
     
  

   

    

: am tempo: ng singkat an 
— tikan Retnjanggan Duta Besar 
Nai Indonesia... .- Tn 

   

  

   

    

   

    

   

kkar lapo eka Ne 
Diurubitjara" komando TT. VII 

pagi jl. eng ag 

“menurut Japuran veguti ng Ta 

  

     
        

Jang, Na taun telah m 
      -5g | 200 orang. Dite, 5 

     
ht | bitjara tersebut bahu eka | 
Pi telah gabungkan di merata. 

 Jakukan dengan pantas sesuai | 
8 TA hai Kolonel Te ilarang aan dibe kuning 
“Iri kesempatan tuk sumbangkan 

Segan dalam - Ana Perang: rus menu 

   

  

   

  

   

| 
“djurubitjara tersebut sam ' 

um atau Tan ter | 
Ipuran2 jang ng bera: 
Na menurut” at er Hae! 

“aa ula- ! 

5 djak 17 Agustus jl. peram. 
, 1 'Gisekitar Makassar hampir 
3 dak ada dan kalaupun itu ada ter 
batas paca tindakan individueel. Di 

gkan selandjutnja bahwai ada,| 
“bukti2 tentang, "perampokan jang:| 

. bersembunji “dibelakang sotagan 4 
K Kahar Muz zakkar. 
"Dapat “dikabarkan bahwa hari ini. 

, Kolonel Kawilarang adakan pertemu 
jan “kepala polisi Saleh Sastra 
" negatai dan Gubernur Sudiro. Didu.| 

   rim pulang murid2,    
Seperti diketahui umum “dari ra- 

dio, hudjah pasir itu disebabkan oleh 
meletusnja gunung Kelut, jang letak |. 
nja Sa Keresidenan Ma- 
lang de Ma 

- Sena “itu koresponden R.R.I. 
Surabaja mengabarkan, bahwa: mu- 
lai pukul 24.00 Kemis malam Djum: 
'at gunung Kelut merang sudah me' 
ngeluarkan erupsi. Kemudian terde- 
ngar silara gemuruh dan menggele- 

   

   

    

    
  

    

   

   

  

   

| perang asal Homaan alan" aja gar, dan pada pukul 7.20 Djum'at PA ne ng Karaan, 20 at alam ye pagi meletusilah gunung Kelut itu, 5 sesudah didahulvi oleh awan tebal 
3 ebaa parlemen 2- dan asap hitam jang menbubung "ja : - tinggi hingga 6.000. me tingginjja. 

F . inggii Berturut2? terlengar sutra mengge- 
ledeg s 

ja oleh 'hudjan pasir, sehingga pen- 
duduk: dikota Blitar En 
lang kabut dan mengungsi dengan 
tiada teratur. Berkat'penerangan pi- 
hak jang berwadjib Kenanga ajadi 
“tenang.. 
Dikota Blitar djatuh batu panas 

Na panitia Ber- 
ag musjawaratan 

Pada pembitjaraan jang ke-4 'kaji 
nja mengenai :S03z stirahat” atau 
nreces", sidang parlemen tertutup 
hari. Kemis jl. -dengan. suara 65 la-. 
wan 60 menjetudjui putusan Panitia 
Permusjawaratan, untuk ntengada- | 
kan ,,istirihat” bagi anggota2 parle 

    

2 ang besar2 ditengah2 ' alun2 ser Tg men lamanja 2 minggu, mulai tang 5 tem ia # ig gal 9 September. Pemungutan suara | Seberapa pat Tepi, jang mama Ra jang pertama tidak dapat menghasil ' OP RE aan “Sia: Kabar Pagi “gi hari mengatakan, djumlah korban ' 
itu Sa 50 orangs Tetapi ntalim has 

rinj Manan itu sudah n 
“Gjadi 400 San termasuk dida! 
ar korban an didesa Ngeriok. 

ikan ketentuan, jaitu 50 tidak me-. 
1 Papan panitia permusja- 

, K menjetudjui. Karena 
meskipun lebih. Tana, suara ja 

      
    

    

   

      

suara AN sehing- 
Giadakan pemungutan 
an jg berhasil seper 

Sah telah kita Banana 
soal ,istirahat” atau nYe- 

: erdjadi pertentangan2 pen- 
“dapat, karena: djika parlemen ,,istira 
hat" konsekwensinja, ialah bahwa 
perdjalanan pulang balik dari para 
anggota tidak mendapat uang ganti 
dari negara. Selain itu ' kabarnja. ada 
pula pertimbangan jang tidak sadja ! 
mengenai soal keuangan, tetapi me- 

- ngenai politis, jakni bahwa. dalam 
keadaan seperti sekarang ini, tidak 
begitu bisa dipertanggung djawah-. 
kan, andai kata parlemen beristiras, 

3 an sa Mn terlalu. lama. 

   La. 
Penerbang G.LA. jang mengada- 

'Kan penjelidikan dari udara menga- 
barkan, bahwa asap tebal- membu-" 
bung hingga beberapa puluh (?)km. 
tingginja. Selandjutnja, setelah me- 

    

   

    

   

    

     

    

   

dan mendjadi 'bertjabang empat. 

Banjak sawah dan 
“beratus - ratus ru- 
mah rusak : 

Sampai berita ini ditulis, baru dax 
bat: dikabarkan, bahwa Junjak sa- 
"wah rusak oleh lahar intaas serta 
batu Can pasir jang dilemparkan 
Gari diam kawah G. Kelut. Beratus 

| Mtus rumah rusak. pula, tetapi be- 
lam. didapat kabar, berapa djumlah 

PERATURAN PEMERINTAH 
f Mengenai perbaikan pelabuhan: 

ENGAN ai a- tangani 'oleh Presiden Sukarno, Perdana Menteri 
| Dayaan nteri Pc nga: Djuanda, Menteri Pertahanan Se- . 

Ka Menteri Keuang ' WibiSoro, Menteri Perekonomian Witopo, Men 
te : rburuhan Tedjasukmana dan Menteri Kehakiman a.i., bahwa, dgn per ngan bahwa dibeberapa pelabuhan teristimewa dipelabuhan - 

ung Priok, « adaan mengenai administrasi, pengangkutan barang2, 5 
| dan anisasi tenaga buruh sedemikian 'sulitnja hingga me 
bahaja perekonomian Negara, maka . Pemerintah 'felah' mene 

SentntaH mengenai perbaikan pelabulian, ana Mantaga "pasal? 
x 

- 

. 0. 

  
——    

  

     

   
   

LAN? 

« “bungan dari wakil Ara Kemen 
terian jang Menterinja duduk da 
lam Panitya Pengawas Pelabuhan, 

. jang dibentuk oleh Dewan Menteri 
pada tanggal 27 Djuni 1951 

4. Ketjuali djika dengan Undang2 
atau an an Pemerintah diada 
kan entuan lain, maka Pengu 

2 gnja perlu mengangkat 
untuk tiap2 pelabuhan baik jang |. 

langsung dibawah urusan 'Pemerin | 
tah Pusat maupun “jang dibawah 
Propinsi, seorang Pemimpin dgn 
sebutan Penguasa Pelabuhan. 

2. Atas permintaan Penguasa Pela 
buhan diwadjibkan Pembesar Ten 
tara atau Polisi memberikan ban | 
tuan ketentaraan atau Tea manja satu tahun atau cenda se 
seperlunja. |. barjak- -banjaknja lima puluh ribu 

: 3. Dalam melakukan djabatannja Pel AA terhadap pelanggaran? ' per 
nguasa Pelabuhan dibantu oleh|  aturan2nja lengan atau tidak dgn 

Les | satu staf, jang anggota-anggota | merampas na 
Fa Senja Mn oleh Menteri Tn | kan, 

» 

  

“kan hukuman kurungan selama-la 

  

  
.FONDS KELUT 

“Daowa Mapan Nata Milain bagian harian ini, G. 

9 Mes 

  

Kelut telah: 

      

   
Ri mevletus,” dan beber: kota telah menderita oleh 'katenanja, Bera- 

Ae nu ipa djumlah korb in jang sebenarnja belum diketahui benar2, tetapi 
: 001 boleh « n,. (b: wa djumlah itu tidak sedikit. Ada jarg men- 
"23 derita 'karena sawahnja yuasak, ada jang karena rumahnja hantjur, . 
aa 2s Harta-bendanja, Idan ada jg. kehilangan kaum keluarganja. 
Bi. “Berkenaan dengan iba B.B./ M.P. mengadakan gerakan meno- 

“long penderita? itu, dan kepada siapa sadja diberi kesempatan mem 
berikan sumbangannja dengan perantaraan kita. | 

igan akan Kita kumpulkan untuk kemudian di- 
: GS jang Na didirikan dikota ini kelak. 

'pani a sematjam itu, akan Kita serahkan segala 
| sumbangan itu tepara pemerintah daerah, jang pasti akan bersedia 
“untuk men Djawa-Timur. 

      
    

  

   
   
    

  

  
  
neruskannja “kepada panitya chusus di 

Untuk memulaikan aksi ini beberapa pihdk telah mendahului: 
amberikan Sumbangannja. 
Gapebi (Gabungc in Pengusaha2 Li Indonesi R 1, 000,— 

ha 

  

Toko Koh I Noor, PN O WAa Sen Rn LAS 4 Taka BO es 
| Redaksi KR. J M.P. Maan ba Ona wal an Se UU AR 250 aa 
anjar TN Mn ra aa nk, Kia Ie Oap 

«Para penjokong dari luar kota dapat mengirimkan boke 
nja langsung kepada : Fonds Kelut, dja alministrasi K.R., Tugu ' 

| 42, Jogja. Penduduk Jogja sendiri dapat datang setiap hari. Para 
— murid baik mengumpulkan. uang sokongannja dan menjerahkannja 
Ka guruB jang pasti suka setiap wa kepada Pa EN 

seat J   
  

Kedaulatan Rakjat / Minggu Heh | Jogia 
     

  

ca Kndbug dibajak kta dalan Tana kema-. 
ma | aa, pagi dikedjutkan oleh hudjan pasir halus jg 

“tadjam menusuk mata. Hudjan itu- terus-menerus 
Hehingga djalan2 penuh pasir lembut jang ber- 
warna: kekuning-kuningan. Atap rumah pun djadi. 

. Orang djalan djadi sulit, “karena ha- : 
Hat mata dan hidung serta mulut Diba- 

njak kota kantor2 lantas tutup, sekolah2 mengi- 
Sedang dibanjak kota tidak 

ada jang tahu apa arti hudjan pasir Itu.” 

Kelut malatak $ 

  

jolidikaw-oleh -20 

letus, mulut kawah G. Kelut petjah ' 

F) kian katanja 
“bhw. adanja ahli-keuangan itu akan 

|dapat memberikan pendapatnja ten- 

asa “Pelabuhan dapat menetap |   jang. aihanfa . 

hal2 

tah dalam usahanja memadjukan. ke 

| erat hubungannja satu 

  

   
   
   

1 

orang"jang kehilang an tempat ting-: 
ganja. Tentunja 'ijumlah m eka 
berbilang beberapa ribu. 

“2. Gubernur kekderah 

| penderita 
Dari Surabaja dikabarkan, bahwa. 

na Samadikun beserfia kol. 
Ke Plan Sugeng pagi ini bertolak 

litar serta daerah2 lain jang 
“menderita oleh letusan G. Kelut itu, 
untuk menjaksikan sendiri penderi- 

'taan penduduk dan untuk menentu- 
tam KN ana jang harus di- 

ya'bils : 3 » 

x (Enya pada" itu aib £ ika barkan, | 

| bahwa: dokter2 di Malang dan Ke- ' 

  

“.djan abu. 

ina - mana 
Na kemudian orang didjalan-dja- 
“Ian terganggu. oleh 'pasir halus jang 

menusuk tadjam dimata, dan segera 
orang tahu, bahwa, 

| “Karena paginja Wi jengar suara le 
dakan2 jang menggelegar dan umum 
belum tahu, bahwafitu latihan artille 
rie T.N.I, didaerah Klaten, suara le- 
dakan itu dihubungkan dengan hu- 
djan abu jang makin mendjadi-dja- 
di. Ada orang jang char watir, kalau2 

G. Ne ra AURI di 

djuru ka- 
par pertama 

Tetapi PA ob, AURI sudah ter 
"lebih dulu mengetahui apa jang me- 
njebabkan hudjan pasir halus itu,: 
karena ada, didapatnja kabar dari ra 

dio — stasiunnja di. Maiang. 

Dari .AURE-lah redaksi harian ki 
taemen dapat berita fitu, sehingga da 
pat redaksi memberi djawab kepada 
berpuluh-puluh orahg jang meri n 
minta keleankaa tentang  hudjan 

di Jogja ada hu- 

Tlah gelap. gulita. , 

  

h3. 3 
Naa 

  

      

1 Lai Au 1 K 

'buah kota jang disitami oleh kapur 
halus, atau seperti sebuah, (kota di E 

ropa pada pagi hari dimusim rontok, 
apabila segala sesuatu ditutup “leh 

es halus. 
Baru kelihatan, bahwa hehee ku- 

ning"jang menutupi djalan itu pasir 

halus, apabila ditiup oleh mobil lalu, 

Fuan, “ 
J 

# - Brandweer 
kerdja 

Malamnja pukul 7, brandweer me- 
njirami ajalan dengan alat2 pema- 
dam api, dimulai disekitar TUTU? 
Kemudian diteruskan di Malidbo- 

ro, sampai pukul 12 malani mereka 
masih bekerdja terus, dengan - di- 
tonton oleh beratus penduduk, jang. 
senang melihat dan mendengarkan 
det- det- det-nja suara: mesin penjem-: 
prot air. 

K.A. Surabala nata” 
Fe |Ta' terganggu. 

Dari kalangan pegawai k.a. Jogja 
diterima Keterangan, bahwa kereta- 
api Surabaja - Jogja berdjalan se- 
perti biasa.  Seterusnja .  diterang-: 
,kan bahwa mfulai dari ' Modjokerto 
'para penumpang tidak dapat me- 
njaksikan apa2, sebab keadaan te- 

Perdjalanan k.as 
hanja  ter- “tsb. sampai di Jogja 

lambat kl. 6 menit..   pasir serta awan gelap jeng meliputi 
kota Jogja itu, 

Pk. 12 siang ge: 
“tap gelita. 

Dalaim pada itu udara Jogja ma- 
kin gelap djuga, dan pada pukul 12 

“,     diri, dikerahkan untuk memberi per- 
rti'petir, jang “disertai pu- | tolongan idi Blitar. Didesa N, gantang 

“Cerah Blitar, jaitu desa. jang terr 

dekat" dengan “pusat kerusakan, di- 
“adakan pos pertolongan dan pendja- | la, sedahg IL 
gean,4jang segala sesuatu diawasi | 

Oleh polisi dan Pamong Pretdja. 

    
   

tjau itu, tetapi 40 orang tefah 
: Tag kembali. 

Hudjan pasir kuning 
| Dalam pada itu dilain-lain kota pa 

gi kemarin ada hudjan, pasir halus. 
Ruleh Gipastikan peristiwa sematjam 
itu dialami disemua kota di Djawi- 
imur dan “Tengah, tetapi Kanan me- 

“didapat. dari-Kertosi! 
sono, Ngandjuk, Djombang, Madiun, 

. Ponorogo. 

Jang dilihat di Jogja 
Mulai pukul 10 pagi udara diatas 

Jogja mulai gelap, sehingga orang 
menjangka hari, $ akan turun hudj jan. 

5 

  

| Siang, kota Jogja gelap gelita. 
rumah-rumah lampu sudah dipasang! 

lake an hari sudah, malam. Kesan itu 
1g 500 Org tahanan di Blitar telah. | lebih diperkuat lagi, karena pada pu 

japat melatikan diri didalam suasa- | kul 1Z siang hari atu hawa tidak tes 

Di- 

Mobil dan sepeda sudah berlampu, 

“penerangan djalan pun menjala pu- 
pu2 reklame didepan 

' toko2 memperkuat “kesan: seakan- | 

rasa panas. 1 C 
Orang djalan It, 'aat "meraka 

djas udjan untuk menahan pasir, ke 
pala jang tidak ditutup dengan topi, 

1 dilindungi oleh stjontongan kertas. 

Pk. setengah 2 fadjar- 

  

    

  

- menjin sing. AG fa 
L ipang pukul setengah dua, udara | 

n kek ningan, " 'sea- | ing 
kan-akan hari sedang fadjar. Kemu | 
dian hudjan pasir terasa berkurang, 
dan pada pukul 2 kota Jogja sudah: 
terang kembali, tetapi jang nampak 
ialah suatu kota jang berwarna ku- 
ning.” Wudj ud kota Jogja seperti ses 

  
  

Mr. Jusuf Wibisono : .. 
. 4 xx 

  

Perlu diterangkan, bahwa  pe- 
numpang2 dari djurusan Suraba- 
ja “agak sedikit, tidak begitu ba- 

et seperti biasa. Ta 

& 

1 

sannja itu. 

foleh Truman. At 

' Presiden Truman menerangkan, 

bahwa bantuan ekonomi kepada 
Eropa ialah “untuK menjelesaikan 
pekerdjaan jang dimulai rentjana 

"Marshall, Harus disajangkan djika 
rentjana itu kini dirusak dengan me 
miototig djumlah wang -jang diperlu|- 
kan, sedang rentjana itu djustru hen 

"dak memberikan buah. 
"$ Pasukan? PBB makin kuat? 
Selandjutnja presiden Truman. me 

ngatakan, bahwa pasukan2 PBB di 
Korea kini dalam .kedudukan lebih 
kuat daripada dimuka rundingan 
Kaesong. 'Djika pertempuran2 di 
ulangi, pasukan2 PBB akan berada   

Kedatangan. Schacht : baka 
keuntungan: 

ENTERI Kemhad Mr. Jusuf Wibisono menerangkan kepada  ha- 
rian ,,/Merdeka” bahwa kedatangan Dr.- 

man (ke Indonesia itu tidak (akan me rugikan Pemerintah. 

Kedatangan tersebut bahkan akan 
membawa keuntungan bagi Pemerin 

adaan keuangan dan perekonomian. 
Menteri berpendapat bahwa 
ada salahnja bagi beberapa golong: 
an jang mengadakan reaksi tidak se 
tudju Dr. Schacht mentjampuri urus 
an keuangan itu akan tetapi — demi 

Pemerintah . jakin z 

membawa keuntungan kepada kita. 

Diterangkannja leoih Jandjut, ban 
wa, Dx. Schacht kini sedang mempela 
Gjasfbahan2 jang diterimanja dari 
Kementerian Perekonomian. Ia akan 

tang tjara memperbaiki keadaan ke- 
uangan dan perekonomian di Indone 
sia, nanti setelah ia melalui mempela 
djari bahan2. tersebut. 

Achirnja Menteri Jusuf Wibisono 
menerangkan, bahwa atas usaha Dr. 
Sumitro dalam kundjungannja ke E- 
ropa, Barat beberapa waktu jang lalu 

tidak | 

-Schacht Tp pena Djer- 

ke Indonesia ahli2 ' “keuangan dari 
Swedia, Swis, dan Austria.. 

Ini semuanja tergantung - kepada 
kesanggupan Pemerintah untuk me 
menuhi sjarat2 jang diperlukan, di- 
(antaranja ialah soal perumahan. De- 
mikian kata Menteri Perekonomian 
Jusuf Wibisono. — RD, 
ja 

Kolonel Nasution keluar 
negeri 

. Kolonel Hidajat Kepala Staf 
— Angkatan Darat. 

Dari fihak jang sangat dekat dgn. 

  

“jang lalu Kabinet Republik Indone- 
sia telah  menjetudjui penggantian 
Kolonel A.H. Nasution dengan Kolo- 

nel R. Hidajat sebagai Kepala Staf 
Angkatan Darat. 
Dalam tempo jang singkat Kolonel 

Nasution akan berangkat ke Luar 
Negeri untuk mempeladjari soal-soal | 

    dapat Pa sewaktu-waktu 

  

militer. : 
1" 

Dewan Menteri, dapat diketahui bah | 
wa dalam sidangnja beberapa hari | 

  

dalam kedudukan lebih kuat dan le 
“bih baik. 

Truman kata, Ganas Ridgway 
telah mendjelaskan kepadanja ten 
tang rundingan di Kaesong dan utk 
100” ia setudjui sikapnja djenderal 
itu. 

Sewaktu menerangkan tentang ma 
kin kuatnja pasukan2 PBB, presiden 
Truman tidak mendengarkan suara 
menantang. Keterangan itu ia beri 
kan mendjawab  pertanjaan para | 
wartawan. Demikianpun 
“nja mengenai Ridgway ia keluarkan 
Dea pertanjaan., 

Truman hendak terus surat- 

menjurat dengan Sovjet. 
Pada achirnja - presiden Truman 

menjatakan, bahwa ia benar hendak 
terus surat-menjurat dengan pembe 
sar2 tinggi Sovjet. Tetapi ini akan 
dilakukan dengan -hati2 dan tidak 
perlu dilakukan setjara tergesa2, 
demikian Truman. — Ant. 

  
h 

  

Pemerintah Iran suruh 
tjetak puluhan ton 

| uang kertas? 
:Firma Inggeris ,,Thomas Delarue” 

(pentjetak uGng kertas) telah men- 
tietak beberapa puluh ton uang ker 
tas untuk pemerintah Iran, demiki- 

an diberitakan 'oleh kalangan ke-' 
uangan di London. Kalangan ini Se- 

Djawaban India atas nota-djawaban Amerika 
Ta Perbedaan pendapat mesti ada, katanja 

y EMERINTAH India hari Kemis Pe suatu sbuku, putih” tindakan jang dianggap perlu guna 
jang berisi dokumen? surat-menjurat aritara New Delhi dan Wa- 

Shington mengenai 'masalah perdjandjian perdamaian dengan Djepang. 
»Buku putih” ini antara lain memuat djawaban India atas. penda- 

pat2 pemerintah 
ngambil bagian alam konperensi 

: Djepang di San anne 

Amerika Serikat mengenai penolakan India) untuk me. 
perdjandjian perdamaian | Ta 

Dikatakan antara lain, bahwa DudA bahwa “India “telah berfikir setjara 
bedaan pendapat mesti adanja, seka 
lipun diantara negara2 jang sangat 

sama lain, 
akan tetapi keadaan jang demikian 
ini tidak boleh menimbulkan: rasa. 
dendam, suatu hal jang atjap kali 
mendjauhkan rasa saling mengerti | 
.dan menghalangi usaha bersama. 1 h5 

Selandjutnja pemerintah . India 
mengemukakan, bahwa ia huneg 
Amerika Serikat telah menjataka 
anggapannja, bahwa rakjat  Dje 
pang adalah sependirian dengan pe 
merintah Amerika Serikat dalam 
menghadapi masalah perdjandjian 
Bana ini. Dalam hal ini peme 

ah India merasa menjesal, bah 
Te India setelah. memperhitungkan 

jang meliputi keadaan seka- 
rang ini tidak dapat Meng 
pendirian Amerika. 

    

  

- Mana 'jang tidak 10 
Atas Pengjatagi pihak Amerik: 

    

      

    op. ... Naa pasch Genootschap | 
wp 

tidak logis. ketika mengemukakan 
.pendapatnja mengenai kepulauan? 
Bonin dan Ryukyu jang oleh India 
Cikehendaki supaja dikembalikan ke 
pada Djepang, dan mengenai kepu-. 
lauan Kurile (India dalam hal ini ti 

| India mendjawah, bahwa  pemerin- 
tah India tidak dapat bertanggung 
djawab atas ,,tidak adanja logika” 
jang ditimbulkan oleh persetudjuan 
Yalta. Dalam pada itu. diperingat- 

“Ikan, bahwa menurut  persetudjuan 
Yalta kepulauan' Kurile seharusnja 
diserahkan kepada Sovjet Uni. 

Mengenai mengapa Amerika, bah 
wa ditariknja mundur semua pasu- 
kan asing dari Djepang akan me- 
nempatkan Djepang dalam keadaan 
.terbuka” bagi agressi, India  me- 
njatakan, bahwa suatu perdjandjian 
perdamaian jang pantas pasti akan 

  
dak mengemukakan suggesti apa2), | 

'kepentingan pertahanannja sendiri 
setelah y Uendhan itu ditanda-ta- 
ngani. 1 

Soal Formosa. 

Mengenai Formosa dikatakan, bah 
wa djika, perdjandji an perdamaian 
itu menjatakan dengan tegas, bah- 
wa pulau tersebut akan dikembali- 
kan kepada Tiongkok (sjarat2' 
ngembalian dapat diselesaikan Ka 
lak), maka pernjataan jang tegas 
sematjam itu akan mendjamin sja- 

mur Djauh pada umumnja. “ 
India selandjutnja menegaskan la 

gi, betapa baiknja pendudukan mili 
ter atas Djepang dapat diachiri sele 
kas mungkin, dan menjatakan hara 
pannja dapat selekas mungkin meng: 
achiri keadaan perang antara India 
dan Djepang agar perhubungan per 
sahabatan antara kedua negeri ter- 
sebut dapat, diselenggarakan kemba 
li selekas mungkin. 

Achirnja ,,buku putih” itu: menja 
takan, bahwa pemerintah India ti- 
dak berharap akan menanda tanga 
ni suatu perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang jang isinja berten- 
tangan samasekali dengan perdjan-   memberikan kesempatan kepada. 

Ibil semua 
nesia | 

ae Senter sehknpan? 1 

  

djian perdamaian jang dibuat oleh 

   
  

sehingga pasir beterbangan tidak ke: 

be-j 

  

| tekanannja, 

dan ekonomi 

  

Sin “ 1 . ' 

Bantuan ekonomi kpd 
Indiaakan dihapuskan? 

Diduga, bahyya kaum opposisi Pari 
Partai Republik dalam Senat pada 
hari Djumw'at 'ini akan memberikan 

untuk menghapuskan 

bantuan ekonomi kepada India jang 
telah diusulkan, berkenaan dengan 
penolakan India untuk menghadiiri 

perdjandjiani perdamaian dengan Dje 

pang jg. diadakan di San Francisco. 

Menurut rentjana bantuan militer 
jang diusulkan oleh 

Truman sebesar 814 miljard, India 

akan memperoleh 65 djuta dollar. 

Tetapi kaum Demokrat berpenda- 

pat,'bahwa tindakan Partai Republik, | 

itu akan memperkuat propaganda 

Rusia, jg. mengatakan, bahwa Ame- 

rika Serikat mempergunakan dana? | 
bantuan untuk luar negeri sebagai 
alat untuk memaksa negara? lain 
menjokong politik Amerika, Prarena- 
nja Partai Demokrat akan menen- 

tang usul itu. —Ant.-Rtr. 
Ea 

Sd Pakistan tegang 
lagi : 

Zafrullah Khan menteri L.N. Pa- 
kistan jang mengetuai delegasi Pa- 
kistan ke San Francisco mengata- 
kan bahwa kini antara India dan Pa 
kistan terdapat keterangan jang be- 

“ 

  

Jum pernah begitu hebat seperti pa 
da waktu ini. Tindakan? jang bersi- 
fat mengabaikan dan tidak bidjaksa 
na akan mempunjai akibat? jang 
sungguh2. Ia mengatakan, . bahwa 
India kini masih tetap memusatkan 
pasukan?nja disepandjang perbatas- 
an India — Pakistan, gehingga Pa- 
kistan djuga terpaksa Mengadakan 
pemusatan? tentaranja. — Ant. UP. 

Parsinterview Truman : 

aa 5 Ric di Aa: am 

Sikap Ridgway disetudjuinja 
RESIDEN TRUMAN dalam konperensi pers hari Kemis ini menga 
takan bahwa sikap hemat dari Kongres adalah tidak benar menge 

cnai dipbtongnja bantuan Amerika ke pada Eropa. 
Truman kata ia akan berusaha supaja Kongres membatalkan putu 

| Besarnja bantuan kepada Eropa telah dipotong oleh Kongres lebih- 

| kurang 1090 djuta doilar dari djumlah 8500.090.000 dollar jang diminta. 

| mengumumkan, 
se ang pembom B-29 Amerika pada hari itu 

  

Yaktjutnja mengatakan, bahwa 45 
ton uang kertas, terutama dari 100 
rials, dengan pesawat terbang sudah 

dikirim .ke Teheran. . 
Berita: eraabut menjebabkan ba- 

njak dibitjarakan tentang addnja in- 
Flasi di Iran sedjak krisis minjak. 

Sekalipun wakil di London dari 
Bank Pusat Iran mengatakan berita 
itu sekali-kali tidak berdasur dan: 
bahwa hukum Iran melarang Mitje- 

taknja- uang kertas jang tidak di- 
tanggung dengan emas atau oleh 

|tjadangan uang asing, beberapa ka- 
tangan Hi London menundjukkan, 
bahwa dimuka 'krisis minjak peme- 
rintah Iran setiap bulan menerima 
dari Anglo Iranian Oil Company se- 

besar kira2 230 djuta rials, jang se- 

paronja dalam uang asing. —Ant.- 
APP. ) 

Pembom B29 terus aktip 
Komunike angkatan udara Ameri- 

ka di Timur Djauh pada hari Kemis 
bahwa - pesawat2 

melandjutkan usahanja untuk meng 
hentikan aliran perbekalan2 Utara 
kegaris2 pertempuran Korea. e 

Serangan2 dilakukan terhadap pu- 

sat2 perlengkapan di Sinanju, Sam- 
bongni dan Sinmak, demikian komu- 
nike tersebut. — Ant. AFP - 

Sebulan 
Etjeran 

1 

TAHUN VI: — NOMOR 48 YP 

T 

NGGANAN : 

“dan Luar Kota. 

R. 1 1l.— 

“LA 
Dal 

Kana te aa an Y ” 

. 

| ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom .... R' 0,80 

     

“Kundjungan Presitlen" 
. di Banten 

  

  

Tandjung Priok ke Merak dj. 06.00 

pagi. Dari Merak" rombongan itu 

akan meneruskan perdjalanannja de 

ngan mobil melalui . “Banten ke Se- 

rang, ibukota ' 'karesidenan - Banten. 
“Disini pada sore harinja : 

akan, berpidato dalam rapat raksasa. 
“Selasa pagi jad. di Pandeglang 

si Kehakiman Parlemen, Djaksa A- 
Di Leuwidamar Presiden akan berpi 

dato didepan pemuda. Rombongan 

tsb. ditunggu kedatangannja kemba- 

lidi Djakarta tg. 5 Sept. jad. 
  

Parlementaria 
Kemarin pagi Parlemen telah: me 

'ngadakan rapat tertutup , untuk 

| mendengarkan laporan seksi luar ne 

geri Parlemen mengenai perdjandji 

an perdamaian dengan Djepang. 

Dalam rapat itu antaranja telah di- 

putuskan untuk minta kepada Peme- 

Tn agar pada rapat pleno hari 
, Pemerintah memberikan kete- 

tesijan tentang naskah terachir per 

djandjian perdamaian dengan... Dje- 

pang tsb. dan sekitar 'keberangkat- 

an delegasi 

Cisco. 

  
Ag 

.wa Pemerintah baru bersedia membe 
rikan keterangan seperti jang dimak 
sudkan oleh Parlemen-itu pada .hari 
Senen jad. Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa keterangan Pemerintah ten- 
tang penangkapan2. jang semula 
akan disampaikan dalam rapat tertu 
tup Parlemen pada hari Senen jad 
atas permintaan seksi Kehdkiman 

Parlemen tidak dilangsungkan. Seksi 
Kehakiman Parlemen menghendaki, 
agar terlebih dulu diadakan rapat 
kerdja mengenai soal itu antara sek 
si Kehakiman Parlemen Djaksa A- 
gung dan Menteri Kehakiman. Demi 
kian djuga tentang rapat pleno ter- 
buka Parlemen untuk mendengarkan 
laporan seksi dalam negeri Parlemen 

mengenai 
mula akan diadakan pada hari Senen, 
tidak djadi dilangsungkan. Hal ini 
disebabkan karena seksi dalam nege 
ri Parlemen belum siap dengan lapor 
an itu. Bilamana rapat itu akan di- 

adakan, masih akan ditentukan lebih 
landjut. — Ant. 

: Kana P.W.i. Pusat di 
Jogja 

ri Djakarta. 
Ha tiba Ten ini Jogja Ket 

P.W.I. Pusat sdr. Djawato utk me- 
ngundjungi konperensi' wartawan2 
Djawa Tengah jang akan dilang- 
sungkan nanti malam di:press-room. 

  

  

“Pertahanan Amerika- 
& 1 Filippina ditanda- 

tangani 
Dengan disaksikan oleh presiden 

Filippina, Elpidio @uirino, dan pre- 
siden Amerika Serikat, Harry Tru- 

man, pada hari .Kemis djam 16.00 
GMT ini Amerika Serikat dan Filip- 

pina menanda-tangani persetudjuan 
pertahanan bersama. 
Pemimpin delegasi penanda-ta- 

ngan untuk Amerika Serikat ialah 
menteri luar negeri Dean Acheson 
dem untuk Filippina menteri luar 
negeri Carlos P. Romulo. —Ant.-UP. 

” 

di Washington, Wellington Koo, me- 
'Injatakan pada hari Rabu, bahwa pe- 
merintahnja kuwatir akan keselamat 
an warga-negara2nja di Indo China 
“berkenaan dengan kemungkinan ada     nja aksi militer RRT disana. 

Bn. m2 selesai Kain 
“ Miipiter gerombolan belum terbasmi sama sekali: 
K EMARIN sore telah tiba di Jogja pasukan? Bn. H2 jang habis men 

djalankan tugasnja didaerah Gerakan Banteng. Kedatengan pasukan 

tadi agak terlambat, karena ada kerusakan lokomotipnja. Para pembe- 

sar? militer jang nampak menjambut kedatangan itu ialah Makanan Su- 

harto dengan stafnja serta opsir? da.ri C.P.M. dan K.M.:K. 

Rombongan musik militer meriah 
kan"kedatangan' bataljon tsb. mulai   

rat2 bagi penjelesaian masalah 'Ti- 

"dari turunnja pasukan2 tadi dari ke 

aa 

Amerika. Dikemukakan pula hara- 
pan India untuk dapat bekerdja ber 
sama dengan Amerika Serikat da- 
lam segala usaha jang menudju ke 
arah perdamaian, — Ant-AFP. 

  

Pers RRT pudji sikap India 
Pers RRG ihari Kemis memudji2 

keputusan India. untuk tidak 'kut 
sertandalam..konperensi perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang di San 
Francisco sdbagai suatu Maura 

jang bidjaksana. 
Harian ,,People's Daily” jang Ta 

bit di Peking menjatakan, bahwa 
tindakan jg. diambil oleh India dam 

Birma pasti akan disetudjui oleh se- 

rakjat Asia, karena rentjana 
perajandjian perdamaian dengan Dje 

pang buatan Inggeris dan Amerika 
merupakan , suatu rentjang untuk 
membuka djalan Ikearah | perang 

agressi baru. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
negara2 jang menghalilirt konperen- 

si San Francisco mungkim akan da- 
pat Wikemudikan oleh kaum imperi- 

alis Inggeris dan Amerika untuk me 

nanda-tangani pendiandjian “itu de- 

“3 

Achirnja dikatakan, bahwa Tiong- 
kok, Rusia dan India dengan djum- 

lah. penduduk jang melebihi separo 
djumlah penduduk dumia Hengan te- 

gas menentang perdjandjian perda-   
Pb SAE AN KABAR Bea TA Mela Pena 3) 
Ck) | 2 £ en GE Ka 

maian itu, —Ant:- UP 

: 

    

reta-api sampai berangkatnja mehu- 
dja ke Benteng, bekas Fort Vredes 
burg. 

Sesampainja. disetasiun Tugu oleh 
komandan. Bn. 412 Kpt. Marsudi di- 
serahkan surat timbang terima kepa 
da Overste Suharto. 
Selesai penjerahan, pasukan kemu- 

dian menudju-ke Beteng. Sepandjang 
djalan banjak orang menjaksikan ke 
datangan pasukan Bn. 412. 

Dalam pembitjaraan KR) dgn. 
salah seorang opsir dari bataljon tsb 
diperoleh keterangan, bahwa bebera, 

pa hari sebelum pasukan itu ditarik 
kembali ke Jogja mereka mendapat 

gangguan dari gerombolan D.I. da- 
lam. daerah ketjamatan “ Tondjong. 
Pada tg. 83-8 jl. beberapa peleton 
Darul Islam memasuki sebelah utara 
Tondjong dan  diSambut oleh pa- 

sukan Bn. 412. Dalam pertempuran 
itu pihak mereka menderita “korban 
'11 orang, sedang korban dipihak ten- 
tara kita seorang hilang. 

Pun gerombolan2 mereka mengada, 
kan pu# pembunuhan? (sluipmoord) 
terhadap pemuda2 desa:jang aktip 
membantu pihak tentara: kita ser- 

ta orang2 pemerintah. "Tapi dewasa 
ini, demikian opsir itu, keadaan te- 
lah banjak berkurang dan keamanan 
serta ketenteraman PAR diperta- 

hankan, 
5   

ngan mengabaikan tuntutan? Sovjet. j 

|# Banjak pendjual2 (Djawa : ball) 

SUNGGUH? aan 

dipasar Beringhardjo. kemarin totik- 

tu. penduduk sedang ribut karena 
Lhudjan abu, saling “berpamitan aan 
memaafkan karena dikira skijamat” 

dan tidak akan berdjumpa lagi. 

    

M0. 0 

an 

Hari Sana tg. 3 Sept. jad. Presi- | 

siden Sukarno akan berangkat dari 

Presiden . 

ajuga akan diadakan rapat raksasa. . 

Indonesia ke San Fran- .. 

Sementara itu didapat kabar, bah 

pemilihan umum: jang se - 

2 

— Duta besar Tiongkok Nasionalis 
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napa. ratus kota seluruh 
An Manan Tn 

: 
“rang adalan ya jang terbanjak mengi- 

  

jon Djawa Tengah dan Timur, 

Se-. 

am bangsa | 

Le long Ba 4, se- 
asing serendah2nja 

  jan. Naked tni tenaga Na 
mempunjai kewadjiban untuk bek Es 
dja guna na negara.    

  

etapi meminta adanja peraturan 
pen, 

jan sadja untuk semua ahli, ajaaa 
ahli bangsa Indonesia. 

5. Musirin (PKI) menjokong wa 
mosi'dan menitik beratkan pidatonja |   . peraturan B.A.G. 

pemerintah tidak mau 
1 eratur an itu, me- 

Pe pemerintah 
sychose kekurang- 
Pembitjara menge- 
erangan ketua pa- 

niti rus: aga asing kepada 
pers, bahwa tundjangan sebenarnja 

ak didasarkan pada keahlian te- - 

  

: naga2 'asing itu, tetapi pada kesedi- 
.aan mereka bekerdja dinegeri ini 
Selandjutnja Iwa mengeritik, bahwa 

5 peraturan itu memberi kesempatan 
|untuk memberikan tundjangan isti- 
mewa kepada yaptp12 bangsa Be- 

2. Asi din 
kakan perbedaan2 besarnja tundjang | 

  

dan Indonesia | seri ini. Sebagai 
tjontoh ia terangkan mengenai ra- 

jang 
bagi tundjangan anak pegawai In- 
donesia minimum R 20 dan maksi- 
mum R 50. tiap 'anak, sedang bagi 
anak pegawai asing tiada dengan 
minimum, tetapi maksimum tiap 
anak R 98,—. Iapun chawatir tena- 
ga2 bangsa sendiri jang ahli lama2 
“akan lari dari djabatan2 pemerintah, 

karena diperbeda2kan dengan tena- 
ga asing. Dalam hubungan ini ia 
kemukakan, wa Indonesia Ta 

| mempunjai Ik 60 'insinjur. 
3. Sahetappy Engel (Demokrat) 

  

    
1 dengan 

d: -seterusnja. 
2 da daan prinsipieel antara tenaga asing | 

sehagai satu2nja jang membela per- 
aturan no. 10 itu menolak usul mosi 

alasan a.l: 1. Sistim kontrak 
akan lebih mahal daripada sistim 

aturan no. 10, “karena kontrak 
: kedua akan lebih mahal dari kontrak 
pertama, kontrak ketiga lebih mahal | 
lagi dari kontrak kedua, dan begitu 

.2. Memang ada perbe- 

dan tenaga Indonesia, tenaga asing   terutama mendasarkan pertimbang- 
  

   

    

   
    

  

    
    

    

   

   

  

   

    

  

   

   

   

  

   
     

    
     
   
    
    

     
      
   
   
   
   

  

   

    
    

    

  

   

     

  

    

      
      
   

  

    

  

   

   

      

    
    

   

   

  

    
   

    

        
   

      

   

   

  

    

   
    
   
        

   
   

  

    
    

  

      

: dengan susunannja Sbb: 
Fe 

| Anggota2 Wakil dari: 

Iugenai dihitangkannja kemungkinan 

Kornisi latakparulonan 
| Pharmaco-Therapie 

i Gina: melengkapi usaha - persedia 
an obat-obatan. dengan  sebanjak 
mungkin jang diperbuat dengan ba-. 
ihan2 dari “Indonesia, Pemerintah te- 
lah membentuk sebuah Komisi Inter 
departemental - .Pharmaco- Therapie | 

Ketua Menteri Kesehatan, Wk. Ke 
« “tua Sekretaris. Djenderal Kementeri 
(an Kesehatan, sekretaris Drs. Looho,. 

Kementerian: 

Pertahanan, “Perekonomian, Pertani 
Lia jan, Aa Tp dan Keuangan... 

  

  

“hg yi baju Ta” 
Short ibu gi aanggana, (Bo- 

gor) beberapa hari Ta . melahir- 
kan seorang anak “bertangan 
“dan berkaki 4, bertaasn dua, berke- 
“pala satu, sedang bagian “belakang 
kepala itu mengarah2i pula rupa 
muka. Kupingnja tiga. 

Baji tsb: lahir setelah 6 bulan aa 

at kandungan. Tidak diterangkan | 
Ter baji itu Iidap terus. Ant. 

“&   

Indonesia akan Kerak 
ke Barat 3 2 

. Pa Sit Kata »London Times”. 

Lakon mhondon Times” jang ter- 

bir hari Kemis menjatakan, bahwa 

| kini makin ondong ke 

/ mentjari ban- 

inju. Dikatakan, bahwa 
lonesia telah menim- 

k jewa di Rangoon ketika me- 

uk tk mengikuti dje 
untuk tidak ha- 

Kanaan dira- 

sr rw 
: djic mn gpp ema dengan Diepang | 
ang 'akan ditanda-tangani “di San. 

Francisco manti il alah: serupa 

dengan keberatan? Birma, jani me- 

embajaran penggan ti kert 

  

  Mean PA -Rtr. 

yn 3 5 | 

landa”. RN , (buruh) mengemu- | paja ahli2 bangsa Indonesia lari ke- 

an seen bagi para pegawai asing | 

pada ketjurigaan, 
asing bekerdja disini dengan mak- 
'sud2 tertentu jang tidak .mengun- 
tungkan negara, 

6. Kobarsih (Buruh) menentang | 
tadjam pendapat Engel, dan mene- 
gaskan bahwa mosi memang tidak 
sadja berdasar “pertimbangan sosial 

| ekonomis, | tetapipun atas pertimbang 
ani politik pembangunan. Djika peme 
'rintah tidak menghargai pegawai 
“ahli 2 MA EKA akan lari beker- 
| dja. pada..m pe2 asing, dan ini 

-dap usaha pembangunan. Ia mendak- 
wa Engel sengadja mengarahkan su- 

| perusahaan2 asing. : 
Kemudian Mr. Iwa atas nama, pe- 

ngusui menerangkan tidak keberat- 
an atas tambahan dari Suparno cs 
dengan pengertian, bahwa peraturan 
pengganti peraturan no. 10 itu harus 
berupa undang2 atau angega daru- 
rat. 

| Atas pertanjaan menteri Suroso, 
|anggauta : Suparno menerangkan, 
'bahwa jang dimaksud dengan ahli 

ga tenaga2 administratif tidak bisa 
dipandang sebagai ahli, 
djangan2 terhadap mereka menurut 
peraturan no. 10 jang sudah terlan- 
djur harus ditjabut, artinja mereka 
tidak diberi lagi tundjangan2 itu se- 

bagai sesuatu ,,overgangsbepaling”. 
— Ant. NN : 

600 Mr Kalbar 
| dikeluarkan. 

WARTAWAN kita dari Purwoker 
to mengabarkan, bahwa baru? ini se 
'bagian besar dari 600 tawanan dari 
interneringskamp staf K Kalibagor 

di Sukaradja (Banjumas) akan dike 
luarkan pada axval September jang 
akan datang ini. Sedanz-sebagian ke 

tjil atas kebidjaksanaan pemerintah 
belum dibebaskan, karena menurut 
keterangan pihak jang berwadjib 
masih adanja - antjaman? terhadap | 
mereka, bila akan kembali ketempat | 
nja. Didapat kabar selandjutnja, bah 

| wa mereka diperbolehkan keluar, bi 
la mau ditempatkan didaerah2 lain. 

  

Peragalidahan dan tang- 
kapan di Kedu masih 

- berdjalan 

Berita jang didapat di Magelang 
“tentang tangkapan sebagaimana te- 
lah diberitahukan tempo hari, orang- 
orang jang bernama Arso anggau- 
ta 1» P.D. kota dan Trihakoso Sobsi 
tidak ditangkap. Semua jang ditang 
.kap pada tgl. 20 Agustus jl. sudah 
dimerdekakan kembali, ketjuali ma- 

sih ada beberapa orang jang menu- 
rut keterangan dari berwadjib belum 
“selesai pemeriksaannja. 

. Pada tanggal 27 jl. dikantor Ge- 
kaan Tani daerah Kedu oleh pihak 

“polisi negara dan PM telah dilaku- 
kan penggeledahan semua surat2 di 
periksa, berupa buku sedjarah orga 
'nisasi tani dan turunan surat jang 
dikirimkan kepada B.T.I. dan S.T.LI. 
dibawa kekantor polisi. 

Selain itu sekira djam 6.30 pagi 
dirumahnja J. Sumadi ketua tjabang 
Pe Ba merangkap. kepala sekolah 
S.M. ,,Pendowo" dan anggauta DPR 

1 DS kota dibawa kekantor, Djam 8,30 
pagi J. Sumadi dimerdekakan kem- 
bali diperbolehkan pulang kerumah- 
nja. Dengan alasan apa ditangkap 
dan digeledah rumahnja, katanja J. 
Sumadi, polisi tidak Waka memberi 
keterangan. PAN 

- ' Indon    

tasan Penjakit Rakjat. 

Usaha pembrantasan ' frambosia 
itu telah “dilakukan didaerah Jogja, 
Tangerang, Purwakarta, Ngandjuk, 
Gersik, Bondowoso, Padang dan Ta 
panuli, dan kini sedang dalam .ren 

Dr. kodiat 'katakan, bahwa Ya 

bawa hasil djauh lebih baik ialah 
'penicillin, tetapi jang harganja sa 
ngat mahal, jaitu tiap botol ketjil 
“berisi 10 cc R 40,—, jang hanja tju 
kup dipakai utk menjuntik 2 orang 
dewasa dan seorang: anak ketjil, Haa 
sing2 4 cc dan 2 ce). 

Dapat dihitung berapa biaja seba 
gai harga obatnja sadja jang perlu 
dikeluarkan untuk  menjuntik pulu   

“hakekatnja TEAr sabotage terha- 

ialah ,,uitgesproken experts”, sehing 

dan tun-: 

zanti sedemikian rupa, sehingga 8 
| hanja didasarkan pada satu peratur- | 

bahwa tenaga2 !' 

Tn 

  

film dan -bintang2 film jang tjantik 

perti n “nan ra 

  

   

  

    

s3 DERBY. Pep 9LLYWOOD. 
eyaksan kira, bahwa penduduk Hol:ywood hanja. kenal gedung? studio- 

molek dan Tengsing, tapi-dalam Ta- 

pangan SPL pun mereka. tidak maw ketinggalan. Kalah satunja jang   Me oleh penduduk kota film 4 itu jalah derby (patjuhan kuda) se- 

& gambar diatas. 
  

p 
inja menimbulkan akibat jang besar 

dasar hukum” Gpeneaan hagi pe 
rintah itu? : 

“Apakah pemerintah mengisjafi se 
penuhnja bahwa pedagang2 buku 
Indonesia sangat. lemah modalnja 

“dan masih bakung kuat ONE aDiSarA 
nja? , 

kobian Den nh mengetahui 
bahwa penurunan harga buku2 luar 
negeri itu mengakibatkan lumpuh 
nja penerbitan buku2 dalam negeri? 

Apakah pemerintah mengetahui 
bahwa diantara buku? luar.negeri 
itu termasuk djuga buku2 dalam 

bahasa Indonesia, baik jg dikarang 
dan diterbitkan oleh penerbit2 luar 
negeri, maupun jang dikarang oleh 
pengarang2 Indonesia dan diterhit 

Ikan oleh penerbit2 asing atau pener 
bit2 tjampuran ? : Ri 

| Apakah pemerintah menginsjafi 
bahwa penerbit2 Nasional masih da 
lam zaman pertumbuhan jg sangat 

teriil? — 

diperlambatnja penjelesaian soal ini 
akan memperbesar “ kerugian jang 
harus dipikul oleh pihak2 jang ber 
seugkutan, dan berarti pula kerun 
tuhan bagi pedagang2 dan penerbit2 

   

| buku Nasional Tenan lemah.ke 
uangannja itu. — 

Ben aga 

Pasar hasil bumi di 
Semarang 

Notering mengenai harga2 hasil 
bumi dalam perdagangan besar di 
Semarang jang “dikerdjiakan oleh 
Kantor Makelar kombinasi ,Dunlepp 
& Kolff — Gijselman & Steup -“ L. 
W. Hartog” hari kemarin jang ditri 
ma oleh Wartawan K.R.. Semarang 
ada sebagai berikut: 
Kapok C: nom.. 630,— Bidji Bak: 

pembeli 35, pendjual 40, semuanja ti 
dak berikut karung. Kopi Robusta 
Kampung GB no. R. 490,—  idem 
kwal. Ond. WIB R. 640,— (n.o.). — 
Kedele: kwal. p.m.i. kedjadian R. 
207,50 (Djember), idem hitam pen- 
Mi R. 190,—. Gaplek: pendjual R. 
45,— tidak dengan karung. Djagung 
(putih) : pembeli R. 112,50, pendjual 
R. 145,— 

R. 1780,— pendjual R. 1800,— . Ka- 
tjang tidak kupasan: pendjual R. 
135,— kupasan tidak disorteer: pen- 

pembeli R. 175,— kupasan disorteer 
Srampangan: pembeli R. 255,— (se- 
muanja OVHIP). — katjang merah: 
kedjadian R. 142,50, katjang iajo: 
pendjual R. 270,—. Gula kwal. SHS 
pembeli R..265,— pendjual R. 267,50. 
Kwal. HS: pendjual R. 232,50 (se- 
muanja setiap karung dari 102 KG): 
Karet: RMA Sheets I nom. R. 6,60, 
idem RMA Sheets IL R. 6,40 (semua 
nja e.k. ready). Beras: selalu tak   

Usaha amburontetan frambosia: 

an 1.500, 000 Orang diperiksa 
: 0... 80.000 disuntik 

Y ALAM usaha membrantas satu. daripada penjakit?2 rakjat diseluruh 
, jaitu frambosia (pat ek), 1.500.000 orang hingga kini te 

lah di riksa,. dan 80.000 jang sudah disuntik. Diantaranja 
kenjataan sembuh menurut pemeriksaan lahir ada kira2 7074. Demikian 
a.l diterangkan oleh Dr. Kodiat dari og nan 2 an dan Pembran 

tjana akan dilakukan pal di Bali 
| dan 'Bandjarmasin. | 

jang digunakan sebelum perang ia 
lah neosalversan, jang mengandung. 
bisa. Kini jang dipakai dengan mem: 

ada notering.. 1 

jang sudah 

“han ribu orang itu. Tetapi untung, 
kata Dr. Kodiat, penicillin didapat 

bangan PBB liwat Unicef, sedang 
bantuan advis mengenai' soal2 me 

dis dan tehnis didapatkan dari WHO. 
Jang dikeluarkan oleh Unicef untuk 
pembeli obat guna Indonesia seta 

Kodiat, sedang orgkos2 jang diguna 

kan didalam negeri dlm usaha pem 

diri oleh Pen aan ana 1.500.000 
rupiah. 

Dapat Akan, bari Dr. Ko- 
diat dari Lembaga Penjelidikan dan 
Pembrantasan Penjakit Rakjat jang 
berkedudukan di Jogja itu, datang 
di Bondowoso dalam penindjauan 
usaha pembrantasan frambdsia didae   rah ini, disertai oleh Dr, Sardadi, —- 
Ant, 

nja dan pedagang? buka Indonesia chususnja. Bahkan djuga perintah 
itu mengakibatkan lumpuhnja penerbitan? buku didalam negeri. Demiki 
an keterangan anggota DPR-RI Z.A. Ahmad dalam Pa ke 
pada pemerintah,. kemudian ditanjakannja: 

Peraturan apakah jang mendjadi | 

Akibat penurunan harga buku LN. 
— Penerbitan2 buku didalam negeri men- 

(001 djadi lumpuh? 
ERINTAH bahwa Waia buku? sekolah dan iimijah dari luar negeri 4 
harus diturunkan harganja separoh dari harganja dahulu itu kabar 

NX 1 

dikalangan pedagang? buku umum 

5 & 
  

Bupati, Patih dan Wedo- 
no Indramaju ditangkap 
Dari Bandung dikabarkan, bahwa 

Rebo jl. telah ditangkap oleh pihak 
berwadjib. Dengan penangkapan ini, 
maka djumlah. orang jang sekarang 
telah ditangkap didaerah Indrama'ju 
dan Tjirebon jang berhubungan dgn 
instruksi Djaksa Agung ada 9 
orang. Diantara mereka ini terdapat 
al. Patih Iniramaju, Wedana Indra 
maju, Wedana Djatibarang, bebera: 
pa Tjamat, kepala djawatan pene 
rangan Tjirebon jang bernama Dami   

memerlukan antenna moril dan ma | 

“Achirnja Ahmad ilatan, bahwa 

ea kwal, Zanzibar pembeli ! 

“Janda sendiri ada kesanggupan utk 
i mendirikan bank 
“Indonesia setjara tjampuran. Bank 

djual R. 225,— kupasan disorteer: 

kan pleh pemerintah kita dari sum' 

hunnja ada 1.500.000 dollar, kata Dr. | 

brantasan penjakit jang dipikul sen“ 

ra dan seorang anggota DPRDS Pra 
pinsi Chamdie Indradjaja. Dikabar 
kan, bahwa Chamdie telah melolos 
kan diri. — Ant. 

100 Djuta rupiah 
    Untuk Pee sertipikat 

devisen. 
Untuk barang-barang jang dibu- 

tuhkan oleh Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan terdiri 
(dari alat-alat peladjaran, alat2 kan- 
tor dan kitah2 umumnja jang masih 
harus dibeli diluar negeri, diantara- 
nja: kitab tulis, kertas, instrumenta- 
ria, alat? teknik dan mesin, untuk ta 
hun 1951, Pemerintah telah menjedia 
Ikan bi aja Sebesar R. 100.000.000 (se 
ratus miliun rupiah). 

“ Selandjuftnja guna pembajaran bia 
ja para pegawai jang mendapat stu- 
die-opdracht atau mendapat tugas 
istimewa diluar negeri dan untuk ke- 

perluan mahasiswa jang dikirim ke- | 
tuar negeri disediakan R. 3.000.000.— 

  

OKOK dasar kesukaran dalam Pp 

Dalam hubungan ini 'ia kemuka 
kan bahwa beberapa bank jakni di 
Djerman, di Suis dan di Negeri Be 

bersama bangsa 

di Djerman sanggup tidak sadja me 
ngirimkan uang, melainkan djuga 
tenaga2nja. « 

Hubungan antara buruh dan 

pengusaha. 

Suchjar terangkan pula, bahwa 
berkat adanja Stichting van Arbeid, 
jakni suatu badan jang terdiri dari 
Sarekat2 Pengusaha dan Sarekat2 

Buruh, segala pertjektjokan antara | 
buruh dan madjikan dapat diselesai | 
kan dengan damai. Kalau diantara ' 
kedua fihak ini didalam badan tadi | 
belum ada. persesuaian, maka soal 
perselisihan dapat dikemukakan lagi 
pada jang dinamakan Sociaal Econo 
mische Raad, jakni suatu badan di 
mana turut duduk, selain fihak bu 
ruh dan madjikan, pun fihak peme 
rintah. 

Ia katakan, bahwa di Eropa Barat 
sebenarnja tidak boleh dikatakan 

rada per dag angan dan pengusahaan 

jang bebas, karena adanja ,,sociale 
voorzieningen” jang - diadakan oleh 
Pemerintah. Segala sesuatu menge 

nai hubungan buruh dengan peker 
djaannja, misalnja - tentang libur, 
naik gadji, pensiun, tundjangan buat 
anak2, dan sakit, ditetapkan oleh 

| Pemerintah. , 

  

Dalam soal merentjanakan, 
Indonesia tidak kalah.   Suchjar katakan djuga, bahwa In 

.donesia dalam soal planning atau 
rentjana maupun schema2 tidak ka 
lah dengan negeri2 di Eropa Barat. 

Ia, berkesimpulan bahwa kita dalam 
langkah2 kita djangan terlalu berpe 
gang pada statuten, akan tetapi le 
bih memperhatikan penjelenggaraan 
sesuatunja. 

Bagian? baru pada DEIP. 
Mengingat kepada hubungan2 jg 

telah ia lakukan di Eropa Barat itu, 
maka pada DEIP akan diadakan ba 
Na ,Hubungan dengan Luar Nege 

Selain itu akan diadakan pula 
bean Penerangan tehnis dan biro 
informasi”. 

| Lain? oleh2.     Dalam membitjarakan hasil2 per 

K 

Pertemuan tanpa sambutan 
-Disesalkan kaum buruh berpo itik, kata Marzuki 

KEMARIN pagi dipendopo Kepatihan telah diadakan pertemuan an- 

tara serikat? sekerdja, serikat buruh dan Djawatan Perburuhan 
LD... Jogja, jang dipimpin oleh Prodjolalito. 

Dalam pertemuan tadi diadakan 

pendjelasan2 mengenai soal2 sekitar 
gerakan buruh dewasa ini. Hal itu 
(dipandang perlu berkenaan dengan 

adanja rasa keragu2an dikalangan. 
Demikian Mar- | 

Diantaranja: 

kaum buruh sendiri. 

zuki dari perburuhan. 
malah terdapat pula organisasi? bu- 

ruh/ serikat sekerdja jg. akan mem- 
bubarkan organisasinja. Rasa ragu2 
dan takut disebabkan adanja penang 

kapan2 terhadap orang2 jang erat 
hubungan -dengan kaum buruh, dan 
termasuk golongan kaum kiri. 

Dinjatakan oleh pembitjara tin- 
dakan jang berwadjib itu hanjalah 
ditudjukan kepada perseorangan. Ma 
ka dimintakannja,. agar organisasi 
buruh terus berdjalan melandjutkan 
perdjuangannja menurut djalan jg. 
tidak melanggar: hukum. 
- Marzuki menjatakan penjesalan- 
nja, bahwa dalam organisasi buruh 
para anggotanja tidak mengerti tja- 
ra perdjuangan mereka dalam nega- 
ra. djadjahan dan negaranja sendiri. 
Dan merekapun tidak mengerti per- 
bedaan antara gerakan serikat bu- 
ruh dan partai. Gerakan buruh sela- 
Iu ikut tjampur dalam soal2 politik. 

dengan aktip, serta memperdjuang- 
kan soal2 Irian, K.M.B. dll. oleh pem 

'Ibitjara disesalkan. Maka olehnja di- 
kemukakan dengan tandas, agar se- 

rikat2 buruh djanganlah aktip da- 
lam politik jang berarti akan mele- 
mahkan atau merobohkan Pemerin- 
tah sendiri. 

Maka di Jogja menurut basa ta 

ra akan diadakan kursus: (USM ba- 
gi kaum buruh. 

Dalam pertemuan itupun diumum- 
kan, bahwa di Jogja telah diadakan 
penggabungan kantor perburuhan 
dengan nama Kantor Penjuluh Per- 
puruhan: 

Para hadlirin menjatakan penje- 
salannja, karena . dalam pertemuan 

tadi tidak diadakan sambutan2 pada 
hal diantara wakil2 buruh, serikat 
sekerdja dalam pertemuan itu akan 

mengemukakan pula pendapat2nja 
masing2. : 

  

Paberik kertas di Jogja 
atau Bandung? 

' Paberik kertas merang halus jg 
diharapkan akan dibuka didaerah 
Mojudan: Jogja dalam waktu jang 
pendek, menurut kalangan Djawatan 
Kemakmuran" Daerah, terpaksa di- 
tunda, karena dari pihak “ panitya 
persiapan paberik sendiri hingga ki 
ni belum ada ketegasan dan kepas 
tian. , 

Ada suara2 jang mengharapkan 
akan memindahkan paberik itu ke 
Bandung, tetapi ada pihak? lain jang 
memper tahankan di Jogja.» 

Seperti diketahui, paberik itu akan 
dipimpin oleh Djamal Ali dari SPS, 
sedangkan mesin?2nja akan menda- 
pat pindjaman dari Djawatan Kemak 
muran Daerah, tetapi kini jang men 
djadi kesulitan kabarnja soal2 tena- 
ga2 untuk Me an (ahli2) 
dan beaja. 

EKONOMI 

Uang pangkal kesukaran perkem- 
bangan perusahaan2 Indonesia 

perkembangannja bagi perusahaan? 
Indonesia adalah kekurangan uang, demikian Suchj jar Tedjasukmana 

dari DEIP dalam tjeramahnja tentang kesan? perdjalanannja ke Kropa' 
Barat jang didengarkan oleh Ik. 15 orang pengusaha dan pedagang In 
Gonesia di Djakarta kemarin malam. 

temuan jang ia adakan dengan bebe 
rapa fihak, Suchjar 'mengatakan pu 
la, bahwa soal tjampuran dalam ber 
usaha ini dapat kiranja dipikirkan 
bagi perusahaan pertengahan. Ia, ke 
mukakan, bahwa ada' suatu pabrik 

pembuat bahan? pemasak kulit ber 
Sedia mendjual mesin2 jang ia tidak 
pakai. Acasia di “Indonesia banjak 

terbuang, dan pendirian sebuah pa 
brik pembuat bahan pemasak kulit 
ini akan memberi kemungkinan2 be 
sar bagi pengusahanja. Kapal2-pan 
tai banjak jang mau menjewakan 

nja, kalau belum dapat dibeli oleh 
pengusaha Indonesia sendiri. 

Djuga  perasuransian ' berminat 
memperluas usahanja di Indonesia: 
Para pedagang dan pengusaha di 
Djerman besar sekali keinginannja 
untuk berhubungan dengan impor 
tur atau exportur Indonesia dalam 

iubungan dagang. Demikian pula 
mereka ingin sekali supaja perusa 
haan2 Indonesia mendjadi agen2 ba 
gi hasil pabrik mereka di Indonesia. 

Dalam hubungan ini ia kemuka 

kan betapa tertib sudah keadaan di 
Eropa. Barat: Orang disana beli su 

raikabar misalnja, diambilnja sadja 
jang ditempatkan ' disuatu medja, 
dibajar harganja, dan tidak ada jang 

berpikir untuk melaksanakan suatu 
ketjurangan dalam soal ini. Kalau 

orang naik trem atau bis, betapa 
teraturnja. Memang banjak dalam 
kehidupan Barat itu terdapat hal2 
jang buruk, akan tetapi jang 'baik2 
kiranja dapat kita tiru djuga. 

Kamer van Koophandel sudah 
kurang diperhatikan. « 

Berbitjara tentang ' Kamer2 van 
Koophandel (Lembaga Perniagaan) 
di Eropa Barat, Suchjar mengata 
kan, bahwa badan? itu sudah lebih 
menjerupai kantor2 setengah resmi. 
Pegawai2nja bekerdja sudah seperti 
pegawai2 negeri, sehingga  populari 
teitnja berkurang. Konperensi Inter- 
nasional dari Kamer van Koophandel 
di Lissahon baru2 ini adalah djuga 
untuk mentjari djalan supaja ba 
don? ini dapat dihidupkan kembali. 

Jang merupakan djiwa dari dunia 
perusahaan2 adalah sarekat2 perusa 

haan jang memperdjoangkan ma 
sing-masing — kepentingan nasional 
nja. —- Ant, 

  

Sidang Dewan Pemerintah Kota- 
pradja Kemis malam jl telah mem- 
bitjarakan soal masalah kepegawai- 

an untuk: Djawatan2 — Pekerdjaan 
Umum dan Sosial jang hingga kini 
belum mendapat ketentuan keduduk 
an. 

Seperti diketahui, dalam penjerah- 
an hak2 otonomi kotapradja dari Pe 
merintah daerah, soal pegawai hing 
ga kini belum ada kepastiannja, se- 
hingga pegawai2 jang mengerdjakan 
didjawatan2 baru kotapradja, masih 
bersifat pindjaman dari pemerintah 
daerah, 

  
Kantor Dana Pensiun dja- 

di Kantor Pusat. 
Kantor Dana Pensiun Kementeri- 

an Keuangan di Jogja menurut kete- 
rangan jang mengetahui, kini telah 
ditetapkan sebagai Kantor Pusat Da 
na Pensiun. Sedangkan Kantor Da- 
na Pensiun di Bandung telah dilik- 
widasi sedjak bulan Djuli jl. 

Kantor di Bandung kini hanja ber- 
sifat menjelesaikan “bekerdjaang “ig 
belum selesai, terutama mengenai 
pensiun2 bekas pegawai Hindia 'Be- 
landa dan RIS. S3 

Selain dari itu, tentang penetapan 
Pusat Kantor Dana Pensiun dike- 
mudian hari mungkin akan ' pindah 
kelain tempat dari Jogja. 

' Penjelenggaraan "GP 
Agustus” Kotapradja 

klop 
Ketua Panitya 17 Agustus Kota- 

pradja Dalhar Maksum menerang- 
kan, bahwa menurut laporan2. jang 

: telah diterimanja, penjelenggaraan2.. 
perajaan 17 Agustus jl. jang -hersi- 
fat pasar malam, hiburan rakjat dan 
Sebagainja, pada umumnja tidak ru 
gi, dalam.soal2 keuangan. 

Pos2 pengeluaran dapat ditutup. 
sedangkan keuntungan dapat diang- 
gap tidak ada sama sekali. 

Seperti diketahui, modal perajaan 
17 Agustus kotapradja baru? ini, se- 
banjak. R. 35.000,-— 

DPR Kotapradja desak 
: P4 

Baru2 ini DPR. Kotapradja Jogja 
karta mendesak kepada “P4 supaja 
pertikaian buruh hotel Garuda de- 
ngan direksi Grand Hotel de Djokja 
diselesaikan sedemikian rupa, - se- 
hingga dalam bulan September '51 te. 
lah ada ketentuan. Desakan tersebut 
dikirimkan dengan perantaraan de- 
putasi DPR Kotapradja. PEBNAAN 
berita jang kita terima. 

Diantar kemudian di. 
rampas! 

Kemarin dulu malam kira2 djam 
21 dikebun Pak Kartoprawiro' Tu-' 
kangan telah diketemukan seorang 
pemuda umur Ik. 18 tahun dalam ke 
adaan diikat dan disumbat mulutnja 
dengan sebuah sapu tangan. Oleh pe 
ngurus R.K. pemuda diserahkan ke- 
pada jang berwadjib. Menurut kete- 
rangan pemuda tsb. bernama Otong 
peladjar S.M. asal dari Tjiara- tjon- 
dong Bandung, sedang katanja baru 
sadja datang di Jogjakarta dengan 
KA. djam 18 untuk mentjari adiknja 
jang bernama Tjietjiek. Katanja mu 
la bertempat tinggal dikampung Le- 
dok Tjode. 

Selandjutnja diterangkan, oleh 'ka 
rena pemuda itu belum pernah das 
tang di Jogjakarta, sesampai di Ba- 
lokan kepada salah seorang ditanja 
kan dimana kampung Ledok- -tjode. 

Oleh dua orang laki2 jang tidak 
Gikenal diberi keterangan dan - .ke-- 
mudian diantar. D 

Pemuda 'ifu sesampai 
utara kampung Tukangan ' (dekat 
gudang), pemuda itu diikat dan di- 
sumbat mulutnja dengan sapu - ta- 
ngan dan dirampas 3 stel pakaian- 
nja dan uang sebanjak F250. Sete- 
lah dirampas itu, Otong tsb. lalu di 
pindah dikebun Pak Karto tsb! di- 
atas. S3 

disebelah   

  

Restorasi tjandi 
Perambanan 

Selesai achir tahun ini. 
Sesudah bertahun-tahun dikerdja- 

kan dan sesudah sekian kali pula ter 
tunda, dari Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan dida- 
pat keterangan bahwa ' selambat- 
lambatnja pada achir tahun ini, res 
torasi dari Tjandi Perambanan akan 
selesai dikerdjakan: 

Selandjutnja didapat . keterangan 
bahwa Gedung Pegangsaan Timur'56 
jang bersedjar. ah itu dimana besar'ar 
tinja bagi bangsa'dan' Negara Indo 
nesia, telah did jadikan national gal 
lery” dibawah pimpinan Kementeri- 
an Pendidikan Pengadjaran dan Ke 

budajaan. 

Jogja singkat 
— Mulai tgl. 1 September dibuka 
dengan resnii Kantor Pos tambahan 
di Klitren Lor. 

  

INDRA: ',A Song Is Borf” Danny 
Key, Virginia Mayo. — segala umur. 
REX: Chain Lightning” Humphrey 
Bogart, Eleanor Parker —'17 th. 
LUXOR. ,RBD RIVER" John 
un Montgomery CE, Pena 

th. keatas, 

CP OBOHARKONO: »Treasure Island” 
Bobby Oriscoll, Robert Newton, Basil 
Sidney. — 13 th. 

SENI SONO: ,,The Virginian”, Joel 
| Mc Crea, Brian Donlevy, Sonny Tufts. 

- X7 th, 

Dru.   

Kepegawaian Kotapradja 

Ways » 

N 
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3 aa 

S3 langan2 Iebit h banjak lagi, demikian 

£ faham akan aru hari.ini atau sama 

  

jis jang Bungo tunbaa 

in menghentikan pembat 
@ lalu es & 

telah menje djui 

tersendi iri mengenas 

   

  Jap daerah 

  

   
   

telah na un 

   
   

  

1 Utara teial   

  

    

“radio, 
ini itulah 

1 katanja 
n oleh - Radio Pelingg 

da diam 19 30 GMP. itu. 5 
  

  

« 

merika haru:      
     

6G UBERNUR New 
nannja ke Timur, 

kan di New York, 

    

     

    

  

rk Thomas Dewey Kemala dari perdjala 
Djauh dan Alaska, pada malam Kemis menerang 

iiwa Amerika Serikat pada waktu ini sangat me 
merlukan suatu po litik total terhadap Asia. 

a konperensi pers jang diadakan segera Aetalah ia tiba di New 

  

   

    

York Dev 3 Kamen kh kes 

kar arie suatu ttp total 
segera harus dibentuk. Ha 

' Menurut 1Dewey » dunia merdeka, 
termasuk Amerika Serikat, harus 
membentuk si uu politik jang kuat 
dengan ep apa sekutu jang kita 

| dapat, agar supaja tidak akan ada 
Ka Ai lagi bagi dunia. merde' 

    

bada di Pasifik terdapat 
masalah?2, 

Dewey selandjutnja. menjatakan, 
bahwa pada Waktu ini masalah? jg 
sama | 
djuga t 

ERgr aja sebagai di Eropah 
dapat didaerah Pasifik. Di 

gatkannja, bahwa Amerika Se 
ikat kini tidak mempunjai suatu po 
Er g tegas didaerah itu. 

" Diterangkannja, bahwa Amerika 
“Serikat 'harus mempunjai politik jg 
Bulat, politik 'selainnja itu akan ga 

| gal. Kita tidak dapat menghadapi 
| perkembangan2 di aa! sedikit demi 
Sedikit atau terpetjah2 sebagai telah 
Kita lakukan diwaktu jang lampau, 
kata Dewey. Menurut Dewey Ameri 
Ka Serikat telah mengundang s serang 
an terhadap Korea dengan pengumu 

— hannja tidak akan mempertahankan 
daerah itu, dan dengan menarik mun | 
dur pasukan2nja. Kita telah kehi 
langan “Tiongkok, dan dunia merde 
ka tidak dapat membiarkan kehi 

  

  

  

an terpenting jang telah ia dapat 
“bahwa tidak hanja sangat perlu tetapi 

gkin djuga sangat kritik bagi Amerika Seri 
mengenai ,dunia merdeka 

. Asia Tenggara sasaran beri: 
kutnja. 

Mengenai. Asia Tenggara, jang 
merupakan gudang beras dari Timur 
itu, dikatakan, bahwa daerah itu ki 

rena merupakan daerah jang mem 
punjai kelebihan bahan makanan 
dan tanah jang dapat dikerdjakan, 
maka Asia Tenggara ialah sasaran 
alam berikutnja bagi gerakan komu 
nis. 

“ Lebih Iandjut Dewey memberi ke 
- banana sebagai “ berikut, pertama, 
bahwa kemadjuan pesat sedang di | 
Gapat didaerah Pasifik dalam mela 
wan gerakan komunis, terutama di 
Philipina. Kedua, pasukan? Peran 
tjis di Indo China telah bangun kem 
bali setjara mena'djubkan dibawah 
pimpinan djenderal Jean de Lattre 
de Tassigny.: Ketiga, negara2 Barat | 
mempunjai goodwill jang lebih besar 
di Asia Tenggara djika dibanding 
kan dengan negara2 Komunis, teta 
pi kini terdapat banjak salah paham 
dengan Barat. Ke-empat, pihak Uta 
ra menghendaki perletakan sendjata 
Gi Korea karena mereka membutuh 
kannja. 5 

| Demikian antara lain kesan? gu   
Dena 

  

— Am 

bernur N ew York Thomas Dewey. — 

    

'geiin hari Proklamasi 17 A- 
gustus, maka .hari ini. tanggal 

ak Tg September perlu kita peringati 
djuga. Hari ini adalah hari pekik 

. Merdeka- jang pada tahun jang lalu 
diperingati Gjuga seperti hari besar 

“Jainnja: , Bar angkali banjak dari 
“anak2 Pembatja jang belum. begitu 

4 

sekali belum pernah dengar bahwa 
SB September adalah hari jang berse- 
djarah pula. Maka perlu ibu terang, 
kan sedapat. ungkin arti hari ini. 

' ber 1945,.Pr 
no, mengandjurkan supaja. 
bangsa Indonesia jang merasa diri 
nja telah Merdeka menjerukan sa- 

: Iam kebangsaan IDEUKA pada ti 
ap saat: kita aken "membuka rapat $ 
atau jika kita bert temu 'didjalan de 
ngan-teman atau siapapun jang per- 

- Nah kau kenal. Pun kebiasaan untuk 
1 salam Merdeka telah 

  

    

   
pagi. dan wa kami ber 

setelah sekolah usai: Memang 
| pada “hari? pertama waktu salam 
Merdeka itu diandjurkan, maka ta' se 
dikit orang jang tertawa dan belum 
mau mengerdjakan salam itu kare- 
na belura insjaf serta mengerti sung 
guh aken makna salam Merdeka itu, 
Mula? mereka menganggap salam 
jang sudah Jazim dipak :zai Gjaman Be 
landa-jsitu Daaag, atau djaman Dje 
pang, Ohajo Gozaimasu, lebih enak 

“dikerdjakan dari pada salam .kita 
— itu, Mereka malu mengatjungkan 

| Kelima djari tangan kanamnja- untuk. 
- memberi: sajam. Ta' sedikit pula jang 
berpendapai dan. berkata demikian: 
mentang2 'djaman merdeka apa2 di 
ganti Merdeka. Sampai salam sadja 

uga merdeka. Begitu sebagian 
orang, berpendapat. Tetapi kita boleh 

mengutjap sjukur bahwa kini fikiran 
sematjam itu ta” terdapat lagi ditu- 
buh bangsa Indonesia karena setelah 
mereka m matkan sungguh2 a- 
kan Kemerdelknan Negara dan tanah 
airnja mi ta' segan I mereka 

MN salam Tn EKA itu. 

              

     

   

    
   Jah, anak Wahana Bung Kar- 

no mengandj rekan salam merdeka 
dgn mengatjungkan kelima djari ta 
ngan kanan kita, banjak pilla model 
|dan tjara orang memberi salam. Ada 

| jang berupa tindju, ada jang mera- 
patkan kedua tangan erat2, ada jang | 
menjampaikan  salamnja dengan be 
berapa djari sadja. Disini ibu ta' 
akan, enerangkan satu persatu ka 
rena itu semua baik dari ada maksud 

2 2 tentu, Tapi, salam merdeka jang | 

mua. sekolah2 . sebagai | 

Yatau ibu gurumu m 

|semangat. Nah, anak2lah 

Dalam perlombaan Jlagu2, 

. Sorak2 bergembira, 
Meniengung diangkasa, 

Landjutkan wahai adik, 

Semangat njanjian kita, i 

“Dengungkan dimana - mana, 
Pemegang lagu kita. 3 

Indonesia Tana 
 Menudju 1aha-gici, 
Itulah tudjuan kita, 

-Un wc atasan “lamunja. 

  

ngan isi kita bersalam. Tjoba anak 
sendiri dapat menerka apa artinja ki 

tang arti Pantjasila kamu sering dju 
ga mendapat keterangan dari bapak 

Asing2. Tapi dji- 
ika banjak anak pembatja jang be- 
lum djuga tahu akan arti pantjasila 
itu baiklah ibu uraikan padamu lain 
hari lagi. 

. Djadi dalam kita bersalam Merde- 
ka itu maka telah teringat pula oleh 
kita-dasar2 serta maksud pantjasila 
itu. Maka dengan memekikkan Mer- 
deka inilah setiap saat kau diperi- 
ingatkan untuk melakukan sungguh 
apa jang-dimaksudkan Pantjasila ne 
gara kita ini. Dan dalam salam-mer 
'deka kita itu telah tersimpul pula 
arti persatuan sebab kita bersalam 
dengan lima. djari rapat2. Djadi ti- 
|dak terpisah djauh2 ng satu de- 
Ingan jang lain. 3 

'.'Nah, mudah2an dengan datangnja 
me (hari pekik Merdeka jang keenam ini, 

bertambah insjaflah anak2ku pemba 
tja akan arti kita bersalam dan ma 
“rilah kita muiai lagi dengan: -mengu 

| tjapkan pekik 1 Merdeka ini segia    
injak Sebab ibu rasa telah banjak: ig 
bosan dan sering ibu dengar dalam 
rapat atau pertemuan2 pekik Merde 
ka ta' disambut oleh hadlirin dengan 

“jang ibu 
minta memberi tjontoh bagi kaum 
dewasa jang telah bosan itu. Dan 
engkaulah ' harapan bangsa Can tas 

(nah air jang ingin terus merdeka se 
lama2nja.   - alta pada tanggal 1 Septem- 

ber itu sedapat2nja Me Ha 
MERDEKA! 

Bu Ning, 
2) 

par a opsir | 

tu adalan Tidak Hn 

di Asia” itu. 

  

  

ta mengatjungkan lima « djari kita. | 
Dasar2 Pantjasila bukan? Dan ten- | 

  
  

: 30 Ga Kemia” 

  

ini Radio 
. 3 taduhan?nja kepada djenderal Rid- 
telah memutarbulikkan' kenjataan? dan menolak wu: 

Pa penjelidikan lebih tandjut dalam insiden pera 
tral na Tang, KE telah. Makukan 

  

Anesiais di Washington ! 
di Sement Lara itu dinas? radio 

Amerika Serikat jang. dengan seksa 
sama mengikuti semua siaran? Ra- 

io Peking sedjak diumumkan ten- | 
ing akan 'adanja siaran istimewa 

  

    
pada djam 1.30 GMT itu, merasa he 

   : ran bahwa: pada waktu itu “Radio 
Peking hanja mengulangi tuduhan? 

Inja jang lama TA Kisnderak Ria 
.gway. 

Kan (SS Siaran kista pns. | 

Beam itu berita UP. dari Te-:| 

   

kio mewartakan, 
baik pihak UV 

bahwa sekaEpun 

  

akan harapan mereka bahwa pembi | 
#roan? gentjatan sendjata di Kaze 

| song itu akan dimulai kembali, teta 
pi suatu siaran dari Komando PBB 
pada hari itu djelas memberi kesan, 
bahwa pihak PBB untuk sebagian . 

| besar telah melepaskan harapamnja | 
|| bahwa pembitjaraan? di Kaesong itu | 

| dapat membawa hasil suatu perda- 
maian di Korea, 

'Siaran itu mengatakan, bahwa su 
| rat terachir dari pihak Utara mung | 
kin niembawa sedikit harapan akan. 

tara maupun pihak P | 
BB Hari Kemis telah menjatakan | 

  

   Penasehat Sovjet 
3 San ranat gerilja 'Taipeh! 

Na umit berita netral dari Kanton 
| Jang diterima di Hongkong pada ha- 
1 Beta Ini, 5 atau 6 orang Pena- 
sehct Sovjet telah mendapat luka2 

Ipada hari Senin jl. sewaktu sedjum- 
|ah ger Wja muntjul didekat Kaniton 

dan melakukan penjerangan terha- 
“dap sebuah mobil jeep jang @itwrn- 

Lpangi orang2 Rusia Itu. 
Mobil tadi dilempuri dua buah gra 

nat, setelah: mana gerilja2 tersebut 
arikan diri, tetapi dikedjar oleh 

polisi jang berhasil eupat TE RRLOAN 
mati setu antaranj « 
Selandjutnja dikat 

Kanton disebar banjak. poster anti 
komunis, dan polisi telah menang: 
kap 60 orang jang dituduh menjiar- 
TN. kabar gni Ta 

     

        

  

mi iak India 
' “Ditawarkan Kepada 3 kong 

| siasing 
India telah menawarkan kepada 3 

kongsi minjak asing, jakni 2 buah 
Ikongsi Amerika dan sebuah kongsi 
“Inggeris, supaja 
rik2 minjak di India, jang akan di 

djamin tak akan dikenakan nasiona 
JIisasi selama waktu 30 tahun. 
Ant. - Reuter. 

. Ekploitasi r 

  
  

dapat dimulainja kembali pembitja- 
| Yaan2 gentjatan sendjata, tetapi su 
:yrat itu tidak memuat djaminan bah 
wa pembitjaraan2 ini tidak'akan di 
putuskan lagi menurut sekehendak 
mereka... — Ant-AFP. 

  At 

. Sekitar Hntak Tegak 

  

ar Sa perkembangan baru di Iran 
UTA besar Amerika Serikat di Iran, Henry Grady, jasig hari Kemis 
menemui perdana menteri Iran, Mohammad Mossadegh, menjata- 

kan, bahwa hingga kini belum ada perkembangan? baru dalam masa- 
alah minjak. Katanja: ,,Pertiksian minjak ini nampaknja. tidak berge- 

| ” 

ni menghadapi keadaan jang mem | La Pa NIA GAN 
bahajakan. Menurut Dewey oleh ka ! rady mengadakan pembitjaraan 

dbakin Mossadegh selama 40 menit 
Gengan maksud untuk. menjelidiki 
“madju-mundurnja keadaan. 

"Menurut Grady,- perdana menteri 
Mossadegh nampaknja tidak mem- 
punjai rentjana baru, bahkan seba- 
liknja rupanja ia sedang mengharap 
(kan usul2 dari pihak Inggeris. 
“Selandjutnja Grady mendjelaskan 
bahwa pembitjaraannja dengan Mos 

sadegh ini dan dengan Shah diiaku 
Kannja atas inisiatifnja sendiri. 

Ant-Reuter. 

: Terserah kepada Iran. 
Pjurubitjara kementerian luar ne 

geri Inggeris menerangkan pada ha 
ri Kemis, bahwa pemerintah Ingge- 
ris teiap memegang teguh pendirian 
nja. Kini terserah kepada Iran un- 
zuk mengambil inisiatif dalam usa- 
ha membuka kembali perundingan2 
minjak dan bahwa ini tidak tergan 
tung kepada London. 
"Djufubitjara itu selandjutnja men 

djelaskan, bahwa jang disehut usul2 
balasan jang diadjukan oleh perda- 
na menteri Mossadegh kepada ke- 

tua delegasi Inggeris Richard Sto- 
kes, tidak Iama sebelum Stickes be 
rangkat kembali ke London, tidak 
Gapat dianggap sebagai usul2 bala- 
san jang sebenarnia, karena itu hz 
nja keterangan jang. pandjang lebar 

nja tentang usul2g jang diadiukan 
Oleh pihak Inggeris. — Ant-AFP. 

Iran dan soai tehnisi. 
Delegasi Iran pada - hari Kemis 

mengadjukan pertanjaan kepada Pa 
nitia PBB, apakah kiranja panitia 
tersebut: dapat membantu pemerin 
tahnja dalam pengenenptkan tehnisi2 
jang diperlukan untuk ' mengerdja- 
kan industri minjak jang telah dina 

     

    Sionalisir, djika kiranja Iran menga 
djukan permintaan. itu. 

| Delegasi Iran, Hussein Navah, ber 
Dbitjara Galam perdebatan mengenai 
bantuan tehnik dalam'Dewan Ekono 
mi dan Sosial FBS 

Direktur djenderal Panitia urusan 
Bantuan Tehnik itu, Hugh Keenleysi 
Ge dari Canada, mendjawab, bahwa 

| permintaan itu akan dipeladjari, dji 
ka telan diadjukani — Ani-Rtr: 

  ar an 

Lambang kebangunan 
Lagu sorak2 berg gembira, 

Mendengung - dengung diangkasa. 
Diwaktu kita penuh yaja, 
Pertama kali memekikkan. MERDE EKA. 

F Tahukah adik2 akan makan ja, 

: Serta sifat lagu keban gunan, 

Dan pernahkah adik menjanjikan, 

Dengan penuh semangat kemerdekaan ? 

| Beberapa tahun jang lalu, 

Dari bermatjam - matjam hegara didunia ini, 
f Naa mendapat pudjian akan semangat serta sari. 

Anak2ku! Pada tanggal 1 Septem | 
yesiaen kita: Bapak Kar-! 

seluruh | Waktu itulah bangsa jang paru merdeka, 
Ea Mendapat hadiah keempat di Europa. 

“(Dari Putera Bangsa) 
Widjaja Kusuma. ' 

Pantja sila 
" Ketuhanan jang maha Esa, 
Perikemanusiaan. 
Persatuan. 
Kedaulatan 'Rakjat. 
Keadilan sosial. 

Diatas ini adalah pantjasila jang 
semua warga negara Indonesia biar 
tua ataupun muda dan kanak2 tahu 
akan arti dan isinja, Dan pula sang- 
sup mengikutinja. 

Pen 

a
a
 

« 

nggeli hati . 
Tuti: Ton, Hari ini adalah hari isti- 

1 mewa, 
Tono: Ja, aku tahu, Hari pekik Mer- 

4 deka bukan? 
Tuti: Betul, tapi ada lagi dik, 
Tono: Lho apa Tnggi ju? 
Tuti: Hari ini hari lahir Ibu Penga- 

: suh Kawanku. 
Tono: Mengapa engkau tahu? 
Tuti: Karena aku dulu muridnja, 
Tono: Ajo ju Kita pergi minta di- 

traktir. | 
Be 

"Du Endang, mengapa engkau ba- 
ngun sepagi Ta? 

Anak: Aka ingin Jekas kesekolah, 
2 MEDAN oa ed der 
Ibu: Sebab apa? 

Anak: Sebab djika aku terlambat 
maka bunga jang dalam tem 
pat bunga tentu dibuang bu. 
Guru. 

Ibu: Dan apa maksudmu? 
Anak: Djika terlambat maka bunga 

itu akan diambil oleh teman 
lain, 

(Wiwiok). 

    

  

  

Karena amat banjak anak-anak 

ingin lihat wadjah Bu Ning, re- 
daksi kali ini mamuatkan gam- 

bar Bu Ning. Pe   

Dj jawaban surat 
Ea Gap Klaten. 
Suratmu seta karangan telah sam 

pai. Tapi pertanjaan ibu belum ter- 

djawab. Dikelas berapa kamu duduk 

dan disekolah maria. Sebab ini ber- 

hubung dgn penempatan karang2an. 
Hendaknja anakda menerangkan. 
2 Sdr Murdiningsih,  Denpasser 

Bali. 
Surat jang terachir bagi bu Ning 

telah sampai. Banjak terima kasih 

atas kiriman foto dari Kanak2 seko 
lah taman Indra dengan gurunja. 
Pula ingin ibu menjaksikan upatja- 
ra pudjaan jang anak2 ' kerdjakan 

dipura pura. 
Sekali lagi terima kasih. 
3... Kelana lara. Jogja: 
Ah, anakku... Mengapa 

mendapat nama begitu 

engkau 
kasihan? 

nama dari orang tuamu? Tentu ada 
riwajatnja bukan? 5 

Surat perkenalan telah sampai. 
Lutjonnu masih ibu pertim bangkan. 
Jaitu jang kedua. Tunggu djawaban 

ibu nanti. 
4, Bambang Sardjito Purworedjo. 
Ibu hargai kesanggupanmu untuk 

metuksakan buah tjiptaanmu tapi ini 
kali ibu tak dapat mengabulkan Ka- 
rena masih belum tjotjok untuk 
adik2. « 

Buatlah jang lain. Djanganlah pu 
tus asa, sebab. karena kesalahan dan 
kekeliruan itulah orang dapat ber- 
tambah baik bekerdjania. Itu djika 
ada kesanggupan memperbaikinja. 

Dan achirnja, djawaban bagi Wie 
Wick es, Bambang dan Tony jg me- 
ngirimkan kartu selamat Hari Lahir 
kepsda Ibu. Mudah2an dengan ber- 
tambah "usia ibu ini maka bertam- 
bah besariah kesanggupan ibu. un- 
tuk mengasuh ruangan anak2 serta 
tertjapsilah dengan segera apa jang 
telah lama ibu tjita2kan. 

Sekali lagi teriraa kasih! 
Selamat beladjar dan MERDEKA!   

luka 2| 

Apakah memang begitu pemberian | 

mendirikan pabe 

Gari pihak Iran mengenai pendapat: | 

km 
Oscar Chanman, i 1 

negeri AS. mengumumkan hari Re ' ! 

bo bahwa didistrik2 Alma dan St. 

Kevin dari. Colorado Tengah telah 
diketemukgn uraniwm. 1 

Chapman katakun 
lah uranium jang diketemukan “itu 

tidak memungkinkan untuk segera 

diselenggar akannja 
gangan, tetani ada keperluan perda 

lah tjukup banja 
daerah? tersebut 
Ant. - Reuter. 

  

  
kan, Harta Aa 

  

  
  

  

(Goa akan “merdeka? 
Waman Desai, 

ral ,,Front Kesatuan Rakjat Goa” 
katakan pada hari Selasa bahwa ne 

| gara djadjakan Portugis Goa di pan 

tai Barat India tak Jam 
mempunjai »pemerintahan- -sendiri se 

mentara”. 
Resai menerangkan bahwa semua | 

partai politik di 
kan pembatalan 
Portugal, 

gara djadjahan 
India Barat dengan Republik India. 
— Ani. - Reuter. 

jang sudah berumur 450 | 
tahun itu, dan penggabungan 2? ne Ka 

  

di “Bolerosiw 
menteri dalam 

  

bahwa djum 

  

produksi guna 

ho untuk menjelidiki 1. Pada kira? permulaan bulan Oktober 1951 Djawatan Padjak akan : 
lebih landjut. — . membuka Kursus Kontrolir Padjak, jang lamanja ditetapkan se- 

| : kurang?-nja dud tahun terhitung dari tanggal mulai dibuka.   2. Waktu jang sekurang?-nja dua th. itu, dibagi atas dua djangka. 
Djangka Waktu pertama, lamanja Iebih kurang 114 tahun, diper- 
gunakan untuk peladjaran theorie dan praktek, jang didjalankan 

“pengikut kursus di masing? Inspeksi Keuangan, dimana mereka 
akan ditempatkan. Dalam “djangia waktu pertama ini para pela- 

. djar jang belum mempunjai idjazah' ,,Boekhouden A” diwadjib- 
kan mentjapai idjazah tersebut. Untuk ini mereka akan mendapat: 

, sekedar bantuan beaja dari Djawatan, jang besarnja akan diten- 
tukan oleh Kepala Djawatan Padjak. 
Djangka waktu kedua, Jamanja sekurang?-nja 14 tahun, diper- 
gunakan untuk memperdalam peladjaran theorie semata-mata, 
untuk mana kursus tersebut dipusatkan di Djakarta. 

sekretaris djende 

ma lagi akan: 

Goa memperdjuang 
perdjandjian dgn 

Portugal Jainnja di 

ca Sjarat?2 untuk diterima mendjadi pengikut kursus ialah: 
a. Beridjazah S.MLA., A.M.S./H.B.S.V. atau jang dapat dipersa- 

makan dengan itu. 
  

: ash Melajani de 
9 Tjepat! Meubels (almari, kur- 4. 

medja dn). 
Turah! Balungan rumah (tja- 

si, 

gak, usuk, papan dll.) 
Rapi! Tersedia ribuan ke- Inspeksi Keuangan Djakarta -— 15 orang 

ping papan suren. 3 3 Bandung “ — 8 orang 

Hubungan pada : sg 3 Semarang. — 7 orang 
R. Moh: Sjafiie Sur : 1 an £ d 3 Ska urgbaja — 10 oran 

Persh. kaju ,SAMPURNO" 5 ' 1 s 
|Kemetiran Kidnl 45. —- Jowia. di! » » Medan "5.15 orang 

AR j 1 3 Makassar — 5 orang. 

b. Usia pada waktu kursus dibuka tidak boleh melebihi 25 tahun. 
bai " 4 (Jaga 

ngan conditie! | 
Djumlah banjaknja peladjar jang akan diterima mengjadi pela- 
djar dalam kursus adalah paling tinggi 50 orang, jang akan di- 

' tempatkan di : 

N 

  

Minum 

nambah kuat 
khasia laki2 

TRAWIKAN ISTIMEWA | |» 
| ada Na 

| 
| 

dan sesuatu kele- 

Tualrngarung, ! 

  
Murid diangkat mendjadi pegawai dan digadji menurut daftar 

ti- | djabatan P.G.P. 1948 golongan IV ruang a. Mereka jang telah 
mendjabat pangkat disalah satu kantor Pemerintah digadji me- 
nurut keputusan terachir. 

Semangat 
chasiat . me- 

Anggauta ra- | 

' 

1 

  

mahan” badan, Maag, Nier, | / : : : 5 S2 
Djantung, kirim R 26:50 min- | 6. Peladjar?” harus bersedia mengadakan ikatan- dinas (dienst- 

tak tahan udji dan jang sa- | verband) dengan Djawatan Padjak untuk lamanja 5 tahun. 

ringat 'Yemah “fpeluh) ' kirim k £ 

FR 51.50. diuga sedia Djamu2 | : : 

| Jainnja kirim R 41. 50 hi 7. Berhubung dengan kesulitan? perumahan ditempat Inspeksi? ter- 
: LAUW DJIN SING Pi ' sebut diatas, maka perumahan tidak dapat disediakan dan harus 
| aki ». TE 3 : € 5 
i Dil. Kemuning 26 3 | diatur sendiri oleh tjalon? peladjar. 

| 
| 8. Penundiikan (penerimaan) mendjadi kursis dilakukan oleh Ke-   

udjian bi. 7. 

Buku AB, 
Henna bajar 

  

11-9. 
Hama 

UDJIAN. 
Ilm. Pes. Buku AB, Steno 

dam Pe DL 8 to Nan 2 Surat? lamaran harus sudah diterima oleh Inspeksi Keuangan 
ak Gi Kan Kon Jogjakarta pada ts. 15 September 1951 dan disertai: 

DARMO?, Dj Pathuk 23. be ani 
Tb 289 Fan idat 21 nia a. salinan surat idjazah dengan daftar angka?nja 

Tik 24. lm. Peg. 

"sewakiu2, 
mat tsb. diatas itu, 
mulai. Tiap bl. udjian. 

  

pala Djaw atan Padjak di Djakarta. Lamaran? dialamatkan ke- 
pada Kepala Diawatan tersebut dan dimadjukan mekwati In- 

| speksi Keuangan Jogjakarta untuk pelamar? bertempat tinggal 
dalam Daerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan Surakarta. 

  

Peladjar baru, 
diala- ' 

cursus di- - 

b. daftar asal- usul (stamlijst) dengan surat keterangan tentang 
lahir BA 1 : 

c. surat keterangan dokter jang menjatakan kesehatan Badi 
dan telah disuntik tjatjar PE al 

d. surat keterangan dari Pamong Prodjo tentang kelakuan Be 
  

: Ongkos stem 

Diluar. Kota 

Pianostemmer O.T. SIEN 
MAGELANG - 
Botton 38 — Kulon Pasar 11A 

“Tentu datang Solo dan Sema- 
rang ongkos stem Piano f 175.-. 

ongkos2. Djuga terima pang- 
gilan dari lain Kota. 2 

lamar 

&. terhadap jang telah bekerdja, surat idzin dari kepalanja. 
JOGJAKARTA 

Keterangan? lebih landjut dapat diperoleh Bari, mepeka Keuangan 
Jogjakarta #Setjodiningratan-18).- Keren Piano” fb 

tambah segala 

8-9 Jogjakarta, tg. 29 Agustus 1951. 
  

  

SPECIAAL 
Tanggung 
Tentjabut 

tidak merasa   1-9. 

  

HOME an mesmegrn 

  

                

m2 GOEI KIEM GiOK 

harga pantas. 

GANDEKAN No. 2, JOGJA 

  

35 Bisa beli : dimana-mana Toko 

  

KEPALA INSPEKSI KEUANGAN 

BIKIN  GIGI. JOGJAKARTA: 

dan kuat. 

tanggung 
Dengan 

gigi 
sakit. 

Alamat : (Marcus Marsiah) 
,Kinibalu” 

50.         
INGIN KUAT dan BADAN SEHAT ? 

ARAK OBAT TJAP 

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

DARAH, DAN TENAGA BARU, 
BUAT PREMPUAN DAN LELAKI 
DAPETKAN KESEHATAN LUAR 

BIASA. TJOBA DULU BARU TAU 
KEFAEDAHANNJA. 

Fabr. Arak N.V. H. Mij. MAY LIAN 
Dji. Darat 89 — Tn ehh AN & 
Djl. Tiang Bendera 37 - DJAKARTA. 

AGEN? JOGJA: ENG TAY' HOO, 
GIP SOKN, 
ENG GWAN HIEN, 
TONG AN HOO, 
TEK AN TONG, 
LIE GIE LIONG, 
TOKO DJOEN, 
TOKO - FE N, 
ENG LOONG, 
TOKO HOK SING. 
          

Tanggal 2 September 1951. 

  

Berisi : 

«Apa dan Siapa: Pak Margono Djojokadikusuni 
: Suka Duka Bung Betjak 

: Frank Sinatra dan Ava Gardner « 

« Trebitsch Lincoln, mata? internasional , 

«-  Krans,, Boket, Bunga dan Toko Kembang 

« ' Arak-arakan ,,Sampo" 

«- Adat Perkawinan di Pulau Bali 

TUGU 42, JOGJA. 

  

 



       

   
   
      

  

    

   
   
        

  

   
   

      

a siang hape Umat 
Rere danau Kaka 

api untung dari AURI Maguwo 
pat kabar, bahwa semua, kege- 

karena ada kiamat. 

menjatakan, G. Kelut meletus. 
    

   
    

  

      

    

    

   
    

   

    
   
   

    

    
   

  

tidak usah malu? atau takut !!! 

ras, lho! 

Menurut dugaan Berabe, | 

  

Untuk menebus segala dosa jang | 
| achirnja menjebabkan penduduk Ma | 

Tang, Kediri, Blitar djadi menderita, 
Berabe bersama mBak Nur dan 
Bung Kriting andjurkan, supaja se- 

: mua sadja ikut membantu meringan | 4 

'kan penderitaan saudara? kita di 
4Djawa-Timur stw. 

Seperak dua perak, kalau tikum- 
pul bisa besar. M eskipun tidak sama 
besarnja dengan gunung Ke 

ntuk mengurangi penderi 
ban gunung Kelut. 

Siapa tepa slira, pasti ik 1 

    

  

Ajoh, 

Dan Bin naikkan harga “Ho 

Za 218 
Pa 

  

  

   “ Tiap Minggu TIME 
“The Weekly Newsmagazine 

    

1 serta kabut pasir itu Sadap 3 

  

'abar jang didapat dari MURI | Yan 

semua | 
Hitu disebabkan oleh. banjaknja Idosa | 

| 'Berabe, mBah Nur dan Bung Kr 
| ting, jang kalau ditotal suara 'me- 

meng bisa bikin gunung meletus. 

Kri- 1 Polisi eserse detasemen Sukamandi, 

  

    

tersebut 
“Amsterdam pada tg. 
September 1951, Pemerintah akan 
mengirim Ir. Subiarto pegawai ting- 
Ia pada Kedutaan Republik Indone- 

untuk TN 

Kn dilangsungkan di 

    

   

    

  

  

“otr Suka- 
an ditembak mati 

| Pada hari Selasa jang baru lalu ki 
1 siang, ketika komandan 

     
   

  

li bin Dakim sedang mendjalan- 

kar kewadjibannja dengan mengen- 
'darai sepeda dikampung Reboan de- 
sa Muara, Ketjamatan Tjiasem (Ka 
'bupaten Subang), tiba2 ia diserang 
oleh 3 orang bersendjata pistol dan 
berpakaian preman. 

tol oleh seorang dari 3 orang tsb. 
dan kemudian ditembak oleh jang 
lainnja sehingga seketika itu djuga 

badannja. Setelah pistol dan sepeda 

atu gerombolan melarikan diri. 
Komandan polisi itu kemarin diku 

burkan di Tjiasem dengan upatjara 
kehormatan. 

Sementara itu dikabarkan bahwa 
untuk pengusutan 3 orang pedagang 

Sukamandi. — Ant. 

DJUAL speda2 Ik/pr Gazelle | 
dll: 2. Gazelle & R 875. Ralicgh 

  

adiri kongres | 

17 hingga 28 

TANGGAL 1 “SEPTEMBER 1951. —-— 
Baru datang 1001 matjam Horloges untuk LELAKI dan PEREMPUAN model paling BARU dan merk 
jang sudah sangat terkenal mitsalnja: 
MIDO R.M.: PONTIAC M.P. 52. R.M. OGIVAL R.M.: 
SANDOZ extra flet 21 batu, HINDEX tipis 21 batu, 'BUREN 21 batu abu? dan WEST PACIFIC, TITUS 
ALL STEEL, TITUS STEEL BACK dan masih banjak sekali merk jang ta' bisa disebutkan satu per sa- 
tu disini. 

Lekas datang dan buktikan sendiri, djangan sampai keabisan, HARGA dan SERVICE ditanggung ME- 
KANAN, 

.kednggan an Timur 16, 'Relpon 1233. 
TEMA RAN 

  

- Minggu Dylan 1 hari 
"diam 9-2 Sana 

- JUWELIER 

a 

RADJA HORLOGES 

(DAIMG sono 
Petjinan '30, Telpon 533 
.JOGJAKARTA. 

  

Kantor Pusat. 
SEMARANG. 

SILVANA R.M.: SANDOZ R.M.: LUXOR R.M. 

Bodjong 64 Telpon 646. 
SEMARANG. 

  

Mula2 Narli ditodong dengan pis- 

ia mati karena 10 peluru mengenai | 

sikorban dirampas, ketiga orang tsb : 
. jang diduga adalah anggota dari su 

jang berada didekat tempat kedjadi | 
an tsb. telah dibawa oleh polisi ke 

Ka Undian Barang ke VII 
tapa DJUMLAH dan HARGA SURAT UNDIAN : 

| Terbagai atas 100.000 LEMBAR SURAT UNDIAN A R. 7.50 jang bernomer 
: 110.000. 

10.001 sampai 

"2. DJUMLAH HADIAH sebanjak 1600 bidji terdiri dari : 

|.1 HADIAH SATU MOBIEL ,,FIAT” 1400 dengan radio 
500 (kodok) l 

dengan 

  

“rombongan baru dimulai tg 11 

'Sosrowidjajan 5, Dk. 
An :   
MEsitul 

  

  

“Kursus : " 
— PEGANG - BUKU A 

: dan 

BAHASA INGGERIS. 1 

“September jad. Buku dan dik- 
tat gratis. Pendaft. sekarang. 

: Djuga mengadakan kursus ter 
tulis. Prospektus dikirim dgn. 

Pekabaran — Internasional! R. 975. Sekotji mesin djait ba- : 
BAIK - HANGAT - MURAH ru 'A R 35—. 

Toko SOLO   
1 (PAGE aa Seo Na 
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— UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Kami atas nama Kantor Pemilihan Pusat Propinsi (Daerah Isti- 

mewa) Jogjakarta dengarrini menjampaikan banjak2 terima kasih 

kepada : 2 

1. Semua instansi Pemerintah dan Kantor2 Partikelir, 

2. Semua R.K. dan R.T., . 

3. Semua Pamong Pradja, Pamong Kalurahan dan Kepala2 
Dukuh, 

4. Semua tenaga2 bantuan mulai persiapan hingga Nahan 

pemilihan Pemilih., 

5. Semua pendjaga baikan P.M.I. dan Anak2 Dagbu. 

6. Dan lain-lain-nja. | : 

Atas bantuannja berupa tenaga, pikiran dan lain2-nja dengan 

tidak mengingat djerih pajah, untuk melaksanakan pemilihan pemi- 

Alih pada tgi. 27-8-1951 dan pemilihan ulangan2-nja, sehingga pemi- 
| Jihan dapat berdjaian dengan baik. 

Jogjakarta, 30-83-1951. 

KETUA KANTOR PEMILIHAN PUSAT PROPIN SI 

JOGJAKARTA. 23 

13 1 PAKU “ALAM vi 
, 10-9 

- gratis. INSTITUT DAGANG Pusat : Tugu Kidul No. -p” 
& » MU.CHTAR”- | Tjabang :  Tandjung No. 44 
ri Djl. Slamet Rijadi 307 — Solo. 15-9 Jogjakarta. 

£ & 

KANTOR PEMILIHAN PUSAT PROPINSI 

2 JOGJAKARTA. 

  
  

PEN GUMUMAN 
. , 2 i 

Berhubung ada dua instansi jang bertugas mengurus soal-soal 

perburuhan untuk Daerah Istimewa Jogjakarta, jaitu: 

1.  Djawatan Sosial bagian Perburuhan jang dibentuk sedjak 1 

Mei 1946 oleh Pemerintah Daerah Istimewa. Jogjakarta, ber- 

kantor di Malioboro 18. 

2. K.P.P.P. (Kantor Pembantu Penjuluh Perburuhan) jang di- 

bentuk mulai 1 Djuni 1951 oleh Kementerian Perburuhan, ber 

| kantor di Tugu 54. 
| Maka dorigan keputusan J.M. Menteri Perburuhan Republik In- 

mulai 1 September 1951, kedua instansi itu Ot kana    
3 cengan diberi nama: 

KANTOR PENJULUH PERBURUHAN - 
"3 -g CE , Daerah Istimewa 

TP JOGJAKARTA. 

i Kepada" sdr. Prodjolalito ditugaskan untuk menjusun Kantor ter- 

sebut, bersama-sama 1 Kepala. KP, P. £. 
. Ng 5 R 

sonfatartsi 31 Agustus 1951 

, Am, Kepala pseran? Istimewa Jogjakarta 

Sekretaris Daerah. 

Te TAG 

baba 

  

1 S »... MOBIEL ,,FTAT" dapat dari inducement 
Lx ha 3 SEPEDA MOTOR MERK ,SUNBEAM” $ : 
2 F A1 Mesin tik ,,ROYAL,” Gray Magic 
2 h » 1 Sepeda dengan Brommotor (Cycle - master) 

5- 5 3.1 Radio JPRILIPS” 396 A: 
5 3 » 1 Mesin djait tangan ,,SINGER” 
5. 2 » 1 Pesawat Pemotret NETTAR ,,ZEISS IKON” 
8 K3 » 1 Mesin djait tangan ,,HUS@VARNA" 

10 4 » 1 Arlodji tangan laki-laki ,,Automatic” merk MIDO 
10 3 » 1 Radio. ,PHILIPS” type B.I.N. 206 atau ,1 URPHY 152” 
20 » » 1 Sepeda laki-laki merk ,,HIMA" 
40 2 » 1 Arlodji tangan Automatic, laki-laki (20 In- ar dan 20 Ogival) 
20 1 Title MAN KACTOR SET” 
25 55 » 1 Arlodji tangan Wanita biasa, matjam - ma' am 
25 23 »1 Pak berisi 3M. WOOL — 1 Hemd — To al Das. 
25 1 » 1 Arlodji tangan Automatic laki - laki matjar -matjam 
25 : » 1 Stel THEPSERVIES untuk 6 orang. 
40 2 » 1 Blok TEXTIEL matjam - matjam 
40 5 » 1 Doos berisi 6 Sendok/Porok perak bakar 
40 5 »'1 Actentas ,FANTASIA DE LUXE” 
40- 5 » 1 Tempat Rokok perak bakar — Rohnson A nsteker — 1 blik Rokok sigaret 

100 “5 » 1 Arlodji tangan laki-laki 17 batu 
100 5 »1 Doos kerisi 12 SENDOK TEH perak bakar 
100 1 »1 SEAFFER ,ADMIRAAL" 
100 5 n TIPARKER: 21” 
810 . » 1 HELAI KAIN TJAP JOGJAKARTA. 

DUA HADIAH TAMBAHAN: RETOUR TICKET per GIA. dalam daerah Indonesia untuk pemegang 
surat undian jang bernomer terpaut 1 kebawah dan keatas daripada nomer surat 
undian jang mendapat hadiah Mobiel, daiam arti bahwa ,,HANJA ANGKA TER-. 

: : ACHIR” dari nomer surat undian jang bersangku an jang boleh berbedaan, terpaut 
1 kebawah dan keatas dengan nomer surat undian hadiah pertama, terketjuali djika- 
lau nomer terachir dari hadiah pertama djatuh pada angka 0 (nul). 

3. PENDJUALAN DIMULAI pama tanggal 10 SEPTEMBER 1951. 
4. AGEN - AGEN PENDJUAL : 

Semua Kantor. Bank 
Semua Kantor Bank 
Bank ,,Antara” Klate 

P
o
n
 Indonesian Banking Corporation di Jogjakarta, Semarang dani Solo, 

Negara Indonesia: 

Rakjat Indonesia diseluruh pulau Djawa, 
n, Bank Surakarta, Bank Indonesi: Palembang: 

Bank? Partikelir Indonesia, Kontak Biro Umum Bandu g, 
Beberapa pendjual lot dan Perusahaan/perseorangan diberbagai tempat di Indonesia. 

5. PEMBELIAN LOT SETJARA REMBOURS TIDAK DAPAT DIL/ JANI. Permintaan membeli lot 
| dengan poswesel harus ditambah uang R. 1.50 untuk tiap? lembar surat undian, guna ongkos admi- 

nistratie, pengiriman tertjatat dan trekkinglijst, untuk: memudahk: n pengiriman, alamat pengirim pes 
wesel supaja “ditulis jang terang dan djelas. ” “ 

6. PENARIKAN: akan dilakukan dihadapan umum pada tanggal 22 dan 23 Oktober 1951 di Jogjakarta 
oleh sebuah Panitya jang anggauta?-nja diangkat oleh Menteri Ketangan Republiek Indonesia. 

7. PENERIMAAN HADIAH dimulai pada hari bekerdja 10 hari sesutah hari penarikan pada tiap-tiap 
hari bekerdja di Indonesian Banking Corp. Ltd. Petjinan 67 Jogja. Atas permintaan pemilik hadiah, 
barang? dapat dikirim DENGAN PERTJUMA kepada alamatnja. Surat permintaan pengiriman ha- 
diah hendaknja: 

a. Dibubuhi nama dan alamat jang berhak dengan terang. 
b. Dilampiri dengan surat? ' undian jang bersangkutan, jang dikirim setjara tertjatat dan diala- 

matkan kepada Indonesian Banking Corp. Ltd. Postbox 20 Jogjakarta. 
8. Djika ternjata surat undian tidak habis” terdjual, maka Penjeler: at n membeli semua surat 

undian jang tidak habis terdjual itu, sedang hadiahnja TIDAK L KURANGI dan semua surat undi- 
an sebanjak 100.000 helai akan diundi. 

sIRAK". 3-9. 

   

  

IGHSAN 
Telp. 353 

- o1 138 Ta - BE 

Sanggup Menerima 

Pakerdjaan Jang 

berkwalileit Tinggi 

Radjin Sampurna 

dan Mamuaskan. 
Dapat Dibangg a- 
kan Untuk Dipakai 

Diluar Htaupun di 

Dalam Neseri. 

PENJELENGGARA DAN PUSAT PENDJUALAN 

INDONESIAN BANGKING CORPOKATION LTD. 

JOGJAKARTA. 

    
HALAMAN 4. 

ERA SEA WA KA JNE RA SLTA LP DAS ED PAS AS     

  

  

  

“Sekarang & “Selandjutnja. Djam: 5 — 1 — 9. 
MINGGU PAGI MATINEE Dj. 10.00 
PERANG KOREA merupakan gelanggang gulat 
pesawat yet SABRE Amerika melawan yet MIG 
Rusia. 

CHAIN LIGHTNING — 17 th. 
menderu - menakutkan, pesat sekilat halilintar men- 
silau mata. 
Test-pilot  mengudji pesawat2 yet, penuh bahaja 
& makan korban. 
BOGART sbg. test - pilot' sama brani - tangkas - 

A ulung thd. kekasihnja Eleanor PARKER seperti 
5 thd. mesinnja. Nafsu - agressive - conflict - achir- 

J nja .... memikat dengan compromi jang  mengua- 
G sai, seperti pula dia berhatsil kuasa mengemudi 

Oo mesinnja. 15 
Tjorak love - drama chusus watak BOGART dgn. 
background proces kilat kemadjuan tehnik, pun- 
tjak tjiptaan otak manusia jang menggetar, meng- 
gempar & mengagumkan. 
PEGANGLAH KURSI ERAT2 dim. 
melihat!! 

L nTIME— PLACE—GIRL" 
Oo Starring: Denis MORGAN, Jack CARSON : 

Janis PAIGE, Martha VICKERS. 17 TAHUN. 
Ss : music - dance - romance, riang - ria - sedap dike- 

njam - di pandang. Berharga terutama bagi seni- 
man - seniwati memperdalam gaja - irama! 

berkundjung 

  

13-09, 

  

UX0 R 18 Tahun. 

— MONTGOMERY CLIFT — JOANNE DRU. 

MULAI MALAM INI: 

John WAYNE 

: dalam: 

"RED RIVER” 
Aksi — Spanning — Drama. 

Film pandjang, main ? 'kali, Djam: 18.00 & 21.00. 
1750. MINGGU 2/9 MATINEE Djam 10.—. 

  

  

  
  

  

PENGUMUMAN N.V. ,BPK.R," 
Mulai tg. 1 s/d tg. 15 Sept. '51 N. V. ,,B. PK. R.” 

menerima pendaftaran warung? didalam Daerah Istimewa Jogja- 
karta untuk mendjadi langganan pendjualan 

GULA PASIR 
dengan harga bebas. 

Sjarat: 5 

a) Warung / Toko jang Vania timbangan jang sah. 
b) Pengambilan sedikitnja 5 kwintal. 

C) Surat pendaftaran Hi kota bt oleh R.K. dan M.P. P. 

Keterangan lebih landjut dapat diminta dikantor 

(BR. H. DURI).   
NW. BPK. R.”, Tjlangap 65, Tilp. 740 pada tiap hari kerdja. 

a/n Direksi N. V. ,B. PK. R.” 

Jogjakarta. 

386 - 8.   
  

  

     
i Pasti datang dulu di Alamat jang sehat, boleh dipertjaja. 

    

Bumpeua berajanaji meninggikan 9 Para Wanita, | ja aan 
Pusat sediakan MAS, INTAN, BERLIAN. Elok, indah, tjantik. 

Sanggup membikin Perhiasan alus, tjepat, ongkos Pantes. 
Ternj ata benar uang dipergunakan. Para Wanita Sehat   

Telp. No. 801 
Jogjakarta, 

. PASAR MAS 
Malioboro 37 .TJONG" 

P3 12-9. & 2 har Ko Mena , : 3            CouBRITA 

Sedari zaman purbakala wanita tahu bagaimana 
tjaranja menghias diri. Djuga nona akan dapat 
menandingi puteri? dongengan. nenek-mojang 

kita dengan memakai sabun Colibrita, jang me- 
ngandung tjampuran wangi?an pilihan, sehingga 
kulit nona memantjarkan harum semerbak j jang 
Tn rahasia daja penarik wanita. 

  

SABUN WANGI 

| C.SW, 505 — 165 — B 

    

    

  

  

  
    
  

  
K1 KI APN Ia RA je 

PENGUMUMAN. 
Djawatan Padjak memberi kesempatan kepada pemuda? (pemudi) 

untuk dididik mendjadi: 

KONTROLIR DJAWATAN PADJAK. 

(A. Sjarat 1 

1. Warganegara Indonesia. 4 

2. Umur tidak lebih dari 25 tahun. 
3. Beridjazah, S.M.LA./ A.M.S./ H.B.S. 5 tahun 

4 

penerimaan: 

atau jang dapat dipersamakan dengan itu. 
Mempunjai idjazah ,,Boekhouden A” jang disjahkan oleh Pe- 
merintah dan bilamana belum mempunjainja, sanggup mem- 
peroleh didalam djangka pendek selama diadakan kursus de- 
ngan bantuan beaja dari Djawatan. 

5. Berbadan sehat menurut keterangan Dokter. 
6. Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia. 
7. Sanggup mengadakan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun. 

B. Tjara melamar: 

Untuk pelamar jang bertempat. tinggal di Karesidenen Kedu 
dan Banjumas, kepada Kepala Djawatan Padjak di Djakarta de- 
ngan perantaraan Kepala Inspeksi Keuangan Magelang. 

Dengan disertai: 

1. salinan idjazah dan daftar nilai. 
2. surat keterangan berbadan sehat dan surat tjatjar dari 

Dokter. 
3. surat keterangan berkelakuan baik dari Pamongpradja dan 

keterangan kelahiran. 
4. terhadap jang telah bekerdja, surat 'idzin dari kepalanja. 
5. daftar riwajat hidup. 

C. Kursus lamanja 2 tahun, diantaranja untuk 1, tahun guna 
mendapat peladjaran praktyk, ditempatkan disalah satu Kantor 
Inspeksi Keuangan di: Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, 
Medan atau di Makassar. 

Dan 6 bulan untuk mendapat peladjaran theorie, ditempatkan 
di Djakarta. 

D. Selama kursus: : 

1. Peladjar digadji menurut peraturan Golongan IVa. dari PGP. 
2. Mengurus sendiri tentang perumahan. 

E.. Lamaran ditutup tanggal 15 September 1951 dan putusan diam- 
bil oleh Kepala Djawatan Padjak di Djakarta. 

Magelang, 29 Agustus 1951. 

KEPALA INSPEKSI KEUANGAN MAGELANG 

(BR. SOEBROTO PRAWIROSOEDIRDJO). 
(MITRA). 2-9. 

  

  
  

    

    

Hsien 

# (OBAT KUAT) 
, VIGOSEN unTuk LELAKI 
" EMMENAGOGUE - » - PERAMPUAN 

a). Losmamr's Vigosen Tablets. 
Obat ini menambahkan da- 
rah sungsum, manik dan na- 
pas, terutama! memberi tena- 
ga baru. Sangat berguna ba- 
gi orang Lelaki atau Perem- 
puan jang badan lemah dan 
berpenjaikit. 

b) Losman's Emmenagogue Ta- 
blets. 

Obat pendapatan baru un- 
tuk: Orang Perempuan da- 
tang bulan tidak tentu, da- 
rah kotor mengumpet, perut 
berasa sakit, kurang darah, 
muka. putjat, kepala pusing 
dan pinggang linu pegel! 

AWAS! Perempuan hamil PER DOOS R. 12,50 dilarang minum. 

Cc) Losmam's Leucorrhoea Tablets. 

Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
d) Losman's Syphilis Tablets. 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
&) Losman's Santal Cystol. 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
f) Losmam's Chocolate Laxative Pil. 

Pil urus? mandjur untuk, bersihkan perut. 
g) Losman's Hemorrhoids Pil. : 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
h) Losmam's Calosion Tablet. 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
i) Losmar's Neuring Pil. 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. - 
j) . Losmaw's Anti Pollution Tablets. 

Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat.. 
k) Losmamr's Deafness Pil. 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
1 Losman's BRheumatic Pil. 

Untuk sakit tulang entjok dll. sakit rheumatiek. 
n) Losmam's Nier & Blaas Tablet. 

Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalahan 
kentjing berasa sakit d.LI. 

0) Losmam's Bloodtonie Tablets. 7 
Mengandung Vitamin A.B.C. Untuk orang sakit baru sembuh, 
badan lemah muka putjat, makan tidak enak, 

m) Losman's Antacid Powder. 
Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur, 

AGENT Jogja Tek An Tong Petjinan 81. 

” Solo Djin Seng Hoo Ketandan No. 15. 
3 Madiun Tek Seng Hoo Pasar-besar No, 10. 

BISA BELI SELURUH Toko Obat, Indonesia, 

9-9. 

2... YY9 KEL AULATAN RAKJAT 1081/ILI/A/102, 

EP Bhar Wengi We LABA AR ga MY DAA LAN Ng TA 
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