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| adakan pada hari Naa Ha 
sampai 

Ta — Ant. 

& 

      Subardio segera ke Fa smbali 
Delegasi Indonesia untuk menanda | 

tangani perdjandjian perdamaian de 
.ngan Djepang di Frisco hari Minggu 

depan ini akan kembali ke Djakarta 
2 Aymelalui Pasific, Ma, Maki, Mata dan 

ne 
tuk m 13 “Washington 

dan bertolak Aap Bi jl. Anggau- 

'ta2 lainnja tinggal di Frisco. Mr: Su- 
“bardjo masih berharap  mempunjai 
Te Naa kundjung 

  

dan Sitagaa » Merem disana 
hari Pee aa — Ant. 

  

“ikan diri 
». Kemarin kira? djam 14.30 rakjat 
Surakarta dikedjutkan oleh suara? 

. tembakan sendjata berkali2. Ternja- 
'ta suara tembakan? itu dilepaskan 

- dari "kamp bekas kabupaten Mangku 
Negaran tempat tawanan? grajak jg 

| berasal dari Bojolali dan Klaten, se- 
| banjak 213 orang, Duduknja perka- 
ra adalah sbb.: 

Salah seorang dari tawanan? itu 
“datang pada komandan pendjaga | 
|kamp minta supaja “mereka besok 
“pagi dikeluarkan dari tawanan. Su- 
:dah barang tentu permintaan itu 
«ditolak oleh komandan kamp tsb. 
Tetapi djustru perundingan belum 
selesai sedjumlah tawanan tsb. di- 
atas telah bersiap semua - menudju 
“kepintu kamp untuk pergi keluar. 
Maka dari itu maksud tsb. segera 
digagalkan dengan melepaskan tem- 
'bakan? peringatan jang sangat he- 
bat oleh pendjaga kamp. Tidak lama 
dari itu datanglah bantuan dari pi- 

: hak Pa dan militer dan "segera 
. mengepi Gjalan2 disekeliling 
kamp itu. kira dalam wakiu satu 

.djam keadaan bisa ditenangkan kem: 
“bali dan maksud pelarian itu dapat 
digagalkan. Demikian berita inter- 
lokai wartawan kita di Solo ke- 
marin. Haa 

  

Gubernur | Ni Istira. 
“at di Bandung 

. Gubernur Djawa Tengah Budiono 
“jang semendjak beberapa waktu jg 
“lalu, karena sakitnja dirawat diru- 
.mah sakit Djakarta, kini dengan 

disertai Dr. Landshoek dipindahkan 
- ketempat istirahat di Bandung diba 
.wah penilikan Dr. Sumantri. Keada- 
an sakitnja sudah baik dan dibawa- 
nja ke Bandung bermaksud Peran 
kan badan. — Ant. 

hari Djum'at jang an |.      
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HARIAN UMUM 

'Ror. Supomo dan Mr. Zain telah tiba kembali di Schiphol dari 
Frisco Ipada tgl. 9-9. Dalam keterangannja kepada pers Supomo 

njatakan, bahwa ia kembali ke Nederland sebelum dilakukan penanda 
an perdjandjian perdamaian dengan Djepang. 

| Melihat gelagatnja, demikian Supo 
Kmo, saja pertjajk bahwa parlemen In 
|dohesia akan meratifisir perdjandji- 
an tsb. apalagi djika parlemen me- 
ngetahui apa jang telah terdjadi. Su 
pomo mendasarkan kepertjajaannja 
ita pada kenjataan bahwa Masjumi 

mempunjai anggota terbesar. dalam 
parlemen dan partai? jang besar lain 
nja menjatakan setudju dengan per- 
Gjandjian Frisco itu. (Selain P.N.I. 
Red.). Kami menentukan sikap un- 
tuk menanda-tangani perdjandjian 
itu pada saat jang terachir sesudah 
mendapat djawaban dari pihak dele 
gasi Djepang jang menjatakan ber- 

sedia untuk Bea an perdjandji 

  

Pemuda kkn perdjandjian 
Frisco 

Pernjataan ketua P.P.M.I. 

Berhubung dengan PP. GP telah 
serta menentukan sikapnja dalam 

soal perdjandjian perdamaian  de- 
ngan Djepang di San Francisco itu, 
jaitu jang telah Me eneraan sikap- 
nja ,,menolak”, maka ketua Perseri- 
katan Peraan2 Mahasiswa In 
donesia (PPMI), A. Dahlan Ranuwi- 
hardjo, jang djuga merangkap ans- 

gota.P.B. Himpunan. Mahasiswa 
Islam (H.M.I.), kepada pers telah me 
njatakan sambutannja atas sikap 

GPII itu.sebagai perhimpunan pemu 
da Indonesia. Pernjataannja itu al. 
berbunji sbb.: 

,»Pada waktu ini masjarakat pe- 
muda termasuk mahasiswa masih 

apathis terhadap soal? masjarakat, 
sampai? saja akan mau pertjaja, bah 
wa andaikata ada oranp' jang men- 
djual negara ini kepada salah satu 
“kekuasaan asing, pemuda Indonesia 
dengan apathienja jang seperii seka 

rang ini akan tinggal diam sadia. 
Mengenai soal perajard jan San 

Francisco, saja jakin, bahwa soal ini 
adalah langsung mengenai hiklup ma |. 

-tinja negara dan rakjat Indonesia, 
karenanja, lepas dari soal pro dan 
Contra, saja merasa bahwa: pemuda 
raesti turut tjamour dalam soal Ia 

Scoat' perdjandiian perdamatan . 

nfan Djepang terang akan mempe- 
ngaruhi nasib rakjat Indonesia un-: 
tuk tahun? ini maupun untuk masa 
datang, demikian Dahlan dalam su- ! 

an bilateral tentang perikanan diper 
airan Indonesia Gan soal ganti keru 
gian akibat peperangan, Dengan de- 
mikian maka telah terpenuhi tuntut 
an kami. Delegasi Pilipina pun seper: 
ti kita semula mempunjai keberatan 
terhadap beberapa pasal perdjandji- 
an terutama mengenai mempersen- 
djatai kembali Djepang. 

Atas pertanjaan bagaimana sikap 
Indonesia nanti kalau India, Birma 
dan Tiongkok adakan perdjandjian 
tersendiri dengan Djepang Supomo 
tidak mau beri djawaban. Selama 

perundingan di Frisco menurut Supo 
mo di adakan hubungan baik antara 
delegasi Indonesia dan delegasi Be- 
landa. 

Dinjatakannja, bahwa kontak baik 
tsb. diadakan terlepas dari hubung 
an Unie Indonesia - Belanda dan ber 
dasar semata-mata atas kepentingan 
bersama. 

Atas pertanjaan kapan mulai Jagi 
pembitjaraan informi! dengan peme 
rintah Belanda mengenai penindjau 
an kembali Unie Indonesia - Belanda 
Supome mendjawab bahwa untuk 
hal ini akan ditupggunja instruksi 
lebih landjut dari pemerintah pusat 
Djakarta. — Ant. 

  

F Assam genting 
P. M. Assam di India, telah mene- 

rangkan, bahwa baru2 ini pihak Ti- 

ongkok Komunis telah menjebarkan 
tentaranja “disepandjang perbatasan 
Tibet- Assam.: Selandjutnja dikata- 
kan, bahwa penjebaran tsb. itu di 

Assam adalah merupakan suasana 
“jang genting. —V.O.A. 

Diterbitkan oleh Badan Penerbit nKedaulatan Rakjat" (Anggauta s.P.5) 
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Mr) Ali kas Dipkarta 
Duta Besar Indonesia di Washing- 

ton, Mr. Ali Sastroamidjojo jang dju- 
ga mendjadi anggauta delegasi kc 
konferensi Frisco, dalam waktu jang 

singkat akan datang di Indonesia. Ia 
akan memberikan pendjelasan kepa- 
da Dewan Partai PNI mengenai ala- 

san-alasan. penanda-tanganan  per- 
djandjian perdamaian dengan Dje- 

pang, serta artinja bagi Indonesia 
dalam keadaan politik internasional 
Gewasa ini. — RD. 

  
Delegasi Bil ind kembali 

Delegasi Djarang - jang dipimpin 
oleh perdana menteri Shigeru Yoshi- 
da jang telah menanda tangani per 
djandjian perdamaian Djepang di 
San Francisco, pada hari Selasa jl. 
bertolak kembali dengan pesawat ter 
bang ke Tokio. 

Yoshida dan rorn nbongannja ditung 
gu kedatangannja di Tokio pada ha 
ri Kemis setelah singgah 1 hari di 
Hawaii..— Ant, - Reuter. 

  

— 19 Orang isteri dari orang2 jg 
ditahan di Bandung telah memadju- 
kan permintaan ker sada jang ber- 

| wadjib supaja para suaminja segera 
| Giperiksa, 

  
    

-d 

ratnja kepada GPII itu, jang achir- ' 
-nja menjerukan, bahwa ,,djika pemu 
da ingin mewaris hari - depan jang - 
gemilang, maka mulai sekarang dju   Jan untuk itu. — 
ga pemuda mesti turut merintis dja 

Ant. 
  

. Kepentingan Buruh akan 
diutamakan 

Piatu pembentukan Kantor Penjuluh Perburuhan di Jogja: 
dilakukan dikantor Perburuhan Malioboro 18 tgl. 11/9 jl. Pelantikan 

dilakukan oleh wakil Kem. Perburuhan Mr. Imam Supomo dan disaksi- 

kan oleh wakil? dari Pemerintah D.I. Jogja, bar wakil Djaw. Perbu- 
.ruhan Djawa Tengah sdr. Sadono, dll. $ 

. Dalam pidatonja Mr. Imam Supo- 

"mo menjatakan, bahwa dengan ter- | 
bentuknja Kantor Penjuluh Perbu- | 

rusnja Anta danbo tegas, bah 

.wa Sobsi dalam dasar perdjuangan- 
nja meliputi sosial, ekonomi dan po- 

ruhan, jang pimpinannja diserahkan' | titik .Dinjatakannja pula, kesediaan 

(kepada Prodjolalito, 
kompromi antara kedua instansi per 

'buruhan di. Jogja. Ditegaskan oleh- 
nja bahwa bagi Kom. 

an dari serikat2 buruhlah jang di- 

'utamakannja. 

Tentang status Mentan ia bah 
wa Pemerintah Pusat dengan Pem. 
Daerah akan menjelesaikannja. 

Atas penjerahan pimpinan kantor 
tsb. kepada Prodjolalito, maka oleh 
nja dinjatakan pengharapannja ker- 

dja-sama dan bantuan serta dapat- 
lah mengurangi ketegangan dika- 
langan buruh dan instansi. 

Wakil dari Sobsi menegaskan peng 
harapannja jang besar atas terben- 
tuknja kantor itu, agar segala sesu- 
atu dapat berdjalan lantjar jang ber 
hubungan dengan kepentingan kaum 

. buruh. Demikian pula dalam mengha 
- dapi penjelesaian soal Hotel Garuda 
dapat perhatian sepenuhnja, serta se 

2d tertjapai penjelesaiannja. “Aa 

“adalah hasil | 

Perburuhan jg. | 

z dipentingkan bukan - aitansi mana 
“jang akan menjelenggarakannja, me 
'lainkan memenuhi kehendak Peme- 
|rintah dan kehendak serta kepenting 

  

Sobsi untuk kerdja-sama dengan Pe- 
.merintah dan tiap organisasi dalam 
menudju kepada kepentingan kaum 

puru 

— Lulus ilmu kepolisian . 
Perguruan: Tinggi Ilmu Kepolisian. 

mengumumkan “telah lulus dalam 
udjian persediaan C. I: R. Surjadi, 
dan persediaan C. II: R. Murdianto, 

R. Suparno Surja Atmadja, R. Su- 
wardjiono, R. Sutijanto Hadisugondo, 

R. Suharsono  Tjokrodimidjojo “dan 
R. Swasono Abdulhamid. — Ant. 

—.— Dibeberapa toko buku di Djakar 
ta polisi telah menjita buku ,,Karl 
Marx” karangan D. N. Aidit dari 
PKI. Dikabarkan sedjak achir Agus- 
tus sampai 3 September jl. oleh poli- 
si PKN telah dibeslah 500 buah bu- 
ku2 komunis dari rumah sekolah 
menengah Tionghoa. 

— PNI Djakarta Raya mendesak 
supaja pemerintah segera mengada- 
kan pembagian beras lagi 
pada waktu2 jang sudah. 

seperti 

jas 

  

SEBELUM PERISTIWA GEN, 
Gambar diatas diambil di Enrekang 

dari kiri), H. Andi Palopoi (dengan 

sebelum peristiwa C.T.N. Sulawesi 

. Selatan jang terkenal itu. Nampak Kahar Musakar (kiri) sedang mem- 

. bitjarakan pemasukan C.T.N. dalam APRI dengan Gub. Sudiro (No. 2 
pitji) dan Overste Warrourw (ka- 

nan). J 9: berdiri adalah PN Sutrisno Kepala Staf Kahar Muzakar. 

(Ipphos). 
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Presiden tiba 
i Dari Bangka 

kembali 
s kn 

JAM 12.80 siang kemarin dulu kapal KPM ,,/Merak” jang mengang- 
#.kut rombongan. Presiden Sukarno.tiba dipelabuhar, Tg. Priok. Keda- 

“tangan Presiden disarabut oleh Wakil Perdana Menteri Sawirjo, Menteri 

Peliaupesy, Walikota Djakarta Raya 

Rombongan Presiden berangkat, 
dari Mentok Senen jl.: dengan dian- 
tarkan oleh kepala pembesar militer 

dan sipil daerah. 
Turut pulang dengan rombongan, 

Menteri Pekerdjaan Umum Ir, Ukar 
Bratakusuma. Patut diterangkan, 
bahwa kedatangan Menteri Ukar ke 
Bangka, berhubung dengan adanja 
halangan tidak djadi bersama2 dgn. 
rombongan Presiden dengan kapal 

| Ophir pada hari Djum'at jl. dari Dja 
“karta, tetapi menjusul kemudian de- | 
.ngan kapal terbang. Kundjungan ' 

Menteri Ukar ke Bangka antara lain , 
“ialah untuk menindjau keadaan dja- 
lan2 jang rusak dipulau Bangka. Pe- 
nindjauan Menteri tsb. dilakukan pa- 

da hari Minggu jl. bersama2 dengan 
kepala Djawatan Pekerdjaan Umum 
Sumatera Selatan di Palembang. 

N 

Kesadaran politik. 

Selandjutnja dapat dikabarkan ' 
bahwa pertemuan terachir jang di- | 

“adakan oleh Presiden Sukarno ialah | 
| pada malam Senin jl. digedung bios- 
kop Mentok, Gengan wakil2 partai, 

organisasi lainnja “dan para terke-j 
muka. 

Semua pembesar daerah jang selama 
Presiden ada di Mentok Peta 
dikota itu, hadlir. 

Dalam pidatonja Pboktien antara 
lain mengandjurkan supaja masjara- 
kat Mentok mempunjai kesadaran 

Hadir Ik. 7000 orang. Banjak dju- | 
'ga tampak dari golongan Tionghoa. 

politik. Diperingatkan supaja penja- ' 

Sjamsuridjal dil. pembesar. 

kit2 ,,rebutan karsi”, ,,suka menun- 
| tuk tidak mau kerdja”.dan lain? dja- 
| ngan Sampai menular kemasjarakat 
| Bangka. 
|. Achirnja Presiden tekankan pida- 

| tonja pada pembangunan. Diandjur- 
,kan supaja orang giat bekerdja dan 
membangun agar Indonesia dapat 
mendjadi negeri jang selfsupporting. 

  

Dienderal 

Ridgway, 

Seterushja dalam djawaban Uta- 
ra tadi dikemukakan, bahwa ,,kenja 
taan, bahwa daerah netral Kaesong 
jang letaknja didalam daerah 

untuk mentjoba. menutupi 
ran mengenai insiden2 jang bersifat 

    

ko- | 
mando kami itu dipergunakan tuan 

kebena- 
'mentjoba 

Sg 

  

LANGGANAN : “ 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan .....o..o... BR. 1l.— 
Etjeran .... HA Eu 0,60 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom ....R 0,809 

  

TAHUN VI — NOMOR 1g /6 n . 

Aa 

Na aan angan LE 

KAESONG : 
  

provokasi itu, jang ditimbulkan oleh 
pihak tuan, adalah perkosaan dari 
persetudjuan kenetralan daerah Ka 
esong, disamping itu. pihak tuan 

melemparkan tanggung 
djawab jang berat atas insiden2 ta 
di kepada bahu kami. 

  

Dr. TJOKRONEGORO : 
  

NTUK. MENENTUKAN 

kronegoro anggota pimpinan D,T.I. 

Faktor2 tersebut dikemukakan 
oleh Dr. Tjokronegoro sebagai beri 
kut. Ne 

Faktor pertama: 

Makin lama makin mendjadi dje- 
las, bahwa negeri2 pendjadjahan be- 
sar seperti Amerika Serikat, Ingge- 
ris, Perantjis dll. masing2 mengha- 
Gapi pertumbuhan ekonomi jang me- 
.nudju keruntuhannja. Reruntukhan ini 
adalah akibat jang tidak dapat di- 
elakkan daripada perang dunia ke-IF. 
Dasar ekonomi negeri2 . pendjadjah 
adalah negeri “djadjahan dan. sete- 
ngah djadjahan. Sebagai akibat-dari 
pada perang dunia kedua,. maka da- 
sar hidup ekonomi negeri2 pendja- 
djahan mendjadi amat sempit. Ini 
disebabkan karena banjak negeri se- 
tengah djadjahan di Eropah Timur 
telah berhasil membebaskan diri 
dari belenggu pendjadjahan. 

Di Asia Tenggara dasar kehidupan 
ekonomi negeri2 pendjadjahan me- 
ngalami kekatjauan hebat, karena   

iBeras dan textiel, dua djenis dari ke- ' 
'butuhan jang terpenting dari rakjat 
' Indonesia, sampai kini masih dida- 
tangkan dari luar negeri, 

apabila kita orang giat bekerdja dan 
membangun, baik beras maupun tex- 

| tiel (lapat dihasilkan di Indonesia. 
|Di Sumatera dan Kalimantan masih 
|banjak hutan? jang dapat didjadikan 
sawah sedang pulau Sumbawa dan 
| Flores, menurut penjelidikan para 
jahli sangat baik untuk ditanami ka- 
pas. Demikian Presiden. 

| Selesai pidato Presiden jang lama- 
nja hampir 2 djam diperdengarkan 
lagu Indonesia Raya. 

Presiden tidak kundjungi kota2 

| Bangka lainnja. Sebagai telah dika- 
barkan perkundjungan ini semata2 
Gitudjukan pada Mentok, berhubung 

| dengan adanja pernjataan ketjewa 

dari penduduknja, karena dalam per- 
djalanan Bung Karno ke Palembang, 

Pangkalpinang dan Riau jang dila- 
kukannja beberapa bulan jl. tidak 

| Singgah di Mentok, padahal menurut 

' mereka Bung Karno berada dalam 
satu pergaulan dengan mereka sela- 

ma ia ada dalam pengasingan Belan- 
da dahulu. —Ant. 

      

EMERINTAH Iran pada hari P 

Nota tersebut telah dikirimkan ke 
pada kedutaan Iran di Washington 
untuk diteruskan kepada pembantu 
istimewa presiden Truman, Averell 
Harriman, jang diminta untuk me- 

rintah Inggeris. Sebagai diketahui 
Harriman telah bertindak - sebagai 
perantara dalam pembitjaraan2 anta 
ra Inggeris dan Iran mengenai seng 
keta itu, pembitjaraan2 mana telah 
terputus .pada bulan jang lalu. Ulti 
matum . Iran.ini jang menuntut su- 

an2 dimulai kembali, mengadjukan 
sjarat2 ,,terachir” dari pihak Iran, 
jang semuanja tidak dapat diterima 

ngan2 di Teheran jang telah berlang | 
sung satu bulan lamanja itu. 

Acheson — Morrison.   Sementara itu UP mewartakan 

  

njampaikan, nota itu kepada peme- 

paja dalam waktu 15 hari perunding : 

oleh pihak Inggeris dalam perundi- , 

Lembapa Kebua. 
nKon Baraviasseh W bag 
yan Kunsien en 

Sengketa minjak Iran : 

padahai ' 

' revolusi nasional di Indonesia, Viet- 

nam dan pergolakan nasional Rakjat 
Malaya. Terutama kemenangan re- 
volusi nasional di Tiongkok jang ke- 
mudian terdjadi dan dikonsolidasi- 
nja dengan berdirinja RRT berarti 
satu malapetaka besar bagi ekono- 
mi negeri2 pendjadjah. Kedjadian2 
ini menjebabkan makin buruknja 
kedudukan ekonomi negeri2 pendja- 
djah. 

Faktor kedua: 

Negeri2 pendjadjah di Hropah Ba- 
rat (Inggeris, Perantjis, Belgia, Be- 
landa) jang menderita banjak keru- 
sakan sepandjang perang dunia ke- 
II, kedudukan ekonominja lebih le- 
mah adanja daripada Amerika Seri- 
kat jang tidak mengalami “ kerusak 
an apa2, malahan dapat menimbun 
kekajaan jang besar dengan mendju- 
al alat? sendjata. Kedudukan &ko- 
nomi jang relatief kuat ini diguna- 
kan oleh Amerika Serikat sebagai 
alat untuk mendjadjah negeri2 pen- 
djadjah di Eropah Barat dan me- 
rampas djadjahannja jang masih 
ada. Tindakan Amerika Serikat ini     

  

memang sudah pada tempatnja di- 
lihat dari sudut kepentingan eko- 

nomi.   

Teken perdjandjian 
Bantu meletusnja perang dunia III 

sikap terhadap penanda tanganan per- 
djandjian dengan Djepang di San Francisco pada 

jang lalu itu, kita harus menindjau beberapa 
tidak dimengertinja faktor? itu sikap tersebut tidak akan 
Gasar jang objektif, mendjadi tidak ri&ge?”, demikian keterangan Mr. Tjo 

beberapa waktu 
Karena dengan 

mempunjai 
faktor. 

kepada wartawan ,K.R.”. 

Faktor ketiga: 
Sesudah menguasai negeri2 pen- 

djadjah di Eropah Barat, maka Ame- 
rika Serikat menggunakan negeri2' 
ini sebagai alat untuk mentjapai tu- 
djuan jang selandjutnja, jaitu mem- 
bentuk perdjandjian perdamaian dgn 
Djerman Barat dan Djepang jang 
dapat menguntungkan politik / eko- 
nomi Amerika Serikat... Djelasnja, 
supaja atas dasar perdjandjian per- 
damaian ini, Djerman Barat dan 
Djepang dapat pula dikuasainja. 

Faktor keempat: 
Keruntuhan ckonoru Amerika Se- 

rikat tidak dapat dihindarkan hanja 
dengan menguasai pendjadjah Ero- 
pah Barat dengan djadjahannja jang 
masih ada. Untuk menghindarkan 
keruntuhan ekonominja, periu difak- 
lukkan djuga oleh Amerika Serikat, 
negeri Sovjet Rusia dan negeri? de- 
mokrasi rakjat di Eropah Timur dan 
Asia. Penaklukan negeri? ini hanja 
mungkin dengan djalan perang dunia 
baru. Untuk keperluan pengkalan? 
perangnja dan untuk keperluan ba- 
han? muatan guna persendjataannja, 
maka diusahakan oleh Amerika Se- 
rikat supaja sebanjak-banjaknja ne- 
geri di Timur Tengah dan Asia tu- 
rut serta membantu persiapan pe- 
rang dunia baru ini. 

Salah satu'pasal program Peme- 
rintah Sukiman ialah: Melaksanakan 
politik luar negeri jang ,,bebas dan 
aktif”. Politik “luar negeri jang 
bebas dan aktif” mestinja didasar- 
kan atas kepentingan negeri dan 

Tito ulurkan 

  

ana 

AKUI PEMBOMAN 
ATAS KAESONG 

UTARA TOLAK USUL PENGGAN- 
TIAN TEMPAT 

MENURUT siaran Radio Peking kemarin pagi, 
Kim Il Sung dan Djenderal Peng 

Teh Huai telah menjatakan, bahwa usul Djenderal 
supaja konperensi gentjatan sendjata 

Korea itu berpindah tempat tidak dapat diterima. 
Djawaban atas surat nota Ridgway tertanggal 

6 Sept. tadi menjatakan bahwa ,surat tuan sama 
sekali tidak memuaskan dan tidak bisa diterima”. 

Dinjatakan seterusnja, bahwa dia 
djukannja usul utk memindah tem- 
pat konperensi dari 
berarti ,,melarikan diri dari tang“ 
gung-djawab atas pelanggaran ke- 
netralan dan mengganggu kelantja 
ran perundingan perletakan sendja- 
rat: 

Dalam nota djawaban tadi diperi- 
ngatkan, bahwa insiden2 jang pro- 
vokatif tadi telah berulang2 terdjadi 
semendjak tanggal 22 Agustus. 

PBB menjesal 
Dalam pada itu komando PBB hari 

Selasa jl. mengakui bahwa seorang 
penerbang malam 'dari gerombolan 
pembom ketiga telah melakukan 
pemboman Kaesong pada malam hari 
tanggal 10 September jang lalu. 
Pengumuman resmi menerangkan, 

bahwa penerbang itu jang tersang- 
kut menjangka ia mendjatuhkan 
bom bukannja diatas Kaesong. 

Seterusnja dalam pengumuman 
itu komando PBB menjatakan me- 
njesalnja buat pelanggaran 
hadap kenetralan Kaesong jang te- 
lah disetudjui dan terhadap orang 

Kaesong itu" 

itu ter- « 
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jang bersalah diambil tindakan se- Hg 
bagaimana mestinja. 

Tetapi dikatakan, pemeriksaan 

jang dilakukan oleh opsir2 penghu- 
bung memperlihatkan dengan te- 
gas bahwa pemboman itu tidak me- 
nerbitkan kerugian. 

Dinjatakan dalam pengakuan 
tadi, bahwa penerbang pesawat 
jang tergabung dalam. komando 
pembom ke-3 itu, karena kesalahan 
navigasi telah menembaki mitraljur 
kearah sinar2 lampu dikota Kaesong. 
Diterangkan selandjutnja, bahwa 

penerbang tersebut tadi' telah di- 
djatuhi hukuman disipliner. 
Laksamana-muda Turner Joy te- 

lah memberi instruksi supaja di- 
sampaikan penjesalan komando PBB 
atas kedjadian tadi, kepada Djende- 
ral Nam Il. 

Pesanan tadi hari Rebo pagi ke- 
marin telah disampaikan oleh opsir2 
penghubung PBB. Ant. U 
  

rakjat Indonesia semata2. Berdasar- 
kan pelaksanaan politik .luar negeri 
jang ,bebas dan aktif” ini, mestinja 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang di San Francisco tidak di- 
tanda tangani oleh Indonesia. Peno- 
lakan penanda, tanganan perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang di San 
Francisco berarti melindungi kepen- 
tingan negeri dan rakjat Indonesia 
serta merintangi usaha2 negeri pen- 
djadjahan untuk meletuskan perang 
dunia baru. Sebab2 perang dunia 
baru merupakan bahaja jang ma- 
ha besar bagi seluruh umat manu- 

sia. 
Turut serta menanda-tangani per- 

djandjian ini berarti: membantu usa- 
ha negeri2 ' pendjadjah untuk mele- 
tuskan perang dunia baru dan me- 
ngorbankan kepentingan negeri dan 
rakjat Indonesia kepada kepentingan 

hegeri? pendjadjah. 

tangan damai 
kepada Italia 

Segala eka thd 
D 

Italia akan dilupakan 
ALAM pidatonja dimuka para kadet opsir 'disekolah militer Nabal, , 

Marsekal Tito mengulurkan »tangan perdamaian”-nja kepada Italia 

dan berseru, supaja antara Yugoslavia dan Italia diadakan perhubungan 

jang lebih baik. 

Tito menghendaki diadakannja 
persetudjuan berdamai dengan Italia 
dan dalam pada itu menjatakang bahu 
      ar   
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ri Washington, bahwa dalam. perun 
dingan2nja pada malam Selasa men 
teri luar negeri Amerika Dean Ache 
son dan menteri. luar negeri Ingge- 
ris Herbert. Morrison kabarnja telah 
membitjarakan hingga sedalam2nja 
keadaan genting jang kini ditimbul 
kan dalam sengketa minjak Iran 
oleh adanja ultimatum baru dari pi 
hak Iran itu. 

Acheson kabarnja akan mendesak 
kepada Morrison supaja. ia berbuat 
apa sadja jang mungkin untuk men 

| tjegah djangan sampai perundingan 
et aangen terputus sama sekali, 
| karena ini akan berarti terputusnja 
aliran minjak Iran ke Barat, dan 
mungkin pula dapat ,,mengundang 

| suatu perebutan kekuasaan oleh pi- 
hak Komunis dinegeri itu”. Akan te 

| tapi Morrison kabarnja berpendapat, 

. jInggeris harus mengambil si 

A 
'NgOnesia 

Ootsciapn , P 
Wetansehan nan” 

    

Acheson akan desak Inggeris untuk 
tjegah kegagalan perundingan 
Ultimatum Iran telah disampaikan 

Selasa telah mengirimkan nota-ulti- 
matumnja kepada pemerintah Inggeris, dalam mana diperingatkan, 

. bahwa pegawai? minjak Inggeris /akan dikeluarkan dari negeri itu, ke 
tjuali djika Inggeris menerima. sjarat2 jang telah diadjukan oleh Iran 
untuk menjelesaikan sengketa mengenai nasionalisasi minjak negeri itu 

kap jang tegas dalam menghadapi 
keadaan demikian itu untuk dapat 
memaksakan suatu kompromi dari 
perdana menteri Iran Mohammad 
Mossadegh. 8 

Dalam pembitjaraan2 antara Ache 
son dan Morrison itu hadir pula pe 
nasehat istimewa presiden Truman, 
Averell Harriman. Ant. UP. 

,Hanja : akan menam- 

bah ketegangan”. 

Djurubitjara pemerintah Iran pada 
hari Selasa menjatakan kepada para 

(wartawan, bahwa tindakan2 pemba 
lasan keterangan jang telah diambil 
oleh Inggeris terhadap Iran pada 
hari Senin itu ,,hanja akan menam- 
bah ketegangan antara kedua nege- 
ri tersebut dan akan memperkuat ra 
sa anti-Inggeris dikalangan rakjat 
Iran”. Demikian AFP dari Teheran. 
Ditambahkannja, bahwa ia belum da 
pat menentukan dengan pasti bagai 
mana konsekwensi2 restriksi2 jang   telah diletakkan oleh Inggeris itu   

  

Ada harapan? 
Perundingan dibuka 

kembali: 

Menurut AFP. Harriman 
akan mempunjai harapan ten- 
tang dimulainja perundingan 
minjak Inggeris/Iran.. Ya. ka- 
barnja akan berusaha lagi utk 
membuka perundingan2 atas 
dasar baru. Usul apa jang 
akan dikemukakannja kepada 
kedua fihak jang bersangkut- 
an masih belum diketahui. 

Ant. - AFP.     
  

akan ' terasa perekonomian 
Iran. 

Menurut harian ,,Times” jang ter 
bit di London, pemerintah Inggeris 
telah menarik kembali fasiliteit2 ke 
uangan bagi Iran itu, karena Ingge 
ris sudah tidak mempunjai harapan 
lagi bahwa suatu persetudjuan jang 
memuaskan akan dapat tertjapai de 
ngan perdana menteri Mossadegh. 

Kesibukan diplomatik 
Teheran. 

Berita AFP Jainnja mewartakan, 

“bagi 

bahwa dutabesar Amerika di Tehe- 
ran Dr. Henry Grady pada hari Sela 
sa telah mengadakan pembitjaraan2 
selama satu djam dengan perdana 
menteri Mohammad Mossadegh. 

Sementara itu dutabesar Inggeris 
Sir Francis Shepherd pada hari itu 
djuga diharap akan menemui Shah 
Iran, Mohammad Reza Pahlevi. 
Antara-AFP,   

wa Yugoslavia akan melupakan apa 
jang telah diperbuat oleh Italia ter- 
hadap Yugoslavia dimasa jang lam- 
pau. Kata Tito, ,,dalam keadaan in- 
ternasional jang membahajakan se- 
karang ini, maka perhubungan jang 
lebih baik antara-kedua negeri ter- 
sebut akan membantu memperkuat 
perdamaian dunia”. 

'Selandjutnja Tito mengritik kam- 
panje anti-Yugoslavia jang diada- 
kan di Italia dan menerangkan: ,,5e- 
tiap waktu kami mengulurkan ta- 
ngan perdamaian kami kepada Ita- 
lia, akan tetapi mereka selalu me- 
mukul tangan kami. Sehabis pe- 
rang tiada seorangpun diantara rak- 
jat Italia mau terlibat dirinja. dalam - 
perang dunia ke-III dan Yugoslavia 
baru tahu benar apa jang dikehen- 
dakinja dan apa jang harus diper- 
buatnja untuk 
hidup damai. Inilah tangan perda- 
maiah kami. Kami ulurkan sekali 
lagi, tangan kami dan kami menan- 
ti sambutan tuan”. 

Tito menegaskan pula, bahwa Yu- 
goslavia tidak mempunjai maksud2 
agressif terhadap siapapun djuga dan 
kalau Yugoslavia memperkuat ang- 
kata# lautnja, maka itu semata- 
mata hanjalah untuk mempertahari- 
kan pantai2nja. Ant. - AFP. 

IA 

SUNG GUN? Yr 

" Babrakip pemesan pakaian telah 
pindjam pakaian dari, pendjahitnja 

sewaktu tanggal dan hari penetapan 

djadinja pakaian tidak dapat dipe- 
nuhi. ' 

Tindakan tersebut diambil berlu- 
bung dengan adik pemesan tadi pa- 
da hari itu djuga mendjadi mempe- 
lai sedangkan pemesan mendjadi Wa 
linja. 

meta ma mh 

mempertahankan . 

£ 
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Serai 
"
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“Telah tiba di Indonesia ' ingenieur 

|. Krupp di Djerman. Kedatangannja 

5 itu ialah berhubung dengan tidak la 
: ma lagi kapal ,,Rubia” akan berla 

i Tg. Perak - Surabaja untuk 

ma NN D.K.A. “kepada apr 

Krupp. 
- Periu diterangkan “disini bahwa 

« bersama dengan. lokomotif jang per 
tama itu ikut serta di kapal »Rubia” 
»werkmeister” Moeller. 

Bersama dengan Kuhlmann mere 
ka akan membuat seijklaar” lok jang 
Fa 'a ini. Pekerdjaan ini akan di 
ukan 

  

Kuhlmann dari pabrik “lokomotif | 

menurunkan 2 lokomotif-jang perta | 

: $ : | Bertjetakan' mekka| 

dan dengan se 
mewudjudkan 

     Kk BDaR an pers nasional 
d 2 ga 1 memungkinkan kepa 
an 2 hain pertjeia | 

kan sendiri” dan mengarahkan usa 

itu mendjadi hak-milik S.P.S. Ah 
23 3 

satu?nja organisasi pers nasionai”. 

  

' Bembebasan devisen-sertifikat. 

“Dalam resolusi mengenai madj al 

   
kepada madjallah? Indonesia, "moril 

dan materiil, berupa pembebasan de 
visen-sertifikat bagi kertas jang di 
perlukan, pemasangan iklan dan pe 

  

umumkan akan diadakan di Jogja, 

2 mur, dipindah di Surabaja. Aa Red. 

Dim resolusinja mengenai unitS | 

'p pertjetakan konperensi 'mende (ta 

: - Kepada Lap 0g supaja din 

aa Pa ae Suka 
iatnta yan meletakkan dasar? jg 

hanja, Ba “unit? pertjetakan | 

“pendapat, bahwa: 

3 endjadi kewadjiban "pemerintah : 

" hmemberi bantuan? dan kelonggaran? 

: Pa 
ang | surat?-kabar » nasional, 

  

ae ng per aa jang telah di 

atangkan oleh 
an devisen-sertifikat dan usaha2 jg 

Cilakukan oleh Indonesia: (Suatu N.V. 
jang spesial didirikan dalam “usaha | er 
famengimport kertas 
| Soa12 langganan sk dan iklan, soal |p 

koran, Red), | 

tara dan soal2 ajaa bantuan or 

'ganisasi. — Ant. 
Konperensi itu, seperti pernah 3 8 

tapi karena permintaan Djawa Ti- 

Itjang Negara dan Biro Perantjang 
Negara kini telah diadjukan kepada 
1 Presiden Sukarno, demikian pihak 

: jang bjasanja mengetahui. 

Inja ini telah disetudjui oleh kabinet. 
| Dan dim sifatnja . Dewan Perantjang 

emerintah untuk | 1 ula 
n pers nasi nal, soal2 kertas landji 

memegang sifat2 ketjepatan itu" — 

N KAK At 
sa ya .. my 

"Dewa Perantjang 
(Negara 

5) 

“Undang2 penetapan Dewan Peran: 

Sebagaimana diketahui pembentuk 
an Dewan dan Biro Perantjang Ne 
gara itu belum selang berapa lama 

Negara itu akan berdasarkan sosial - 
ekonomis, He 

  

    

  

as An walaupun Abi 
andingan lain. — maka. Garuda 

Indonesian Airways, agar senantiasa 

menjediakan: hadiah “berupa kartjis 

pulang pergi Djakarta — Bandung 

Ja Staf Angkatan Perang dan Kepa 

i major dan letnan kolonei dimana pa 

Wakai aa “Chandradimukd! 
Mulai tanggal 10/9-jl digedung Pu 

sat. Pendidikan Perwira Sugkatan 
Darat diadakan latihan ,,Chandradi” 

muka” Pembukaan latihan itu diha 
diri-oleh Menteri Pertahanan, Kepa 

la Staf Angkutan Darat dan latihan 
Chandradimuka itu dipimpin olen Ko 

lonel Bambang Supeno, kepala Staf 
Umum Angkatan Darat. 

Dapat dikabarkan bahwa latihan 
»Chandradimuka” ialah sebuah ati 
han jang diperuntukkan buat para 

ra peserta mendapat didikan menge 
nai pengetahuan militer chusus. La 
tihan ini diadakan dalam 4 rombong 
an jang masing? 1 bulan lamanja. 

Tidak diperoleh keterangan ten 
tang djumlah peserta. latihan terse 

but Ant, 
  

Delegasi. Ke Konp. Per- 
tambangan Internasional 
Pemerintah Indonesia telah memu 

tuskan buat mengirimkan delegasi 
ke Konperensi Pertambangan Inter 
nasional jang sedikit waktu lagi akan 
diadakan di Roma, untuk mempela 
Gjari soal2 pertambangan. 
Bagaimana susunan delegasi ini   untuk Gua orang ag pemegang dim     Itiap2 patjuan. — € masih belum ditetapkan. — Ant. 

  

Kaum newcomer 
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K 

prt asing di Indonesia. 

Mengenai soal ini beberapa impor | 

tir Indonesia menerangkan pada ko | 
responden kita bahwa Pemerintah |   ngambilan ' langganan-bersama dll, 

data kehidupan madijallah?2 dia: 
itu mendjadi kuat dan subur” 

aan »bahwa pemerintah harus mem ! 

» datar luar negeri dan mengambil 
| tindakan? sedemikian rupa, sehingga | 
madjallah2 luar negeri itu tidak me 
rupakan saingan bagi madjallah? da 
Ilam negeri”. Jang “dimaksiidkan ia 
ah terutama madjallah? fuar negeri 

tidak ada faedahnja atau ber 

Kantor Berita Nasional. 

Dalam resolusi mengenai kantor 
berita diputuskan, »mendesak ke ' 
pada pemerintah supaja tidak ragu? | 
lagi melaksanakan pengakuan Kan | 
tor Berita Antara sebagai satu?nja 
kantor berita nasional di Indonesia, 
dengan konsekwensi akan memberi 
bantuan 'setjakupaja jan tidak me 

it ab NE int Hakan usa | 
hanja”. , ,mendesak kepada pariemen 
untuk menjampaikan Gjuga tuntu 
tan diatas kepada pemerintah” dan 
konperensi memutuskan pula ,,men 
dirikan satu panitia jang akan beker 
'dja sama dengan Antara untuk me   di bengkel Pe di Madi 

   
   
    

laksanakan putusan diatas, dan me 
  

  

      

        

   

   

    

al lah Perburuhan di Ka Terah 
    
      

     

  

    
     
     

      

  

    
    
   
     

   
      
      

   

  

    
    
     

  

   
   

     

     

     
    

   
   

  
J 

tral listrik di Pun jang kg te-j 

2 a tanggal 17/9 sctelah bermalam j 
. #' serupa dengan kandang ajam.  Ter- 

IS. utama di Kalipuru dan Wadasma- 
i lang. Ukuran lebor.rumah diantara- 

| wa dari Dja' 
| den dengan catalina akun 'menerus-' 

ekelilingnj: 
nk pulang ke Djakarta 

egu- L kp aris Wangsawidjaja dan bebera 

papan jpa TN Pe ja Alit 

A5 Oleh Wanlarpn Aa ai NNemgana ) 

aa Renenbahan sudah selesai atau men 
x jang harus diselesaikan dengan tje- 

tuan Sadono Kepala Suspeksi. 
- Tengah di Semarang. 

BKB, adalah karena tuntutan jang 
"bersifat integraal, sedang sifat dan 
'keadaannj a Pengusaha2 . satu sama 
lain »tidak 
nai buruh bagian pengusaha2 per- 
bengkelan, inilah jang paling sulit 

aripada jang ada dalam kalangan 

: dernemingen. 

mudah Hap abila ana 
uaikan dengan keadaan 

at dari masing2 pengusaha Tes 
S Ke mendjadi anggauta SBKB. 

- 'Perdjalanan Wakil 
2 Presiden 

Wakil Presiden Hatta pada tang- 
gal 15/9 ditunggu kedatangannja di 
Semarang dengan piane jang perta 
ma dan dari Semarang meneruskan 
perdjalanannja menudju Kendal un- 

| tuk memeriksa. objek2 pembangun- 
, rekonomian negara. Sete- 
tmalam di Semarang, esoknja 

udju Bojolali dan terus ke Ta- 
Uu dan Sea di Solo 

     

     

   
      

    
   
   

    

   

  

   

  

   

    

   
   

   
   

    

       
      

gah melakukan pembangunannja. | 

a n aa bah" 
nur, Wakil  Presi- 

       
     angnnja ke Sulawesi dan 
        
      
       

        
   
     

kembali ke Sem. 
ingnja terdapat 

ang. 
antara pe   
  

perhatikan seksama pemasukan ma! 

"entangan dengan Gasar?2' pendidikan. | 

'sama, apalagi jang menge | 

| mengalami kesulitan? jang hebat ter 

1980 telah mendjadi kurban dan ke- 
|rugian ditaksir sebesar R 945:000.-— 

-' sesempit itu kadang? didiarai samapai 

|| golakan dengan Belanda dalam wak- 

pusat pemerintahan? 

  
hendaknja memberikan. perlindungan | 

| tegas pada importir2 Indonesia dian 
tara lain. menghapuskan . PR USA 

  

                
Na gubosiot 

Bernuune derigan meradjalelanja 
perampokan2 achir2 ini, maka. pihak ! 
pimpinan GIA merasa perlu mengam 
bil tindakan? untuk menghingdarsan 

kedjadian2 jang tidak diinginkan di 
|Hingkung arinja. Oleh karena itu se 
'gjak sebulan j.l. ruangan bagian pe 
ngangkutan barang? di Kantor 
sar GIA telah diperlengkapi dengan 

'alat2 sehingga mendjali perampok 
|atau pentjuri-proof. 

ka Pengangkutan barang2 ' melalui 
udara di Indonesia sangat madju, ter 
“utama disebabkan oleh kongesti di 
pelabuhan2, istimewa di Tandjung- 
#priuk,: Barang2 — Ketjuali pos dan 
| pilem — jang diangkut oleh GIA 
|tiap bulan rata2 89 ton. Barang2 jg 
diangkut oleh GIA bermatjam? se 
kali, ada batu-merah, obat-obatan, 
mesin2, dan bahan makanan seperti 
ajam, ikan, sajuran dan buah-buahan. 

Seminggu sekali diangkut 890 kg sa 
juran dan buah-buahan dari ' Ban 

dung ke Balikpapan. Achir2 ini 2005 

buah. sepeda telah terbang dari Dja 
karta ke Bandung. — GIA. 
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Penangkanan di binor 
Sumarsono dari SOBSI dan wakil 

ketua DPD, Pitojosuwondo dari PKI, 
Sujono dari PKI, Suratman dari SB- 
KB, 2 anggota Pemuda Rakjat dan 
T orang Tionghoa antaranja Dokter 

Goe O Sioe dan Jap Nie Oeng warta- 
wan ,,Life Press” pada tgl. 7/9 jang 

(lalu telah ditangkap oleh jang ber- 
wadjib. Menurut keterangan, penang 

kapan tsb. berdasar atas perintah 
Djaksa Agung. —Ant. 2 

TJABUTLAH PERATU 
(SEKARANG ! 

  

merasa tertjekek 
2 Oleh koresponden KR. Djakarta). 

“AANGAN Kementerian Kemakmuran ketika ditanja mengenai tun 
tutan kaum importir benteng jang - meminta 

maa memberi keterangan tegas, hanja dikatakan 
an importir tersebut ada dalam pertimbangan Pemerintah. 
diketahui atas inisiatif Dasaad Musin presiden direktur dari Dasaad Mu 

"sin Concorn baru? ini telah disampaikan tuntutan kepada. 
memberikan bantuan dengan tegas pada kaum importir 
ga dalam tuntutan kaum importir itu dikemukakan bahwa 'sebaiknja Pe 
meriniah memberikan kesempatan pada kaum importir 
didjacikan sahuran mendjualkan atau membagikan barang? dari ECA, jg 
hingga sekarang praktis dilakukan gengan perantaraan Be aan jan 

perlindungan, belum 
bahwa permintaan 

Seperti 

emerintah utk 

idonesia. Dju 

onesia untuk 

import jang dilakukan aa Maret 

1951. 

Importir2 tersebut mengatakan 

bahwa sebelum Maret 1951 berlaku 
peraturan import jang berarti sum 
ibangan besar bagi kaum neweomer 
| kita, jatt PD Indonesia am 

| 

1 

  

                               
e ga barang jang dipesannja diluar ne 

geri, sedang sisanja boleh dibajarnja 

| setelah satu bulan barang2 jang di 
|import itu ada ditangan importir ter 
' sebut. 
4 

Peraturan baru tjekek! 

f Mulai Maret 1951 "NA sekarang 
“berlaku peraturan import lain, jang 

| mentjekek kaum newcomer kita. Se 
perti diketahui hingga. sekarang, im 
portir kita djika hendak mengimport 
barang dari luar negeri mesii.mem 
buka letter of credit, dengan memba 

jar pada bank,,di Indonesia 20046 
dari harga barang jang. dipesannja.. 
Sesudah sampai connosement, impor 
tir tersebut mesti membajar 1007, 
sisa harga barang2 jang diimport 
itu pada bank, barulah importir ter 
sebut bisa menerima connosement 
tersebut.   “Ditambah ad dengan pentjurian 
barang digudang2 pelabuhan, jang 
biasanja 2072 dari djumlah barang 

adalah suatu pukulan bagi importir 
tersebut. Betul importir itu dibajar 

oleh claim assuransi, tapi mesti di 
ketahui bahwa pembajaran claim itu 
hanja 20x, dari harga pokok barang2 

itu. Djadi hanja harga pokok dari ba 
rang2 jang ditjuri itu kembali, se 

dang keuntungan dari barang2 jang 
ditjuri itu tak djatuh ketangan im 
portir, 

Mengingat para importir asing di 
Indonesia mendapat: kredit tak ter 
batas dari bank2 asing, jang kabar 
nja kredit jg disediakan oleh bank2 

asing untuk Borsumy sadja ada 300   
  

“(Oleh war 

$ Penduduk, murid? sekolah dan 
kegirangannja. Dimana? berkibar 

| tempat terutama di Wonokromo, 
Bupati Kebumen dan Koordinator 
dan penerangan. Terutama, soal p   hui pada. waktu meradjalelanja AVI 

tama soak materiecl: “Akibat dari 
itu maka rumah penduduk sengaja 

Ditempat tsb. rombongan berkena- 
an memasuki rumah? pendaduk jang 

nja hanja 1, meter sedang . pan- 
djangnja tjuma 6 meter. "empat js 

19 orang djiwa. Melihat ini pangun- 
djung sangat terharu. Dan tak sedi- 
kit jang mengeluarkan air mata, 
Perlu diterangkan bahwa selama per 

tu jang lalu, tempat? tsb. mendjadi 

dan kabupaten Kebumen. 

Ditempat2 itu dengan menjesal pi- 
hak rombongan menjatakan bahwa 
rentjana untuk mendirikan perumah- 
an rakjat itu hingga kini gagal kare- 
na kesulitan soal keuangan. Selain 
itu kini sangat dichawatirkan djika 
musim hudjan nanti telah tiba, per- 
sediaan bahan makanan di tempat 

  

Nama kehidupan rakjat Kakiamen 
: ABRU-BARU INI Residen Kedu Muritno dengan rombongannja me- 
ngadakan perdjalanan kedaerah Kedu Barat Daja. Djalan jang di- 

tempuh sepandjang sekira 85 km dengan melalui lereng? pegunungan. 
Kadang? perdjalanan dilakukan dengan naik kuda. 

' tuk mentjapai pembangunan sebagaimana dikarapkan dipintakan perha- 
tian, supaja keamanan dilaksanakan terlebih dulu, kata mereka. 

'Tempat2 tsb. sebagaimana diketa-,, 

keresidenan. . 

tawan K. R.). 

para. pamong desa menjambut dsn 
Sang Merah “Putih. Disementara 
Kalipuru, Wadasmalang, Residen, 
Djapen Kedua memberikan nasehat 
embangunan selalu ditekannja. " Un- 

Berkenaan dengan itu dapat kita 
tuturkan bahwa kebanjakan pendu- 
duk hanja makan pohung, nasi ham- 
pir serupa dengan penduduk pegu- 
nungan sepertinja di kabupaten Gu- 
nungkidul, Jogja. / 
Kemudian rombongan mengundju- 

ngi hutan ,,gundul” dan pabrik ka- 
ret ,,Girihardio”. Hutan seluas 14.900 
ha jang rusak kini dibangun kem- 
pali.. Matjam2 pemngortan sedang 
giat ditanam. 

Lulus ra dan sosial 
ekonomi "da 

Balai Perguruan. Tinggi Republik 
Ieaonesto Fakultet Hukum. dan Pe- 
ngetahuan Masajrakat. Djakarta me- 
ngumumkan jang telah lulus dari: 

Udjian Kandidat I bahagian Hu- 
kum: Oei Tjoe Kian, R.. Surojo, No- 
ha. Oey Giok Hian dan Suffri Jusuf. 

Udjian Kandidat II bahagian Hu- 
kum: O. Notohamidjojo, 2, Asikin 
Koesoemah Atmadja dan Van der 
Wal. : 

Udjian Propaedeutisch bahagian 
Sosial Ekonomi: ' Shi Siauw Seng 
dan Nona T. M. A. Warsokoesoemo. 

djuta rupiah, maka dengan sendiri 
nja hal itu menjuburkan pertumbuh 
an Peraga nea asing di Indonesia. 

  

Mengalami perampokan 
pertama 

Pihak berwadjib di Bandung mene 
rima berita dari Banten tentang se 
rangan pertama jang terdjadi didae 
rah selatan keresidenan Banten. 

367 Kambing dan 

A 

mesdjid digunakan djuga. 

Sementara itu sekitar Chewan2 jg 
diserahkan kepada panitya dari pada 
  

Pendaftaran pegawai 
pemerintah 

Selambat-lambatnja achir Oktober 
1951 semua daftar2 mengenai pega- 
wai pemerintah ' Republik Indonesia, 

baik jang bekerdja pada djawatan2, 
maupun pada perusahaan ataupun 
'jajasan2 harus sudah dikirimkan ke- 
pada Kantor Pusat Statistik, demi- 
kian kabar jang diperoleh ,,Antara”, 

Adapun daftar2 ini akan menun- 
djukkan keadaan djumlah pegawai 
pada tgl. 1 Oktober 1951. 

Peringatan hari 'Idul Adha 
KIBAT hudjan jang menjebabkan aloon?2 Utara sebagian terendam 
air. jang oleh panitya hari besar Islam direntjanakan untuk melang- , 

sungkan sholat Idul Adha, terpaksa ta? dapat dilaksanakan, : sedangkan | 
sholat terpaksa dilangsungkan di Mesdjid Besar. 
Hmin dan muslimat besar sekali, ternjata bahwa tempat? di luar serambi ! 

Imam kemarin jalah sdr. K. H. Badawi. 1 
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7 lembu dikorbankan | 
' 

! 

Perhatian kaum mus- | j 

, 
dermawan banjaknja 367 ekor. kam- : 
bing dan 7 ekor lembu: .dan seba-! 
gian kemarin pagi sesudah sholat ! 
Idul Adha dipotong di halaman mess. 4 
djid besar. Korban2 chewan jang 
dilakukan setjara perseorangan atau! 
gerombolan tidak sedikit djuga djutn' 
lahnja. Peladjar Islam Indonesia me 
ngadakan djuga: panitya chusus utk 
korban chewan itu jang hatsilnja. di- 
bagi-bagikan untuk . asrama2 pela-: 
djar, 

Suasana kota walaupun sehari: di 
liputi oleh mega mendung, dan ka. 
dang2 turun hudjan rintik2, tetap. 
menundjukkan, bahwa kemarin itu 
adalah hari besar, terbukti dengan:   Dengan pendaftaran ini akan mu- 

dah dapat diketahui berapa djumlah 

pegawai pemerintah sehenarnja. — 
Ant. 

  

Hadiah2 sajembara lam- 
bang kota 

Sidang D.P.R.D.S. Kotabesar . Se- 

a.l, mengambil putusan tentang pe- 
netapan hadiah2 untuk pengarang2 
lambang Kotabesar Semarang. 
Menurut Keputusan itu jang men- 

dapatkan “hadiah No. IT ialah sir. 
Rukanto - Djokomono dari Karang-   Menurut berita itu, pada malam 

Kemis jbl. onderneming karet Sa 
Gang, termasuk daerah ketjamatan 
Leles, kabupaten Rangkasbitung te 
lah diserang oleh 10 a 15 orang pe 
rampok. Gerombolan “perampok itu 
berhasil merampas barang dan uang 
jang terdapat - administratur 

|londerneming tersebut, ssemuanja Ik. 
seharga R 17.900.—. Djuga sebuah 
sendjata api ,,lee enfield” dan 189 bu 
tir pelurunja dapat mereka gondol. 

Seiandjutnja dikabarkan . djuga, 
bahwa pihak polisi telah berhasil. 
menangkap beberapa orang jang ter 
sangka turut serta dalam perampo 

kan tersebut. — Ant. 
  

Wakil dagang Australia 
Dari kedutaan Australia disini di 

kabarkan, bahwa pemerintah Austra 

nja untuk Indonesia dan telah tiba 
di Djakarta. Wakil dagang . (trade 
commissioner) jang baru diangkat 

ini ialah Geo. S8. Anderson, berkantor 
:di Djalan Nusantara 39, tempat wa 
kil dagang Australia jang lama, se 
belum pendudukan Djepang. — Rtr. 

lia telah menundjuk wakil dagang | 

anjar / Gunung, mendapat jang 
R 390.—. Hadiah kedua sdr. Suas- 
moro dari Perbalan - Purwogondo, 
R 200—, sedang hadiah ke-3 sdr. 

Aliwarga dari Tjilatjap mendapat 

R 160.   
Seperti diketahui, Panitya  Pem- 

bentukan Lambang tersebut diketuai 
oleh anggauta  DPRDS Kotahesar 
sdr. Amir- Noto..Dan tentang ben- 
tuk lambang jang: memperoleh .ha- 
Ciah pertama itu, jalah: menggam- 

“barkan letaknj Kota Semarang di 
| tengah2nja dua kota pelabuhan “Su- 
| rabaja dan Djakarta, sebelah Utara 
| pat Lautan dengan kapal?nja 
dagang, sebelah Selatan merupakan 

|daerah hutan, sedang bagian Teng- 

gara amewudjudkan sawah2 dan la- 
dang dengan padi2-nja. jang sedang 

| menguning. 
| Selandjutnja didalam gambar tsb. 
|dilukiskan 5 buah bambus runtjing. 
jang melukiskan tentang kedudukan 
kota Ne tang diadaiam perdjoans- 
an jl. Tetapi 5 buah Semapar bambu- 
runtjing tsb. akan diubah mendjadi 
5' helai daun pandan jang mempu- 

(njai arti mengenangkan kisah an 
|Pandanaran. 
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Pp ABRIK gula ,/Tasikmadu” dari 

hui, bahwa pg.   
wa tebu jang digiling oleh.pg. ,,/Tasik 

93 ha, jang hatsilnja ada 1.165.344 

Per ha. dapat menghatsilkan kris 
tal 138,28 kwintal, sehingga hasil se 
muanja dalam penggilingan ini men 
tjapai 238.388 kwintal S.H.S. Adapun 
rendementnja hanja ada 13,50 kwin 
tal sadja. Menurut keterangan, hasil 
gula dewasa ini terhitung jang ter 

baik buat diseluruh Indonesia. 
Tanaman tahun jang 
datang lebih banjak. 

Fihak PPRI menjatakan kepada 
,KR"” bahwa penanaman tebu untuk 
tahun 1951/1952 akan lebih banjak 
daripada masa giling jang lampau 
ini, jaitu akan dapat menanam selu 
as 2.193,06 ha. Direntjanakan dgn 

penanaman itu akan dapat menggi 
ling jagi antara bulan April/Mei 1952. 

akan 

Pentjatatan ternak 
Pada tg. 29/9 depan ini akan di 

adakan pentjatatan serentak adanja 
binatang? ternak diseluruh Djawa 
Tengah dan pentjatatan itu akan di 
selesaikan hanja dalam waktu seha 
ri sadja serta akan dikepalai oleh 
masing2 tjamat. Maksud dari pentja 
tatan itu jalah untuk mengetahui be 
rapa ekor binatang jang hendak di | 
beruntukkan dalam usaha pertanian 
dan kebutuhan penduduk sehari2 

mitsalnja disembelih. 

4 FCt gadji untuk korban 
Kelut 

'Oteh pemerintah kabupaten Wono 
giri beserta para kepala djawatan 
seluruh kabupaten Wonogiri baru2 
ini telah dibentuk ,,Panitya Korban 
Kelut”, jang diketuai oleh Danuprano 
to, Patih kabupater Wonogiri dan 

sebagai wakil ketua Muchtarmuham 
mady. Ketua DPRDS. Sebagai pelin 
dung! dari panitya: tersebut dipilih 
A.M. Danukusumo Bupati Wonogiri. 

Beberapa djalan telah ditempuh 
Olen panitya: untuk mengumpulkan 
bantuan bagi para korban peletusan 
Gunung Kelut. Kesanggupan2 bantu 

an jang telah didapat oleh DANNY 
ialah antara lain. 

Para pegawai negeri sanggup me 
njumbangkan 4/4 dari pokok gadjih 

nja, jang dibajarkan 2 kali, ialah da 

ri penerimaan gadjih bulan Agustus 
2, dan dari penerimaan gadjih bu 
lan September 274. 

Para pegawai desa sanggup mem | 
berikan bantuan uang menurut ke 
ichlasan masing2. Pengumpulannja di 

serahkan kepada para Asisten Weda 
ha masing2. 

Selain itu akan diedarkan pula Iyst 
derma (sokongan) kepada umum jg 
dipandang mampu. 
Disamping itu panitya Penaaht se 

gera akan mengirimkan beberapa 
orang anggotanja untuk menindjau 

  

  Udjian Kandidat bahagian Sosial   tsb. mengalami kekurangan. Ekonomi: Saleh Siregar. Ant. 

nja pada pg. »Tiglomadu" akan tetapi 
Gjuga kelambatar? jang tak diinginkan. ,,KR” mendapat keterangan, bah 

   
ea “Ia Lt 
P.G. ,, Tasikmadu selesai giling 

PPRI jang mulai menggiling pada 

tg. 24 Mei jl. kini telah. selesai pekerdjaammja. Perlu kiranja diketa 
»Tasikmadu” tidak mengalami pemogokan? seperti hal 

meskipun demikian mengalami 

madu” adalah tanaman seluas 1.723, 
kwintal tebu. 
  

rikan kepada Residen Kediri atau Pa 
nitya Penerimaan Bantuan berdjum 
lah R 7000.-—. — Ant. 

Hasil udjian kursus PBH 
Djawa Tengah 

Mardisiswojo dari Kantor Inspeksi 
Pendidikan “ Masjarakat Provinsi 
Djawa Tengah menerangkan, bahwa 
djumlah kursus PBH sampai bulan 
jang lalu ada 8841 tempat, mempu- 
njai 10.672. orang” guru, banjaknja 
murid ada 346.708 orang terbagi 
291.589 murid laki2 dan 55.119 wa- 
nita. 

Jang mengikuti udjian ada 75.286, 
terbagi 65.700 murid laki2 dan 9.586 
wanita dan jang sudah lulus udjian- 

.nja murid laki2 ada 50.509 dan wani- 
tanja 6.175 orang. Banjaknja kursus 
KPUA (Pengetahuan Umum) ada 
284 tempat, gurunja 1.643 orang, 
'mempunjai murid sebanjak 11.539 
terbagi murid laki2 ada 11.090 dan 
wanitanja 449 orang. Jang mengi- 
Kuti udjian murid laki2 ada 570 dan 

| wanitanja 40 orang, jang sudah lu- 
(Ius udjiannja masing2 ada 452 murid 
:laki2 dan 31 orang wenita. 

Banjaknja kursus KPUB diselu- 
ruh propinsi Djawa Tengah hanja 
ada 9 Psi muridnja laki? ada 
320, wanitanja ada,23 orang dan 
mempunjai 51 orang guru. “Kursus 
KPUB tersebut sedjak -dibukanja 
sampai sekarang belum mengadakan 

ludjian. Sedang kursus KPUC baru 
sadja dibuka sebuah di Semarang. 
Menurut pendaftaran, muridnja ada 
Ik. 100 orang dan mempunjai 6 orang j 
guru. — Ant 

Gupernur Sudiro kepe- 
dalaman 

Menurut Tentjana, Djum'at dan 
Sabtu besck Gubenur Sulawesi Su- 

|diro akan mengadakan perdjalanan 
inspeksi kedaerah2 pedalaman,  di- 
mana pembersihan telah selesai di- 
lakukan maupun kedaerah2 terde- 
pan dimana operasi sedang berdja- 
lan, Maksud inspeksi, ialah “untuk 
lihat dialannja roda pemerintahan 
MIPengpaia tersebut. — Ant. 

  

  

  

Danubroto tetap koordi- 
nator di Atjeh 

Berkenaan dengan berita2 jang 
mengatakan, bahwa koordinator pe- 
merintahan . di Atjeh,  Danubroto, 
akan dipindahkan ke Ambon, lebih 
djauh dari pihak resmi di Medan 
didapat keterangan, bahwa Danu- 
broto tetap mendjadi koordinator 
pemerintahan di Atjeh. 

Diakui, bahwa Kepada Danubroto 
baru2 ini ada diadjukan pertanjaan     ketempat bentjana alam tersebut. 

Bantuan pertama jang akan dibe 
oleh Kem. Dalam Negeri, apakah ia 

marang jang diadakan kemarin dulu 

banjaknja orang baik dari kota sen-: 
Giri maupun dari desa2 jang  me-: 
menuhi djalan2 
keadaan dialoon2 Utara. 

'Sekitar pemberian surat 
tanda pemilih 

Dari KPS (Kantor Pemilihan aa 
sat didapat keterangan, bahwa pem 
berian surat tanda pemilih (A/VII). 
tidak ada hubungan dengan pentja- 
lonan anggota DPR. ar tinja pemilih, 
pemilih boleh turut mengadjukan tja 
lon dan boleh tidak turut mengadju. 
kan. Jang tidak turut mengadjukan. 
Gapat turut memilih besok tg. 7-10-: 

"1951 jad. dan mereka ini harus dibe-' 
Yi surat tanda pemilih. Kepada para 
pemilih jang akan mengadjukan tja- 
lon diberikan surat keterangan, dju- 
ga surat keterangan untuk tjalon 
anggota DPR (B/VII) dengan batasi 
waktu sampai tg. 17 Sept. jad. Djas 
di pemberian formulir untuk menge 
mukakan tjalon anggota DPR bisa 
diberi paling kesip tg. 17' Sep. jad. 
itu. 

Hari Radio 
Hari Radio tg. 11 September ke- 

karta diperingati setjara sederhana 
sekali, djauh berbeda djuga sifatnja' 
Tah pada peringatan2 tahun? jang 
alu 
Ziarah ke Makam Dr. Abdurachv 

man Saleh, lebih terkenal Dr. Karbol, 
dilakukan dengan chidmat oleh pet 
gawai2 RRI, sedangkan utk naluri 
adat ke Timuran, pada waktu siang 
hari dilakukan slametan diantara se 
genap pegawai dan pembantu. 
Malam harinja, sedjak djam 21. 00, 

pegawai2 dan pembantu2 berkumpul 
kembali di studio, mengikuti pelbasi 
gai matjam siaran dari Pusat RRI 
Djakarta, djam 24.00 mengikuti pi- 
dato kepala Djawatan Maladi, 
dangkan setelah itu diadakan malam 
tirakatan hingga pagi hari sambil   jang golek distudio. 

Perlombaan bulu tangkis antara 
PB RRI dan PB Puruhito Handono 
Mulojo jang diadakan pada malam 
hari, berkesudahan dengan 5-2 utk 
kemenangan PB RRI. 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
selama perdjuangan kemerdekairi 
jang lalu, dari pegawai RRI Jogja 
terdapat 2 orang pegawai jang gu- 
gur waktu agressie Belanda jang Ja: 
lu dan seorang pegawai mendjadi 
invalied akibat bombardemen pesa- 
wat2 RAF kepada RRI Jogja bulan 
Nopember 1945. : 

Panitya Kelut Kotapradja 
dibentuk 

Untuk mempermudah pemasukan? 
bantuan untuk korban Kelut, baru2. 
ini oleh kotapradja Jogjakarta telah. 
Gibentuk panitya Kelut jang diketuai. 
olen sdr. Wazir Nuri. Panitya itu: se. 
landjutnja akan menjampaikan ha- 
suznju kepada Panitya Kelut pusat 
daerah. Panitya Kelut Kotapradja 
itu terdiri dari pelbagai golongan: so: 
siawan, wanita, pandu, palang me- 
rah dil. dan diharapkan dengan sege 
ra dapat mulai dengan kwadjiban-: 
nja. 1 

perkumpulan reklasering 
Berhubung dengan pengangkatan: 

sdr. Mohamad Saleh Ketua Perkumi 
pulan Reklasering di Jogja sebagai 
Walikota Surakarta, maka untuk me: 

lantjarkan pekerdjaan reklasering, 
sebelum sdr. Saleh dapat bekerdja 
aktip kembali, maka sdr. Notojudo, 
Kepala Djawatan Sosial daerah un- 
tuk sementara mendjabat acting Ke. 
tua Perkumpulan Reklasering. ir 

Seperti diketahui, perkumpulan re- 
klasering itu kini telah dirobah sifat 
nja dan berlaku untuk seluruh Indo . 
nesia, mengingat perhatian dari. ko- 
ta2 lain makin besar. 

Diduga dalam waktu jang pendek 
| pendirian tjabang2 perkumpulan re- 
|klasering itu akan dimulai sedang- 
ikan pusat perkumpulan kemungkin 
lan besar akan pindah dari Jogja ke | 
' Surakarta. 

Singkat Jogja 
— Pada hari Selasa tgl. 11 Septem 

ber 1951, digelanggang Sentul Jogja : 
karta diadakan pertandingan sepak - 
bola untuk amal ,KELUT”, antara 
Ps. Orion dan-Ps. Browidjojo. Achirs 

pertandingan 2—1 utk kemenangan 
Orion. Pertandingan 'mendapat per. 

ga tjukup besar dari pihak penon 
on, 3 

  
  

SENI SONO ,,Mad Wednesday” Haw , 
rol Lloyd — segala umur. 
LUXOR »Dragonwyck”. Gene Tier- f 
hey, Vincent Price, Walter Hustony:: 
Glenn Langan. — 1 th. 
INDRA Batman” serie II — ade 
umur. 

SOBOHARSONO ,,A Connecticut 
Yankee” Bing Crosby, Rendha les. 
ming segala umur, (Sa   bersedia pindah ke Ambon, — Ant.      REX ,Sam Siu” — 13 th, 

raya dan melihat2. “ 

marin dulu oleh keluarga RRI Jogja ' 

se-: : 

menonton siaran /per tundjukan KE 

  

Notojudo acting ketua 

       

      

    

   
         

      

     

       
    
   

   
   
    
   
   
     

    

     

     
   
    
   

   
   

  

   

     

    

   

  

    
     

   

  

     

  

    
    

    

   

      
    
   

     

    

   

     

    

    

   

  

   
    

  

   
     

      
   

   
    

   

    

     

   

  

     

             



        

       

   
   
   
     

   
    
   

  

ndarat di Bang 

   

      

5 sekali an ketika 

Magna dari Lo1   
  

   

  

| amspemerintah Iran tak bisa membe | 
narkan bahwa kawat tadi sudah di | 

'ke Washington. Semen 
tersiar kabar2 jang kuat, 

hwa dutabesar Amerika di Tehe | 
, Henry Grady, telah men ratakan 

Rentta PM Mossadegh, bahwa Ave- 
rell Harriman mungkin tidak akan | 
(Nek mendjadi perantara untuk | 

n ultimatum Iran tadi ke 
"pemerintan Inggris. — Ant. - 

N 

      

mena menerangkan di Washington, 
bahwa angkatan udara Amerika a- 
ikan merentjanakan 1 tnya dja 

x aa untuk pangkalan pangkal 
annja ang dan    

Pe hari Djum'at 1 

1 peotakang Hai 
Utara kelihatai 
Lia" djembatan2 j 

3 memberi laporan 

Ita Korea Selatan. Kemadjuan? telah | 

«Yijura- bitjara sae udara Aa | 

ahwa pihak Utara 
nan PBB di front 

: | jang akan 
mungkinan diad 
t2 itu djatuh 

5 “medan. pertempu- 
BB beb Pon hari jang. lalu. 

    

            

  

    
      pat2 sembunji baru, 

djadi kendaraan2 berlapis badja di- 
simpan. . 
Sepandjang hari infanteri PBB te 

yus-menerus mengadakan offensief- 
nja di front Barat,.dimana pihak | 
'Utara boleh djadi akan adakan offen 
Siefnja dengan tudjuan Seoul, ibu ko 

didapat dibeberapa tempat sebelah 
Barat-daja Yonchon dengan tak me 
nemui. perlawanan. ' 

Pasukan? 
Korea ? 

“Dari front tengah diterima berita, 
bahwa pasukan jang memakai uni- 
form jang biasa dipakai oleh pasu- 
kan Rusia telah kelihatan 7 mil “di- 
belakang garis Korea Utara. : 
& Seorang “opsir PBB mengatakan, 

Sovjet di   Laut - 

   
Pe 

| Negara2 Arab 

. Sekitar konperensi! 3- Besar: 

Maa orang2 militer itu mungkin 

ie 

Sada dikalakang garis Utara 
sa " Tentara. ke-8 Amerika di Korea baru? ini ' memberi 

5 opsir. 

    

   

menembakkan roket2 buatan Sovjet 
Timur-tengah dan sementara itu 
dapat dilalui oleh kendaraan? berla 

akannja serangan: setjara besar?an. 

ada penasihat2 bangsa Rusia jang 

ra. 

Sementara itu wartawan U.P., 
| Hansen, : . memberitakan dari front te 3 
Ingah tentang terlihatnja 8 orang mi 
liter dalam “uniform Sovjet, dengan 
dua orang antaranja diduga ada | 

SN 

| Tentara Arka mem 
oleh kemadjuan. 

Pasukan? « ari dipisi ke-25 Ameri- 
ka Serikat 'hari Selasa jl. dapat re |: 
but bukit jang kedua dari dua buah 
bukit besar jang letaknja dibawah 

| Pyonggang di Korea Tengah. Mere- 
|ka memukul mundur pasukan2 Ti- 
onghoa. 

Dipisi ke-25 itu adalah dipisi Ame. 
rika jang ke-4 jang kelihatan ber- 
tempur di Korea. Tiga dipisi Ameri- 
.ka lainnja adalah dipisi infanteri ke: 
dua dan ketudjuh dan dipisi Pena 
angkatan laut. — UP... 

Sungai Imjin. 
. Dalam pada itu A.F.P. memberi- 
takan dari front Barat, pasukan P 
BB pada hari Selasa itu telah “me- 
njeberangi sungai Imjin disebelah 
Barat Yonechun dan sebelah Utara 

| Koreangpori dengan dapat dikata- 
kan hampir tak menemui perlawa- 
nan dari pihak Utara. 

Seorang opsir PBB mengatakan, 
bahwa pasukan2 Tionghoa di front 
Barat kini hanja melakukan gera- 
kan defensif dan patroli. — Ant. 

  

Anak2 Junani supaja di-   
Pakt H3 ur Tengah sebagai ikatan per- 
tahanan negara2 Barat dibitjarakan 

“akan ditarik ? 
"ARA menteri Juar negeri 3 Besar jang bermusjawarat di. Washing 
“ ton pada hari Selasa kabarnja telah mempeladjari kemungkinan pem te 

bentukan suatu pakt militer negara? Barat, jang akan merupakan ikatan 
terachir jang penting dalam rantai pertahanan jang meliputi seluruh du 

nia dari negeri? itu. Para diplomat terkemuka dari Amerika Serikat, 
Inggris dan 'Perantjis dalam pada itu melihat kemungkinan, bahwa ren 

tjana baru itu akan memberi djalan jang terbaik untuk menarik Timur 
NN dan sebagian besar negara? Arab kedalam blok Barat. 

“Usul ini jang telah disusun oleh 
' Komando Tertinggi Organisasi Pakt 
Atlantik adalah salah satu atjara ter 
penting jang apa malam Selasa telah 
dibitjarakan .antara menteri luar ne 
22 Amerika Dean Acheson dan 

eri luar negeri Inggris Herbert 
orrison.. Soal ini mungkin akan di 

bitjarakan pula dalam pertemuan an 
tara Dean Aches an menteri luar 
negeri Perantjis ert Schuman jg 
menurut rentjana “akan diadakan pa 

Seda hara 

2 915 Atjara?2 'konperensi. 

»Sementara itu sumber2 jang me: 
ngetahui di Washington menjatakan, | 
bahwa dalam 'perundingan2 jang 
,sangat dirahasiakan” pada malam. 
Selasa itu, Acheson dam Morrison di' 

antaranja telah membitjarakan soal 
pembentukan Pakt Timur Tengah, | 
dan masalah2 sengketa minjak Iran 
Gam Terusan Suez ken sangat berj 
bahaja bagi Inggris itu. 

"Dalam perhbitjaraan2nja dengan 
San Acheson akan membitjara 

perlunja mempertjepat pengiri 

| alat2 sendjata untuk pasukan2 
Beranijia di Indo China. : 
“Pada hari Rebo ketika menteri lu 

ar 'negeri itu akan mengadakan kon 
perensi bersama dengan atjara ter 
penting ,,suatu peri jelesafah perda- | 
maian bagi Djerman”. 

fe Untuk menarik blok Arab? 

#Rentjana pertahanan Timur Tengah 
jang diusulkan oleh komando Pakt 
Atlantik itu akan mengikat daerah 

“tersebut dengan siasat militer Ero| 
'pah, tetapi djika perlu kedua rentja 

“na pertahanan itu dapat bertindak | 
sendiri2. Kemungkinan ini diperhi 
tungkan dengan maksud mendapat | 
kan bantuan negara2 Arab, dan utk 

memenuhi keberatan2 dari beberapa | 

Ng 
Yoh

 
He 

  

negara ketjil Eropah jang sama se 
kali tak ingin terlibat dalam perti | 

  

kaian2 d idaerah Timur Tengah itu. 

| Rentjana ini 'kaba nja telah men 
dapat sokong Amerika dan Ing | 
gris, sedangkan Perantjis dengan 
mengadjukan beberapa | keberatan 
akan menjetudjui pula. Djika usul 
ini disetudjui, maka panitya tetap 
Ofganisasi Pakt Atlantik akan mem 
bentuk suatu komisi militer untuk 
siasat Timur Tengah dan akan me 
ngirimkan undangan2 kepada semua 
negara2 Timur Tengah, MAAN, 
Mesir dan Israel. 

Tengah itu rupa2nja dimaksudkan 
untuk menandingi rangkaian perdjan : 
djian2 pertahanan jang telah diada 
kan selama | beberapa minggu jang | 
layi ini Pa di Timur 

  

     

   

  

Toe 

berasal dari 16 neg 
sa jl Bp men, 

' Telah Gisetudji (anggaran 1 ela 
aja sebesar $ 200. 000, uk | m 

“ djukan industri sutera dan pe di 

kan ahli2 dalam industri tadi: disam | 
ping itu diumurakan pula rentjana | 
untuk meresmikan perkataan silk” | 
(sutera) sebagai trade mark inter- | 
nasional. 

pang, sebagai penghasil sutera 
: terbesar didunia, mengi 

ja setjara ,bona fide” 

     

      

Sr e-ktita upatjara peresmian kapal-indu 

hg 

| dap 'beleid kabinet. 

  

Kapal Pat diperleng- 
kapi dgn bom atom 

: Pe ban armada Atlantik 
Amerika Serikat Laksamana Lynde 
MeCormiek, malam Seiasa jl me 

ngumumkan, bahwa ,,tidak lama Ia , 
gi” bom atom itu akan merupakan | 
»perlengkapan standaard” bagi ka | 
pal2 induk. 
Demikian kata laksamana tadi ke | 

“ 

Amerika Wasp” jang: besar 
32.000 ton itu di Meonk wi Ant. - 
AFP. 3 1 

   2 

Bantuan i tehnis 

$ perbesar. 

Resolusi Esai berdasarkan andju- 
ran jang termuat dalam laporan 
ECAFE, Jan djuga telah disetudjui 
“oleh ECOSOC 

Resolusi ketiga negara tadi me- 
'ngemukakan, bahwa menurut penda 
-pat ECAFE, pemberian bantuan teh 
:nis kepada Asia dan Timur Djauh 
itu adalah kurang dan diminta supa 
ja itu diperbesar, termasuk pula di- 
kdirikannja ,,pilot & demonstration 
| projects” dan pemberian bantuan da 
lam mendirikan balai2 Jatihan dan 
penjelidikan. 

Djuga diminta pengiriman 'ahli2, 
'ahli2 tehnik dan kelonggaran? utk 
mendapat latihan itu »diperbesar 30 
Mean , 

  

| djuk rentjananja membitjarakan ke- 
dudukan kabinet Sukiman - Suwirjo 
menghadapi ratifikasi perdjandjian 

“perdamaian dengan Djepang, dan ber 

kesimpulan, bahwa bagaimanapun 

kabinet Sukiman - Su- 

Menurut ABADI, nasib Kabinet pa 
da saat ini djuga sudah dapat diten- 

tukan, baik jang menang dalam pe- 
mungutan suara nanti itu pihak jang 
pro penanda-tanganan perdjandjian 

“Frisco ataupun jang contra. Sebab 

— Fdjika golongan contra jang menang, 

Naa kini berarti, bahwa tidak ada 
Idjalan lagi bagi kabinet daripada me 

NN aa diri, karena suara con- 

| tra tsb. tidak dapat diartikan lain 
daripada suara tidak pertjaja terha- 

4 

2 Sebaliknya Gjika Jika vrb jang 
la | menang, maka djika PNI bersikap 

| konsekwen dengan keputusannja dan 
keterangan2 pemuka2nja — dan ha- 

. - prian tsb. tidak melihat alasan untuk 

| menduga, bahwa PNI tidak akan ber 
sikap konsekwen — maka ini berarti, 
bahwa sesuai dengan keputusannja, 
'PNI tidak akan dapat mempertahan- 
kan terus menteri?2nja dalam kabinet, 

| dan terpaksa menarik mereka kem- 
“bali, Dan bagaimanapun djuga, djika 
5 menteri PNT ditarik kembali dari 
kabinet, taka tidaklah masuk di- | 
'akal, bahwa kabinet itu akan terus | 
dapat dipertahinkan.   kekonperensi tsb. —— Aa UP, Kg Maan SUMBER menerangkan, 

kirim ke Tjeko 
|. Wakil Sovjet dalam PBB hari Se- 
lasa jl. telah minta kepada sekreta- 
riat-djenderal, supaja Jugoslavia me- 
ngembalikan anak2 Junani ke Tjeko 
slowaki enurut Sovjet, orang2 

tua anak2 tadi tinggal di Tjekoslo- 
wakia. 

Menurut permintaan Sovjet tadi, 
83 warganegara Junani jang telah 
pindah ke Tjekoslowakia telah sam- 
paikan surat kepada wakil Sovjet 
Jakob Malik, supaja anak2 mereka 
diper bolehkan bersatu dengan mere- 
ka lagi. —Ant.-AFP. 

1 

Djepang akan kirim.missi 
ekonomi ke India 

5 Didapat keter, an di Tokyo pa 

da hari Selasa jl bahwa pemerintah 

  

  
KP 12” pupuk “( 

oleh Filipina itu”. — 

Harian ABADI tgl. 10/9 dalam ta-», 

djuga hasil pemungutan suara di Par j 

'lemen nanti, 
8 maja akan terpaksa harus bubar. 

“Tindakan2 3-Besar untuk memper: Tea 
kuat pertahanan Eropah dan Timur | 

:Djepang sedang merentjanakan utk 
“mengirimkan: suatu perutusan ekono 
'mi ke. India, tuk membantu peng 
laksanaa: tjana ekonomi 5 tahun 
negeri. 3 

Peraturan tadi: akan berangkat se 
belum tanggal 15 Oktober, dan ang 

gota2nja kini sedang - dipilih oleh 
kem. luar negeri Djepang. Jang 
akan ikut dalam missi tadi ialah ah 

Kk rabuk), bahan2 
kian, radio, djalarn 
euangan. — Ant. - 

        

        

    
| tjat, alat2 2 e 
kereta api dan 

“AFP. 

Sidang ECOSOC: 

kepada negara 
terbelakang diperbesar 

COSOC (Dewan Ekonomi & Sosial PBB) hari Selasa ini dengan sua 
ra bulat telah menjetudjui resolusi jang diadjukan India, Pakistan 

dan Filipina, jang minta kepada PBB dan tjabang2nja, supaja bantuan 
tehnis kepada NE jang terbelakang di Asia dan Timur Djauh di- 

Wakil India mengakui, bahwa In- 
dia telah memperbesar eksportnja 
ke Amerika, terutama mangaan, te 
tapi ini menghasilkan dollar jang 
dibuti kan oleh India dan dengan 
demiki India Nana tergantung 
at sterling. 

| Ditegaskannja bahwa @alam pa- 
sar terbuka ini djuga Sovjet Uni di 
kirimi mangaan oleh India. Krishna 
machari membantah tuduhan, bahwa 
maskapai2 Amerika menguasai be- 
berapa bagian India: 

Wakil Filipina mengatakan,  bah- 
wa, Filipina tidak akan pernah me 
nerima sesuatu ideologi.asing, kare 
na ini akan membentuk djiwa  bu- 
dak sadja, jang tidak dibutuhkan 

bekerdja pada: MAP” Korea Uta- 

Pasukan PBB Maa RI 

jadalah tjukup besar untuk 

kinternasionak-dan : 
da 

  3 jet Amerika 
Ketua aa gabungan, djen 

da. -Suatu SERU 
   

   

   
    

   

rea Or ai $ 

mahal dan menumy 
rah jang pernah: 
Amerika Serikat. 
rakjat Amerika 

| darah untuk men 
luxa di Korea, ka 
AXP, 

“per ang ja 

kan banjak da 
dilakukan oleh 

arena itu perlu 

     

     
   

  

      

   

    

  

       

   
    

    

     

   
   
   
   

    
   

  

   
      

   
   
  

  

      
   

   

     
       

  

dihormati lagi. 
ng . hari Selasa 

3 sjarat2 aari 
porajanajian Dika LI ) 1 

ingatan orang? 
tewas dalam pe 

Para »kencho' 1 Djepang telah dibe 
ritahukan, bahwa pembesar? peme   
rintah Djepang diperbolehkan meng 
hadiri upatjara2 prive dan mengun 

telah tewas tadi. Dalam maklumat 
tadi diterangkan, bahwa upatjara2 
tadi ,,tidak boleh sedemikian, hingga 
menimbulkan reaksi2.  militeristis 
atau ultra-nasionalis atau mempu 
Tea maksud2 poktua. 

Negara? 

K 

(International Monetary F 
Senen jl. 

Tiongkok dibole 

Pida 
    
    

  

presiden Truman. 
Konperensi dibuka oleh presiden 

Truman, jang dalam pidatonja anta 
ra lain mengemukakan, bahwa sum 
ber2 kekajaan negara »merdeka” 

dapat 
memperbaiki keadaan negara2 itu, 
baik dilapangan ekonomi maupun di 
lapangan pertahanan militer, 

Dalam pada itu Truman menegas 
kan, bahwa sedjak para ahli keuang 
an berkonperensi di Washington da- 
lam tahun 1949 negara2 ,,merdeka” 
menganggap perlu untuk mengambil 
tincakan2 guna memper tahankan di 
ri terhadap agressi. Ia selandjutnja 
menjatakan penjesalannja, bahwa ne 
gara2 itu kini harus memperguna- 
kan sebagian besar'dari tenaga hi- 
dupnja untuk keperluan  niemba- 
ngun pertahanan. . | 

Dalam hubungan ini Truman mene 
gaskan, bahwa tugas dan kewadjib- 
an bank adalah tetap sepenting se- 
mula, karena organisasi tersebut 
mempunjai dasar ekonomi jang te- 
guh, salah Saja Be bagi perda- 
maian. 

Selandjutnja silakan, bahwa tu- 
Gjuan Dana Keuangan Internasional 
ialah memperkemh perdagangan       

  

tasan2 jang dapat mengekang lan- 

Gunia. Dalam hal ini ia menjatakan 
kejakinannja, bahwa tiada satupun 
diantara para anggota akan memper 
gunakan keadaan dunia dewasa ini 
sebagai alasan untuk - mengadakan 
pembatasan2 atas perdagangan. 

Achirnja Truman memnperingatkan 
“kepada para direktur, supaja  dja- 
ngan mengabaikan usaha2 untuk 
mempertinggi taraf penghidupan 
rakjat. 

Akan terpaksa pakai ke- 
kuatan sendiri. 

Utusan Canada, Douglas C. Ab- 
dott, sebagai ketua sidang pembuka 

an antara lain menjatakan dalam pi 
datonja, bahwa meskipun banjak ke 
sulitan jang dihadapi sebagai akibat 

perang Korea, namun Bank Interna- 
sional sedjak musim panas jang lalu 
telah memberikan kredit2 jang se- 
luruhnja berdjumlah 300.000.000 dol 
lar kepada 11 negara anggota. 

Dalam pada itu Abdott memperi- 
ngatkan, usaha2 mempersendjatai di- 
ri kembali jg didjadikan oleh nega- 
ra2 industri akan mengurangi export 
mesin2 dihari-hari jang akan datang, 
sehingga negara2 jang akan memha- 
ngun:. ekonominja. terpaksa “akan 
mempergunakan. sumber2 kekuata,1- 
nja sendiri sedapat mungkin. 

' Menteri keuangan Amerika Seri- 
kat, John Snyder, menegaskan, bah- 
wa dalam masa pembangunan perta-   Ant-UP. | hanan dewasa ini, Dana Keuangan 

djungi sanak keluarga orang2 jang 

Ada | komplotan lagi di 
Jordania 

Harian Mesir ,,Al Misri” hari Sela 
sa jl, menerima kabar dari korespon 
dennja di Jordania, bahwa menurut 
kabar jang tersiar disana, baru? ini 

di Amman telah “kedapatan suatu 
komplot militer. 

Menurut koresponden tadi, ang 

bermaksud hendak ' mengepung ge 

dung parlemen Jordania, ketika upa 

tjara penobatan Radja Talal berlang 
sung daiam gedung tadi, dan hendak 
memaksa anggota2 parlemen: supaja 

Amir Naif diangkat mendjadi radja, 

Seterusnja harian tadi mengabar 

kan, bahwa komandan Legiun Arab 
mengetahui adanja komplotan tadi 
dan segera memberitahukannja kepa 
da. Perdana Menteri Taufik Pasha 
Abu Huda. Seperti diketahui, koman 

Inggris, 
Glubb. 

Menurut harian tadi, adanja kom 
plot tadi ,,sangat dirahasiakan”, teta 
pi kabarnja beberapa pembesar ista 
na tersangkut didalamnja. 

Seterusnja dikabarkan, bahwa se 

Djenderal John ' Bagot   
,sudah diketahui adanja komplot ta 

Dalam sidangnja jang pertama konperensi tersebut telah 
permintaan Fjekoslowakia jang menghendaki, 

1n masuk organisasi? 

S5 Anti AFP. 'di, tidak terdjadi penangkapan2. Ant. 

Konperensi Keuangan Internasional : 

“merdeka” 
punja sumber2 

Untuk perbaiki keadaannja masing2 
ONPERENSI tahunan jang ke-6 dari para direktur Bank Internasi- 
onal untuk Pembangunan dan Perkembangan (International 

for reconsiruction and dev Nan Can Dana(Kevangan Internasional 
nd) telah dibuka dengan resmi pada 

tjukup 

Bank 

hari 

menolak 
supaja Republik Rakjat 

tersehut. 

akan mempunjai peranan penting, 
terutama dalam usaha menjesuaikan 
kepentingan2 keuangan untuk djang 
ka pandjang dengan kepentingan per 
tahanan untuk  djangka ' pendek. 
Bank Internasional dalam pada itu 
akan mempunjai arti jang lebih pen 
ting dalam usahanja membantu per- 
kembangan perekonomian Nan da 

S5 

  

                      

  

  

Soal ikut sertanja Turki 
dim Pakt Atlantik 

Dutabesar Turki di Ingpaiagoyat . 
Acikalin hari Selasa jl. telah m ngun 
djungi menteri muda luar negeri Ing   gris Ernest Davies, untuk membitja ' 
rakan soal ikut sertanja Turki dalam | 
Pakt Atlantik. 

“Disamping itu dibitjarakan pula ' 
usul2 Inggris mengenai peranan jg 
mungkin akan dilakukan oleh Turki, 
dalam dewan pertahanan Timur Te 
ngah, itu. Kundjungan tadi adalah 
atas permintaan dutabesar Turki. — 
Ant.- UP. 

A 

Menurut rentjana pertandingan? 
itu dilangsungkan antara Semarang, 

Jogja dan Solo, tapi berhubung Solo 
tidak dapat datang, maka Solo me 
ngundurkan diri. 

VOLLEY: Pertandingan ini dilaku 

achir dengan 3—0 untuk kemenang 
an regu Semarang. Permainan Sema 
rang sungguh mendapat pudjian dgn 
keahliannja dalam smash” dan ' 
,plaats”-ballen, sedangkan Jogja 
masih kurang dalam pukulan2nja. 

kemenangan Jogjakarta. 

BOLA TANGAN: Pertandingan ini | 
jang ter-ramai. Tetapi sudah nam 

pak sedari permulaan, bahwa Jogja 
lebih tinggi dalam teknik dan taktik 

nja. Tampak sebagai bintang lapang 
an Imam pemain muka.dari Jogja, 
gesit dan tangkas permainannja. Per 
tandingan berachir dengan 4—1 utk 
kemenangan Jogja. 3' Diantaranja 4 

goais dari Jogja- dibuat oleh Imam 
Semua. Lebih landjut: dapat dikabar 
kan, bahwa pasangan regu bola ta   ngan Djawa- Tengah jang akan me 

  

  

SUARA 

bahwa penanda-tanganan perdjandji- 

an Frisco membuktikan dengan dje- 

las, bahwa Pemerintah telah melepas 

kan politik bebasnja dan dengan de- 

mikian telah memperkuat blok Ame- 
rika Bropah Barat, tetapi sebaliknja 
merenggangkan hubungannja dgn. 

negara2 tetangganja, India dan Bir- 

ma, jg. menolak perdjandjian Frisco 

itu. 

  

PERS: 

Mengenai penanda - tanganan per- 
djandjian Frisco 

kan militerisme Djepang. 

Mengenai soal ratifikasi oleh Par- 

lemen, harian SUMBER mengandjur 

kan, supaja anggota2 Parlemen, jang 

sekarang meringkuk dalam tahanan, 

.Kiiberikan kesempatan untuk memba- 
f 

wa suaranja di Parlemen. Tidak di- 

perkenankannja tuntutan ini, oleh 

|Sumber dipandang sebagai pelang- 

|garan atas demokrasi, dan selain da- 
ri itu pelanggaran keadilan, karena 

djika Isa Anshary cs jang djuga di-   djandjian: Frisco Asti Sndtut hubung- 

an jang permanent diantara Djepang 

Hengan negara2 tetangganja, jang | 

mengikat Djepang, sehingga Dje-j 

pang djangan dapat lagi merupakan | 
bahaja ekonomis dan militer terha- 
dap negara2 tetangganja itu. Karena | 
apakah artinja penggantian kerugi-'   an perang oleh Djepang.itu, apakah 
artinja perluasan bantuan Amerika, 

'kalau diberikan dalam perdjandjian 
La kemungkinan bagi Djepang un- | 

tahan, diizinkan membawa suaranja 
mengenai perdjandjian tsb. dalam si- 

j dang Dewan Pimpinan Masjumi jang 

baru lalu, apa sebabnja tahanan ang- 
gota Parlemen lainnja tidak akan di- 
Seakan, kesempatan termaksud itu? 

Harian UMUM dalam tadjuk ren- 
tjananja antara lain menerangkan 

bahwa kedjadian ini (dalam penanda 
tanganan perdjandjian Frisco) me- 

ngeraskan tuduhan bahwa Indonesia 
dengan demikian telah memasuki 

tuk kembali menguasai pasar di Asia ' blok Amerika. Memang harus diakui 
dengan hasil2 produksinja, dan kalau 

(diberikan. kemungkinan dalam per- ' 
Lajandjian itu "UN memperkembang : 

bahwa negara2 jang ikut menanda- 
tangani perdjandjian Frisco itu Kes 

ban jakan negara2 jang telah menda- 

Pan ag Merana, 

pat tjap pro Amerika. Tetapi tuduh- 
an ini harus pula kita kemukakan 
hal jg sebaliknja djika sekiranja kita 
tilak turut menanda-tangani perdjan 

djian itu. Dalam hal jang demikian 
sudah pasti pula kita dituduh tjon- 
dong kepada Moskow. Tetapi sebe- 
tulnja kita tidak. boleh ' berpeman- 
dangan jang simplistis itu. 

Achirnja Harian UMUM itu menja 
takan bahwa harus kita akui adanja 
kenjataan bahwa kedua blok jang 
bertentangan itu memang senantiasa   berusaha untuk menarik masuk 'se- 

banjak mungkin negara2 “kedalam 
bloknja. Maka untuk mentjegah -da- 
ja penarik itu kita melandjutkan 

negara2-di Asia. 

Harian INDONESIA dalam pada 

itu setelah menjatakan pendapatnja 
bahwa apa dan bagaimana isi per- 
djandjian jang ditanda-tangani Men- 

diketahuinja, kita masih belum bera- 

tusan Kabinet itu nantinja akan me-   
nguntungkan atau merugikan nega- 
ra. Tetapi jang sudah pasti keduduk- 

an kabinet Sukiman itu sekarang se- 
makin berada didalam lingkaran tan- 

da tanja jang besar sekali,   Achirnja ' Indonesia — menjatakan 

bahwa soal perdjandjian Frisco itu 

adalah soal jang besar sekali jang 
pasti harus dipikul oleh kita selan- 
djutnja walaupun Kabinet berganti 

berpuluh kali, 

gota2 Barisan Pengawal Hasjimi 

dan Legiun Arab itu adalah seorang | 

| jadi R 2,25 setiap 

TAS usaha P4 (Panitia Pengiriman en PON) 
bantuan. dari Inspeksi Pendidikan Djasmani Daerah 

12 September 1951 pagi dilapangan SMAjb Jogjakarta 
pertandingan? Volley, Rounders dan Handbal (bola tangan) antara Jo 
gjakarta dan Semarang. Pertandingan? ini untuk memilih regu (team) 
jang akan dikirim ke PON II nanti. 

kan antara Semarang dan Jogja, ber | 

BKOUNDERS: Pertandingan ini ber | 
sachir dengan 36 melawan 12 untuk | 

mengeratkan perhubungan dengan | 

teri Subardjo itu hingga kini belum ' 

ni menjatakan anggapan apakah pu- ' 

  

    

  
didaerah 

5 

ra bulan Oktober dan Maret. 

“Oleh karena badan tersebut sifat 
nja partikulir, maka krediet sebesar 
itu tidak dapat diserahkan kepada 
»umbung Mataram” dan oleh peme 

rintah dibentuk suatu badan jang se 
-mi-officeel tersebut, jang pengurus 
nja tidak sadja terdiri “dari orang2 
pemerintahan, melainkan djuga para 

pedagang. Menurut pembagian peker 
djaan, maka Lumbung Mataram di 
serahi melakukan pembelian beras 
atau padi dari daerah2 lain, sedang 
Lumbung Jogja jang semi-officeel 

tersebut berkewadjiban membeli pa 
di atau beras dari petani daerah Jo 
gjakarta. 

Akibat pembelian. 

Setelah pembelian padi dilakukan 
oleh pihak pemerintah tersebut, ma 
ka dengan mendadak harga beras 

didaerah Jogja sedjak bulan jl mem 
bubung tinggi jaitu dari R 1,59 men- 

kg.-nja. Akibat 
jang langsung dirasakan oleh rakjat 
terutama kaum petani, ialah bahwa 
Gengan dibelinja padi mereka itu, ber 
arti ,imerapertjepat adanja patjeklik” 
Gidaerah Jogjakarta. Dengan demiki 

an maka sudah barang tentu rakjat 
mendjadi gelisah dan fidak mengerti 
bagaimana maksud pemerintah mem 
beli-padi ifa, karena dengan tjara jg 

"demikian itu berarti tindakan peme 
|rintah Gianggapnja kurang bidjaksa 
| na. 

| 
8 

Peta 
3   
Tjara pengumpulan harus 
Girobah. 

Apabila pemerintah dengan pembe 
ilian itu dimaksudkan untuk membe 

Ixikan persediaan kepada rakjat dim 
'Musun patjeklik nanti, maka tjara 
jang sekarang dilakukan oleh peme 
rintah dalam hal pengumpulan padi 

'itu menurut anggapan rakjat dan or ' 
| ganisasi2 tani tidaklah tepat dan ku 
frang praktis. Pengumpulan padi se 
(karang ini dipusatkan digudang? dlm 
kota, sehingga apabila musim patje 

H klik nanti telah tiba, dalam praktek 
inja akan sangat sukar rakjat men 
dapatkan pemhagian beras dalam 
waktu jg sesingkat-singkatnja. Hal 
| ini disebabkan tidak sadja susahnja | 
perhubungan antara kota dan desa, 

Olah Olah Raga: 

"“Rounders, volley & handbal utk PON, .tjarnja perkembangan perdagangan ' 

jang mendapat | 
VI, hari Rebo 

telah diadakan | 

wakil di PON nanti: 8 dari Jogja, 
Imam, Suwarno, Setijono, Ong, Do 

| mo, Swasono, Sartono dan Wakiajan. | 
| Sedangkan dari Semarang akan di 
lambil: Slamet, Sutaram,. Krisnomur 
' ti, Suharno, Darsono dan Sutijo. 

|. Maka dengan ini dapat ditetapkan, 
|jang akan mewakili Djawa - Tengah : 
|ke PON untuk rounders: Jogjakarta, 
| Vo olley: Semarang, dan Bola tangan: 
| Jo ogjakarta diperkuat Semarang. 

| »Mobil peti sabun" 
Jang kedua kalinja. 

Selama dua hari, jaitu' hari Sab 
|tu dan Minggu jl. didjalan Sukadja 
Idi Bandung telah dilangsungkan per 
| Iombaan »peti sabun” jang diseleng 
|garakan oleh surat kabar A.I.D. Per 

hatian dari pengikut dan ' penonton 
jang terdiri. dari orang2 Belanda, 
Tionghoa dan Indonesia besar. 

Jang turut dalam perlombaan ini 
181 ,mobil peti sabun” terbagi dalam 
beberapa golongan dan diachiri dgn 
perlombaan finale. Kesudahan “dari 

pertandingan “ finale ' adalah JW. 
Boon van Ochssee dengan werisi gaun 
31.4 detik. 

Dapat dikabarkan, 

jang harus ditempuh ditetapkan 800 

kedua -kalinja untuk seluruh Indone 

sia» pertama pada tahun 1950 dan 
kedua. pada tahun ini, semuanja di 
langsungkan dikota Bandung, untuk 
merebut djuara Indonesia. — Ant. 

    

  

  

“Pem kaftan. Padi Paliat 

Akibatkan naiknja harga 
beras 

Tjara pengumpulan padi jang tidak praktis 

EDJAK beberapa bulan jl Tn an Daerah Istimewa Jogjakarta 

telah mendapat kredit sebanjak R 10.000.000 dari Jajasan Bahan Ma 

kanan. Krediet sebanjak itu dimaksud uniuk pembelian padi atau beras 

dari rakjat guna persediaan apabila datang musim patjeklik, jaitu anta 

Pembelian padi ini diurus oleh sebuah jajasan bernama »Lumbung. 

Jogjakarta” jang bersifat semi-officeel dan dibentuk oleh pihak peme ' 

rintah daerah. Disamping badan tersebut telah ada pula jajasan ,,Lum 

bung Mataram” jang mempunjai tugas mengumpulkan bahan makanan 

guna kepentingan rakjat, apabila sewaktu-waktu perlu adanja pembagi 

an bahan makanan kepada penduduk. 

bahwa djarats 

meter dan perlombaan Im adalah ig | 

  

   
   

  

   
    

     
      

    
    

      

     

     

  

      

     

       

  

Jogjakarta 

     
    

      

    
   
   

  

apalagi mengingat pengalaman2 jg 
sudah2 bahwa semua pembagian utk 
rakjat didesa2 selalu terlantar dan 

malahan hilang ditengah djalan. 1 
Organisasi? tani menghendaki supa 

ja pengumpulan padi atau beras sC 
bagaimana jang dimaksud oleh peme 
rintah itu tjukup dipusatkan diketja 
matan? atau kelurahan? dimana utk: 

keperluan itu didirikan Junabung?2 de 

sa. Dengan tjara demikian, maka apa 
bila rakjat membutuhkan beras itu,“ 

mereka tidak perlu lagi menunggu 

datangnja beras dari kota. Dengan : 
demikian pula rakjat tidak akan me' 

ngandung kekuatiran dalam mengha 
dapi masa Pa 21 

Organisasi tani tidak setudj: 
dengan pembelian padi. - 

Pada umumnja organisasi2 tani 2. 
tara lain Serikat Tani Islam Indos 
sia dan Petani sangat tidak menje . 

Gjui sistim pembelian padi jang “d: 
kukan oleh pemerintah sekarang | 

jang menurut  anggapannja sang 
merugikan rakjat. 

Sikap tidak setudju. ini diperki 

lagi dengan kenjataan bahwa ps 
belian padi didesa? itu oleh pemer 
tah diserahkan kepada badan? pa 
kulir jang mempunjai status N. 
Hal demikian menurut pihak organi 
sasi2 tani tersebut akan menjebab.. 
'kan kepertjajaan rakjat akan. men 

, Gjadi kurang, sedarg dikandung ba 
njak kekuatiran bahwa jang akan 

mendapat. keuntungan - ialah pihak 
badan? tersebut. Hal ini berdasarkan 
suatu kenjataan bahwa pihak NV 

tersebut tidak akan begitu sadja 
Sanggup mengerdjakan pembelian 
padi itu tiada dengan maksud menija 
Tri untung. ' 

Menurut pihak organisasi? tani 
itu, sebaiknja pembelian padi itu di 
serahkan sadja kepada alat2 peme 
rintah misalnja' pamongpradja.. 

Pembelian gapiek di Gunung 
Kidul berarti mentjekik le 
her rakjat. 

Selain pembelian padi, pemerintah 
,Gaerah djuga membeli 'gaplek dari 
lx akjat Gunung Kidul dengan disedia | 
kan uang R 1.000.000 (satu djuta). 

|. Dengan pembelian gaplek ini jang 

ditaksir Ik. berdjumlah 3909 ton, ber 
arti pula akan mentjekik leher rak 
jat didaerah Gurung Kidul jang se 
bagian besar “menggunakan gaplek 

sebagai makanan pokok. z 
|. Daerah Gunung Kidul jang telah . 
| terkenal sangat tandus tanahnja “itu, 
tidak memberi harapan banjak bagi . 
rakjat untuk memperlipat ganda ha “ 

ysil buminja. Gaplek jang merupakan 
salah satu bahan makanan jang sa 
ngat penting, mempunjai arti jang “ 
sangat besar bagi makanan -sehari2. 

Tindakan2 pemerintah tersebut di 
pandang dari sudut kepentingan rak 

| jat seluruhnja memang 'sangat baik, 

| tetapi dengan  tjara2 pengumpulan 
dan pembelian padi seperti sekarang 
ini tidak akan banjak memberi: fae 

| dah bagi rakjat jang Jan 1gsung akan 
| dapat dirasakan oleh rakjat. — Ant. 

   
               

     

  

   

       
    

  

    
    

        

    

   
    

    

            

   

  

  

  

| Hubungan2 dagang Indo- 
nesia 
Wengan Luar Negeri. 

Didalam pekan ini diharapkan su- 
Latu perundingan diantara Pemerin- 
| tah Indonesia dgn wakil2 Pemerin- 

|tah daerah Singapore akan sudah da 
pat diadakan di Djakarta. 
ae akan dibitjarakan adalah so- 

2 jang mengenai perdagangan ikan 
aa an kaju diantara: Indonesia dan Si- 

ngapore, jaita.sampai dimana djauh 
nja Indonesia dapat mengisi keperlu 

aSingapore akan bahan? jang pen 
ting baginja itu, 

Dalam pada itu didalam bulan ini 
djusa dinafitikan kedatangan utus- 
an2 Pemerintah Tsechoslow jakia di 
Djakarta buat menanda-tangani sua 

tu perdjandjian-dagang biasa dianta 
:ra Indonesia dengan TsechoSslowakia 
untuk masa setahun. 

Sementara itu Pemerintah Indone- 
sia sendiri kini telah menerima pula 

undangan dari Pemerintah Australia 
buat mengadakan suatu konperensi 

perdagangan di Sydney. — Ant, ka : 

  

        

BULU »DIPETIK”. 
! LEVERANSIR2 

Tiga kali dalam satu tahun para lev eransir2 bulu dan dons jang dipakai untuk. tempat tidur, dipetik (geplukt). Gambar diatas menundjukkan bagaimana tjara memetik 

| 
| 
| 

" 

aim bulu dan dons dari leveransir2 itu. 
an ata harus dilakukan dalam TANGAN YG lertutup, karena 
sadja telah tjukup ,mener bangkan? bulu jg. sangat halus 

Pemetik- 
angin sedikit 

it, —, ANP, 

 



   

    

  

   
   

    

   
     

  

      

  

   

  

et ngguling. Se- 

P.N.I. katanja akan 
Hn Aa TN ta 

Belum karuan”, gertak HA 

jian itu. 
“ng Kriting sabar: — »Mungkin 

ngan nama, djulukan — keizer Indo- 
penata jang ta” bermahkota? te 

Berabe tjuma bisa plototi bung Kri 
ng jang buta politik itu : 
Gin2: dengan pa Sidik 1? 

  

Uang kerugian untuk 
.. sendjata api 

Staf Divisi Pang. Diponegoro me- 
 wartakan, bahwa pada tgl. 15 Agus- 

tus 1951 jl. Panglima Tentara & 
Terr. IV /Div. Pangeran Diponegoro 
telah mengeluarkan surat keputusan 
No. 38/B.2/D. MI/”S1 mengenai ke 
tentuan dari sendjata api jang dise- 

yrahkan dengan sukarela oleh pen- 
2 uduk' Kabupaten Bojolali dan Kla- 

Sten,. ketika diadakan operasi militer 
i Merapi / Merbabu-complex. 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 

i pemilik sendjata api tsb. diberi 
ang kerugian oleh Pemerintah se- 

bagai penggantian dengan ketentuan 
aximaal menurut daptar jang dite- 

tapkan seperti berikut: 
Pistol cal. 32-7.65mm R. 150,—, 

'istol M. 46-9-mm. R 400,—, Pis- 
ol M.11-9.-mm. R. 250,—, Revol- 

'ver 38-9,53 mm. R 250,—. Sendjata 
"LE. 770 mm. R 300.—, Sendjata ka- 

rabijn M.95mm. R 300.—, 

sse R 300.—, Pistol cal. 22 - 5.6 mm. 
€ “Tea Bistol cal. 38-9.65 mm. 

R 250—, Pistol cal.45-11.43 mm. 
R. 250.—, Pistol cal.32-7.65 mm. 
R 125.—, Revolver cal. 45-11.43 mm. 
R 150.—. 

. Semua sendjata ,pendek” jang 
tidak tersebut diatas (revolver - pis- 

“8 tol) R 100—. Dan sendjata ,,pan- 
“ajang” jang tidak tersebut diatas 
(Senapan - karabijn dsb.) R 200.—. 
Dengan keputusan ini, maka sen- 

Gjata2 api tsb. mendjadi hak milik 
Negara untuk selama?-nja. Demi- 
kian. diumumkan oleh Kepala Staf 
Penerangan Div. Diponegoro tgl. 10 

. September jl. 
— 

r 

  

— Pabrik gula Gondangwinangun 
|. telah melangsungkan malam gembi- 

ra sebagai sambutan atas selesainja 
penggilingan pada masa ini. 

— Pada tg. 23-26/9 ini kaum teh- 
2 nik akan adakan kongres di Bandung 
“ “suntuk merundingkan antara lain 

' soal2. pembangunan. 

& — Perlombaan peranaman padi di 
- Klaten buat tahun ini telah berachir 
Gan hadiah pertama sebesar R 10.000 

5 Gjatuh pada ketjamatan Polanhar- 
5 “djo, kedua ketjamatan" Kebonarum 

: (R 5000.—): ketiga ketjamatan Tja- 
- was (R 5000—). Dan sbg. hiburan 

tiap2 ketjamatan menerima R 1000.-. 

. — Atas pertanjaan menteri Wilopo 
menerangkan bahwa Pemerintah 
sampai sekarang belum mengambil 
keputusan tentang pengembalian 
tambang2 minjak jang sekarang di- 
persengketakan di Sumatera. 

— Kemungkinan bahwa Indonesia 
akan turut serta dalam seteleng jad 
diadakan di Colombo dalam hubung- 
an rentjana Colombo pada th. 1952 
depan ini. . 

— Dengan disambut para pembe- 
Sar instansi pertanian baru2 ini telah 
tiba kembali di Djakarta dari #Ame- 

— rika 6 orang pegawai kementerian 
' @ibawah pimpinan A. S. Gondowar- 

sito. Mereka itu disana menghadliri 
konf. pemimpin2 pertanian sedunia 
dan Menadan mas'alah2 Pe 
nian. 

— Rapat BPP di Djakarta tidak 
djadi karena tidak tertjapai. Kapan 
diadakannja masih menantikan be- 

rita. 

— Baru? ini de kab aki Ganesa di 
Sukabumi didatangi 20 orang gerom 
bolan bersendjata dan Mean 
uang sekira R 1500.—. 

— Rapat terachir oleh P-4 daerah 
dengan fihak madjikan dan buruh 
Volker Aanneming Mij. Palembang 

tar soal sumbangan upah kepada bu- 
ruh jang mogok.. 

— Kemarin dulu tiba di Bandung 
“dari Djakarta Djaksa Agung Mr. 
Suprapto. Menurut djurubitjaranja 
ketika ditanja hanja menerangkan 
bahwa kepergiannja itu adalah 
untuk mengurus soal2 intern. 

|. — Wali Kota Djakarta Raya dgn 
stafnja serta anggauta2 DPD akan 
menindjau kedaerah2 baru jang ter- 

- masuk dalam rentjana pembangun 
: ag, Aetapradjai 

Siaran RADIO 
KEMIS 13 SEPTEMBER 1951. 

Gelombang : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
17.05 Teman Putra oleh S.R. Djetis 
Liya Kulon. : 
18.00 Pengadjian Al Gur'an oleh Suf 
—0... jan Hamzah (dg. keterangan). 
18.30 Petang mendjelang oleh Puspa 

#  Kentjana. 
19.40 Siteran tirakatan oleh Game- 

  

IP ' dengan Die. 

F sn ada kabar. - sma ) 

: s 

4, apa lagi panah peron g2 nanti, . 

pa Gendut jang Gin tabel de- ai 

pPiinggt : 

Jungle 
“ Karabijn R 400.—- Pistol Mitralieur- | 

telah menemui djalan buntu “diseki- | 

Aa pengambilan film 

    

kaian gambar dari matjam2 peladjar 
tersebut telah diambilnja 

ani PAR an Tn dan 

   

    
     
  

| lawan ks Tionghoa. 
Mengenai pertandingan2 jg diren 

|tjanakan oleh Chunghua tg. 21-23/9 
nanti, lebih djauh dapat dikabarkan, 

bahwa berhubung dengan beberapa 
hal, maka pertandingan hari kedua 
tg. 22/9 antara kes U.M.S. — kes. 
Tionghoa Surabaja jang dimaksud 

kan sebagai usaha untuk mendekat 
kan kembali kedua anggota Hwa 

| Nan tersebut tak djadi dilangsung 
kan. 
Dalam pada itu diperoleh lain ka 

bar jang menjatakan, bahwa pengu 
rus Chunghua telah menjampaikan 
surat permintaan kepada pengurus 
Persidja supaja kes. PON Djakarta 

Raya dapat dipertandingkan dengan 
kes. Tionghoa.. 

Permintaan : tersebut disetudjui 
oleh pengurus Persidja dalam rapat 
nja semalam. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
' bahwa pendapatan bersih sesudah di 

potong segala perongkosan akan di 

sumbangkan kepada Panitya PON 
| Daerah Djakarta Raya 50”, dan ke 
pada fonds pendidikan Chunghua 
5096. — Ant. 

»Sinar Mataram” kembali 
Baru2 ini Ps. SINAR MATARAM 

telah tiba kembali di Jogjakarta dari 
perlawanannja ke Purwokerto untuk 
melakukan pertandingan2 sepak-bo 
la melawan XI Bond Tjilatjap dan 
XI Perseba, bond Bandjarnegara. Pa 
da hari pertama 8/9-'51 Ps. Sinar Ma- 
'taram melawan Bond Tjilatjap dan 
berachir dengan kemenangan Ps. Si 
nar Mataram: 5—0. Pada hari kedua 
tgl. 9 September 1951 melawan Per 
seba dari Bandjarnegara, menang 
dengan angka 2—1. Dalam kedua 
pertandingan itu nampak Sinar Mata 
ram lebih tinggi mutu permainannja 
dalam teknik dan taktiknja, menda 

pat pudjian dari penduduk Purwoker 
to. Dengan demikian Sinar Mataram 
memperoleh kemenangan gilang-ge 
milang, dan mendapat piala beker. 

Dalam pada itu dikabarkan, bah 
wa nanti pada tgl. 14, 15 dan 16 Sep 
tember oleh PSSI Djawa- Tengah 
Giadakan pertandingan  sepak-bola 
antara daerah2 Djawa- Tengah Se 

dari Jogjakarta dan ISB dari Banju 

mas, djuga bertempat digelanggang 
Glempang Purwokerto. 

Gwat Tek menang 
Dengan angka atas Vodegel. 

Di Pekan Raya Surabaja dilang- 
sungkan pertandingan tindju antara 
Tan Gwat dan Vodegel. Vodegel jg 
selama 9 ronde bisa bertahan dalam 
ronde penghabisan kelihatan mulai 
groggy dan djatuh 2 kali. Tan Gwat 
Tek dimenangkan atas angka. 

- Djago Bandung Battling Ong da- 
lam ronde ke-6 dipukul k.o. 

tak sedar sementara lamanja, sehing 
ga ia perlu diangkut dari ring. 

Lawannja, Esterhuyzen, dengan de 
mikian mendapat kemenangan. — 
Ani. 

Sugar Ray Robinson 
Optimistis 

Sugar Ray Robinson jakin bahwa 
ia akan memberikan perlawanan jg 
baik melawan Randolp Turpin, dan 

membawa kembali kedjuaraan dunia 
kelas pertengahan ke Amerika. Ke 
terangan itu diberikan Sugar Ray 
Robinson sehabis latihan hari Senin 
jang baru lalu, menurut berita UP 
dari Pomten Lakes, New Yersey. 
Menurut berita tersebut selandjut 

nja, semua pekerdjaan berat telah 
diachiri Sugar Ray pada hari Ming 
gu. Sekarang ini ia mempunjai tim 
bangan badan seberat 1571, ibs, se 
dang waktu bertanding melawan Tur 
pin dahulu di Inggeris, Ray mempu 
-. timbangan 154 Ibs. — Ant. 

Perlombaan terdjun 
dengan pajung 

Perlombaan? untuk mentjapai dju 
ara dunia terdjun dengan pajung jg 
diadakan di Yugoslavia beberapa 
waktu jl. telah berachir dengan ke 
menangan Pierre Lard dari Perantjis 
jang mendapat angka 233.7. “Jang 

ikut serta didalam perlombaan itu 
ialah rombongan? dari Inggris, Pe 
rantjis, Itali, Yugoslavia dan Neder 
land. 

Para pengikut harus bertanding 
dalam tiga matjam terdjun dengan 

| pajung: terdjun tepat, terdjun keda 
lam air dan terdjun dengan pajung 
jang lambat dibuka. Dalam perlom 
baan terdjun-tepat, orang harus ter 
djun dari tinggi 600 meter dan harus 
Gjatuh didalam lingkaran dengan ga 
ris tengah 1009 meter, dalam nomor 
dua para pengikut sesudah. terdjun 
300 meter harus djatuh disuatu tem 
pat di Danau Lescebled dan kemudian 
berenang ke pulau ketjil jang ada di 
tengah danau itus achirnja dalam no 
mor tiga, pengikut terdjun dari ting 
gi 2000 meter dan tidak boleh mem 
buka pajungnja sebelum mentjapai 
Ga 500 meter dari tanah. — Ant.- - 

Olah Raga setjoret 
n Pertandingan terachir dari kom- 

| petisi PSSI wilajah Djawa Barat dis 
trik I dilangsungkan dilapangan Be- 
ranang Siang, Bogor, antara kes. Bo 
gor melawan kes. Sukabumi jang ber 
kesudahan 1 — 1. 

“ Untuk memilih djago2 berenang     “Ian Studio Jogjakarta. Pes. 
Nji B. Lindur, Niken Larasati, 
Nji Tongo. 
Yarna - Warni oleh ORJ / Su- 

wandi. 
22.15 Lagu? Arab dan na 

    

   

  

“21.80 

jang akan mewakili Djakarta Raya 
dalam Pekan Olahraga Nasional ke- 
II, oleh Persatuan Berenang Seluruh 
Indonesia tgl. 11 dan tgl. 12/9 sore 
|dikolom berenang Manggarai diada 

Si
 

latan: PPSM dari Magelang, PSIM 

kembangan kesenian 
Difilm oleh PFN 

ADA tanggal 1 sampai 9/9 jang lalu daan Film Negara me 
mengenai perkembangan kesenian di Su 

rakarta. Diantaranja telah diambilnja gambar gedung serta peladjaran |menabuh dan menari dari Konservatori Karawitan Indonesia, demikian pula mengenai peladjaran menabuh dan menari dari sekolah? rakjat dan “menengah Ag djuga peladjaran? kesenian dikampung2. 

Selain : itu untuk mendjalin rang | 

: Neraka oleh RRI Surakarta. — Ant. 

a PON PPn akan |   

3 Orang dari P.E.LN. jang menda 
pat tugas untuk mengambil opname2 
tersebut ialah cameraman Rusmadi, 
comentator Wirasto sedang technik 
dipegang oleh M. Arzad. Selama pet 
ngambilan film tersebut rombongan : 
dari P.F.N. dibantu oleh Sindusawar 
no dari Konservatori Karawitan In 
donesia sedang pengambilan suara di ' 

  

127 aa A M. P. Ya 
Hasil udjian penghabisan ulang 

S.M.P. 1951 jang diselenggarakan di 
Jogja pada tgl. 27 sjd 31-8 jl. jang lu- 
lus sedjumlah 127 orang diantara 170 
pengikut, 

Bagian A jang Julus 65 orang dan 
bagian B 63 nang 

ledul Adha: di Djakarta 
Kemarin pagi sembahjang Iedul 

Adha di Djakarta dilakukan  dila- 
pangan Banteng. Ikut serta dalam 
sembahjang tsb. Pres. Sukarno, be- 
berapa orang Menteri, duta2 besar 
Pakistan, Saudi Arabia “dan Wali- 
na Sjamsuridjal. — Ant. 

  

Lagi 30 majang bermotor 
- Dengan kapal Hye Maru kemarin 
datang dari Djepang lagi 30 majang 
bermotor jang dibeli oleh pemerin- 
tah dalam hubungan bantuan ECA 
untuk keperluan perikanan. Ini ada- 
lah kiriman jang kedua. — Ant. 

  

Perluasan pelabuhan II! 
Dari Priok. 

Mengenai ichtiar Djawa Madura 
Veem untuk dapat memperluas pela- 
buhan III guna keperluan pelajaran 
nasional, lebih landjut dapat dika- 
barkan, bahwa kade jang mau dibi- 
kin untuk pelajaran interinsulair itu 
adalah pendjangnja 200m (bukan   240 m sebagaimana dikabarkan) dan 
djuga. kapasitet muatan-penerusan- 
nja (doorvoerlading) 15.000 ton se- 

“KEDAULATAN RAKJAT 

    
   

  

   
   

         bulan (bukan sehari). 
sAntara” Djakarta. 

Demikian 

  

SEKARANG 

  

  

hingga | 

$ 

dari 
Segala 
tinggal! 

INI. 

  

  

116-9. 

film chusus utk. 

"SAM sIu” 1 

pemain terkenal, banjak 

INI DIA, semua ARLODJI TANGAN di aju- 
al denga HARGA OBRAI: 
PEMBELI masih dapst KORTING “104, 

HARGA jang sudah di TURUNKAN!!! 

GARANTIE masih tetap 12 tahun. 
GUNAKANLAH KESEMPATAN jg. BAIK 

KRAMER 

1 & Ai . 

IK I 5 : UNAS Nah AIA 

Petjinan 112 JOGJA, Telp. 

  

Hanja SATU MALAM: 

main djam: 3 — 5 — 1 — 9.30 

PENDUDUK TIONG HOA 

13 th. 

njanjian enak - merdu. 

  

  

KORTING 10 2/, 1! 

matjam arlodji 
pilih sadja. 

tangan tersedia, 

3 

3 EN HORLOGER 

SIN   
  

  

MALAM INI: 

HAROLD LLOYD 
MAD WEDNESDAY 

jang   114-9. 
  

  

'menindjau Jogja 
Dalam 

JANG DAPAT DIKOMMENTARKAN 

Film ini adalah jang 

PALING LUTJU dan PALING GILA 
pernah dibuat dalam tahun ini! 

Njatakah?!? Saksikanlah sendiri. 

MINGGU PAGI MATINEE DJ. 10.30 
  

DJAM: 5 — 7 — 9. 
  Segala umur 

bhs. INDONESIA 
  

Teks: 

(Hari Rabu jg. gila) 
HANJALAH: 

  

baru lagi. 

BANK SOERAKARTA M.A.B. 
Jang dalam advertentienja membutuhkan beherapa orang pegawai, 
sekarang sudah ditjukupi kebutuhannja dan tidak menerima pegawai 

(Adv. LAUW) 111-9. 

  

SUARA 

POPULER,       
Harga R 2,50 

36. HALAMAN, 

Administrasi Pakuningratan 67,   Ikan per lombaan seleksi herenang,     

MINGGUAN POLITIK POPULER 

  

SUARA RAKJAT MERDEKA 

RAKJAT MERDEKA 

| Mengupas soal?: POLITIK, EKONOMI dan KEBUDAJAAN setjara 

— CONSTRUKTIEF — OBJEKTIEF. 

R 10-— 4 nomer berturut?, 

Saksikanlah, dan segera pesan kepada 

Telp. 

  

La
 

aa 
Sa 

      

  

   

  

    

  

        

  

  

     

    

   

  

       

  

   
     

    

  
   

  
  

  

    
    

    

  

   
      

  

  

  

  

  

  

  
(satu ekspl.), 

BERGAMBAR. 

147, Jogjakarta.     
      

  
    

" Buku2 gratis. 
N$5,MITRA”,     

Pendaft. 
Bintaran Wetan 11. 

Djuga memberi kursus tertulis. 

" Ja sama mmasan - an Sa Mana Nana san 

Ekonomi: 1 | Marus bahan makan 

Drs. Hermen ketua | Di Jogja tg. 11-9-1951. 
. delegasi Ta 2.20 

Dalam Konperensi GATT (General ' Tn SN 
Agreement on Tariffs and Trade), | egtamn Li . 4 3 2 Bt resasosacosoeco000000000000202002000000000oo.ooooosecoce, NI AI, A NI 

jang akan dimulai tanggal 17 Sep- | raga besar Ae an Y1B BING AT HIS BEST IN A DAZZLING, |. INI 
tember jad. di Geneve delegasi Indo- Nah Te -. “ , COLORFUL SPECTACLE OF ADVENTURE, 
nesia akan diketuai oleh Drs. Her- ferampane Ke ut MUSIC AND ROMANCE! g na 

| men Kartowisastro, Kepala Bagian maa 1 un NE ea Segala 
Ekonomi dari Komisariat Agung RI Pa Pen an Get 1 Nu umur. 

Hm BEAN LARG Nag Be TAN Na NG CRosBy TN 
Gaplek ..... o Tati NG witLiAm | Main djam: 

Nilai str. dollar merosot Djagung ..... Drg, FLEMING . BENDIX HAK AG 

Di Medan. | Tela kaspo ...... IA ne aa NG 

“Berhubung Toman merosotnja |, rambat sense ln SIR CEDRIC HARDWICKE | Teks bahasa 
'harga straits-dollar ai Aan DAR. Delapan Na : Pen Pena INDO: 
ken dgn harga rupiah Indonesia di- » ketan. SL nan s In A King- Ne 
pasaran bebagai alangan2 dagang di | Katjang tolo . Tn NA an ainer Fr ot 3 
Medan berpendapat, bahwa turunnja 3 LAI Anna Na 
harga straits-dollar adalah karena 3 tanah " T San BEAN Ta 

Me naiknja harga getah dgn US $ 0.45 Pe SEN ea HN 
sekilo jang menjebahkan kini ba- Gula batu LN en Ea 
njaknja pembelian getah jang me- & pasir BA PAR aa 

'merlukan uang upiah Indonesia. Ne apa SA TN 
Turunnja harga emas diwaktu be- | Gereh we. docomo. Pu Minggul lakangan ini, menurut kalangan da- | Teri Loco Kar Kn 

gang di Medan, karena adanja raz- | Telor ajam MA Ta butir agi 
zia jang menjebabkan pendjualan| itik Leo. LS Ann 
dan pembelian Aan PO ASIN seven setanaaa Tn Ptoduced by ROBERT FELLOWS Matinee 

Harga — straits-dollar emarin | Garam krasak «....... IA Gg Directed by TAY GARNETT Dj. 10.30. 
R 4.80, Sean, sebulan jg lalu R 5.55. | Kretjek .......ooii Ia ng WE. FIELD -WILCOXON : Ant. Dasng kerham ee YEt 

H 9 t $$. Nu 5 Ku 118-9 

ar ,a enun ” am ing Kanan d 1 ” mnta 

9 , Di Djakarta. Ma UAN aan R uda a 5 Ta te & 

Itarga tenim tertata Lang An Dban AN sin 3 13 
aa an Tn Mean uga None endjualan bebas kepada Umum tidak dengan licentie. 
PO ana PO east TE ana TO an | Ops” Tetes NONA ai R. 2Du0i Bea Mn s | 5 ug 5 

Hongkong ....i.... a M3O0 Nae Ka 1) Yan—|s Sepeda laki? keluaran Europa Merk “BURGERS 20/S TIONGKOK sasesasenasanan » 4200.—5 Ne bekan 1 naa 
La 4100— g PA uh Tas ju $ 

Pe ed PAN » 00 Minjak tanah ....... iLiter,, 0.80 Sun (Home Mantan ». 4200.— Katitik Me Ben p 5 b 
393 ““Diogekok en Alas » DA00. 1 pidji 116 ersediaan terbatas. 

Djepang oo. » 3400.— Kentang Pen An eng T Rs t 259 4 ik 
32/s. Tiongkok ane... » 5500.— AE Tan NAS NU NAN PEN an PG Ka B p K R 

208 Tiongkok (el! ». 5000| ARUN tnat mu ai Seat Dapat membeli pada Kantor N.V.- D. P. R. K. 
4212 | Tiongkok ain 2 200 & 

Tjap rupam io... » 1350.— Harga emas TILANGAP 65. 
Kemban merah ,, 7450.— dita A 
Djepang atananatanatan ». 1650.— 1 Djakarta. aa F 

Staple fil Harga emas tertjatat kemarin du Jogjakarta, 11 September 1951 
1 200. liya djam 17.00 dipasar Djakarta sbb.: : : : 
4 2000 Tema ne Eka R. 32 Direksi, 
1 Ta Ma aan ena gang — 3 : ” ” ” 3 11 " 

TA PAN me »' 2815 N.Vv. "BPK R. 
1 Ant. 110.9 : 5 

» 2500.— 

1 an BOEKHOUDEN A BAH. INGGERIS 
2 5 Ka s Rombongan baru telah dimulai. Rombongan baru telah dimulai. . 

pada 
pada 
Lor. 

sSEMURGO?, 
2. 93- 9. 

Buku2 gratis. Pendaftaran sore 
Bintaran     

S5I-5-165:B. 

(buatan UNILEVER) 

    

     
TJAP TANGAN 

busahnja banjak 

dan kental 

( Sabun jang terkenal 

   
    

        

      

     

hemat dipakai 

besar chasiatnja 

tjutjian terpelihara 

halus bagi tangan 

busahnja banjak 

beratnja tetap 

  

  

      
r Lagi-lagi kesalahan sebodoh ini! Kerdjalah sedi- 

kit teliti! Sekali lagi kesalahan matjam ini... . 
biar dengan menesal aku akan terpaksa melepas 
kau, Min! 
  

    
Kau kumintakan nasehat pada Hadidjah. Kanda. 

Aku diberi nasehat masak pakai Palmboom kata- 

nja enak betul rasanja. pula banjak vitaminenja 

dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. 
  

  

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is» 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

   

buat hidangan mendjadi hidangan" pesta . 

kekajaannja akan vitamin? A dan D. 

timewa. Margarine" tulen berwarna # kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAHy ' 

..a.Xuiuc.d 

   
   

  

    

  

  

Tuan marahi aku lagi 
sampai habis... ...: 
Kubikin lagi kesalahan 
jang bodoh. 

mang selalu lesu. Min. 
Kau kelihatannja me- 

Tjobaiah tjarikan    

                     

  

   

      

   

      

  

  

  
    Sungguh bagus. Min. Belaka- 

ngan ini kau madju pesat benar. 
Aku kini 'dapat lagi memberikan 

kepertjajaanku. Sudah seharus- 

nja kau naik pangkat.” 

N 

   
0 23 MEN 

NI “Ocreme 

    
tika 

Typ KeD AUL/ TAN RAKJAT 1031) uu, Aj 103, 
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