pergantian hidup set 
| termasuk "3. alan 

untuk tahun 1951/1952 | ' 

  

      

   
    
    
   

   

isinja 
IBL ekonomis perginja Indonesia ke San nda tidak rae 

ngandung manfaat apapun ajaga bagi 
: Ez maupun 

bangsa kita, baik dengan 
Mengenai sosl2 ekonomi da- 
beberapa Bean seha 

“tafsiran tertentu dan tegas. Pem 

sung. 

t 

     
       

ang npunjak 
Naa dan tiad ta “isinja. Tiada terdapat kemungkinan ke- 

ang telah terdjadi. Pun ti- 
ara damai dan 

   

      

      

   

    

   

  

   
   

  

ngan: ini dapat aa antar t. 
Ke Pena Pan soa12” te pen 

  

    
    

tei etak pada k Salinan: Dn 
dari pihak kita sendiri, Lagi pula ke 
bidjaksanaan jang didjalankan ter- 
'utama karena perasaan kekuatiran 
tidak boleh diambil sebagai pegang- 
'an untuk menjelamatkan kepenting- 
jan rakjat Indongiia, 

Kesimpulan. 
IKebinpunih tentang ikut-per gi'ke 

San Francisco ialah : 
"tidak memberi keuntungan eko- 

nomis jang reel kepada Indonesia. 
tidak memberi djaminan untuk 
perhubungan jang baik antara 
negara kita dan Djepang dikemu- 

“dian 'hari. 
3. 'mengeruhkan suasana kerdja-sa- 

  
12, 

Asia. 

Demikian statement selengkapnja 
dari Dr. Sumitro Djojohadikusumo. 

  

. 49 Orang perampok 
tertangkap 

Atas kegiatan: polisi di Magelang 
baru2 ini telah tertangkap 49 orang 
“perampok, mereka telah mengaku 

mendjalankan perampokan 9 tempat 
didaerah Mertojudan Magelang. 
“Sebagai telah diketahui belum Ia- 

ma berselang rakjat sekitar Merto- 
judan merasa gelisah karena tindak- 
an perampok jang tidak mengenal 
waktu. Keadaan sekarang sudah 
aman kembali, bantuan rakjat me- 
muaskan terhat 1p tindakan polisi.      

  

& sanaan 

sendiri, Mr, 

  

  

Get itu, mempengaruhi hal2 tersebut 

tadi, dan karena kurangnja penerang 
an-penerangan kepada ra'jat, penger 
tian pemilihan umum itu hanja ter 
batas pada pemilihan djago2 sadja' 
(pemilih), tidak sampai pengertian 
pentingnja anggauta2 DPR. 

Dapat diterangkan disini, bahwa 
sa'at dimulainja pemilihan pemilih 
tg. 27 Agustus jl banjak jang terlam 

bat waktunja, terutama karena da 
tangnja besek2 dari TKP2 baru pa 
da sore hari kemarinnja, sehingga 
untuk mengatur segala sesuatu guna   

njata di | 

.tsb. dapat mentjukupi 

Indonesia turut menanda-tangani, ka | 

persiapan2 dengan tenaga jang sedi 
kit, tidak dapat dalam waktu jang 
tjepat terselenggara. 

Atas pertanjaan, Mr. Reksodipuro 
menerangkan, bahwa tjara2 pemilih 

an umum dengan menggunakan un 
dang2 No. 7 itu, berdasarkan penga 
laman jang ia saksikan sendiri, 
kurang effectief sekali, dan mungkin 

| tidak akan dipergunakan dikemudian 
hari. Pemilihan umum di Jogja itu, 

memang sebagai testing an 
undang2 itu. 

Mr. Subagjo, akan meteritjanakan 
undang2 pemilihan jang lebih prak 
  

Untuk mentjukupi alat2 
pembangunan 

Buat mentjukupi kebutuhan rak- 
jat didalam daerah kabupaten Ma- 
gelang atas usahanja pemerintah 
daerah dibeberapa tempat dalam ko- 
ta sudah: didirikan, bermatjam2 per- 
usahaan, misalnja perusahaan pem- 
bikinan batu merah, 
merah, betonbuis, kerpus, tegei, me- 
dja traso, kedjing dsb. 

Beberapa hari jl., ditempat perusa 
haan tegel telah dapat kundjungan | 
residen Kedu. Dalam pembikinannja 
jang disaksikan oleh bupati. Mage- 
lang ternjata kapasiteit perusahaan 

kebutuhan 
pembangunan rakjat di Magelang. 
Menurut keterangannja patih Su- 
mardi dinjatakan, kalau daerah oto- 
noom suka. menerima pesanan dari 
luar daerah, : misalnja pembikinan 

| genteng dsb., daerah otonoom akan 
kebandjiran pesanan dan uang. Te- 
tapi maksudnja tidak demikian, jg. 
diperlukan jalah mentjukupi alat2 
Dea ARAN, rakjat di Magelang 
sendiri. 5, 

TE 

“ma dalam lingkungan 'negara2 

Subagjo Reksodipuro : 

nisasi dan administrasi aparaat2 
pemilihan umum dan disiplin 

tajat harus diatasi 
ETELAH mengadakan kundjungan ke pelbagai tempat tentang pelak 

h umum pemilih? dan mendengarkan suara? ra 'jat 
ojo Reksodipuro, sekretaris Kantor Pemilihan Pusat me 

nerangkan kepada KR, bahwa letak kurang lantjarnja pelaksanaan itu, 
: terutama karena soal2 organisasi dan administrasi pada aparaat2 Kantor 
Pemilihan daerah? sendiri belum sempurna, sedangkan disiplin ra'jat ter 
hadap aturang jang telah ditetapkan, 

“Selain dari ifp soal beaja jang ren 

genteng, semen | 

Ba laki? 
“PADA tanggal 25/8 jang la 

1 tw kepada 7 diantara 25 wani- 
Ita isteri polisi menang dalam 

perlombaan menembak dgn 
pistol “jang diselenggarakan 
oleh kepolisian ' karesidenan, 
berhubung Hari Proklamasi 
jang lalu diberikan hadiah2. 
Pada umumnja .diperoleh ke- 
San, bahwa | ternjuta Ja nita 
lebih. ah menem dengan : 
pistol daripada laki2” terbukti 
waktu rombongan Mana 
orang laki2 mendapat gilira 
tak seorang pun dapat Tn 
ngenakan sasaran, sedang dj ia! 1 

raknja sama. — Nah 

   

  

  
NA   

  

Kemana wang Catat Rang 
kasbitung R 200.000.-? 

Pn mitva Pemeriksa “di- 
bentuk. 

Berhubung deng aan ada . desakan? . 
rakjat Rangkasbitung (Banten) un 
tuk meminta kembali wangnja, jg 
pada permulaan tahun 1950 dikum- 

  

   

IMULAI 1 September jang 
Espres dan Tjepat mendap “Dp 

ini, maka penump 
tempatnja. 

djuga akan diadakan KA. Malam 

bung keamanan belum mengizinkan, 
maka rentjana tersebut untuk semen 
(tara tidak dilangsungkan. 

Dalam pada itu dimulai tanggal 
tersebut djuga diadakan perdjalanan 

lewat Jogjakarta. Sedang KA. Es- 

marang seperti biasa. Untuk menum 
pang KA. Eispres ini para penum 
pang dikenakan toesl g untuk ke   pulkan oleh sesuatu panitia  guna:4 

menebus distribusi textiel, maka se 
karang di Bandung telah dibentuk 
sebuah panitia jang mendapat tugas 
dari Gubernur untuk memeriksa per 
'kara ,,wang rakjat Rangkasbitung” 
itu. 
Menurut keterangan jg diperoleh 

|,Antara”, kira2 pada bln Mei 1950 
| di Rangkasbitung, orang2 terkemu- 
ka, baik dari pihak resmi maupun 
dari pihak bukan resmi, telah menga 
'dakan' pemungutan wang dari rak- 
jat dengan maksud untuk menebus 
distribusi textiel, 

Kabarnja, dengan djalan demikian 
kira2 sedjumlah R. 200.000.—, wang 
rakjat dapat dikumpulkan, tapi sam 
pai hari ini pun rakjat Rangkasbi- 
tung itu tidak menerima sehelai tex. 
tiel atau wangnja kembali, sehingga 
timbul tuntutan2 pengembalian 
wang tersebut. 5 

Sekarang Panitia Pemeriksa dari 
Bandung, jang terdiri atas Basarah 
Adiwinata, Osa Maliki, dan 4 orang 
lainnja, harus memeriksa tentang 
duduknja perkara di Rangkasbitung 
itu, dan menjelesaikannja sebagai- 
mana, mestinja hingga jang berhak 
atas wang itu mendapat miliknja 
kembali, dan suasana kepertjajaan 
pulih kembali. — Ant. 

    
  

Kurang sekali. 

tiseh dan pemilihan dilaksanakan se 
tjara langsung agar hasilnja lebih 
effectief jang kemudian akan diusul 
kan kepada Pemerintah. 

Seperti diketahui Mr. Subagjo Rek 
sodipuro beberapa bulan jang lalu 
telah mengadakan - kundjungan ke 

Australia, untuk mengikuti tjara2 
penjelenggaraan pemilihan umum di 

sana, jang menurut kesannja, karena: 
Gisana@ra'jat tidak ada. jang buta 
huruf dan lebih madju, djauh lebih 
berbeda dari pada disini. 
Kedatangannja di Jogja itu, teruta 

ta untuk mentjari “ bahan2- untuk 
membuat rentjana2 pemilihan uraum 

jang lebih baik bagi Indonesia dida 
sarkan djuga kepada keadaan masja 
rakatnja. 

  

jlas I R 22,50, kela, R 15,— dan 
kelas II R 7,50. Untuk kereta api 
Tjepat tidak ada toeslag. 
Sementara itu K.A, Tjepat Jogja 

karta — Surabaia jang berangkat 
dari Sini siang hari, dihapuskan. K.A. 
Tjepat Jogjakarta —. Djember seper 
ti biasa, tidak ada perubahan. 
KA. Tjepat Jogjakarta — Djakar 

ta lewat Tjirebon dari sini mempu 
njai formasi 3 buah kereta kelas III, 
sebuah kereta kelas I/II dan sebuah 
kereta kelas I. Di Tjirebon nanti di 
sambung dengan formasi 3 atau 4 
buah kereta dari Solo jang lewat 
Semarang. 

Djam int — berangkat. 
Espres Surabaja -— Bandung be 

rangkatnja djam 5.30, datang di Tu 
gu djam 11.07, berangkat djam 11.14 
dan sampai di Bandung djam 19.49. 
Espres Bandung — Surabaia berang 
kat djam 6.11, datang di Tugu djam 
1433, berangkat djam 14.41 dan sam 
pai di Surabaia djam 20.18 malam. 

KA. Tjepat Jogjakarta — Djakar 
ta lewat Tjir ebon berangkat dari Tu 
gu djam 7.05 sampai di Djakarta 
18.30. Tjepat Djakarta — Jogjakarta 
sebaliknja berangkat dari Djakarta 
Gjam 6.41 dan Sampai di Tugu djam 
18.35 sore (lewat Kroja). 

Asri mengadakan udjian 
tahunan 

Mulai tg. 23-8 s/d 30-9 Akademi 
Seni Rupa Indonesia Jogja mengada- 
kan udjian tahunan untuk bagian lu- 
kis dan patung (bagian T), Seni ke- 
radjinan dan pertukangan Kana 3 
IYI), grafis, reklame, dan illustras 
(bagian IV) dan Guru Gambar ( Gu. 
ru Seni rupa sekolah landjutan (ba- 
gian V) 

Selama udjian para siswa mulai 
tg. 20-85 tidak mendapat Ne 

Karena listrik mati ! 
Menurut RRI Jogjakarta pada si- 

ang hari kemarin tijak bisa ditang- 
kap pengiriman berita2 dari Djakar- 
ta, jang kemungkinan besar karena 
Jistrik disana mati. Peristiwa terse- 
but dapat diketahui diwaktu lon- 
tjeng berbunji djam 15.30, jang ke- 
mudian terus mati. 

Rentjana penjebaran bi- ' 
bit2 ikan 

Di daerah Adikarto Barat. 
Atas inisiatip Djawatan Perika- 

nan Darat dan Djawatan Kemakmu 
ran, didaerah Adikarto Barat, kini 
sedang | direntjanakan, penjebaran 
bibit2 ikan ditanah? pesawahan ra” 
jat: jang dimaksudkan untuk  me- 
nambah hasil ra'jat. 

Berapa "tuas dan besarnja beaja, 
belum dapat diketahui, tetapi  di- 
maksudkan, supaja dalam tiap ta- 
hunnja, bergiliran untuk penjebaran 

IL bibit dan penanaman padi. 

  

Di Sulawesi 

D wasa ini, terutarna soal2 pendjag 

| Kan bahwa, diseluruh Sulawesi tidak 

«gan jang telah dilakukan sedjak 16 

Menurut Sudiro pada waktu ini di 
Sulawesi belum ada tanda2 jang da 
pat menjebabkan pemerintah ambil 
tindakan2 penangkapan “itu. Tapi 

meskipun demikian, pemerintah tetap 
awas dan waspada terhadap kegiat 

! an2 dari alitan2 jang hendak katjau 
kan negara. 

' Seterusnja dikatakan di Sulawesi 
kegiatan? dibawah tanah untuk ro 
bohkan negara seperti terdapat dibe 
berapa tempat di Indonesia, tidak 
kelihatan, kesatuan nasional masih 
kompak. 

Peristiwa C.T,N, sebab terla 

la banjak provokasi. 
Gubernur sesalkan  timbulnja per 

keribangan baru dalam penjelesaian 
C.T.N. jang tidak bersesuaian dengan | 
rentjana jang telah mulai didjalan 
kan. Mengenai peristiwa C.T.N.. tsb 

Gubernur Sudiro menerangkan, bah   
  

  

tolong isterinja 

                

   
    

   
   

   
   

   

    

   
   
   

  
watan Penerangan Pare-Pare, satu 

kawannja jang lain, tapi mereka ber 

hasil masuk Pare-Pare sesudah di 
djemput oleh satuan? T.N.I. dari Ba 

talion Baumassepe jang belum lama 
berselang dilantik masuk Angkatan 
Perang. 

ti dari @nrekang njatakan, bahwa 
djuga didaerah tersebut kira2 ada 

400 anggota bekas C.T.N, jang telah 
tinggalkan satuannja. dan gabung 
kan diri pada TANI. — Ant, 

Gubernur Sudiro : 

tidak tampak 
gerakan subversief 
Tindakan2 penangkapan belum perlu 

ALAM tanja djawab mengenai keadaan umum Sulawesi Selatan de 
jaan keamanan, Gubernur terang 

terdjadi penangkapan? sebagaima 
na terdjadi diberbagai tempat di Indonesia atas perintah Djaksa Agung 

Agustus jl. 

wa menurut pendapatnja terlalu ba 
njak provokasi jang mempengaruhi 
penjelesaiannja, jang datang dari pi 
hak jang hendaki terus berlangsung 
nja kekatjauan di Sulawesi. Menurut 

Gubernur selandjutnja, aliran2 Wes 
terling di Sulawesi ternjata masih 

ada dan bukan tidak mungkin go 
longan inilah jang halang2i terpeli 
haranja. kesatuan nasional. 

Lebih dari itu Gubernur belum 
mau berikan keterangan? karena di 
kuatirkan dengan berbagai keter ang 
an akan dapat menghambat penjele 
sajian. Selain itu, soal C.T,N, terma 
suk kompetensi Angkatan Perang, 

Beberapa satuan C.T.N. ga 
bungkan diri pada TN. 

Hanja dikatakan bahwa menurut 
lapuran2 jang diterima sudah ada 
beberapa satuan C.T.N. jang telah 
datang gabungkan diri pada pos T. 
N.I, terdepan setelah diumumkan tin 
dakan tegas dari pemerintah pusat. 

Ditambahkannja  djuga bahwa ang 
gota2 C,T.N, jang lari praktis sudah 
diisolir didaerah sekitar. Enrekang. 

Perlu djuga. didjelaskan disini bah 

wa menurut keterangan Kepala Dja 

an2 bekas C.T.N. jang gabungkan 
diri itu telah dihalang2i oleh kawan- 

Selandjutnja berita jang belum pas 

Perubahan perdjalanan kereta api 

Pada mulanja menurut rentjana | 

Bandung —- Surabaia, Ta berhu | 

KA, Espres Surabaia — Bandung 

pres Surabaia — Djakarta lewat Se: 

     

akan datang ini perdjalanan kereta api 
ab perubahan, 

gjakarta — Djakarta. Route ini, jang sampai kini setasijan Tugu Jogja 
karta djadi perrulaannja akan dipetjahkan 
itu sebuah dari Jogjakarta lewat Kroja teru 
dari Solo lewat Semarang terus ' Tjirebon, 
kan satu kereta 'api Tjepat menudju ke 

antara lain KA, Tjepat Jo 

mendjadi dua djurusan, ja 
s ke Tjirebon, dan lainnja 

dimana kedua formasi didjadi 
Djakarta. Dengan perubahan 

Pa dari Solo akan bisa longgar dalam mendapatkan 

Per mn, batu 
di Temon 

tulis 

Didapat kabar, bahwa di Temon, 
“h kini terdapat sebuah perusahaan ba 

'tu tulis, jang bersifat pertjobaan, 
dengan bahan? terdiri dari semen, 
batu dan mangaan. 

Menurut Djawatan na 
Daerah, djika pertjobaan2 'itu akan 

berhasil, maka diharapkan akan da 
pat membandiiri keperluan Sekolah2 
daerah Jogja sendiri. 
Pemimpin perusahaan itu seorang 

guru dari SPMA, dan menurut kete . 
rangan, sekarang sedang ditjari ba 
han? untuk menghasilkan kwalitet2 
jang lebih kuat. 

Suaminja tidak dipilih 

Menurut keterangan Jebih'landjut 
nama Sarpinudji dalam berita 
kemarin mengenai hasil dari K 
Djetis Selatan tidaklah djadi terp 
lih. Tapi jg dipilih hanjalah, V. Sar- 
pinudji. 

    

  

ia 

Dari 3 mendjadi 1: - 

Kjai Slirodiwismo pemimpin Iman 
Igama Hak atau perkumpulan ,,Hi- 
dup betu?”, bertempat tinggal didesa 
Kadiluwih Muntilan Magelang, kini 
oleh Pengadilan Tinggi di Surabaja 
telah didjatuhi hukuman 1 bulan pen 
djara. Sebagai telah diketahui me- 
nurut keputusan pengadilan negeri 

yMagelang pada tg. 18 Djanuari I9St, 
Kjai Slirediwismo dipersalahkan pa- 
da tgl. 6 Djul 19590 mengadakan ra- 
pat tertutup zonder idiin telah di- 
djatuhi hukuman 3 bulan pendjara. 
Dalam perkara tsb. Kjai Slirodiwis- 
mo memadjul kan appel kepada pe- 
ngadilan jang lebih tinggi. 

  
Bus Surabaja—Djakarta 

Melalui Bandung? 
Dari kalangan jang biasa dapat 

ipertjaja, kita memperoleh. kabar, 
bahwa menurut undian : jang sudah 
didapat, transport- onderneming ,,Les 
tari”, jang pusatnja di Madiun, akan 
mengadakan perdjalanan bus: baru, 
jaitu antara Surabaja -—— Djakarta 
melalui Tjirebon — Bandung, 

Kapan -perdjalanan itu dimulai, 
hingga kini belum dapat keterangan 
lebih djauh.« 

aa mann 

Kebun bibit di Pajaman 

Dari Djawatan Pertanian Rakjat 
daerah Kedu didapat keterangan bah 
wa kebun bibit jang terbesar di Ma- 
gelang, jalah bertempat di Pajaman. 
Menur ut Suprapto kepala djawatan 
tsb. mendapat  pendjelasan kebun 
tsb. dibikinnja sebelum Djepang men 
darat di Indonesia, luasnja kebum 314 
ha. Sekarang kebun dibangun 'kem- 

i bali meskipun dengan biaja jang ti- 
idak banjak telah berhasil mendiri- 
kan beberapa buah rumah untuk pe- 
njimpanan bibit, balai istirahat dsb. 

Selain kebun bibit di Pajaman jg. 
chusus tempat pembibitan tanaman 
dieruk, mlindjo, kates dsb:, didjalan 
Botton Magelang pun, sudah diada- 
kan kebun bibit untuk bunga dan di 
Prembun kebun bibit buat” berma- 
tjam2 djenis padi dil. 

  
  

Keanehan alam 
Kambing seorang penduduk kp. 

Njalindung di Tjitjalengka telah me- 
lahirkan 2 anak. Anak jang satu se- 
perti Kambing biasa, tapi anak jang: 
ke dua kepalanja. mirip seperti ke- 
pala manusia dan kakinjapun Seper- 
ti kaki manusia pula. Hanja sajang 
anak kambing tsb. hidupnja. hanja 
beberapa menit “sadja dan terus 
mati. Pa 

Fusi Organisasi Pemuda 
Kristen Indonesia 

Adanja Fusi Organisasi Pemuda 
Kristen Indonesia telah:disetudjui ra 
pat bersama antara Pimpinan Pu-   

  

sat Persatuan Pemuda Kristen  In- 
donesia (PPKI) dan Pimpinan Madje 
lis Pemuda Kristen Oikumenis (MP 
KO) tgl. 25/8 jl. di Djakarta. 
Pelaksanaannja selandjutnja dise- 

rahkan kepada sebuah panitia jang 

terdiri dari ketua MPKO Ds. W.J. Ru 
mambi dan anggota dewan pimpin- 
an pusat PPKI Sarwoko. : 

Konsepsi tentang Kesatuan Organi 
sasi Pemuda, Kristen seluruh Indone 
sia telah disetudjui oleh konper ensi 
MPKO pada tgl. 9 Djuni jl di. Ma- 
kassar dan oleh kongres PPKI jang 
ke-V pada tgl. 2 — 6 Djuli jl. di Be- 
marang. & Ant. 

  

Bapa Saja”, 
manti, Neng Yatimah,' AR. Tompel, 
Siti Tg. Perak — 13 th. 

LUXOR : Osman Gu- 

SOBOHARSONO: Treasure Island” 
Bobby Oriscoll, Robert Newton, ia 
Sidney. — 13 th. 

SENISONO : ,,Treasure Island” 

Bobby Oriscoll, Robert Newton, Basil . 
Sidney. ..— 13-th. 

INDRA : ,,Bud Abbott and Low Cos- 
tello in Society” —- Segala umur, 
REX: ,Girl of the Year” Joan Caul- 
field, Roh Cummings — 17 th, 

    

  



  

   

    

   
    

    

  

      

    
   

  

Tt a setelah ia me- 
perajalanan itu, ia, menda 

n, bahwa: perwakilan?” Aus- 
. ketjil. sebagai di Djakar | 

gkok, Manila dan Tokio itu 

  

:. Aniaakter. 

                
     
  

ki 
ya 

| persetudjuan SCAP 
mander. Seno, Powers mn 

“rin dulu sampai 
mengadakan pemepikanan " selama 3 “djuk 

| keterangan lebih aa tidak dihe | 
: » HARIAN UMUM” Surabaja a.l. 

“telah tiba dari Amerika di | 
“dan segera diperintahkan untuk mp 
'bertempur disamping angkatan uda 
ra Inggeris BAK terhadap Han ag- 

| resi di Eropa. 
Pesawat? SABRE itu jang kania : 

dapat mengimbangi pesawat. pembu. 
ru Sovjet MIG-15 itu telah dikirim 
“kan. te. Eropa untuk memperkokoh 
'pertahanan “Eropa Barat untuk 
mengkingan, angkatan udara Sovjet 

“di 

banjak djumlahnja itu. 
Sovjet Uni kabarnaj: 

ngirimkan 100 buah pesatwat pembu 
ru MNG-G kepangkalan? udara di 
Djermen Timur dan pula telah mem 
perlengkapi lagi paberik?2 dibawah 
tanah Djerman dahulu uatuk mem- 
ban "pesawat? udara lagi. — Ant 

  

  

  

g a waktu ini bekerdja dengan ba | 
: aa perwakilan2 itu TN, ta 

eiraan jang makin Tenan s 

am Suatu siaran 

ut pendapatnja sen 
ea itu gagal, maka ' 
la melakukan suatu 
Nak ari Korea. $ 

   

  

Aman gi   
    1 Susuk hnya diri 

Utara Manna diri Ona 

   
   

inja. 
: selonajurata, komunike itu menja 
takan, bahwa. sebuah. resimen Utara 

Liang menjerang pada hari Minggu 
pagi telah “berhasil mengadakan | 

2 penetrasi telah terdjadi pertempu | 
(ran seru di epandjang hari. Pasukan? | 

  

|kan serangan | “pembalasan berhasil 

batas. an AFP. 

  

Lk .sa0005 Butuh kedai 
tembaga mogok 

. 5G Industri USA lumpuh. 

“954 Industri tembaga seluruh 
Amerika hari Senin telah lumpuh, 

Smelters Workers Union) jang ber 
anggota 58.000 orang. 

Para. pengurus persatuan buruh 
tersebut dengan sangat telah minta 
kepada presiden Truman, supaja me 
ngoper industri itu, tetapi tak ada | 
“djawaban hingga waktu batas untuk 

8 mogok diam ? Senin pagi. 

Oklonui kembalikan ke-: 
Tg Djepang 

Tuntutan penduduk pu 
| jau itu. 

Selama 2 bulan" jang Tatu ini 
persen dari penduduk Okinawa  te- 
lah menanda tangani suatu petisi jg- 
menghendaki supaja pulau itu dikem 
balikan ' "kepada ' Djepang. sesudah 

| perdjandjian perdamaian “ditanda ta 
ngani, demikian diperoleh kabar di 

. Tokio. 
' Sebagai Giketahui menurut  nas- 
kah perdjandjian perdamaian  Dje- 
pang, Amerika Serikat akan mempu | 
“njai trusteeship atas pulau Okinawa 
jang mempunjai ' penduduk 500.060 
orang itu — AP RRI 

Tatan   

Orang. Pegog di Djepang 
elisah 

  

bong Iagi. 
, : Haarikn Nippon Times” jg diters | 
bitkan dalam bahasa Inggeris, hari | 
Senim ini dalam ak rentjananja | 
mengakui, “bahwa jak orang 
asing di Djepang chawatirkan Dje- 

pang-akan bersikap sombong “ pula | 
terhadap orang asing seperti diperli 
hatkan dimuka perang dunia 1, se . 
telah pendudukan berachis. 
Hagian itu peringatkan rekjat Dje 

pang.: bahwa dunia Kini mengawasi 
Djepang:. Dan setang ato. mengata | 
kanjt elah. terdjadi beberapa. insiden 
jang kurang baik. Nippon Ta 
mengingatkan, bahwa  baru2 
orang Djepang sendiri dipermalukan 
sangat kasar oleh-polisi Djepang, 1 
mikianpun seorang bangsa Thai, 

  

   

   

  

   

-mengingatkan pada: masa kamp mi 
ter berkuasa di Djepang. 
Pada 'achirnja harian itu mengan 

djurkan Supaja rakjat Djepang, dari 13 
pembi   6sar tertinggi sehingga rakjat 

| biasa, memperlakukan orang2 asing 
   

  

seperti rakjat Djepang 

Bar 

    

    

      

Pemerintah Dj je 
Ju mengumumkan 4 na 
bekas, ps ng, jang 
telah mendjalankan fugasnja diang | 
katan darat dan . selebihn, | kemanan 
bang laut. 

Indakan tersebut diambil 5 
  

    

    

      

pir Hp orang, umla 
pg Man "ANtoMOin “mas 21 

  

Seyear 

i Montaommery mem 

  

Kari jar Td” 2 pala Kesha 
di, Roma, setelah ' 

hari terhadap an Mali 

  

| UNkantor sekretariat Partas 1 Komu | 

' nis Amerika Serikat telah dipindah 
ja'ni suatu kan kedistrik Hariemen 

| distrik jang sebagian besar pendu- 
“duknja adalah bangsa Negro, demis 

“kian diumumkan 3. hari jl. Tentang 

  

iban 2 

82 | 

Takut: Djepang sem 

| djika berada dine- | $ 

tangan  Perdjandjian 
|dengan Djepang. Dan jang dititik- | 
beratkan dalam suara2nja ialah ten- 

Karena dengan me- | 

Pemogokan it mengenai produksi 

New York, Nebraska, Washington, 
Arizona, Montana, New Mexico, Ida- 
ho dan Colorado. 

Buruh tembaga. menuntut kenai 
kan upah 17124 sen tiap djam ditam 

bah rentjana untuk pensiun. Upah 
rata? pada industri tersebut 1.55 
dollar an Ta — Ant. - UP: 

   
gun. Tas din ja 

jang laju. 

. Dan sementara itu diperingatkan 

'nja, bahwa beberapa ribu buruh mi 
njak akan nganggur lagi, berhubung | 
dengan diungsikannja para pegawai 
minjak Inggris dari Iran. . 

“Rentjana pertanian 5 th. 
“Karmand selandjutnja katakan, 
bahwa pemerintah Iran telah persiap 
kan rentjana pertanian 5 th. dalam 
usahanja untuk memberi Japangan 
'kerdja bagi sebagian penganggur 
|itu. Lk 2.000 dasi kaum penganggur 
akan dikerdjakan untuk perairan. 
Dan diharapkan, sisanja akan dapat 
'dikerdjakan dilapangan2 pertanian 
baru, seperti tanaman tebu, karet 
dan lain2. 

“ Rentjana itu akan Riabatulan 
ta pound sterling. Dan pemerin 

.tah in akan memulai rentjana de 
ingan menggunakan san ne Aha 
SERNNAN ta 
Bean katakan gina, banya 28 

L “dollar jang dipindjam 
telah: disediakan pu 

membeli mesin2 Pertanian 
: bagi propinsi Khuzistan. 

L. Disediakan $ 6.216.000 tiap. 
: “bulan. 

UP. Lebih landjut dari Teheran fin 
barkan, komisi minjak parlemen Iran | 
akan menjediakan sedjumlah 6.216. 
"000: dollar tiap bulan “mulai bulan 
| September untuk membajar upah ba: 
'gi/ buruh MN NU | 
Jerat, 

  

     

  

   

   
   

  

an 

menjetudjui keputusan pemerintah | 
Indonesia untuk mengirimkan dele- 
Igasinja ke San Frascisco,- dimana | 
takan diadakan 'konperensi penanda | 

Perdamaian 

|tang ekonomi. 
ngabaikan perundingan di San Fran- 
Cisco ada anggapan, bahwa ini: 

suatu rem jang besar untuk mema- 
1 dan mengembangkan keada-         

      

        

: bagian, bisa dituduh En Ta 
bidj na. Setidak-tidaknja, bisa di 
tuduh telah meninggalkan dasar2 po 
“Titik bebas: atau "third balance 

. power ! Y Tetapi, dipandang dari sudut 
ekonomi, rasanja berat untuk menga 
baikan rundingan di Frisco itu. Bu- 
'kankah dalam daftar export Dje- 
.pang, Indonesia mendjadi negara no- 
mer dua? Bukankah Djepang djuga 
menerima banjak bahan2 mentah 

.dari Indonesia untuk keperluan per- 
| Industriannja ? Dan apakah artinja 
“itu semua, djika Indonesia, menga- 
ingkan Djepang? —U.N. 

  
    

eh 

menjerang didae 

tekanan kuat oleh satuan? PBB lain 

PBB jang pada sore 'harinja melaku | 

Mr kemenangan2 jang ter | 

tembaga di California, Connecticut, | 

Pada umumnja pers di Indonesia , : 

(berarti djuga suatu 

  

  

nJade Leaf” ditembaki 
RRT 

Anak buah kapal dagang Inggeris 
',Jade Leaf”, besar 289 ton, katakan 
iwaktu mereka sampai di Hongkong 
pada hari Senen, bahwa kapal mere 
ika telah ditembaki djung2, jang di- 
'perlengkapi dengan sendjata, kepu- 
(njaan RRT, jang mengakibatkan se- 

(karena pemogokan Persatuan Tem | orang anak buah, bangsa Tionghoa, 

baga (International Mine, Mill and | tewas dan kerusakan hebat kepada 
'kapal mereka. 
“Dikatakan bahwa peristiwa tadi 

terdjadi waktu ,,Jade Leaf” sedang 
'berlindung untuk menghindari iau- 
fan dalam perdjalanan dari Hong- 
kong menudju Chuen Chow. Anak 
'buah tsb. berpendapat bahwa kaum 
komunis menjangka'. bahwa ,,Jade 
MLeaf” adalah sebuah kapal meriam 
“Tiongkok Nasionalis: 
-Diwartakan bahwa ,,Jade Leaf” ia 

'Iah kepunjaan Hongkong Batan 
'Company, dan bahwa kapal.tadi pa 
sda bulan Avril jl: telah djuga me- 
“ngalami insiden jang serupa, waktu 
'meriam2-pantai RRT" menembaki ka 
pal tsb didekat pelabuhan Swatow. 
— Ani-Reuter.   

15000 Buruh minjak Iran 
. nganggur 

Sebagian besar dimasukkan dalam pertanian 
ENTERI pertanian Iran Dr. Farmand katakan hari Senin, bahwa di 
“propinsi Khuzistan kini terdapat Ik 15.009 buruh Iran jang mengang 

.dikerdjakan untuk membikin djalan? dan rumah pada kong 
si minjak di propinsi tersebut dan ea itu telah dihentikan 4 bulan 

AJOC telah mengumumkan akan 
- menghentikan pembajaran upah di 

-pertambangan minjak mulai 31 
Agustus jang akan datang. 

Djurubitjara pemerintah Iran, Has- 
Sibi katakan, uang tersebut telah di 

sediakan oleh parlemen dan hasil2 
jang didapat dari pendjualan minjak 
setempat akan digunakan bagi peng 
luaran industri minjak Iran paling 
sedikit selama 6 bulan. — Ant. - Rtr. 

  

9 Tehnisi Pakistan tetap 
20000 di iran 

Tehnisi?2 Inggeris dan India dipu- 
'satkan dipelabuhan minjak Abadan 
dan sedang menunggu instruksi2. 9 
'orang tehnisi Pakistan telah memu 
tuskan, hendak tetap tinggal ditam 
bang?  minjak dan bekerdja bagi 
(Iran. Dikabarkan, “bahwa evakuasi 
Jitu berlangsung dengan tiada terdja 

di insiden, s 

Djurubitjara pemerintah Iran, Ka 
'zem Hassibi, mengumumkan, bahwa 
| pemerintah Iran telah melakukan 
ipendjualan jang pertama dari - mi- 
injak jang dinasionalisir itu. Dikata 
Kannja, bahwa pemerintah telah me 
njetudjui pendjualan 10.009 ton gaso 
Jin, 20:000 ton hatsil? minjak lain- 

| aja kepada Afghanistan. — Ant-UP. 

mengatakan : 
Soal ini memang sulit sekali bagi 

pemerintah Indonesia, lebih sulit da 
ri negeri2 India dan Burma — jang 
sudah mengambil putusan tidak 
akan mengirimkan delegasi — ter- 
utama karena perbedaan letak geo- 
grafis dan batas2 daerah pengaruh 
jang tidak dapat disangkal kenjata- 

Lannja. 
$ Djadi pokok jang menjulitkan soal 
ini 'sesungguhnja, tidak terletak pa- 
da isi perdjandjian itu sendiri sema- 
ta-mata, tetapi akibat dari turut 

atau: tidak .turutnja “ 'menanda-ta- 
(ngani. perdjandjian itu, jang sedikit 
banjak dapat mempengaruhi politik 
luar negeri kita. 
.Mr, Tambunan menjatakan, bahwa 

djika ' “Indonesia turut menanda-ta- 

    

skleur bekenning”. Tetapi kita ber- 

sertanja Indonesia menanda-tangani 
perdjandjian dengar Djepang 

nkleur beken-   ning”, 

Dai kekonperensi San Francisco ti ) 

  

RARJAT 
    

  
  

On KAPAL SELAM ATOM. 

dengan Djepang” 

Dikatakannja, bahwa Bao Dai ig 
merupakan boneka dari imperialis 
Perantjis sama sekali tak mempu 
injai hak untuk mewakili rakjat Viet- 
nam. 

Menteri luar negeri Hoang Minh 
Giams dalam statementnja pada tg. 

129 Djuli telah menjatakan, bahwa | 

'hanja pemerintah Republik Demokra : 
si Vietnam jang dipimpin oleh presi 
den Ho Chi Minh dapat mewakili se 
tjara sjah rakjat Vietnam dalam : 

membitjarakan suatu  perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang. 

Selandjutnja kantor berita terse 
but mengatakan, bahwa delegasi Bao 

dak hanja menanda-tangani perdjan 
djian perdamaian jang tidak sjah, | 
tetapi akan menerima djuga perin 
tah2 dari Amerika, untuk memper 
tjepat usaha untuk mengubah Indo   china mendjadi pangkalan perang di 
'inur Djauh. | 

  

Mendesak perdamaian. 

sRakjat”, organ 'dari Partai Lao ! 
Dong mengatakan, bhw konsekwen ! 
si jang langsung dari penanda-tanga 

nan perdjandjian perdamaian Dje 
pang di San Francisco jalah, pengi ' 
riman pasukan2 serta alat2 sendjata 
Djepang, untuk membantu kolonialis , 
Perantiis di Indochina. i 

Dikatakannja, bahwa dengan pe 
nanda-tanganan perdjandjian sema 
tjam itu, orang2 Amerika menempuh 
djalan jang merusak perdamaian du 
nia serta kemerdekaan..rakjat Asia 
dan melanggar kepentingan2 jang vi 

|tal dari rakjat Djepang. 
Ditegaskannja, bahwa Sovjet Uni 

dan rakjat Tiongkok harus diwakili 

dalam mempersiapkan serta menan 
Ga-tangani suatu perdjandjian perda 
maian dengan Djepang dan bahwa | 

suatu perdjandjian perdamaian akan | 
hanja berarti, djika ditanda-tangani j 
oleh semua negara2 jang telah ber j 
perang melawan fasisme Djepang. — | 
Ant. - NCNA. ! 

Gambaritu menundjukkan 

| sendiri, jang akan mentjiptakan per 

Hana “Amerika baru-baru ini te lah "memerintahkan kepada sebuahmaskape kamar di Connecticut untuk 

membikin sebuah kapal selam jang akan digerakkan oleh tenaga atom. Bagaimana para ahli membajang- 

kan kapal selam tsb. dapat kita li hat pada gambar diatas. 
sean rupanja ,atomfornuis” itu jg. dihubungkan dengan sebuah turbine. Turbine ini dapat menggerak- 

5 kan sebuah 2 dan  selandiutnja uan selam itu dana! banya, 
RA LUNA KAA ii 

Bao Dai tak berhak mewakili 
M AKSUD Amerika supaja Bao Dai ikut menanda-tangani perdjandjian 

perang jang dinamakan ,,rentjana perdjandjian 
telah menimbulkan protes keras dan kemarahan di Vietnam. Demikian 
kantor berita Vietnam News Agency. " 

kepada kita ba 

san 
   

Rakiat Vietnam 
  

'Gromyko di New York 
Andrei Grorayko, wakil menferi 

luar negeri Sevjet, dan ketua dele- | 
gasi Rusia kekonperensi perdamai- 
an Djepang, menerangkan ' kemarin 
dulu, bahwa Rusia mempunjai usul? 

antara Diepang 
sa- 

hubungan normal 
dan negara3, jang »Taenderita. 
ingat karena agresi Djepang”. 

Gromyko, dengan rombongannja 
, : jang terdiri dari 31 orang telah sam 
'pai di New York dengan menum- 
Ipang kapal ,@ueen Elizabeth”. 
Ant-UP. 

    

Chamber of Commerce”, dagi pula 

Ditiap negeri sepatunja ada KvK 

ara pemerintah dan dunia dagang 
lan pengusaha, lagi pula pemerin- 
ah dapat mengambil faedah2nja 
lari KVK ini untuk mengetahui si- 

tap dan pendapat dunia usaha, de- 
Nikian Suchjar. Selandjutnja - me- 
gurut faham saja, kata Suchjar, ba- 

ik bagi kepentingan kaum dagang 
dan perusaha an bangsa Indonesia, 
maupun untuk memelihara tjita2 
ekonomi nasional pada waktu ini ma 
sih perlu 'adanja suatu ,,badan chu 
sus” dalam mana berhimpun kaum 
pengusaha bangsa Indonesia. sadja. 

Oleh karena itu, bilamana nanti 
akan didirikan suatu EYK jang 
umum untuk segala bangsa, maka 
Sektor bangsa Indonesia tetap per 

lu mempunjai induk organisasi ter- 

sendiri. 
Didalam arti inn DEIP umpama- 

nja dapat dibandingkan deagan sua 
tu ,,bedrijfsgroep” jang ada di Ing 
geris, jalah Federation of ' British   Industry and Trade, didalam mana 
'berhimpun industri, dagang, pelajar 
an, perusahaan “asuransi dan bank 
jang bersifat nasional Inggeris se- 

mata - mata. 
Didalam pr akteknja .bedrijf- 

sgroep” ini lebih hidup dan mempu- 
njai gaja dari pada badan2 jang su 
dah merupakan setengah resmi. 

Kita boleh bangga akan -pertum 
buhan DEIP. Saja melihat bagaima 

(na pertumbuhan crganisasi2 demiki 
jan di Eropa Barat memerlukan ber 

  

Olah 
  

Raga: 
  

| Kes. Helsingborg dalam bulan 
Desember ke Indonesia 

PN ENGENAI tawaran dari kes. Swedia Helsingborg jang akan menga 

Aa dakan perdjalanan ke Timur Djauh untuk mengadakan beberapa per 

| tandingan di Indonesia, lebih Gjauh diperoleh kabar, bahwa PSSI dapat 

| menerima tawaran itu dan kini sedang berkorespondensi langsung de 

ngan pengurus Heisingborg mengenai kondisi kundjungan team tersebut 

ke Indonesia. 

Bila segala sesuatu mendapat per 

setudjuan kedua pihak, pertandingan 

team Swedia di Indonesia direntjana 

kan akan diadakan dalam bulan De 

sember. Berapa banjak pertandingan 

jang harus dimainkan team Swedia k 
di Indonesia belum lagi dapat dipas 
tikan, tapi menurut kabar untuk Dja i 

wa sadja direntjanakan paling sedikit : 
|5 pertandingan. 

Kabarnja, untuk menjusun kes. In 
|donesia jang akan dihadapi dengan 
kes. Swedia Helsingborg itu, nanti 
sesudah pert tandingan? kedjuaraan' 
kota2 jang akan diadakan oleh PSSI 
dalam bulan Nopember, pemain2 jg 
terbaik selama pertandingan? itu 
  

D 
Amerika Serikat sedang menimbun 
iap tahunnja. 

Dalam interview itu Dean menja 
takan pula, bahwa Amerika Serikat   ' kini sedang bekerdja dalam usaha 
produksi bom  hydrogen, sekalipun 
beberapa sardjana atom jang terna 
ma telah memberitahukan kepadanja 
bahwa mereka tidak pertjaja bom se 

matjam itu dapat dibuat diplanet 
ini. 

Menurut Dean, adalah suatu ter 

kaan jang beralasan bahwa djumlah 
250 bom atom jang ditimbun oleh 
Amerika tiap tahun itu akan berli 
pat dua atau berlipat tiga dalam 
2 atau 8 tahun jang akan datang 
ini, 

Dikatakan, bahwa Amerika Seri 
kat sedang membuat bom2 atom jg 

telah banjak diperbaiki dalam ben 
tuk dan jang mempunjai kekuatan 
djauh lebih besar daripada bom2 jang   

  

   

« Buka Pers: 
aa Sa Aa Maa ANaN MEMEPNATA 

ngani perdjandjian ini, berarti suatu 

telah digunakan dalam perang dunia 
kedua. Produksi bom2 itu kini lebih 

Indonesia ke San Fransisco! 
Dan penetapan tjorak ini pula 

akan membawa akibat2 jg tidak ke- 
tjil, baik dalam lapangan politis, 

maupun ekonomis. 
' »KENG PO” Djakarta a.l. mengu- 
raikan : 

Pemerintah Indonesia sudah me- 
ngambil putusan akan mengirim 
jutusan ke konferensi 

' Djepang jang akan diadakan di San 
.Francisco, akan: tetapi tidak dinja- 
:takan apakah Indonesia akan turut 
'menanda-tangani perdjandjian tsb. 

Isinja, rentjana perdjandjian itu, 
telah dikarang begitu rupa, sehingga 

tiap2 negara, jang diundang ke kon- 
ferensi menghadapi pertimbangan 
menerima, karena ada keuntungan- 
nja, atau menolak karena ada risico- 
nja. 
Dalam perdjandjian itu, Djepang 

' di-ikat perdjandjian, bahwa sjarat2 

  
pendapat djuga, dengan tidak turut 'jg mungkin akan diberikan kepada 

negeri2 lain, jang tidak ikut San 
ini, | Francisco, tidak boleh lebih mengun- 

tungkan daripada sjarat2 jang dite- 
tapkan di San Francisco itu, 

USA menimbun 250 bom atom 
tiap tahun 

ALAM suatu interview istimewa dengan madjallah 
Komisi Tenaga Atom Amerika, Gordon Dean, 

       

Perdamaian | | 

,hook”, ketua 

menjatakan bahwa 

250 buah bom atora se   lebih Barang 5 

silisatanitan pada dasar perindustri | 
an daripada dasar penjselidikan. De 

mikian keterangan ketua Komisi Te i 
naga Atom Amerika Gordon Dean. 
— Ant. - Reuter. ! 

  

Taiwan hendak memerin- 
tab di liongkok-Selatan 
Menurut ,,Wah Kiu Yat Pao”, Tai 

peh telah mengangkut - pembesar2 
utk memerintah Tiongkok Selatan, 
jaitu bila Taipeh melakukan serang- 
an pembalasan kedaerah itu. 

Menurut “harian itu, djenderal 
Chen Chi Tang sudah diangkat men- 
djadi komisaris tinggi buat Tiong- 
kok “ Selatan “ dengan djenderal 
Pai Chung Hsi sebagai wakilnja: 

Dienderal Chi Chang Chien,  be- 
kas kepala polisi di Kanton, kabar- 
nja diangkat mendjadi komandan 
pasukan2 jang akan terdjang Tiong- 
kok Selatan. Ant, Rtr. 

Dengan lain perkataan, djika In- 
donesia menolak menanda-tangani 
perdjandjian San Francisco, Indone- 
sia tidak mungkin bisa mendapatkan 
sjarat2 jang lebih baik, hanja mung- 
kin lebih djelek. 

»SIN MIN” Semarang al 

bahas : 
“ Dalam sudut ekonomi, djelas. bah- 
wa Amerika akan mendjadikan Dje- 

pang mendjadi negeri industri .no- 

mor satu di Asia. Sedangkan nega- 
ra2 lainnja — demikian djuga Indo- 
nesia — hanja akan didjadikan gu- 
dang bahan mentah: 

Walaupun Indonesia ini negara 
pertanian, tetapi djalan pikiran Ame 
rika ini tidak bisa kita setudjui. Ka- 
rena kita jakin, bahwa kemadjuan 
Indonesia hanja dapat tertjapai dgn. 

mem-   
import — walaupun «dari Djepang. 
Melainkan harus mempergunakan 
hasilnja sendiri dan bahan kelebihan 
nja dapat kita djual keluar negeri. 

Perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang jang antara lain tentu akan 

memuat djuga soal2 ini, hendaknja 
mendjadi titik perhatian “Indonesia. 

dja, karena hakekatnja merupakan 
suatu rem hagi kemadjuan Indone-   

| Italia 

timbulnja, industri2. Sehingga rakjat | 
kita tidak menggantungkan barang | 

Kita tidak dapat menelan begitu sa- | 

akan dimasukkan dalam trainingcen- 

- tre. : 

Sebagaimana diketahui, Jakata 

rentjana perkundjungan team Swe 

dia itu ialah sesudah berkundjung 

ke Hiongkons, lalu meneruskan per 
djalanan ke Singapura, dan kemudi 

an baru ke Indonesia. Dari Indonesia 

' kes. Helsingborg akan melandjutkan 
'perlawatannja ke Rangoon dan Bang 

kok. — Ant. 

Harris tetap djuara dunia 
bagian prof. 

Dari Milan, AFP mengabarkan, 
bahwa pemain bajaran (Prof) dan 
.djuara dunia dari Inggeris, Harris, 
kemarin dapat mempertahankan ke 

Gjuaraannja, mengalahkan Jacgues 
Bellenger dari Perantjis dan Sidney 
Patterson dari Australia dalam per 
'lombaan finale kedjuaraan dunia ba 

lapan sepeda djarak pendek. Djarak 
200 M ditempuh Harris dalam wak 

tw 11.25 detik. 

Kedjuaraan dunia bagian amateur 
dimenangkan oleh Ezio Sacchi dari 

jang mengalahkan Russel 
Mockridge dari Australia, dan Bo- 

rettini dari Italia. Waktu jang ditem 
puh Sacehi adalah djuga 11.25 detik. 

— Ant. 

Seleksi pertandingan . 
main anggar Djawa 

Barat 

Di Bandung dilangsungkan pertan 
dingan seleksi main anggar buat se 
luruh Djawa Barat untuk memilih 
dajago2 buat ke PON II. Nama2 pe 
main anggar jang sudah terkenal se 
djak sebelum perang, jaitu Paiman 

Salikan dan Suparman sekarang ma 
suk dalam regu Djawa Barat, sehing 
ga timbul pengharapan2, bahwa dim 

pertandingan main 'anggar. pada 
PON kedua nanti Djawa Barat mung: 
kin memadjukan pemain2 jang terku 

at dari seluruh Indonesia. 
Pertandingan2 seleksi selama. 2 

hari ini dipimpin oleh Paiman Saji 

kan. Jang sudah dapat dipastikan 

maka Djawa Barat - pada PON -iI 
nanti akan turut pertandingan2 Flo 
ret Puteri 4 orang dan 2 reserve, 
Floret Putera 4 orang dan 2 reserve, 

Dengan 4 orang dan 2 reserve dan 
sabel 4 orang “serta 2 reserve. 
Ant. 

Priangan Djuara bulu- 
“ tangkis Djawa Barat ., 
aa 
Ba bed 3 

Tpsegngan untuk LN 1 
sudah disusun. 

Mulai | Saptu “malam Minggu, dan 
dilandjutkan lagi hari Minggu dan 

malamnja di Bandung telah dilang 
sungkan pertandingan2 bulutangkis 
antara pasangan2 jang dikirimkan 

dari Banten, Bogor, Priangan, Kra 
wang, Tjirebon dan sebagai. peme 
nang telah keluar Priangan buat 
single putera, single puteri, double 
dan mixed double. 

Banten, Bogor dan Krawang hanja 
mengirimkan pasangan2 untuk 2 
pertandingan single pemuda dan 1 

double pemuda, sedang dari Priang 
an Gan Tjirebon datang pula pasang 

an buat single puteri dan mixed   sia. double, —- Ant, 1 2 

ii luar negeri ada kesediaan bagi 
pemuda2 kita 

Untuk menambah pengetahuan dan dagang 
MN As satu minggu saja “mengikat pekerdjamn? ' dalam praktek 

dari Kamer van Koophandel di Amsterdam dan ,,tho 

ang dapat mendjadi djembatan an 

  

Sebagai hasil pertandingan kemarin, f 

Londen 
berkesempatan untuk mempeladjari 

pembitjaraan? dari komperensi Kamer van Koop Ihandetl (Ky) interna 

sional di Lissabon,” demikian Suchjar pedjaksukmana, Sekretaris. Djen 

deral Dewan Ukonomi Indonesia BRusat memulai keterangaanja 
»Antara” tentang perkundjungannja baru2 ini ke Eropa, 

kepada 

puluh-puluh tahun, sedangkan kita 
Hai Indonesia mengerdjakan hal ini 
baru satu setengah tahun, katanja. 
Pada waktu ini, baiklah kita mem 
perdalam usaha2 DERIP dalam ber- 
bagai sektor. Jang terpenting adalah 

antara lain : 

Memperdalam usaha mengumpul 
kan pendapat2 tehnis dalam. masa- 
lah ekonomi dan keuangan untuk 
disumbangkan sebagar pendapat dan 
Inasehat kepada pemerintah, ' DPR 
dan kepada umum. 

Ia terangkan pula achirnja, bah- 
wa lapangan lain jang perlu diperkha 
tikan djuga jalah memperdalam pe 
ngetahuan tentang masalah2  per- 
buruhan dan mengusahakan penem 
patan pemuda2 didalam industri2 
dan badan2 dagang di negeri2 Djer 
man, Nederland dan Inggeris, hal 
mana pada pokoknja diluar negeri 
sudah ada kesediaan untuk meneri 
manja. — Ant. 
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Olah Raga setjoret 
# UP mengabarkan 'dari Luxem- 

bourg, bahwa ' dalam pertandingan 
finale tegnis dari pekan olahraga pe 
ladjar Internasional jang berlang 
sung pada Minggu kemarin, peladjar 
dari Djerman,  Rhodetrtelah keluar 
sebagai djuara, mengalahkan pemu 
da Adel dari Mesir dengan angka 
Nu 6—4, 75. — Ant, 

" Menurut berita AFP dari Forest 
Hins, New York, pasangan Australia 
jang terdiri dari Frank Sedgman/ 
Kenneth Mc. Grogor telah berhasil 
merebut kedjuaraan double Amerika 
Serikat, mengalahkan kawan? sene 
garanja Mervyn Rose/don Candy dgn 
NFRA 1008, 0-4, d3, Teh, — 
Ant,   
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   emarin dulu Hak Nur kebi- 
ngungan setengah mati. Mau masuk 
kerdja, kalender ! enundjukkan hari 
Senen tg. 27 berwarna merah : hari | 
la r Kong Hu Tju! 

Mau tidak masuk, kantor tidak 
memproklamirkan perang ! Ti : 

      

kata    punja | ahli hari raja Kn 

ang 
'baran @jatu h hari Djan? at, djebulnja | 
hari Rebo malam dutat sudah da- | 
tang. 

' Pikir Berabe : “pahat djuga, kalau. 
kementerian agama. sering2 salah | 
rwjat. Bisa nanti, hari masih gilang | 
gemilang, ega Hkg ki- 

amat. BEE 1 « ME Ng 

Menurut rekan Berabe jang baru 
pulang dari Balik Papan, perbanding 
an d Kan wanita — laki2 disana, 

ada 1 : 5. Artinja, djumlah wanita 
hanja Bebi lima dari djumlah laki2. 

Akibatnja, pegawai2 disana susah 

- bisa punja budjang perempuan. Mas 
Tjokrodiningrat, itu kepala polisi jg. 
datang dari Jogja, dalam waktu 6 
bulan sudah. kehilangan budjangnja. 

Sebab sebulan sadja disana, si bu- 
djang sudah ketemu djodonja. 

Komentar mBah Nur: Kebanjakan 
perempuan susah, kekurangan repot. 

Keluh Bung Kriting : Tapi bagai- 

mana bisa, protes ? Kan kaum pe- 

rempuan tidak bisa Daan pindah 
ke Balik Papan ............ 

i Sambung Berabe : ......... meski- 

pun Balik HN banjak minjak- 

£ — BrRUBE 
Kursus analis 

  

ta 

Pada Balai Penjelidikan Kimia Bo 
gor akan dibuka kursus baru pada 
tanggal 1 September jg akan da- 
tang, untuk pendidikan analis. Kur 
sus ini hanja diperuntukkan bagi 
murid2 keluaran SMA, jang akan 
menerima peladjaran theori lengkap 
dalam waktu 1 tahun, sesudah ma- 

. na dapat mengikuti udjian analis 
2 bagian kesatu. Sesudah itu akan me 

| njusul peladjaran2 praktek untuk 
udjian penghabisan. 

Dimaksudkan djuga memberi pe- 
ladjaran2 lebih tinggi, supaja mere 
ka mentjapai deradjat jang lebih 
tinggi daripada analis dan begitu 

' pula dapat meneruskan peladjaran- 
nja ke Universitet. 
Kursus ini akan dimulai dengan 
djumlah murid jang ketjil sadja, 

harus mengadakan ikatan di- 
s dengan Kementerian Perekono- 

mian untuk 3 tahun lamanja. Arti- 
nja mereka akan menerima gadjih 
dari mulai bulan September dan ti 
dak boleh meninggalkan djabatan- | 
nja sebelum tgl 1 September.1954. 

Perhatian untuk kursus ini ternja 
ta besar, sehingga kini hanja masih 
tersedia beberapa tempat sadja un 
tuk kandidat2 dari Bogor dan Dja 
Karta, jang baru lulus dari udjian 
penghabisan SMA. — Ant. 

  

  

Kes. Persidja tetap djuara 
Kalahkan kes, Bogor dengan 
8 — 1. - 

Kes. Persidja, Djakarta telah ber 
hasil mempertahankan kedjuaraan- 
nju dalam kompetisi PSSI wilajah 
Djawa Barat Distrik I, ketika dalam 

“pertandingan penghabisan melawan 
kes. Bogor jang dilangsungkan dila 
pangan - Beranang Siang, . Bogor, 

memperoleh kemenangan gilang ge 
milang, 8 — 1. 
Sore itu barisan penjerang Parsi- 

dja sangat produktief, teristimewa pe 
njerang tengah Thiem Sieuw 
berhasil! mentjetak 5 gol. Kes. Bogor 
walaupun harus menderita kekeaian | 

an sebesar itu, tapi tjukup memberi 
kan perlawanan. Permainan pendek 

- dari barisan penjerang tak banjak 
|. menjusahkan 2 pertahanan "Per 

sidja. 
Lapangan Beranang Siang jang 

dipakai untuk pertandingan itu tak 
rata keadaannja, sehingga menjukar 
kan pemain2 untuk mengontrol dja- 
lannja bola. Tapi walaupun demikian 

djalan pertandingan tjukup seru, ter 
istimewa Peran babak pertama. — 
Ant. : 

“Didapat kabar, bahwa oleh Koman 
'dan Kompas C telah diangkat seba- 
bagai Perwira Pendidikan/Olah Ra- 
ga Lts. Rm. P. Benawi ex Perwira 
Security Bataljon 711 dan Koman- 
dan Basis pp. Banda Maluku. 

Kalangan sport di Sunda Ketjil 
umumnja merasa 
ngangkatan ini, karena baik di Ti- 
mor, Sulawesi, Maluku, maupun. di 

t Bali, perwira tsb. disamping tugas- 
nja sangat actief dalam dunia olah- 
raga dengan memberikan pimpinan, 
Bear dan causerie2. 

Siaran RADIO 
: RABU 29. AUGUSTUS 1951. 

Gel.: 59,9 - 122,4 dan Tn m | 

1 28 Hidangan trio Ni 
05 Taman Kepanduan 

Permainan piano 
Petang mendjelang 
Untuk kepentingan 

40. Kaum Ibu 
Peladjaran njanji ibu Sud 
Soal peternakan 
Rajuan Pemuda 
SMA — Bopkri 
V. Silvester dgn orkesnja 
'Lagu?2 Tionghoa Modern 
Sarasehan Djapendi 
Jogjakarta 
Ketoprak Studio 

  

  

20.5 
20.30 
21.15 

21.30 

1 
'|ma sekali tak sesuai 

“Gara2 kementerian agama belum |      

     

  

   

     

Jaa 

jang | 

sukur dgn pe-. 

| tap tinggal dirumahnja di Djakarta, | 
ke | 

    

1 kebesaran Pangta jang membuat 

  

| jg lalu, apa lagi djika ditulis 
dalam waktu jg amat dekat dan per 

| golakannja belum lagi selesai, ba- 
| njak bertampur »Dichtung und Wah 

  

memakai warna tjita2 pengarang- 
nja dari pada menjer upai kedjadian2 
jang sebenarnja. Dan disinilah terle- 

tak kewadjiban dari pada ilmu se- 

heit dari Dichtung. 

Tjeritera jang town tentang 
Iberbagai bukti jang terdjadi dan ti 
dak terdjadi dikumpulkan dan diper 
bandingkan, diudji dengan logika jg 
tadjam dan penindjauan jang kri- 
tis, dan diperiksa apakah benar du- 
duknja menurutshukum kausal, 
perhubungan sebab dan akibat. Pen 
dapat sedjarah tadi mendjadi dasar 
bagi penjelidikan selandjutnja. Penje 
lidikan sedjarah tentang suatu ma- 
salah jang telah dikupas tidak ha- 
bis2, sebab bahan2 jang terdapat ke 
mudian : "menambah sempurnanja pe 
ngetahuan dan gambaran dan kebe 
naran tentang masa jang lalu. Mak 
sud sedjarah bukanlah memberikan 
sambaran jang lengkap tentang ma 
'sa jang 'lalu, jang - tidak pernah 
akan tertjapai, melainkan memberi- 
kan bentuk dari pada masa jang la- 
lu, supaja roman masa jang lalu itu 
djelas terpantjang dimuka kita. Se- 
mangkin banjak ,,Wahrheit” jang 
diperoleh dan  semangkin sedikit 
»Dichtung” jang tinggal pada - ba 
han2 jang terkumpul, semangkin de 

perbuat itu pada kebenaran. 

Kedjadian besar. 

Proklamasi 17 Agustus 1945 ada- 
lah suatu Kedjadian Besar jang me- 

Dan sebagai suatu kedjadian jang 
bersedjarah sudah tentu ja diikuti 
pula oleh berbagai dongeng dan le- 
gende, jang djika diperhatikan betul 
satu sama lain ada jang tidak sesu- 
ai dan bertentangan. Salah satu dari 
legende itu ialah bahwa Sukarno dan 
Hatta hanja bersedia memproklamir 
kan kemerdekaan Indonesia setelah 
dipaksa oleh pemuda. 

'Menurut legende itu, karena Su- 
karno dan Hatta tidak mau menje- 
tudjui desakan pemuda2 untuk 
memproklamirkan, Indonesia Merde- 
ka, maka tanggal 16 Agustus pagi 
mereka dibawa ke Rengasdengklok 
dan disana dipaksa .menandatanga- 

| ni Proklamasi kemerdekaan itu jang 
esok harinja dibatjakan di Pegang- 
saan Timur 56 pukul 10 pagi. 

Pengaruh dari pada legende ini 
kita djumpai dlm buku Muhammad 
Dimyati ,,Sedjarah perdjuangan In- 

Gonesia”. Pada halaman 90 kita da 
pati uraian seperti berikut: 

,Pada tangal 16 Agustus djam 
4.30 pagi berangkatlah Bung Karno- 
Hatta keluar dari kota Djakarta, 
dengan mobil, diantarakan oleh Su- 

si Rengasdengklok, karena dikuatir- 
kan kedua pemimpin itu akan diper 
'alatkan oleh Djepang kalau tetap 
tinggal dirumahnja. Tangsi Rengas 
dengklok pada waktu itu sudah di- 
kuasai oleh pemuda2 Indonesia") jg 
akan memberontak kepada Djepang. 
Disana daidakan perundingan untuk 
segera memproklamirkan Indonesia 
Merdeka Karena belum tertjapai 
kata sepakat dan kebulatan tekad 

kemudian pada malam tgl. 17 Agust. 
djam 12 perundingan diteruskan di 
sebuah gedung di Nassauboulevard- 
straat kota Djakarta. Disitulah ber 
kumpul segenap pemimpin2 Indone 
sia dan anggota panitia - persiapan 
kemerdekaan Indonesia jang tadi- 
nja dilantik oleh Djepang tapi se- 
djak waktu itu telah memutuskan 

hubungan dengan Djepang. Dalam pe 
rundingan itu Sukarni menjorong- 
kan teks Proklamasi Indonesia Mer 
deka dimana dibawahnja memakai 
kalimat: Bahwa dengan ini rakjat 
Indonesia menjatakan kemerdekaan 
nja. Segala badan2 jang ada harus 
direbut dari orang asing jang masih 
mempertahankannja”. 

,Susunan kalimat serupa itu ti- 

dak mendapat persetudjuan dari 
hadirin minta dirobah jang agak ha 
lus. Achirnja Jajuti Melik (M.I. Sa- 
juti) dapat memetjahkan kesulitan 
itu dengan mengemukakan susunan 
,Kami Bangsa Indonesia dengan ini 
menjatakan kemerdekaan Indonesia. 

kuasaan dan lain?2nja diselenggara- 
kan dengan tjara seksama. dan da- 
lam tempo jang Me PAI 
nja”, 

Dongeng berobah. 

Disini dongeng telah berobah. Su- 
karno dan Hatta jang dilarikan ke 
Rengasdengklok ,,karena  dikuatir- 

|kan kedua: pemimpin itu akan diper 
alatkan oleh Djepang “kalau tetap 
tinggal dirumahnja”, 

bali ke Djakarta utk ") meneruskan 
perundingan jang tidak selesai di 
Rengasdengklok. Dalam uraian jang 
beberapa kalimat sadja. sudah ada 

| djalan pikiran jang bertengtangan. 
Dikuatirkan kedua pemimpin akan 
diperalatkan oleh Djepang kalau te 

tetapi mereka dibawa kembali 
Djakarta, Logika? “") 

Dalam legende baru ini muntjul 

memberikan kata jang penghabisan 
tentang isi Proklamasi. Dokumen jg 
asli membuktikan bahwa Proklama 
Si itu ditulis dengan tangan Bung 
Karno sendiri, sedangkan patokan 
kalimatnja dan gaja bahasanja sa- 

dengan ,,stijl”   
Sajuti Melik! 

# 

PERAN ba bean PPN KN IA MEP na ea ipa 

ban Tlnal dan Realitatt ! 

tar Sraklomas 17 Aansts 
Y Oleh: Bung Hatta” 

Sa » 
 kedjadian jg bersedjarah sering diikuti oleh dongeng Han le- 

rende. Legende itu ada jang- keluar dari fantasi belaka karena ingin 
: Peka kenang?an jang lebih bagus dari jang sebenarnj 

a gambaran fantasi itu bertambah kotjak dalam perkepiijahga 
rang seorang atau lingkungan ketjil sampai kepada orang” banjak. 
“pula legende itu dihidupkan dan dipupuk oleh sesuatu golongan jang 

“berkepentingan, maupun untuk keperluan politik mereka mada un- 

Apatar tiap2 gambaran dari pada i 

| rheit”. Gambaran itu lebih banjak 

“djarah untuk memisahkan Wahr- | 

  

    
Sering pu 

gannja da 

(okjarahnja. Sita 

  
(ep 

kat bentuk masa jang lalu jang di-: 

nentukan djalan -sedjarah Indonesia. 

karni dan J. Kunto menudju ketang: 

Hal? jang mengenai pemindahan ke IN - 

dibawah kem- | 

Satjuti Melik sebagai seorang jang |     

Realiteit. 

Sekian legende sekitar Proklamasi 
17 Agustus 1945. Bagaimana reali- 
teitnja? : 

“Berlainan dengan tjerita Muham- 
mad Dimyati, sebenarnja tidak ada 
perbedaan paham tentang mempro- 
klamirkan Indonesia Merdeka. Per- 
daan terdapat tentang tjaranja. 

Seperti diketahui, Sukarno, Hatta 

dan Dr. Radjiman Wedjjodiningrat di 
undang oleh Panglima Tertinggi ten 
tera Djepang di Asia Tenggara ke 
Dalat (Indochina) untuk menerima 
putusan Pemerintah Djepang tentang 
Indonesia Merdeka. Dalam pertemu 
an resmi tanggal 12 Agustus, djen 
Geral Terautji berkata: 

»Terserah kepada tuan2 akan me 
netapkan, kapan Indonesia akan mer 
deka”. 

Waktu kembali dari Dalat utus 
an jang tiga tadi bertemu di Singa 
pore dengan Mr. Teuku Hassan, Dr. 
Amir dan Mr. Abbas, j.i. anggota2 
Panitia Persiapan Kemerdekaan In 
donesia dari Sumatera, jang akan her 
tolak bersama2 ke Djakarta. Djuga 

mereka mendengar kabar bahwa 
Rusia telah mengumumkan perang 
kepada Djepang dan sudah menjerbu 
ke Mansjuria. 

#) Jang sebenarnja tangsi Renges- 
dengklok adalah ashrama Peta. Pa- 
sukan Djenang tak ada disana. 

Setelah bertukar pikiran kami se- 
muanja mendapat kejakinan, bahwa 

tiwasnja Djepang tidak akan berbi- 
lang bulan, melainkan berbilang 
minggu. Sebab itu pernjataan Indo- 
nesia Merdeka harus terdjadi sele- 
kas-lekasnja. 

Setelah kembali di Djakarta tgl. 
14 Agustus 1945, masih dilapang ter- 
bang Kemajoran Bung Karno berpi- 
dato Jimuka chalajak ramai jg. da- 
tang menjambut : ,,Kalau dahulu sa- 

Ja berkata, sebelum djagung berbu- 
ah Indonesia akan merdeka, seka- 
rang saja dapat memastikan Indone- 
sia akan merdeka sebelum djagung 

| berbunga”. 
Serenja tgl. 14 Agustus itu djuga 

Sjahrir datang memberi tahukan ke 
pada saja bahwa Djepang telah min 
ta damai kepada Sekutu, dan ber- 

tanjai : bagaimana soal kemerdekaan 
kita ? Djawab' saja, soal kemerdeka- 

an kita adalah semata2 ditangan ki- 
ta. Menurut pen'japat aa pernja 
taan kemerdekaan Indonesia dja- 
nganlah dilakukan oleh Badan Per- 
siapan Kemerdekaan Indonesia, se- 
bab Indonesia Merdeka jang iahir 
sematjam itu akan ditjap oleh Se- 
kutu sebagai Indonesia buatan Dje- 
pang. Se-baik2nja Bung Karno sen- 
diri sadja menjatakannja sebagai 
pemimpin rakjat atas nama rakjat 
dengan perantaraan tjorong radio. 

“£) Dimyati menulis bahwa urai- 
annja tentang perdjoangan Prokla- 
masi diambil dari buku ,,Riwajat 
Proklamasi 17 Agustus 1945” ka- 
rangan Adam Malik. Djika idiperha- 
tikan dengan teliti/Muhammad Dim- 
yati baru menulis tjeritera dalam 
bukunja, belum mengarang sedjarah. 

Bung Karno tidak setuaju dengan 
usul Sjahrir, karena sebagai ketua 
Badan-Persiapan tidak bisa ia ber- 
tindak sendiri dengan meliwati sadja 
badan itu. Selandjutnja ia' ingin 
mendapat keterangan dulu dari Gun 
seikanbu tentang berita Djepang 
menjerah itu. 

ma san ma 120, 

Panitia Persiapan. 

Setelah keesokan harinja, tangga: 
15 Agustus, ternjata bahwa Djepang 
memang minta berdamai, maka ka- 
mi putuskan mengundang Panitia 
Dt berapat tgl. 16 Agutus pu 

— Pengumuman. 
| Pendaftaran SMA dan SGA/ 

PIRI Klas I tgl, 1 Sept, Ta 

ditutup: 5 

. : Pengurus 

370 -8. TE    

   VULPEN aa 

PARKER ” Aero- metric s1” 
1 " ”p, 51” 2 2 

1 ”Valiant” 

—— Dengan potloodnja ——a 

  

sadja. Anggota2 Panitia Persiapan 

|lekas2nja kedaerah masing2 dengan 

. : Pemerintah Hindia Belanda. Revolu 

lah kemerdekaan dapat dipertahan- 

SHEAFFERS "Sentinel de Luxe” 

kul 10 pagi Ga Dewan Sanyo 
Pedjambon 2. Pernjataan Indonesia 

kati dengan tiada banjak berdebat 
dan susunan pemerintahan Indonesia 
dipusat dan daerah harus dapat di 
selenggarakan dalam beberapa hari 

dari-luar Djawa harus kembali se- 

membawa instruksi jang lengkap 
dari Pemerintah Indonesia Merdeka. 
Waktu tidak boleh terbuang, karena 
kalau mereka “terlambat pulang, 
mungkin mereka @ihalang-halangi 
berangkat oleh Djepang jang sedjak 
menjerah kedudukannja di Indone- 
sia hanja sebagai djurukuasa Sekutu 
sadja lagi. Sungguhpun Djepang te- 
lah menjetudjui kemerdekaan Indo 
nesia, tentara Djepang di Indonesia 

boleh diperintah oleh Sekutu untuk 
menindas dan melikwidir Indonesia 
Merdeka. Kami harus memperhitung 

kan bahwa Sekutu akan mentjoba 
mengembalikan Indonesia kebawah 

si jang diorganisir harus ada, baru- 

kan dengan perdjoangan jang  dipi- 

Merdeka harus dilakukan se-lekas2 | 
nja. Undang2 Dasar harus dimufa- | 

   
Tn .ADEBISTIVA (2 

MIN Pan 
| — Menteri perdagangan  Inggeris, 
Sir Hartley Shawceross, bulan depan 

akan mengundjungi Austria, Yugo- 
slawia dan Swiss. 

— Delegasi Israel dalam PBB minta 
kepada DK untuk mengadakan si- 
dang guna menjelidiki aduan negeri 
itu Na ai ah gressif jang 
dilakukan Sh Haa) daerah  Is- 
rael bulan Mey 1 

— Marsekal Tito dari Yugoslavia 
telah mengadjukan permintaan ke- 
pada Averell Harriman, supaja USA 
mengirimkan perlengkapan2 dan 
alat2 sendjata modern untuk keper 
luan angkatan perang negerinja: 

— Federasi Buruh Sudan kemarin. 
dulu mengadakan pemogokan umum 
hingga perhubungan kereta api dan 
Jalu lintas disungai terhenti. 

  

  

MAKLUMAT 
Sudah terbit buku: 

»BELADJAR SENDIRI MEN-   kul oleh seluruh rakjat Indonesia. 

(Akan disambung). 

  

Sudah terbit 
Kitab Peladjaran 
Huruf 

ARAB- INDONESIA 
Untuk S.M.A. dan S.M. 

(bagi Guru dan Murid) 

Dihimpun oleh MUCHTARUM 

Harga 1 buku R 4,— 

Ongkos kirim R 0.50 
Beli banjak dapat rabat. 

Pesenan kepada: 

PENERBIT 

GADJAH MADA 
Djalan Merapi 16, Telp. 265 

Jogjakarta. 
1 STAR 

TEP 10 DJARI, PANDAI DA- 
LAM TEMPO 18 DJAM" 

| Oleh U. JAKUB 
Harga Aa R 4.00 

(Sudah termasuk ongkos kirim 
| dgn. pos udara). Boleh djuga 
| dibajar dgn. perangko seharga 
| R 4,00 untuk memudahkan pa- 
| ra “pemesan. 

poswesel 
kenal: BeUn 
Penerbit Buku ,,U SA HA” 

| Tebing Tinggi Deli 

Pesan dengan 
pada alamat ter- 

(Sumatera Timur) 
N.B. Daftar harga gratis ka- 

lau diminta. 376-8 

  

Di djual: 
Sepasang gamelan pelok 

aa 

  

  

PENGUMUMAN 

No: 25. 
Berhubung dengan keputusan Kementerian. Pekerdjaan Umum dan 

Tenaga No. E. W. 6/4/15 ttg. 1 Agustus 1951 telah berlaku mulai tgl. 

1 Agustus 1951, perubahan? harga untuk penjewaiin instalasi jaitu: 

Harga penjewaain tiap? udjung-lampu sebulan jalah: R 0,60 

. Harga pendjualan tiap? udjung-lampu, jang dipasang 

“dan diperbaharui sebelum tg. 1 Djanuari 1949 ialah: ,, 27.60 

Harga pendjualan tiap? udjung-lampu, jang dipasang 

sesudah tg. 1,Djanuari 1949 han san aman kanan 0D 

Isi lengkap Keputusan Kementerian tersebut dapat diketahui di 

“Kantor kami. 

Jogjakarta, 28 Agustus 1951. 

KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA 
Kepala: 

(Ir. R. SOEDORO MANGOENKOESOEMO). 

  

  

  perunggu 
Keterangan kepada 

Sdr. TJIPTOSUDARMO 
Salakan No. 1/56. 

Di Djual: Satu Perceel R.v.o. 
. Lebar 3095 M2? terletak di se- 

$ belah pasar Tempel. 
Sangat mentjotjokin untuk 

pangkalan dagang, dan tjukup 
lebar utk. segala perusahaan. 

Jang berkepentingan diharap . 
dateng berunding dengan: 8 

  36
8 

- 
8. 

  

  Sp 

  

KWA HONG BING $       Djl Raya 27A, Muntilan.” 
  

  

Kepada Sdr.2-Staf KPPS Djetis 

dan-kemenangan Djago2 kami. 6 

Teristimewa kepada Sdr.   
#rerima Kasih. 

Timur, Pemilih Umum dan Djago2 
kami dari Party PIR dengan langsungnja Pemilihan Pemilih DPR 

Djago dari 84 djago telah menda- 

pat sperempat dari semua suara. 
SOEPARDI-GARENG dengan djuaranja 

136 suara atau 9 kali kiesguotient. 

Party PIR Ranting Djetis. 

' Ketua: SOEKARTONO, Djetis 14. 

  

  

PENGUMUMAN. 
Kementerian Kehakiman menjediakan pemberian ikatan dinas bagi 

mahasiswa pada Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Ne- 

geri Gadjah Mada sebanjak ,,SERATUS ORANG”. 

Sjart2? pendaftaran: 

a. beridjazah S.M.A. Negeri atau balai pendidikan jang dipersama- 

kannja oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 

(misalnja S.M.S., H.B.S., Gymnasium, V.H.O. dsb.) atau mempu- 

njai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri jang se- 

djurusan dengan Fakultit Hukum, Sosial dan Politik atau djenis 

Baccalaureat jang bersangkutan (misalnja Rechtsschool, Mosvia 

dsb., S.E.M, dsb.) dengan seleksi, dan dengan membawa surat 

idjazah jang asli dan djuga turunannja serta daftar nilai udjian 

jang disjahkan oleh Kepala Sekolah jang bersangkutan, 

b. foto rangkap 2, jang satu dilekatkan pada turunan idjazah ter- 

- sebut dalam huruf a diatas, 
ag 

C. surat keterangan kelakuan baik daa Pemerintah di tempat Ha 

galnja, : : 

d. surat keterangan dokter tentang kesehatannja. 

Keterangan lebih landjut dapat diterima: pada Kantor Universitit 

bagian Pengadjaran. 

Jogjakarta, 29 Agustus 1951. 

Kantor Universitit Negeri Gadjah Mada. 3748       
  

  

dan ruang II A/b dan III b. 

1. Sekurang-kurangnja idjazah 

a 

Badan sehat dan kuat. 

diterima. 

dari Kepala Djawatannja.   
371-8. 

DITJARI: 

L Seorang DJURU- GAMBAR 
dan 

II. Seorang MANTRI-UK UR 
Untuk dipekerdjakan pada Pekerdjaan Umum Pemerintah Daerah 

| Kabupaten Brebes, digadji menurut Peraturan 
untuk daerah Kabupaten Otonoom Brebes, masing-masing golongan 

SJARAT-SJARAT: 

dengan peladjaran vak chusus sedikitnja 1 (satu) 
pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu, 

2. 'Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan 2 diper- 
lukan untuk Djabstan-djahatan tersebut diatas. 

SJARAT-SJARAT LAIN: 

b. Surat-surat lamaran tidak bermeterai, disertai turunan jajazode 
'idjazah dan daftar riwajat lengkap harus dialamatkan kepada 
DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA KABUPA- 
TEN BREBES, paling lambat tanggal 30 September 1951 sudah 

Cc. Buat pegawai Negeri atau Daerah supaja dilampiri djuga surat 
keterangan ,, TIDAK KEBERATAN” 

Gadji jang melulu 

Sekolah Rakjat 6 tahun ditambah 
tahun atau 

tau 

(misbaarheidsverklaring) 

Brebes, 23 Agustus 1951. 

D.P.D, Kabupaten Brebes, 
Ketua 

SLAMET. 
  

  

PEMBERI 

bali: pa pabrik kita. 
312 -     
POEDERDOZEN 

"YOGUB” - Tempat bedak made 
in England jang terkenal selu- 

ruh dunia. Indah, sangat berhar- 

ga untuk hadiah. 

Lb INPA SE B3 dai RP DG ja maan 

GERO Kasette untuk 12 dan 6 orang. Matjam- matjam sendok, 

ZILVER porok, sendok teh, peso makan, peso roti dan lain-lain. 

Pemegang surat? undian hadiah barang? dari pabrik roko 
»WHITE HOUSE” & ,DOROWATI”, 

dari mulai tgl. 16 sampai 23 Agustus 1951 masih diberi tempo sam- 
pai tgl. 15 September 1951, untuk menjotjokan di Gandekan No. 22, 
Jogjakarta pada tiap-tiap hari bekerdja djam 8—2 siang. 

' Seliwatnja tgl. tsb.,, hadiah-hadiah jang tida diambil, hak djatoh kem- 

Mena kita, , WHITE HOUSE” 

AN TAHU. 

& ,DOROWATI”. 

     

  

dikatakan png Maskapai 1 Arthur Ranb 

» Waterfront” La dengan 
uka 

kulit Le halus 

apa 
Shaw da: 
djelira dipilm ' 
“perawatan ket) 

ngi Lux 
2 

Mita Tang 4 ta" kundjun
g padam 

g pe 

wig 
$ 

akan menggemari 

sa. muka narikaja. Njonja djuga 
liputi kulit se 

P 
raman 

jang M mc 
$ 

ia Ta memakai sabup wangi Lv 

    

Dengarlah 

oleh Susan 

  

jantikan 
mendjamin 

  

3 KKB An KKAR a njap Hg KKR Beta KKR 

ang MAN KK Ken ARAaa 
zan xx x 

njonga ng Le ap tata # Kun xk SH 

Ab dang 0 tx KAL KUKKN AKA ANN 
r' 

on SERA Me Ae 
KAKAK Gl 

SABUN WAN 

Dipakai oleh 9 dari 10 bintang” pilam 

  

    
  10K0 KOTA GEDE — 

| PATJINAN 7 - TELP. 750 - JOGJA. 

PHILIPS, ERRES, N.S.F. Model 

ketjil (BIN), Sedang dan Besar, 

model jang paling baru. Sedia 

alat-alat dan trima. reparasi. 

Tjepat, Hemat, Selamat. — 

378 - 8.   
  

    
  

Mingguan Politik Populer ) 
Ti 44 Pesat 

DIREKSI: MARLAN. 

Pimpinan Redaksi: SAJOETI MELIK. 

36 hal, bergambar dan menindjau: 

POLITIK, EKONOMI — KEBUDAJAAN — (PEMUDA — BURUH 

— TANI) setjara KORECTIEF — KONSTRUCTIEF — OBJECTIEF. 

Langganan ... R 2,50 — 1 nomer (ekspl.) 

Sedikitnja . ....... R 10,— — 4 nomer berturut?, 
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