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BELANDA Ya. 
NEGATIEF 

.Mengenai pemberitahuan pihak In 
angan kepada Belanda tentang ke 
hendak akan menghapuskan perhu 
ungan Idionesia — Belanda jang 

ang berwudjud UNIE itu, pihak 
anda ternjata tidak segera menun 
ikan sikap jang terang. 

sikap Nederland adalah negatief 
Tt, karena hingga sa'at ini mere 

C u memadjukan djawab, bahwa 
Belanda masih akan mempeladjari 
segala sesuatu sebelum dapat mem 
beri keputusan tegas, apakah. mere 
ka bersedia untuk kerdja sama guna 
menghapuskan perhubungan dalam 
bentuk UNIE itu dengan definitief! 

Sikap kita sudah terang dan djelas 
bagi siapapun djuga jang. sanggup 
melihat hakekat serta dasar2 perhu 
bungan antara dua bangsa jang mer 

deka. Sekalipun perhubungan itu 
oleh kedua ypihak dimaksudkan dan 
dirasakan sebagai suatu perdjandji 
an jang menguntungkan masing2 pi 
hak — sesuatu perdjandjian antara 
dua pihak hanja dapat terdjali apa 
bila masing2 pihak - berasa atau. 
mengharapkan akan mendapat keun 
tungan daripada perdjandjian itu!—, 
sudah terang pihak kita memandang 

     

  

   

  

   

    

perhubungan jang berwudjud UNIE 
itu sebagai sesuatu jang tidak 
enak. 

Li P 

ENEN 24 SEPTEMBER 1951, 

Di Schiphol Supomo dan Zain di- 
antarkan oleh Mr.. Djumhana dan 
sekretaris negara Kementerian Luar 
Negeri Belanda Mr. Blom. 

Selama di Nederland Supomo dan 
Zain ketjuali dengan pemerintah Be- 
landa digga bertemu dgn. berbagai 
pemimy partai antara lain Scher- 
merhorn, Romme dan beberapa orang 
lagi. 

Selandjutnja. dikabarkan bahwa 
dengan pengumuman jang telah di- 
keluarkan oleh pemerintah Belanda 
tentang perundingan dengan Supomo 
dan Zain tsb., pemerintah Belanda 
kelihatan berhati2-sekali dalam beri- 

kan keterangan pada rakjatnja me- 
ngenai soal perundingan tentang hu- 
bungan Belanda- Indonesia itu. 

| Menurut beberapa keterangan jg 
| didapat, sikap pemerintah Belanda 

1 tsb. terutama bersangkutan dengan 
akan adanja pemilihan umum jang   

Apabila pihak Nederland sungguh2 
ichlas dan sungguh2 bermaksud hen 

dak “melanggengkan perhubungan 
persahabatan dengan 'Injonesia, apa 
kah jang lebih mudah baginja dari 
pada memahamkan dan membenar 
kan serta mengijakan keinginan pi : 
hak Indonesia 2 1 5 2 

Sikap negatief Belanda itu bukan . 
nja menambah  kepertjajaan Kita. 
akan keichlasan hati rnereka. Bah 
kan sebaliknja membangkitkan kem 

guan kita. 5 | 
Ini sungguh bukan suatu hal jang ! 

tidak menguntungkan bagi mereka, | 
apabila diingat, bahwa dinegeri kita 

ini mereka masih dapat dan masih 
perlu melakukan usaha mentjari ke 
untungan. wa 

Sikap jang ditundjukkan oleh su 
rat 'kabar Het Parool jang sekarang 
dikemudian oleh. Dr. PJ. Koets jg 
diijaman Belanda dikenal sebagai 

orang dari golongan ethisch, sedang 
suara surat kabar itu sering? mewa 
kili suara -Partij van den Arbeid, le 

bih menundjukkan pandangan jang 
reeel. hg 

# 

Tapi seperti biasa, pihak Katho- 
lieke Volksparti .nampaknja. tidak 
dapat menjambut keinginan pihak 
Indonesia dengan hati terbuka, dan 
masih tetap mereka hendak memper 
tahankan UNIE, sambil menuduh2 
kita. kurang ( menundjukkan sikap 
baik, antara  Jain2 karena sedjak 
kembalinja Mr. Rum ke Indonesia, 
komisariat Indonesia di Den Haag 
masih saija dipegang oleh seorang 
acting commissaris! ea 

Terhadap sikap Katholieke Volks- 
partij itu kita tidak dapat memberi 
banjak2 perhatian. Kita hanja dapat 
berkata: apabila tuan2 tidak suka 
kerdjasama “untuk menghapuskan 
UNIE, dengan maksud agar perhu 

bungan Indonesia — Belanda jang 
dimaksudkan untuk mentjapai ker 
djasama antara kami dengan tuan2 
itu diganti dengan suatu perdjandji 

an jang lazim diadakan diantara dua 
negara jang bebas merdeka, kami 

sungguh tidak dapat berbuat apa2. | 
kami sajangkan, ' Sekalipun sangat 

kami tetap tidak dapat mengikuti 

pendirian tuan2. Dan apabila pendi 

rian tuan? itu didasarkan atas keka | soiongan kiri. Hanja kata Sidik, ada 
jaan tuan2 akan ahli2 serta modal, 
kami tidak segan? mentjari jang ka ' 
mi butuhkan pada pihak ketiga. 

Voila! | 
pena W.H. 

2 t Bima 2 4 . —. Sjahrir di Karachi 
Sutan Sjahrir jang mengadakan 
kundjungan singkat ke Pakistan me 
njatakan di Karachi hari Saptu ' jl. 
bahwa stabiliteit politik di Asia Teng 
at aga 4 jang pertama - tama ha 
KU 2 amat REK 

Dimuka Instituut masalah? inter- | 
nasional Sjahrir menjatakan penda- 

| patnja bahwa stabiliteit politik itu ti 
:dak dapat ditjapai dengan tiada pe- 
'njerahan Irian Barat kepada Indone- 
sia. — Ant. AFP: ' Pe 

“15 Dokter asing tiba di 
: Indonesia 

“Dalam suatu pertjakapan Menteri 

  

Kesehatan Dr. Leimena menerang- | 
kan bahwa kini telah ada di Indone- 
sia 15 orang dokter dari negeri Belan 
“da dan Djerman, Selandjutnja diha- 

| rapkan kedatangannja lagi dokter? 
dari Italia. 
Direntjanakan para dokter asing ta 

di akan ditempatkan diluar Djawa. 
Demikian Menteri Kesehatan Dr. Lei 
mena. (R.D.) Lx , 

aa
 

terus duduk da 

lakan datang di Nederland jg menu- 
'rut berita terachir akan dilangsung- 
ikan pada tgl. 25/6 tahun depan. Pe- 
'merintah Belanda chawatirkan bah- 

| wa sesuatu sikap tegas mengenai so- 
al unie dapat digunakan oleh golong- 

|an apposisi. Terutama dalam soal ini 
pihak Partij v/d Arbeid jang masih 
butuhkan bantuan, dari Katholieke     

  

nanti. Bagi pihak Endonesia mudah | 

   

  

— PROF. MR. DR. SUPOMO: 

   
“ion tan 

  

    
HARIAN UMUM 

(34 

Reaksi harian? di 
Nederland tentang 
masalah Uni 

»Het ParooP” dalam induk karang- 
annja berkepala ,,sjarat2 jang tidak 
resel” njatakan mengenai pengumum 
an Pemerintah Belanda itu sbb.: 

Sajang sekali bahwa Pemerintah 
Belanda dalam soal ini sekali lagi 
menganggap perlu mengadjukan be- 
berapa sjarat. Dinjatakan oleh ,,Het 
Parool” bahwa dari sikap jang ber- 
sjarat itu dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kalau perundingan nanti me- 
nurut pendapat Belanda berachir de- 
ngan tidak memuaskan, Pemerintah 
Belanda tidak bersedia kerdja-sania 
untuk penghapusan unie. Dari pihak 
Belanda kini dapat dipegang teguh 
bahwa unie tidak akan dihapuskan, 
melainkan akan berlangsung terus, 
tapi kalau dari pihak Indonesia sen-   
maka orang terpaksa harus tunduk 
(pada kenjataan ini. 

| Akan menundjukkan suatu sikap 
jang lebih realistis, djika umpama- 

t 'nja tadinja dari pihak Belanda di- 
nja untuk dapat | njatakan bahwa pihak Belanda ber- 

| pemerintahan | sedia kerdja-sama untuk penghapus- 
an unie. (walaupun hanja.untuk me- | 

timbul pertanjaan mengenai bagian | nuruti pihak Indonesia sadja) dan di 

njatakan ,,pertanjaan apakah peme- 
rjgatah Belanda sedia kerdja-sama 
tuk penghapusan unie dengan defi 

| nitief, baru dapat didjawab sesudah 
| diketahui hasil usaha dari dipeladja- 
| rinja bersama nanti”. Pertanjaan la- 
Fa timbul apa jang dimaksudkan dgn 
kata ,definitief” itu. 

|kominike pemerintah Belanda jang | samping itu dikemukakan bahwa Ne 

|derland untuk sementara waktu le- 
|bih suka bahwa hanja jang sangat 
(penting2 sadja ditetapkan didalam 
suatu peraturan. Omschrijving dari 
(hubungan baru antara kedua negara 
itu dapat menunggu sampai perasa- 
ja sentimen di Indonesia mendjadi 
lagak reda. 

  

  

| 5 sj Ketua umum PNI Sidik 
| 

PN. akan ta 
(Kalau Parlemen meneri 
Pp 
setibanja di Medan Sidik terangkan, 

djandjian bilateral dengan Djepang. 

teri-menterinja dan barangkali pun 
binet akan djatuh. 

Tentang razzia Sidik menjatakan, 

bahwa soal razzia itu adalah satu 

soal dimana PNI turut bertanggung 

djawab. Oleh karena itu PNI meng- 
harap, supaja masalah razzia ini da- 

pat diselesaikan dengan sebaik2nja 

dan dalam waktu jang singkat. 

Selandjutnja Sidik menjatakan, 
bahwa mengenai penahanan Saleh 
Umar PNI telah banjak berusaha 
untuk melepaskannja, akan tetapi 
usaha2 itu terbeniir pada SOB. 

Kalau sekiranja kabinet jang se- 

  
| karang djatuh, setjara prinsipieel ka 
binet baru harus dikendalikan oleh 

golongan jang tidak sabar menung- 
gu ratifikasi perdjandjian Frisco un- 
tuk mendjatuhkan kabinet jang se- 
karang. Jang sukar daiam ratifikasi 
perdjandjian damai dengan Djepang 
ini adalah golongan jg menjetudjui, 
melihit kepada riwajatnja dimasa 
lampau. Ada partai jang fraksinja 
diparlemen menentang pemerintah, 
dimana duduk menteri? dari partai- 
nja. Golongan inilah jang menghen- 
daki krisis kabinet selekas mungkin 
dan kelak hendak madju kedepan se- 
bagai pahlawan mendjadi pemben- 
tuk kabinet. — Ant. 

“5 
katan Perang akan Wiperingati setja 
ra ibesar2an. Pusat merajaan akan 
bertempat dikota Magelang. Untuk 

pertama kalinja "ini sedjak Kemerde 
kaan Indonesia Hari Angkatan Pe 

rang dirajakan oleh segenap anggo 
ta Dipisi Diponegoro. 

Parade jang akan diadakan diikuti 
oleh pasukan2 dari pelbagai Angka 

Itan Darat dalam lingkungan terri- 

| torium IV diantaranja dari bagian in 

  
fanterie, artillerie, pasukan berlapis | 

badja, pasukan “dinas 'genie, perhu 
bungan, dil jang djumlahnja semua 
ada 'kira2 5.000. 

Upatjara peringatan Hari Angka 
tan Perang akan dilangsungkan dila: 

rik mentri2-nja 
ma perdjandjian Frisco 

ELAH tipa dari Djakarta di Medan Sidik Djojosukarto, ketua umum 
PNI, dan Kusnan djuga dari ENI. Dalam perttjakapan dengan pers 

bahwa PNI tetap menentang per- 

djandjian San Francisco, tetapi ia anggap ada baiknja diadakan per- 
Sikap PNI telah tegas dan kalau 

sampai parlemen menerima perdjandjian itu, maka PNI akan tarik men 
akibat penarikan menteri? itu ka- 

  

Kota2 ketjil minta djadi 
kota besar 

Pertemuan... antara Wali2 Kota, 
wakil2 D.P.D. dan D.P.R.D.S. dari 
kota2 ketjil seluruh Djawa diada- 
kan diruang persidangan Balai Kota 
Djakarta Raya dan jang hadir a.l. 
Sukabumi, Tegal, Salatiga, Malang, 
Blitar, Pasuruan, Modjokerto dan 
robolinggo. 

Dinjatakan dalam pertemuan itu, 
bahwa pelaksanaan Undang2 No. 17 
tahun 1950 dengan pengalaman 1 th. 

| ternjata menimbulkan penghamba- 
tan dan ketegangan dalam menger- 
djakan Pemerintahan Daerah pada 
lumumnja dan pekerdjaan - se-hari2 
| pada chususnja. Mengingat hal itu, 
| maka diputuskannja untuk mende- 
“sak kepada Pemerintah Pusat, agar 
Undang2 No. 17 tahun 1950 segera 
ditjabut dan mengangkat kota2 ke 
tiil: Sukabumi, Tegal, Salatiga, Ma- 
gelang, Blitar, Pasuruan, Modjoker- 

:to dan Probolinggo itu setingkat de 
:ngan kabupaten (kota besar). 

  

| Selandjutnja diputuskan pula un- 
tuk menjampaikan resolusi tersebut 
kepada Menteri Dalam Negeri dan 
Parlemen Seksi Dalam Negeri. 

OCTOBER PARADE BESA 
“Tepat pada tg. 5 Oktober Hari Ang | 

pangam Tidar (bekas tempat patjuan 
kuda) dan akan dihadItiri oleh Kolo 

nel Gatot Subroto selaku Panglima 

Divisi III, Sri Sultan Hamengku Bu 

wono, Bri Busuhunan Paku Buwono, 
Mangkuneygoro, Gubernur Djawa Te 

ngah, para resilen seluruh Djawa 
Tengah dan pembesar2 laimnja, 

Sehabis upatjara, parade kemudi 
an akan dimulai dibawah pimpinan 
parade komandan letnan kolonel Su 
harto dan pemeriksaan barisan dila 
kukan oleh Panglima Divisi Kol. Ga 
tot Bubroto, Parade tersebut me   

HAB Se AN 

Ap
 

| DROF. MR. DR. SUPOMO DAN MR. ZalN (ma- 
: lam Sabtu) jl telah terbang dari Schiphol kem- 
bali ke Indonesia. Atas pertanjaan pers, Supomo 
njatakan, bahwa ia berpendapat tidak perlu lagi 
berikan keterangan apa2 mengenai pengumuman 
jang telah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda 
tentang pembitjaraan jang telah dilakuhan oleh- 
nja dengan pemerintah Belanda baru2 ini. 

Sajang sekali bahwa kini kesem- 
patan tidak digunakan oleh Pemerin 
tah Belanda dan lebih sajang lagi, 
karena untuk negara kita di Indo- 
nesia masih banjak kemungkinan? 
asal sadja orang dapat menggunakan 
kesempatan itu. 

Perlu diterangkan bahwa harian 
tsb. bukan suara resmi dari Partij 
v/d Arbeid, tapi suara surat kabar 
tsb. sering2 menggambarkan djuga 
pendirian golongan jang tidak ketjil 
dalam partai tsb. 

Sebaliknja harian ,,De Tijd” (Ka- 
toliek) dalam induk karangannja 
membenarkan sikap pihak Belanda, 
jang merasa ketjewa terhadap Pe-   

  
diri dilakukan penghapusan unie itu, | 

Kabinet setudju rentjana undang2 

  

merintah Indonesia untuk pengha- 
pusan unie. Sk. tsb. njatakan bahwa 
hingga kini dapat dikatakan dari pi- 
hak Indonesia, katanja, tidak pernah 
ditundjukkan kemauan jang sung- 
guh2 terhadap perdjandjian. Kata 
De Tyd” jang perlu bagi Indonesia 
kini ialah bahwa ia harus memberi- 
kan bukti tentang kesungguhan ha- 
tinja. Sebagai tjontoh bagaimana se- 
dikitnja penghargaan Indonesia me- 
ngenai perdjandjian jang ada, dike- 
mukakan bagaimana sikat Pemerin- 
tah Indonesia terhadap perwakilan 
Indonesia di Nederland jang dikata- 

“Diterbitkan oleh Badan Penerbit "Kedaulatan Rakjat" (Anggauta $ 

  kan hingga kini tidak sungguh2 hen- 
dak menetapkan wakilnja jg tetap, 
tapi hanja adakan acting Komisaris 
Agung sebagai sekarang ini. —Ant. ' 

P.S) 
Ka ea Manage maen sat 

- Prasidun Saksi tiba — 
kembali di Djakarta 
Kemarin siang pukul 14.24 

telah tiba di Surabaja dari Bli 
tar rombongan Presiden Sukar 

— no diztation Gubeng Surabaja. 

Tampak mendjemput disetasi 
un tersebut pembesar? militer 

dan sipil serta para corps con 
sulair. 

Setibanja di setasiun terse 

but ronvbongan Presiden terus 
kelapang terbang Perak. 

Pada djam 15.00 rombongan 
Presiden dengan pesawat ter 
bang Convair kepunjaan GIA 

telah bertolak kembali ke Dja 
karta. 

Seperti diketahui Presiden 
telah mengadakan tindjauan 
nja di Blitar dan terutama ke 

gunung Kelut selama 8 hari. 

Selandjutnja, dikabarkan 
bahwa “kemarin dulu siang 
rombongan Presiden mendaki 

gunung Kelut hingga 2V, KM 
dari puntjaknja. Disitu masih 

| dapat terasa suasana panas 
dan hawa belerang dan masih 
ada angin besar. 

Perlu diketahui bahwa rom 
bongan Presiden itu mendaki 
nja gunung Kelut selain dian 
tar oleh Gub. Samadikun dan | 
Kol. Bambang Sugeng djuga 
disertai oleh Kol. Djatikusu 

mo, dari bagian pengawas di 

nas gunung berapi, dan lain2- 
nja pembesar lagi. 

Setibanja ditempat jang ter 
sebut diatas itu rombongan 
Presiden tertimpa hudjan sa 
ngat hebat, pada waktu djam 
16.00. 

Achirnja diwartakan bahwa 
selain mendaki gunung Kelut 
rombongan Presiden Sukarno 

djuga mengadakan penindjau 
an ditjandi Penataran. 
(Pembantu).     
  

  

. pembentukan DPRD 
Praktis PP no. 39 th 1950 sudah ditjabut 
D 
pembentukan DPR Daerah baru. 

ALAM rapatnja pada hari Sabtu 22 September jl. Dewan Menteri 
telah membitjarakan dan menjetudjui rantjangan undang? tentang 

: Seperti diketahui pembentukan DPRD itu adalah salah satu pasal 
jang penting dalam program Kabinet sekarang. Selain itu Kabinet me- 
nerima rantjangan undang? tentang perobahan dan penambahan ordo- 
.hansi padjak peralihan tahun '44, —Ant. 

Sementara itu lain sumber menja- 
takan bahwa rentjana undang2 ten- 
tang pembentukan dewan2 perwakil- 
an daerah sementara dan dewan2 pe 
merintahannja itu dikemukakan oleh 
Menteri Dalam Negeri untuk meme- 
nuhi kehendak DPR - Sementara jg 
telah menerima mosi  Hadikusumo 
pada tgl. 2/5-'51. 

Rentjana ini dibuat adalah dengan 
mengingat pasal 89 dan 142 UUD - 
Sementara dari R.I. dan undang2 
No. 22 tahun 1948 R.I. 

Dengan demikian maka telah di- 
tjabutlah peraturan pemerintah No. 

39 tahun 1950. 
Sebelum Menteri Dalam Negeri 

mengemukakan rentjana tsb. kepada   kabinet,.prinsip dari rentjana itu te- 
lah disetudjui dalam beberapa rapat 
dari para pemuka fraksi2 partai2 po 
litik jang menundjang pemerintah 
Sukiman - Suwirjo, setelah diperbin- 
tjangkan semasak2nja, dan Menteri2 
kabinet sekarang ini. 

Pemerintah dengan ini menaruh 
banjak pengharapan bahwa rentjana 
undang2 ini jang telah disetudjui 
oleh kabinet itu dapat disetudjui pu- 
la oleh DPR. 5 
Dengan keadaan jang demikian ka 

binet Sukiman - Suwirjo telah menga 
dakan beberapa undang? jang didjan 
djikan untuk direntjanakan kepada 
DPR, jaitu undang? perburuhan, un- 
dang? pendjualan jang mengganti- 
kan padjak peredaran, undang2 na- 

pada achirnja undang? pembentukan 
dewan2 perwakilan rakjat daerah se- 
mentara dan dewan? pemeriniahan- 
nja jang akan menggantikan per- 
aturan pemerintah No. 39 itu. Djuga 
dalam lapangan memelihara keaman 
an jang dikemukakan dalam pro- 
gram kabinet Sukiman - Suwirjo se- 
tjara objektif tak dapat disangkal 
bahwa pemerintah telah berusaha se 
dapat2nja untuk menepati keterang- 
annja pada DPR dulu. 

Jang menunggu penjelenggaraan 

nja lagi oleh kabinet ialah penggan 

tian Umi Statuut Indonesia — Belan 
  
sionalisasi De Javasche Bank dan | 

  
da dengan perdjandjian internasional 1 

! 

| biasa dan penjelesaran soal Irian Ba | 
| rat. Tetapi last but not least, jang ' Belanda. — Ant. 

Dipimpin oleh Letn. Kol. Suharto 
terus tnelalui djalan2 Bajeman, Bot- 
ton, Badaan, Tuguran, Menowo, Pon 

lapang 

ema mela dari lapangan Tidar 

tjol, Patjinan dan kembali ke 

an Tidar. 

Dalam menghadapi Hari Angkatan 

Perang jang akan datang itu di Ma 
gelang kini tampak kesibukan Halam 
mengadakan persiapan?nja. Patut 

| dikabarkan, bahwa dalam persiapan 

untuk urusan supply 5 Organisasi Wa 
nita dari Magelang turut serta mem 

bantu. 
m.SLadion Tidar jang semula akan di 

up. An buk: E eren iapan2? 

Han 1 '“61 431 Indonesia TT 
Pan KUR AN Genootechap 

ten Wetenschappen” 

  

mendapat perhatian sepenuhnja dari 

pemerintah sekarang ialah soal pere 
konomian rakjat. umumnja dan: chu 

susnja menurunkan harga barang2 
jang sangat dipentingkan oleh rak 
jat. Dinjatakannja lagi bahwa soal 
usaha2 jang dilakukan oleh Prof. Su | 

pomo di Nederland sekarang ini dan 
hal2 jang bertalian dengan itu tidak 

dibitjarakan oleh kabinet didalam si 

dangnja kemarin: didalam hal ini ka 

binet masih menantikan lapuran dari 

Prof. Supomo sendiri. — Ant. 

  

"tai 4 

      

  

  
Sebulan 
Etjeran 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

R. 

...... ca... 33 

ADPERTENSI : 

JL. — 
0,60 

.oceoceomu. 

1 milimeter, 1 kolom .... R 0,80 

  

TAHUN VI — NOMOR 49F. 1 

  
Dr. Sulianti ketika di Virginia, Amerika, ibitjara dengan dokter? wanita 

dari World Health Orcanisation jan masing2 akan dikirim ke Brazilia, 

Marokko, Afrika - Selatan. Gedung kaju “bekas markas- jbesar pihak 

Amerika - Selatan dalam perang saudara jang petjah disana berhubung 

dengan soal budak belian Ikaum Negro. 
  

nesia. 

Djangan malu2. 

Factor apapun djuga jang menje- 

babkan kita terkebelakang itu, tidak 

lah mengurangi keharusan kita ha- 

rus mengadjar kekurangan2 kita. 

Dan kita tidak usah malu2, serta ha- 

rus beladjar disegala lapangan jang 

kita masih ketinggalan. “Terutama 

mengenai alat2 techniek, dunia ke- 

dokteran kita masih djauh keting- 

galan. Dalam hal ini jang paling ma- 

dju ialah Amerika. 5 

Sudut sosial. 

Tapi dalam satu hal ilmu kedok- 

teran. Inggeris menang daripada 

Amerika, ialah apabila ditindjau da- 

pr sudut sosialnja. Maksud Dr. Suli- 

anti ini "ilmu kedokteran-dan. pera- 

watan memang bermaksud untuk 

mengobati serta merawat siapa2 jg 

sedang menderita sakit. Tapi satu 

hal di Inggeris sekarang sudah dipe- 

ladjari setjara . systematisch, jaitu 

factor sosialnja mengenaii pengobat- 

an dan perawatan itu. Dengan Ssys- 

tematisch di Inggeris dipeladjari dan 

diadjarkan, bagaimana tjaranja sese 

orang penderita harus dirawat, ha- 

rus diperlakukan, agar dia berasa 

senang dan tenteram. Rasa senang 

dan tenteram itu sangat pentingnja 

bagi berhasilnja tiap2 usaha pengo- 

| batan. 
| Peladjaran mengenai sudut sosial 
litu diadjarkan kepada djururawat2 

serta bidan2, dan dari luar negeri 

|banjak pula jang datang untuk me- 

| ngikuti peladjaran itu. Dari Indone- 

  
Pengharapan pemerintah Belanda 

terhadap 

P balinja Prof. Supomo dari San 

kannja dengan Pemerintah Bela 

itu Pemerintah Belanda memberitahukan ba 

nesia dinjatakan keinginan untuk mengadakan 

bungan kedua negara, pihak Belanda: 

Indonesia 

EMERINTAH Belanda mengumumkan dengan resmi bahwa sekem- 

Francisco perundingan? jang dilaku 

nda dibuka kembali. Dalam perundingan 

hwa karena dari pihak Indo- 

dasar lain dalam perhu- 

bersedia untuk mengadakan usaha 

mempeladjari bersama soal tersebut. 

Dalam pada itu harus ' diselidiki 

pula apakah bisa didapatkan dasar 

paru jang dapati diterima oleh kedua 

negara tersebut. Pemerintah Belanda 

bekerdja bersama untuk menghapus 

kan Unie dengan definitief”, baru 

dapat didjawab sesudah diketahui ha 

sil usaha dari dipeladjarinja bersama 

nanti. 

Selain itu diadakan pertukaran fi 

kiran mengenai soal bagaimana usa, 

ha mempeladjari bersama nanti dila 

kukan, Prof. Supomo akan memberi 

kan laporan kepada Pemerintah Je 

bih landjut sekembalinja Menteri? 

Belanda jang kini ada diluar negeri, 

maka dapat diadakan pertukaran de 

finitief mengenai prosedure jang 

akan digunakan nanti. 

Ada kemungkinan bahwa. perun- 

dingan bersama itu nanti dilakukan 

dalam bulan Nopember jang akan da 

tang. Demikian pengumuman resmi 

  

2.AN DI MAGELANG 
tersebut, atas keputusan pihak ten 
tara tidak djadi dipergunakan, me 

ngingat kemungkinan “ akan diada 
kamnja pertandingan? olah raga se 
bagai persiapan untuk P.O.N. jang 

akan datang di Djakarta. 
Perlu dikabarkan, 'bahwa segala 

sesuatu jang mengenai perbekalan 
bagi para pradjurit telah Nisediakan 
sendiri oleh pihak Angkatan Perang, 

sehingga tidak ada alasan bagi ka 
bar desas-desus jang menjatakan, 
bahwa berhubung dengan akan ada 

nja parade besar2an “itu semua har 
ga akan membubung. 
Sementara itu didapat kabar, bah 

wa Let. Kol. Suharto kini sudah ada 
di kota Magelang. — Kor. SKR), 

    

Armijn Pane ke Peking 
Setelah Hamka ternjata terhalang 

ta' dapat pergi ke Peking berhubung 

dengan adanja konperensi Muham 

madijah di Djakarta didalam sedikit 

hari ini, kabarnja jang akan berang 

kat ialah sdr. Asmyn Pane, seorang 

penulis jang tidak asing lagi nama 

  

kebudajaan. 

Sementara itu dapat dikabarkan, 

bahwa Armyn Pane bermaksud pula 

mengadakan penindjauan ditempat2 

seluruh Tiongkok untuk memperluas 

pengetahuannja dlm sedjarah Asia. 

  
  

A. Van Kalken S.J. 
setengah abad ' 

Hari Rebo tanggal 26 September 
jang akan datang pastoor Adrianus 

Van Kalken S.J. genap 50 tahun men 
djadi anggauta orde Societe Jesu ia 
lah suatu orde jang didirikan oleh 
St. Ignatius de Loyola pada tahun 

1534 dan disjahkan oleh Bapa Sutji 
pada tahun 1540. 

Pastoor tersebut lahir pada 8 Juni 
1880 di Amersvoort, Utrecht (Neder 

land) dan masuk orde S.J. pada tang 
gal 26 September 1901. 

Perlu diterangkan, bahwa pastoor 
tersebut adalah pendiri daripada R. 

K. Normaalschool di Ambarawa dan 
kini mendjadi Mahaguru Seminari 

Agung Santo Paulus di Jogjakarta. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa hari Kemis jang akan datang 

oleh golongan Katholiek di Jogjakar 
ta, terutama oleh para bekas mu 

rid2-nja akan dilakukan sekedar 
penghormatan di aula Ignatius Col- 
lege di Kotaharu Jogja.   

  

  

  

nja dan banjak minatnja mengenai | 

  

Sudut sosial dlm ilmu kedokteran 

Inggeris sudah mempeladjari dgn systematisch 
Bantuan susu Unicef 

ENURUT Dr. SULIANTI, dalam lapangan kedokteran memang ki- 

ta masih dapat beladjar banjak dari Inggeris. Djangan dilupakan, 

bahwa sedjak pendudukan Djepang kita terasing dari pergaulan inter- 

nasional, sehingga kemadjuan? dipelbagai lapangan ilmu pengetahuan, 

diantaranja dilapangan ilmu kedokteran, tidak sampai tersiar ke Indo- 

sia misalnja ada beladjar disana no- 
na H. Surosugondo, seorang guru, jg 
kelak akan ditugaskan untuk mem- 
berikan peladjaran itu kepada para 

bidan dan djururawat. 
Gratis melantjong untuk 
murid2 sekolah rakjat 

Swedia. 
Mengenai kesedjahteraan kanak2, 

Dr. Sulianti mentjeritakan, bahwa 
memang dibanjak negeri di Eropa 
perhatian terhadap kanak2 bertam- 
bah2 njata djuga. Kanak2 dirasakan 
benar sebagai generasi jang akan 
meneruskan pekerdjaan generasi se- 
karang. Terutama di Swedia perhati 

an terhadap kanak2 sangat besar- 

nja. Setahun sekali kanak2 Sekolah 
Rakjat disana boleh pesiar kesuatu 
tempat jang 350 km. djauhnja dari 
tempat tinggalnja, dengan disertai 
oleh seorang pengantar, dan semua 
itu atas ongkos Pemerintah. 

Usaha di Indonesia sekarang. 
Tiga ratus centre jang sekarang 

ada di Indonesia baru dapat beker- 
dja dengan program jang sederhana 
sadja. Ada jang sudah lantjar ker- 
djanja, ada jang masih harus dilan- 
tjarkan lagi... Tapi meski demikian, 
kalau dibanding dengan negeri2 Asia 
lainnja, Dr. Sulianti belum berketjil 
hati, asal kita terus berusaha dan 
tjukup persediaan uangnja. 

Tapi Dr. Sul pun tahu, segala usa 
ha untuk memperbaiki kesedjahtera- 
an kanak2, pada achirnja tidak da- 
pat dipandang lepas daripada keada 
an ekonomi nasional, sebab kesedjah 
teraan ibu2 bergantung daripada ke 
adaan ekonomi nasional itu. 

Bantuan Susu Unicef. 
Apa jang oleh umum dikenal se- 

bagai kantor Unicef, bukan kantor 
Unicef. Kantor itu ialah centre Kese 
hatan Kanak2, jang kebetulan men- 
dapat bantuan alat2 seperti jeep ber 
tuliskan nama Unicef, susu dan peni 
cilin dari Unicef. Tapi Unicef sendiri 
tidak ada ikut tjampur, dan tidak 
berhak ikut tjampur. Apabila ada 
orang2 Unicef datang kesini, itu se- 
mata2 untuk melihat, apakah ba- 
rang2 kiriman Unicef sampai disini 
dengan baik. Mengenai pekerdjaan 
centre2 itu, seperti pembagian susu 
(dan pengobatan dengan penicilin 
untuk memberantas frambosia),.me- 
reka sedikit pun tidak ada hak ikut 
tjampur. : 

Sekian tjerita Dr. Sulianti menge- 
nai usaha kesedjahteraan kanak2 di 
luar negeri dan ditanah air. Menge- 
nai tjeritanja sebagai wanita Indo- 
nesia jang melawat keluar negeri 
hingga berbulan2 lamanja masih 

akan ditjeritakan. 
  

Menteri Dalam Negeri 
akan ke Djawa Tengah 

Tanggal 27/9 djam 10.00 jang akan 
datang ditunggu kedatangannja di 

Semarang Menteri Dalam Negeri 
Mr. Iskag - Tjokrohadisurjo dan seti 
banja dikota itu akan mengadakan 

pertemuan deffgan wakil2 partai, or 
ganisasi2 rakjat, - berbagai instansi 

dan orang2 terkemuka. Diantara 

atjara jang terpenting mengenai situ 

asi dalam negeri. 
Datangnja Menteri Iskag di Sema 

rang tersebut hanja singgah sadja 

selama 2 djam, jang kemudian me 
nudju ke Solo untuk mengundjungi 
konperensi S.S.K.D.N. (Serikat Se 
kerdja Kementerian Dalam Negeri). 
— Ant. 

SUNGGUH? TERDJNDI 

" Seorang gadis tjantik mengenda 
ram sepeda didjalan raya Tugu-Malio 

boro untuk iseng. Dari djauh da'i 
hatnja seorang  djedjaka ganteny. 

Diperhatikannja dengan sepenuh. mi 

nat djedjaka itu, sehingga dia tidak 
memperdulikan lalu-lintas. Akibat 
NIM... Sepedanja melanggar 
betjak jang sedang berhenti dimuka 
hotel Garuda, ' 
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1 tanggal 27 September 
kat dari Djakarta 

pihak jang mengetahui 

  

am pada itu dewasa ini di. Dja 
g |karta sedang diadakan perundingan | 

Per 
andjian perdagangan" antara 

Indone dengan Tjeko 
ingan terse- 

g ang Indone 
nempunjai perdjandjian perda- 
an bilateral dengan 19 negara, 
1 dengan Norwegia, Swedia, 

yk, Inggeris, Nederland, Pe- 
Italia, Portugal, India, Dje- 

Pakistan, Australia dan suatu   
persiapan perdjandjian perdagangan 
dengan Belgia sedang Spanjol serta 

  

is | Griekenland telah ada pula usul bu 

    
Konperensi agama Budda Djawi 

,atau Budda Wisnu di Surabaja baru2 

ini, jang dikundjungi oleh para pe 
meluk agama tsb. dari Sura 1 

Giri, Madiun, Surakarta, Malang dan 
. Bodjonegoro, telah memutuskan an- 
tara lain sbb.: Nag Ktu : 

Menjangkal keras tuduhan Ke- 
menterian Agama jang menjatakan 
bahwa agama. tsb. hanja mewudjud- 
kan suatu pelaksanaan sebuah ren- 

     
   

  

     

tjana aksi politik jang destruktief ba | 
gi negara. Tidak menjetudjui adanja 
pernjataan bahwa perkawinan setja 
ra selain Islam/Kristen itu tidak sjah. 

Sangkalan itu didasarkan atas ,,ke 
njataan” bahwa agama Budda Djawi 
baik dalam ,,angger” dan wewaler” 
niaupun dalam praktek sekali2 tidak 

.mentjampuri urusan .Soal2 politik, 
dan memang tidak mempunjai tudju 
an kearahnja. Pemeluk agama Budda 

. 1 5 ta: £ na Ta 
Djawi senantiasa taat dan tunduk ke | segala sesuatunja ini tergantung ke pada peraturan2. pemerintah jang 

- berdasarkan perikemanusiaan. Ada- 
nja peraturan (undang2) perkawin- 
an hendaknja djangan mengurangi »Souvereiniteit” agama Budda Djawi. 

. Demikian pernjataan Budda Wisnu. 

  

56 pCt. lulus kursus PBH 
“Dalam pertengahan tahun 1951 
di seluruh Kabupaten Temanggung 
rata2 telah lulus 567 dari udjian 
penghabisan kursus PBH. Djumlah: 
pengikut ada 9098 orang terdiri dari 
6807 laki2 dan 2291 perempuan. 
Djumlah jang lulus ada 5092, terdiri 
dari 3929 laki2 dan 1163 perempuan. 

para pe- 
ja, Ke-. 

'at. mengadakan perdjandjian da- 
|gang dengan Pemerintah Indonesia. 
| Untuk mengadakan perundingan2. 

ang tehih 
Terhadap tuduhan Kemen- 

  

     

  

indjut tentang perhubu- 
diantara Indonesia de 

  
  

ngan dagan 
"ngan Djepang em 
bali kemerdekaannja sekarang ini 
pihak resmi di agan rupanja ma 
sih ingin menantikan dulu laporan 
dari delegasi Indonesia kekonperen 
si San Francisco itu... : 23 
— Atas pertanjaan pihak jang ber- 

| kuasa pada direktorat hubungan da 
gang luar negeri menjatakan dalam 

prinsip Indonesia tidak  berkebera- 
tan mengadakan perhubungan da- 

ng dengan RRT maupun pihak 
UsSSik se iri. La 
- Ditambahkannja lagi ditindjau da 
ri katja perekonomian suatu perse- 
tudjuan dagang diantara Indonesia 
dengan RRT itu ada pula faedahnja 

Jumpamanja dimana nanti Indonesia 
bisa mendapatkan batubara dari 

Tiongkok untuk keperluan Pemerin 
tah Indonesia. 
Menurut pihak tersebut batubara 

jang dapat dihasilkan sendiri oleh 
“Indonesia pada dewasa ini rupanja 
.masih didalam kwalitet muda. Tapi, 

pada ketetapan Pemerintah berda- 
sarkan pimpinan politik ludr negeri 
Indonesia. $ te) 

— Sewaktu ditanjakan sampai dima 
na akan diperdapat pengaruhnja ke 
pada perdagangan ' Indonesia djika 
Unie Statuut Indonesia Nederland 
sekarang ini dirobah mendjadi satu 
perdjandjian internasional biasa, :pi 
hak jang berkuasa menjatakan dgn 

keadaan demikian itu Indonesia 
akan dapatlah lebih luas bergerak 
dalam hubungan?  perdagangannja 
dengan'Eropah. . Sean 
“Tapi sesuatu perobahan dalam la-   
   

pangan politik ketata negaraan sa- 

september jang akan datang ini di Sydney akan di- | 
perundingan dagang antara Pemerintah Indonesia dengan | 

dari Kementerian Perekonomian 

an dagang dengan Singa- 

jang telah dapat kem: 

    

Teng Set dafana ini delegasi Indo- | 

        

   

Contingenteren” dari per- 
Australia dengan Indo- 

  

1. 

gan perekonomian dan keuangan 
diantara Indonesia dengan Negeri 
Belanda seperti sekarang ini. 

an luar negeri Indonesia pihak terse 
but menjatakan pandangannja | hal 

ini tidaklah bertjuatja gelap tapi po 
|koknja tetap terletak kepada ke- 
sanggupan dan kegiatan melaksana 
|kan produksi sebenar2nja. — Ant. 

  

(3 Raya terbentuk 

Sidang dewan perwakilan Kotapra 
dja Djakarta Raya jang dilangsung 
kan kemarin malam dibawah pimpin 
an walikota Sjamsuridjal untuk me- 
milih anggauta2 Badan Pemerintah 
Harian Kotapradja jang baru, telah 
berhasil memilih 4 orang anggauta2 
BPH baru, jakni Mr. Suwahjo (Bu- 
ruh) jang dapat 13 suara, D.M. Ja- 
nur (Buruh) 13 suara, Z.A, Tanamas 
(Masjumi) 14 suara dan Sardjono 
(Masjumi) 10 suara. 
. Ketika akan dilakukan pemilihan 
baru itu 5 dari 19 anggauta2 dewan 
jang hadlir, mengundurkan diri 

dan keluar dari ruangan sidang kare 
na menjatakan tidak bersedia ikut 
serta memilih. 

  

  

   
      

£ 2 133 Sat 2 :£ Ti Pr aa Ie NE KA HE AGEN jus in 

. 50.000.000 utk. han rakjat R. 50.000.000 utk. perumahan rakja 
anna (Oleh koresponden KR.” sendiri): - Sana: 

A NGGAUTA Parlemen Sundjoto selaku wakil dewan penasehat Pani- 

nerangan2 tentang perumahan rakjat. Guna keperluan tsb. Pemerintah 
Pusat untuk tahun 1951 ini menjediakan bantuan sebanjak R 50.000.000 - 
Meskipun anggaran ini belum ada pengesjahan dari Parlemen, akan te 
tapi mengingat pada kebutuhan atas perumahan rakjat supaja lekas? 
dapat diselenggarakan dimana-mana, maka uang tsb. sudah diminta. 

Dari sedjumlah R 50.900.000.— itu 

tya Perumahan Rakjat Pusat tiba di Solo untuk memberikan pe- 

Mereka itu Tobing, Hutagalung, 
J. Bandjar, J. Malik dan M. Tabrani. 
Anggauta2 dewan Kotapradja Dja- 
karta Raya-seluruhnja 25 orang ter 
diri dari wakil2 Masjumi, - Buruh, 
Murba, Pemuda... 

. Sebagaimana diketahui anggauta2 
BPH. lama terdiri dari Mr. Suwahjo, 

Hutagalung, Tanamas dan Tobing te 
lah menjerahkan kembali mandaat- 
nja dan mengundurkan diri dari BP- 
H ketika.19 September malam jang 
lalu karena DPR Kota menjatakan 
tidak dapat menerima beleid jang 
didjalankan oleh BPH lama dalarn 
tjara pengangkatan H. Sitompul men 
|djadi. kepala djawatan pengadjaran 
kota pradja Djakarta Raya. — Ant.   

  

Sekolah dan kursus la- 
tihan djasmani dibuka 

. Oleh Inspeksi Pendidikan Djasma- 
ni .Djawa Timur dalam bulan ini te- 
lah dibuka sebuah Sekolah Guru Pen 
didikan Djasmani dan sebuah kursus 
B I Pendidikan Djasmani. 
SGPD menerima peladjar2 jang 

telah tamat SM. Lama peladjaran 4 
tahun dan sesudah lulus udjian mere 
ka akan dipekerdjakan di SM. Untuk 
tahun ini sekolah tsb. menerima 80 

Bagi peladjar2 wanita dinasehatkan 
agar mendaftarkan diri kesekolah se 
matjam itu di Jogja. 

SGPD diseluruh Indonesia hanja 
terdapat di Bandung, Jogja dan Su- 

- |rabaja. Kursus BI Pendidikan Djas- 
mani diselenggarakan untuk para jg 
'beridjazah SGA, SMA dan pemegang 
idjazah sekolah sederadjat dengan 
itu, jang peladjarannja diberikan pa 
da petang hari, dua tahun lamanja. 

Pengikut kursus jang- djumlahnja 
kini baru ada 18 orang (peria-wani- 

  

jang R 10.000:000-— disediakan utk | 
pembangunan di Ambon jang sangat 

. menderita kerusakan? akibat ,,R.M. 
“'. Jang R 40.000.000.— dibagikan 

3 kepada daerah, berdasar atas rentja 
na jang telah masuk, . diantaranja 
jang R 10.000:000.— disediakan utk 
reserve bagi daerah2 jang'kini “be- 
lum mengadjukan rentjananja. Utk | 
daerah2 ini diharapkan segera me- 
ngadjukan rentjananja dalam 'achir 
bulan. ini djuga, karena anggaran 
tsb. termasuk untuk tahun 1951 su- 
dah harus diverwerkt.. : 

CR 1.900.090 untuk Kota 
pradja Surakarta. | 

Daer a h Kotapradja Surakarta # 
jang telah mengadjukan rentjananja 

'akan mendapat bantuan R 1.000.000 
«., dan sebagai voorschot kini telah'ter 

ur 

sh 

ee, 

      

x 

Hao 
Sera 

  

sedia R 250.000.—. Untuk “daerah2 
« Kabupaten . Surakarta jang belum 
mengadjukan rentjananja disedia- 
kan reserve bagi 
R 200.000.—. Maka diharapkan sele 
kasnja mengadjukan permintaan un 

£ 
tuk mendapatkan bantuan, tsb. 

sn NA YA Pa Pak O Hoat same CA 

Ruangan ULILI. diresmi- 
0. kan pemakaiannja' 

“Pemakaian :ruangan2 »untuk Uni- 
versiteit Islam Indonesia dengan di- 

iri. .oleh sementara  pembesar2, 
1, Residen, Walikota, Majoor. Mul- 

jomartono dan kalangan 
ndiri telagjdiresmikan pada 

Dalam kata pembukaannja Kjai 
   

    

      

       

   

   
| ig telah diterima 
' kunegoro berup 
sebanjak R. 

          

   
    

Waduk baru men 

Waduk jang akan. 

Seal DAA KTI ulas MA lesai pada achir bulan ini dan untul 
itu disediakan beaja R 582.000. Se- 
perti Bd pembuatan itu dimu 
lai pada bulan : dan terle 
diketjamatan Djuwiring Klaten. . 

    

  

Hita Mit UU 
wah 

tiap2 Kabupaten | 

fanaj mongon p 

an Djuli jl. dan terletak 

'Tehnisi menuntut perba- 

ikan nasib. 
Selama 4 hari sedjak 14 sampai 18 

September jang baru lalu persatuan 

kaum tehnik menengah di Bandung 
telah mengirimkan suatu delegasi ke 

Kementerian Urusan Pegawai untuk 

mengusahakan perbaikan nasib selu 

ruh kaum tehnik (rendah menengah 
dan tinggi). 6 ! 
Menurut keterangan dari Pengu 

rus Besar Persatuan Kaum Tehnik 
Menengah, usaha tersebut dapat per 
hatian dan persetudjuan dari Kemen 

terian2 jang. dikundjungi sehingga 
dengan demikian usaha tersebut mt 
nimbulkan harapan2 baik bagi kaum 
tehnik. — Ant. 

   

  

SI PEMALU 

ta), semuanja olehspihak Inspeksi 
didjadikan guru di SM-2 di Surabaja 
Gan bila mereka selesai mengikuti 
kursus jg dimaksudkan, kelak akan 
didjadikan guru untuk SMA. Untuk 
kursus tsb. para pengikut diwadjib- 
kan membajar uang sekolah seba- 
njak R 20,— tiap2 bulannja. Kursus 
sematjam itu terdapat djuga di Jo- 
gja. Disamping itu, kini dikandung 
niatan oleh pihak Inspeksi Pendidik- 
an Djasmani, dalam bulan Nopem- 
ber- Desember jad., menjelenggara- 
kan kursus instrukteurs jang akan 
diikuti oleh 15 dari para instrukteurs 
Pendidikan Djasmani di Djawa Ti- 
mur ditambah dengan 5 orang guru 
SR. dan 5 orang guru SM jang mem- 
berikan latihan Djasmani disekolah2 
tsb. Kursus diadakan di Surabaja, 

.dan dimaksudkan untuk memperda- 
lam pengetahuan mereka tentang 
hal2 jang bersangkutan dengan pe- 
kerdjaan mereka. — (Pembantu).   

  

I» Mengenai masa: depan perdagang 

DPD Kotapradja Djakarta 

  

Jang akan dipimpin oleh: | 

tudjuan dari perundingan itu ialah. ' 
akan perobahan?2 mengenai soa gi 

perdagangan jang telah ada dian! . Perundingan tersebut dikirakan akan selesai dalam beberap 

'Gja tidak tjukup, djika ia tidak di- | 
sertai dengan perobahan dalam Ia- | 

| panga. 

orang peladjar baru, semuanja laki2. 

,Pulan Nias jang dapat melontjat Ik. 

  

» 

atau ,Perlombaan kotak 

pengikut: ce 

    

   

    

   

    

     

    

' Darwin Cooper, 15 th, pemenang 

     

    

    
   

  

    

   
   

          

    
    
     
       

    

     
    

    

   :3 Batak dag 
9g ' »Zeenkisten - wedstrjden” 

-sebun” di Derby Dowus, Akron, 
Ohio, U.S.A. 141 orang pengikutnja kanak2 umur 11—15 th, 
mewakili Djerman, Canada, Alaska, U.S.4. Hadiah tiap-tiap 

rtificaat dan. arlodji. 
  

K 

Pengikut Ik. 2500 orang. 
Selandjutnja diterangkan menge- 

nai djumlah pengikut 8erta officials 
akan melebihi 2500 orang, diantara- 
nja terdapat Ik, 500 kaum puteri. Ba 

ri daerah Maluku jang terletak pa 
ling djauh, dan baru sadja mengalami 

rupa? kesukaran, akan datang Ik 150 
orang. 

Jang akan menarik perhatian da- 
jam PON nanti al. ialah demonstrasi 
dari 3 orang ,steenspringers” dari 

2 M tingginja. Mereka itu kini sudah 
berangkat dari pulau Nias ke Me- 
dan untuk bersama? dengan rombo- 
ngan Sumatera Utara bertolak 
Djakarta. $ 

13 Sekolah didjadikan 
asrama. 

Mendjawab pertanjaan apakah un 
tuk para pengikut itu akan didirikan 

bahwa semula direntjanakan oleh 
Panitya Perumahan untuk menem- 
patkan mereka itu dirumah2 peme- 
rintah di Kabajoran. 

Untuk mengangkut mereka itu ke 
stadion setiap hari dibutuhkan Ik, 
100 buah otobus. Berhubung aengut 
kesukaran soal pengangkutan itu, 
maka dimintakan bantuan dari kepa 
la2 sekolah untuk dapat memakai 
13 buah sekolah jang letaknja tidak 
djauh dari stadion, djadi sekolah2 jg 

sada di daerah Gambir. 
"Untuk memenuhi permintaan Pa 
nitya Perumahan PON jitu, menurut 
Maladi sedang dipertimbangkan oleh 
kepala2 sekolah untuk mempertje- 

pat waktu liburan ialah mulai dari 
tg. 15 Oktober jad. 

  
Mengenai soal makanan, diterang 

kan oleh Maladi, bahwa badan ma- 
kanan jang akan didjadikan menu 
menurut dieet Jajasan Makanan Rak 
jat akan dapat dibeli dari persediaan 
tentara, ketjuali soal beras, jang 

akan dapat dibeli dengan perantara 
an BAMA. 

Perangko PON.” 

Diterangkan oleh Maladi, bahwa 
dari Djawatan PTT telah diterima 
persetudjuan untuk mendjual perang 
ko2 PON. Pendjualan tsb. akan di- 
mulai bulan Oktober hingga Nopem 
ber jang akan datang. 

19 Oktober selesai. 
Menurut Maladi, diharapkan pem- 

bikinan stadion sudah selesai seluruh 
nja pada tanggal 10 Oktober jad., dan 
ada dikandung maksud untuk me- 
ngundang wakil2 Pemerintah dan 
mungkin djuga Presiden untuk me- 
ngadakan rondgang.. 

Kemarin dulu pagi Menteri Keu- 
angan Mr. Jusuf Wibisono mengam-   bil kesempatan untuk melihat2 pem   

ke 

suatu kamp!, didjawab oleh Maladi, | 

Sekretaris Panitia Besar PON Maladi 

Beaja PON ditaksir R. 1.500.000, — 
10 Okt. Stadion diharapkan selesai 

ARENA pendaftaran untuk mengikuti Pekan Olah Raga Nasional 
ke-H! melewati dari dugaan semula, maka beaja penjelenggaraan jang 

direntjanakan sedjumlah R. 1.2509.009,— tak dapat dipertahankan dan ha- 
rus ditambah, sehingga mendjadi Ik. R. 1.590.000,— demikian keterangan 
Maladi Sekretaris Panitya Besar PON 
gedung Djawatan Radio Rep. Indonesia di Djakarta. 

kepada pers dalam pertemuan di 

bikinan stadion guma PON nanti. 
Bendera Pusaka PON dan 
Bendera PON. 

Achirnja diterangkan bahwa bende 
ra Pusaka PON anugerah Presiden 
jang dipakai dalam PON ke-I di So- 
lo tahun 1948 akan dibawa ke Dja- 
karta. bersama-sama bendera PON 
ke-II jang baru setjara djalan kaki 
beranting. 

Rombongan Gjalan kaki beranting | 
tsb. akan berangkat pada kira2 tg. 7 | 

Oktober dari Solo. — Ant. ! 

HALAMAN 2 

        

t N 

$ 

mahan. Untuk memberi imbangan 
rakat kita, maka oleh Pemerintah 

Sementara itu sdr Sundjoto, ang- 
gota parlemen, selaku wakil dari dja 

watan perumahan rakjat pusat, 

memberikan pendjelasan2nja sekitar 

rentjana perumahan rakjat bertem- 

pat dipendopo Kepatihan hari Sap- 

tu jl. Usaha itu dititik beratkan ke- 
pada pembuatan rumah2 rakjat ke- 
tjil dan perbaikan pemandangan ser 
ta bentuk kota atau desa jang akan 
dibangun. akan : 
Menurut pembitjara dengan demi 

kian akan tertjiptalah suatu kota 
atau desa baru, jang memenuhi sja 
rat2 seperti kebutuhan pokok tiap 
orang, bentuk kesehatan,  penera- 
ngan perumahan rakjat, keindahan 
pemandangan serta bentuk. kota 
atau desa dan letak djalan2nja. 

R 50.000.000.—. 

Pembitjara menerangkan, bahwa 
anggaran belandja bagi pembangun- 
an perumahan rakjat ketjil itu te- 
lah disediakan sebanjak R 50 dju- 
ta. Sebagian dari djumlah itu dise- 
diakan bagi daerah2 jang sampai se 
karang belum mengadjukan permin 
taan anggaran belandjanja dalam 
melaksanakan rentjana tsb tadi. Un 
tuk daerah2 ini disediakan uang 
R 10.000.000.—. 
  

Penjelundup tjandu 
ditangkap 

Sedjumlah 16 kg tjandu jang di 
selundupkan dari kapal Tjiwangi te 
lah dibeslah digeladak kapal itu pa 
da waktu kapal tersebut berlabuh 

di Semarang. Pemiliknja seorang ber 
nama Lam Tak dari Hongkong di     tangkap. 3 5 

Menurut keterangan tjandu seba 
njak itu bisa berharga sampai lima 
ratus ribu rupiah. — Ant. 
  

Wakil PM. Suwirio: 

Rermatjam2 objek perekonomian di- 
  

sediakan pada 

  

bekas pedjuang 
AKIL P.M. Suwirjo jang djuga mendjadi ketua Dewan Rekonstruksi 

MA den jang mengadakan perdjalanan selama 5 hari ke Bali utk 
menindjau usaha penampungan bekas pedjuang disana kemarin dulu pe 
tang tiba kembali di Djakarta. Dalam bertjakapan dengan pers 
P.M. Suwirjo menjatakan kegembira annja bahwa 

kil 
setelah mengadakan 

Perumahan bagi rakjat ketjil 

| didahulukan 
Penjelenggaraannja bersama dengan pembangunan 
1 MN kotal desa 

OAL perumahan rakjat masih belum nampak mendapat perbaikan- 
nja. Baru :para pegawai bagian atas telah mendapat djaminan peru 

nja dalam mendjamin perumahan 

keadaan perumahan dalam masjara 
sedang dipersiapkan segala sesuatu- 

rakjat ketjil.. 

Bagi Jogja telah disediakan ang- 
garan belandja R. 1,5 djuta. Sedang 
bagi ke-4 kabupaten masing2 dise- 
diakan R 200.000. Voorschot jang di 
berikan ialah 2074 dari djumlah ang 
garan belandja jang telah, disetudjui 
oleh pusat. 
Pemberian anggaran belandja di- 

tentukan dengan perhitungan  da- 
erah2 jang mengadjukan perminta- 
an itu dapat mengerdjakan (verwer- 
ken) dalam waktu jang tertentu. 

Jang berhak dapat rumah. 
Bagian dari usaha pembangunan 

perumahan rakjat dengan nama 
»bouwkas” bertugas menerima pen- 
daftaran mereka jang mengadjukan 
permintaan. Sjarat2 jang dapat dite 
rima ialah penduduk tetap, mempu- 
njai penghasilan jang tetap, jang 
mempunjai kemampuan rumah ' te- 
tap, dan jang sangat butuh. 

Dalam. rentjana itu dibuatkan pu- 
la perumahan bagi mereka jang ti- 
dak mampu beli perumahan, tapi 
membutuhkan perbaikan tempat 
tinggalnja, maka diadakan persewa 
an perumahan jang memenuhi .sja- 
rat tsb diatas tadi, dengan uang se 
wa jang rendah. 

Mengembalikannja uang pembeli- 
an perumahan itu ialah setjara ang- 
suran, menjitjil. 

Selandjutnja dinjatakannja, bah- 
wa untuk melaksanakan rentjana 
itu sebaiknja tiap daerah jang mem 
punjai ketjakapan membuat pintu 
atau djendela misalnja, dimintakan 
untuk menjediakan barang2 itu se- 
banjak jang diperlukan. Dengan de- 
mikian akan lebih murah harganja. 

Achirnja oleh sdr Sundjoto dimin 
ta kepada daerah jang akan menga 
djukan permintaannja, agar dalam 
bulan ini sudah menjampaikan ang- 
garan belandja jang - diperlukannja 
kepada Kem. Pekerdjaan Umum ba 
gian Djawatan Perumahan Rakjat. 

2 Utusan Sumatera   
berbagai pertemuan ia dapat kesan adanja ,,kemauan baik” dari pihak 
bekas pedjuang di Bali untuk membantu melaksanakan rentjana Peme 
rintah jang telah disiapkan. Pada kira2 tanggal 1 Oktober jang akan da 
tang di Bali akan didirikan Tjabang dari Biro Rekonstruksi Nasional jg 

Soal bahan makanan. | 

akan mendjalankan rentjana penampungan setjara aktip. 

Menurut wakil P.M. dipulau Bali 
terdapat L.K. 3000 pemuda bekas 

pedjuang jang kebanjakan berasal 
dari Bali sendiri dan ada djuga bebe 
rapa orang berasal dari berbagai ke 

ipulauan Sunda Ketjil lainnja. 

Sebagai diketahui di Indonesia ter 
| dapat seluruhnja Lk. 300.090 bekas 
| pedjuang. Tentang rentjana jang te 
|Iah disiapkan Pemerintah diterang 

kan selandjutnja bahwa untuk mem 
berikan pekerdjaan kepada 3000 pe 
muda itu telah disediakan  berma 
tjam-matjam objek dalam lapangan 
perekonomian (misalnja pembakaran 
arang, keradjinan tangan dll) perta 
nian (misalnja perkebunan kelapa) 
dan peternakan (terutama. peterna 
kan babi). Untuk keperluan perke- 
bunan telah disediakan oleh Pemerin 

| tah tanah seluas Ik. 200 HA. Disam 
ping itu masih terdapat djuga usaha 
dalam lapangan menganjam keran 
djang pengirim bagi jang dapat 
menghasilkan pendapat tidak sedikit. 

Pulau Bali setiap bulannja meng- 
export babi I.k. 10.000 ekor binatang. 
Ada djuga dikandung maksud untuk 
mengadakan transmigrasi dikalang 
an pemuda2 bekas pedjuang di Bali. 
Berapa beaja jang diperlukan untuk 
mendjalankan usaha2 tersebut menu 
rut wakil P.M. Suwirjo pada waktu 
ini sedang dalam penjelidikan dan 
perhitungan. , 
Bantuan Pemerintah sebagian 

akan merupakan kredit jang kemudi 

      

TP JERITA ini sungguh? terdjadi, oleh karena itu boleh dikata sebuah 
versiag belaka, dan tidaklah mengandung maksud hendak mendidik 

si pembatja. Pendeknja, tjerita ini bebas daripada sesuatu tendens. 
.. Djadi, apabila ada pembatja jang menarik suatu moraai (peladjar 

an) djuga daripada tjerita ini, ita tanggung djawab ataupun risico si 
pembatja sendiri. 

' Tjeritanja biasa sadja. Begini: Se 
orang bekas opsir tentera kita di | pekerdjakan disuatu djawatan civil, | setelah R.I.S. berdiri. 1 an Sa    

bekas ibu 

Pekerdjaannja - penting, 
5. jpat menentukan kebahagiaan banjak 

»2 manusia: dia dapat me 
.|pa jang boleh dapat rumah, siapa 

nentukan sia 

tidak, : 
Tentu terikat dia oleh dan kepada 

|peraturan2. Siapa jang harus dida 
| hulukan, djadi, soal prioriteit. Selan 

sontjori 
djutnja, harus diperhatikannja, urut- 
lurutan orang2 jang sudah memadju 
kan permintaan rumah. . 

29 Pee arga Bg 3 

Sesungguhnja orang djudjur dia. 
Sajang, perkataan sesungguhnja ti 
dak boleh dilupakan penulis, disini. 
Bung intertypist serta Bung korektor 
pun tidak pula boleh melupakannja.   |Sebab ma'na perkataan sesungguh 

sebab da | 

nja itu menentukan djalan tjerita — 
eh, verslag — ini: , 5 

Pembatja sudah dapat menerka: 
kemudian dia tidak djudjur lagi se 
perti sebermula.. 

permintaan rumah. Semua itu kemu 
dian diabaikannja. Dan tugasnja, ja 
itu mengatur pembagian rumah me 

(murut, peraturan2 jang tertentu, ba 
ginja kemudian djadi suatu attribuut 
jang bernama kekuasaan. Dengan 
lain perkataan dia berasa dirinja kua 
isa dan dapat mengusai. 1 

Sa'at itulah sebenarnja sa'at crisis 
baginja. Sebab peraturan? jang ter 
tentu mengenai pembagian rumah 
mulai sa'at itu dikalahkan oleh uang 
sogok atau uang semir. 

1 2 

Banjak keuntungan jang didapat 
olehnja. Beribu-ribu, bahkan berpu 
luh ribu rupiah. Sedang banjak   orang dengan sabar menunggu pem 

Soal prioriteit. Soal urut-urutan ' 

bagian rumah, seorang orang baru | 
bisa segera menempati rumah bagus, 
asal dapat dia memberikan uang ke 
pada si penguasa rumah itu. Itu ten | 
tu tidak baik, sebab merugikan ba 
njak orang. 

Achirnja kedapatan dia dan ditang 
kap. Barang2 miliknja, disita. Dan | 
meringkuk dia. sekarang didalam ta | 
hanan. 
“Tapi tjerita ini belum lengkap, 

dan tidak pula adil, apabila tidak di 
tjeritakan peri keadaan sipenguasa | 
rumah itu: menjembunjikan sesuatu 
kenjataan, kadang2 lebih djahat aki 
batnja daripada memberi keterang 
an jang djusta. 

  
  | Perlu diketahui: Dia itu orang jg 
tidak pernah bergaul dengan wanita. 
Lebih2 lagi dengan wanita bangsa pu | 
tih. : , , 

Ketika pindah ketempat pekerdja 
annja jang baru itu, dia hanja se 
orang diri sadja, sebab rumah belum 
dapat. Dia lalu menumpang pada se 
orang kenalan. 

Banjak dia djalan, Ma'lum, diru 
mah (pemondokan) tidak begitu ke 
rasan, karena belum pernah menum 
pang. Nah, didalam pergaulannja di 

luar rumah pemondokan itu, dia ber 
djumpa dengan seorang wanita bang 
Sa. putih, jang sudah ,,bersuami”. 

Seperti kebiasaan orang putih, per 
gaulannja bebas, pula terhadap si 
duda itu. Padahal si duda itu orang 
jang pemalu terhadap. wanita, tapi     disamping itu, sebagai seorang bekas 

| fjinta kepada ,,kerunia dari kajang 

Kana 

Inlander, perempuan ' bangsa putih 
dipandangnja suatu kerunia dari ka 

jangan, puntjak kebahagiaan dan 
keni' matan. 

2 

Untuk singkatnja, si duda djatuh 

an” itu. Malah hampir2 dia berkelahi 
dengan ,,suami” si nona itu, dan dia 
berasa sebagai seorang ridder (ksa 
tria) jang memperebutkan bidadari. 
Menang dia dan si »Suami” Tionghoa 
menjerahkan ,,isterinja” itu: nampak 
nja, dengan hati berat, sehingga. si 
ridder berasa amat puas. Tapi sebe 
narnja,..si ,,suami” Tionghoa malah 
berterima kasih, telah dapat bebas 
“dari ,,isterinja”, sebab sisterinja” itu 
mahal ongkosnja. 

Si. ridder tambah berasa ridder Ia 
gi, apabila oleh bidadarinja dia dipu 
dji sebagai seorang pembela wanita 
jang tidak takut mati. Si ridder djadi 
tambah berani, dan sesungguhnja me 
mang perlu tambah berani untuk da 
pat membiajai suatu rumah tangga 
jang mewah dengan meubelair kero, 
babut, servies' modern dan ganti mo 
bil tiga bulan sekali. Semua itu, agar 
tetap dapat dengar pudjian, bahwa 
dia sungguh laki2. Dan lagi pikirnja, 
bukankah sekarang ini sudah lum 
rah memungut uang kuntji. 

Tjerita ini habis, untuk sementa 
ra, dengan bui. Tapi pertjajalah, tje 
rita ini sungguh? terdjadi, dan lan 
djutnja pasti ada kelak, tapi rasanja 

Lan akan dikembalikan apabila semua 
usaha itu telah terwudjud dalam ke 
njataan. Kata wakil P.M. Suwirjo 
bantuan Pemerintah diusahakan se 

demikian supaja tidak merupakan 
Sociale Steun tapi bersifat paedago 
gis jaitu supaja dengan djalan men 
didik diri sendiri pemuda? tersebut 
dapat menghasilkan sesuatu “usaha 
jang djuga menguntungkan Pemerin 
tah dan tidak bersifat menerima ban 
tuan terus sadja. ' 

Bitjara tentang soal keamanan di 
Bali wakil P.M. menerangkan bahwa 
kesan jang didapatnja ialah keada 
an umumnja baik sekali djika diban 

donesia. Keamanan tidak banjak ter 
ganggu dan terbatas pada soal2 ke 
djahatan2 ketjil tidak bersifat pori 
tis. Demikian wakil P.M. 

Ada kemungkinan wakil P.M. 
akan mengadakan pula perdjalanan 
penindjauan ke Sumatera satu dan 
'ain hal berhubungan djuga dengan 
usaha Pemerintah untuk mengemba 
likan bekas pedjuang kedalam masja 
rakat. — Ant. 

Tembak-menembak 
dengan garong 
(Oleh koresp: ,K.R2). 

Pada tgl. 19 jbl. djam 03.00 di de 
sa Djengkol jang terletak di perba- 
tasan Temanggung-Utara dan Ken- 
dal-Selatan telah  terdjadi tembak 
menembak antara sepasukan Pulisi- 
Negara Parakan jang dibantu oleh 
Mobrig daerah Kedu dengan sege- 
rombolan GARONG jang  menjerbu 
desa tersebut ' kesudahannja  sc- 
orang Agen Pulisi kl-II RUSIDI te- 
lah gugur sedangkan dari fihak pe- 
ngatjan belum dapat diketahui dgn 
djelas berapa korban?2nja. 
Dalam pada itu Pulisi telah berha 

  
terdiri dari 2 siengun, 2 colt, 1 kara 
bijn dan 1 pistol serta sedjumlah ba 
njak barang? pakaian. Tembak me- 
nembak tersebut terdjadi di hutan, 
dari kalangan rakjat tidak ada jang 
mendjadi korban. : 

Keluar dari D.P.D. 
Tuan: Amin Kanapi anggauta DP 

D Kabupaten Temanggung wakil da 
ri partai PIR telah mengundurkan 
diri dari Dewan Perwakilan dengan 
alasan a.l. selama ini ia tidak mene 
rima uang honorarium dari Dewan 
dalam menjelesaikan tugasnja. Dia 
kini masih aktif menunaikan tugas 
nja selaku pegawai negeri. 

Berkenaan dengan itu dari kala- 
ngan DPD didapat pendjelasan, pe- 
gawai-negeri menurut (PP no. 15. 
th. 1950) soal itu bukan competentie 
Dewan akan tetapi mendjadi urusan 
nja Kepala Djawatannja sendiri. 

Sebagai penggantinja hingga kini 
belum dapat diketahui. Dewan Pe- 
merintah Daerah Temanggung ber- 
anggauta 4 orang ialah 2 dari Ma-   tidak teramat penting lagi, sjumi, 1 dari GPII dan 1 dari PIR, 

dingkan dengan daerah? lain di In” 

sil merarapas 6 putjuk sendjata-api ' 

— Selatan 
Ditunggu di Jogja. 

Diperoleh Kabar, bahwa sebentar 
|lagi akan datang ke Jogja 2 orang 
lutusan dari propinsi Sumatera Sela- 
| tan. Kedua perutusan tadi diberi tu- 
| gas untuk mengikuti djalannja pemi 
lihan umum pada tingkat teraehir. 

Diterangkan pula maksud mereka 
akan mengadakan penindjauannja 
sampai kepelosok2. 

FNI dan pemilihan ang- 
gauta DPR daerah 

Berhubung dengan telah dekatnja 
sa'at pemilihan anggauta2 DPR. dae- 
rah. oleh pemilih2, maka baru2 ini 
PNI tjabang Jogjakarta telah menge 

luarkan sebuah seruan kepada para 
pemilih, supaja dalam mendjalankan 

sa'at2 memilih anggauta2 DPR. . be- 
nar2 menimbang2 dengan dasar2 se 
lalu ingat dan waspada, untuk men- 
djaga agar kepertjajaan ra'jat kepa 
da pemilih2 itu tidak akan mengetje 
wakan.. dikemudian hari. 

Pilihlah waki!l2 ra'jat dalam DPR 
jang. tjakap, tjukup dan sanggup 
membela kepentingan ra'jat dan was 
pada terhadap tipu muslihat jang 
akan mendjerumuskan, memindah- 
kan kepentingan ra'jat kepada kepen 
tingan dan kemewahan diri sendiri. 
Diharapkan supaja para pemilih bi 

djaksana demi kepentingan  ra'jat 
dan mendjalankan pilihan jang tepat, 
karena sebenarnja nasih ra'jat ada- 

Seruan2 itu dilampiri djuga dengan 
tjalon2 PNI untuk DPR daerah Jogja 
jang banjaknja 75 orang jang meli- 
puti pelbagai lapisan dalam masja- 
rakat: ne 

Seperti diketahui, hari "ini djam 
10.00 di kantor Pemilihan Umum: Pu 
sat, Propinsi diadakan rapat terbuka 
untuk memberikan keputusan ten- 
tang pengaduan? terhadap daftar tja 
lon sementara dan menjusun daftar 
tetap tjalon anggauta DPR daerah 
Istimewa Jogjakarta. 

IPSI akan adakan kon- 
perensi di Djakarta 

Kundjungan Menteri PP dan K.Mr. 
Wongsonegoro ke Jogjakarta baru2 
Ini digunakan djuga olehnja selaku 
Ketua IPSI untuk mengadakan ra- 
pat dengan. beberapa anggauta pe- 
ngurus besar IPSI jang ada di Jo- 
gjakarta, Antara, lain jang telah di 
kujarakan Jalan teniang akan adanja 
konperensi IPSI di Djakarta jang 
akan diadakan pada tanggal 19 Octo 
ber agad / : 

Konperensi' itu terutama akan 
membifjarakan soal kedudukan kese 
nian pentjak Indonesia, apakah ma- 
suk soal2 kebudajaah ataukah - so- 
a12 pendidikan djasmani. 

  

REX: ,Caged” HEleanor Parker, 
Agnes Moorenhead — 17 th. 
LUXOR ,,/Tang Fu Siu” (£ilm Tiong- 
kok) — 17 tahun. 
INDRA ,Blossoms In The Dust” 
Greer Garson, Walter Pidgeon — 

17 tahun. g 
SOBOHARSONO : ,,Enamorada” Ma 
ria Felix, Pedro Armendaris—17 th,   SENISONO ,,Ditte” — 17 tahun, 

   

   

  

lah ditangan para pemilih sekarang. 
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Ng V 

. merintah Tjekoslowakia supaja me- 

3 yeta api bebas”. 

" atur begitu rup: 

afwisseling de 

— Ieh lebih dari : 30 

  

jurus: Advertensi,|, 
ame, commissie, | 

rdagangan ketjil 
Akad Pp .ceport.    

   

  

Oa ja Aa 50 
Pe Dan Sadikah 

itu berdiri, ketjil amat. 
ukan gedung, pada hakekat 

“Haag sebuah pondok ketjil, dan 
uja satu petak, satu pintu. Dan 

| masih dipakai bersama? pula dengan 

Lagi pula, straatnja Tn nomor 
pun pun ta ada. 

P3 

“ Pembatja dapat Ba 
djanggal papan itu. Ta termakan 
Pe otak jang sehat. Tidak memper! 

Tapi banjak benar papan sema . 
tjam. itu pula. Masih bersama- 
dengan perusahaan ketjil lainnja. 

Kita djadi tertawa apabila melihat | 

Ka pakt Atlantik dan para  penindjau 
itu menjatakan bahwa perbatasan: 
Turki h pandjang dan. dekat pa 

   

'adjukan oleh Rusia kepada Norwe- 
“Igia waktu negara tersebut memasuki | 

   

“Penindjau2 tersebut berpendapat 

'Sorjet sematjam itu. Ditambahkan 
nja bahwa panglima2 Amerika me- 
naruh arti penting terhadap pang- 

4 Jean udara taktis Turki. di Anato- 

$ Thema resmi Washington bah- 
wa kalangan? resmi disana telah me 
njatakan pada hari Djunvat masuk- 
|nja Junani dan Turki dalam Pakt jg 
|disetudjui dewan NATO di Ottawa 
membuktikan ketetapan hati negara? 
Barat untuk memperlindungi seluruh 
dunia non Komunis terhadap agressi. 
Dikatakannja masuknja Junani dan 
'Furki akan memperluas batas dari 
Gaerah keamanan dan laut Kaspia. 
TA AEP. 

  

Bantana tehnis dan per- 
lengkapan kesehatan 

—. Tdiperluas 
' Kenperensi Regional Pasifik Barat 
dari organisasi kesehatan sedunia 

  

  nja. 2 
Sama agaknja seperti apabila kita 

melihat seorang bekas perdjurit mem | 
banggakan telah "ikut mengemibali 
kan Republik ke Jogja, padahal dida 
erah gerilja kerdjanja hanja makan 
minum dan Jlari.kian kemari. 

Atau melihat seorang »Republik 
ein” membanggakan dirinja tetap 
non, padahal semata? karena lama 
rannja tempo -hari tidak diabaikan 
parah Belanda! 

- 

“kita hidup tidak lagi didjaman 
sekarang ini. (Lepas daripada tinggi 
nja mutu seygala.nilai jang terdapat. 
didalam  tjerita wajang). 

Tapi didalam dijaman jang rebel, 
dan segala sesuatu harus: kita lihat 
dengan tjara jang regel pula! Tidak 
boleh kita berteriak kegirangan: Wa 
hai, ada banteng lalu Malioboro! Pa 
dahal jang lewat ialah sapi digiring. 
ketempat pemotongan. 

Sudah datang “waktunja, melihat 
segala sesuatu dalam. proporties “ang 
sebenarnja! Sudah datang waktunja 
kita berkata: aku pergi melakukan 

| Djum'at. Para utusan dari 12 negara 
didaerah, Pasifik Barat. jang meng- 
hadliri konperensi jang berlangsung 
4 hari telah menerima resolusi 
jang meminta kepada WHO. supaja 
memperbanjak bantuan berupay iban- 
tuan tehnis dan pengiriman perleng- 
kapan2 dan alat2 jang lebih banjak 
lagi untuk mentjukupi kebutuhan 
program2 kesehatan jang sangat me 
maksa didaerah tersebut. 

Telah diputuskan pula konperensi 
regional -berikutnja “akan diadakan 
di Saigon September '52. Selain itu 
ara Ielegasi, telah membitjarakan 

findakan? jang akan diambil untuk 
memperbaiki keadaan kesehatan dan 
kebersihan pelabuhan? dam lapang- 
an? terbang serta menjusan suatu 
rentjana kesehatan 5 tahun dan mem 
perluas program? perawatan kanak- 
kanak. SA AEP 

    

Permintaan Sea itu telah dil 

da sasaran? Rusia jang vietal daripa | 
da perbatasan antara Rusia dan Nor. P3 

: 4 | wegia. . 

(Turki akan menolak permintaan? 5 

4 (WHO) telah berachir pada hari | 

An 

5x ti 3 92 $ 

Sidang Umum U.N.O. jg akan datang akan diadakan pada 
tg. 6 November 1951 di Paris. Persiapan2 sudah nampak pa 

da gambar ini. Dilatar belakang kaki menara Eiffel. 

    

   

    

   

        

    

  

   

  

   

  

   
    
     
   

          

   
   

   

  

   

        

   

    

    
       

  

    
   
   

  

   

        

    

  

Pertani puran 

— Satuan? berlapis 
D artileri dan pesawat? PBB hari 

atu serangan dengan satuan? 
rang di Korea. 

tengah pada 3 tempat. 

7 Buah tank Utara jang bergerak 
ke-front untuk melawan penjerbuan 

PBB telah dihantjurkan oleh pesa- 
wat? pemburu jet PBB. 3 Divisi PBB 

dan sepasukan tank jang terkuat per 
nah diadjukan dalam gerakan sela- 
ma perang Korea ikut mengambil ba 

gian dalam gerakan ,Operation Cle- 
ver” jang dimulai Gifront tengah ha 
ri Djumw'at pagi itu. 

Offensif PBB difront Tengah ita 
Gimaksudkan untuk mentjoba keku- 

atan pasukan2 Utara didaerah2.,.se-   
Komunis: tetap dilarang 

| di Australia   pekerdjaan, meski istilah tu 
gas lebih tjemerlang: - aku bajar 
uang tjapik kepada pelajan di 
hotel, meski uang djernih: pa 

“Dan kantor makelar ketjil, dja 
nganlah dinamakan export - import, 
sebab ondanks revolusi, kera ma 
sih tetap kera, dan belum RUN : 
djadi manusia. ba 

TJIPTONING. 

Pemerintah Australia kalah : 

"Pemerintah Australia telah mende 
rita kekalahan dalam menentukan 
pentjabutan hak hidupnja Partai Ke- 
munis Australia. 5 

Australia menderita kekalahan ini 
adalah jang 124 kalinja dalam sedja-j 
yah Australia selama. 50 tea ber 
dirinja. k 
Dalam pemungutan Suara terda-   

Pemilihan Umum Djerman 
harus dengan bebas 

P.M. Djerman. Timur Otto. Grote- 
wohl menerangkan . dalam perskon- 
perensinja bahwa Pemerintahnja 
sanggup mempeladjari setjara teliti 

segala. usul-untuk mendjamin supaja 
pemilihan2 umum jang akan diada- 
kan diseluruh Djerman itu dilakukan 
dengan bebas. 

Dikatakannja bahwa Pemerintah 
'Rep. Demokrasi Djerman (Djerman 
Timur) tidak mengemukakan per- 
mintaan? mutlak untuk pembitjara- 
an2. mengenai pembitjaraan2 antara j 
wakil2 dari Djerman Timur dan Ba- 
rat. —Ant:AFP, 

3 1Orang Tieko melarikan 
“diri ke zone Amerika 

- Komisaris Tinggi Amerika di Djer 
man telah menolak permintaan Pe- 

injerahkan 31 orang bangsa Tjeko jg 
melarikan diri melewati perbatasan 

| Djerman | Tjeko baru? ini: dalam »ke 

Komisaris Tinggi Amerika It me- 
“njatakan bahwa orang? jang melari- 
kan diri itu telah minta untuk per- 
lindungi dan adalah politik Amerika 
untuk member l pertolongan kepa 
da orang2 “jang dji serta kemer- 

    
      

4 dekaannja teran aa dari negeri me | 
reka 3 

  

Para pembesar Amerika itu mene- 
'rangkan “djuga bahwa sama sekali 
tak beralasan para pembesar Ameri- 
ka telah memberi pertolongan mem-- 
persiapkan rentjana sena orang2 itu 

  pat 1.300 menolak dan 1.180 menje 
tudjui. pelanggan itu. (B.D.)   

.kobar jang tidak ada ketentuannja”. 

gi tiga besi” jaitu daerah penjusun- 
an tenaga untuk setiap serangan 
Utara jang dilakukan melalui ,,dja- 
lan penjerbuan” front tengah keselat 
.an kearah Seoul dan sungai Han. 

Sementara Hu menurut berita2 jg 
Giterima dari medan pertempuran, 
seluruh front timur pada waktu ini 
merupakan , suatu daerah jang ber- 

- Penerbang2 PBB jang kembali 
dari penerbangan serangannja diatas 
(Korea Utara hari Djund'at.pagi me- 
laporkan tentang terlihatnja makin 
banjak kendaraan2 Utara dan kere 
ta2 api jang menudju kearah garis 

pertempuran pasukan Utara. — Ant. 
KIA in 

  
| 

  

& 

Inggeris sidkan usul2 baru 
untuk Mesir 

Komando Internasional di Timur Tengah 
ENTERI luar negeri Inggeris, M 

bahwa usul2 baru berkenaan denga 
1936 sedang nBiat dirumuskan? di London. 

Sebagai diketahui Mesir baru? ini 
telah beberapa kali mengantjam 
akan membatalkan perdjandjian tsb. 
Menurut kalangan diplomatik, usul 

usul baru Inggeris untuk memulai 
lagi rundingan mengenai perdjandji- 
an tsb. sedang dipersiapkan dengan 
mengingat usul untuk mendirikan 
komando internasional Colok Barat) 
di Timur Tengah. 

£ Kabarnja Mesir dalam pada itu 
akan diminta untuk ikut serta dalam 
organisasi pertahanan baru itu dgn 
dasar persamaan sepenuhnja,  bila- 
'usaha2 untuk membentuk organisasi 
tsb. telah PSA pada tingkatan ter 
achir. ak 

Pesan jang pertama dari Morrison 
kepada Nahas Pasha dan menteri lu- 
ar negeri Mesir Salahuddin Bey te- 
lah. disampaikan pada pertengahan 
bulan Agustus, sebelum Morrison 
.pergi ,,beristirahat”- ke- Norwegia.   untuk lari. ng 

  

   

  

   
   

  

(Oleh: 

PN kanak2 (paedologie) 

aka Nahas Pasha telah TN 

Aa aan La sifon permainan 
. dikelas LI dan NI SR. . 

S8. Brodjonagoro). 

dan ilmu 'djiwa Kaoaka 
1d SAN ba 'menundjukkan kenjataan kepada para ahli di 

jang berumur 6 - 7 - 

2 peladjar: 

ialah agar supaj ak2. aa) 
menderita kelelahan djiwa: dan agar 

mendapat kesempatan jang “Hujup 

ka tiap2 dua pelac jaran disusu 

    

Maan ber aja galah kesehatan badan 
» OA 

atw “tentutan lagi harus dipenuhi, 

“ialah, bahwa anak2 itu memerlukan 
. sekali, suasana gembira, suasana se 

  

, Ti | Sik Ien' 

Aga " 

istirahat. Dengan djalan demikian 

Yasa kuda 'rembtrki an! 

8 tahun, mempunjai kekuatan hi 
Lp, sehingga mereka didorong untuk bergerak dan 

berhubungan erat dengan kemadjuan atau penjempur 
Daan Disam ping itu harus diketahui oleh para 
x ketjil itu selalu dynamis, belum 

memusatkan perhat te 
. Jama,       

di Eropa. baru2 ini, Dr. Tjoa 
disilahkan bernjanji, 

dokter kita itu menolak, meski 
.hati ingin ikut: menjatakan ke 
gembiraan.. Kata Dr. Tjoa: 
Saja ta? pernah bernjamji di 
masa muda SAJA... . Bagai 
mana akan “dapat bernjanji, 
kalau djiwa anak2 muda kite 

— didjaman kolonial tertekan? 
. Mengenai soal seni suari bagi 
kanak2, sdr..S, Brodjonagoro 
menguraikan pendapatnja, ber ' 
dasarkan praktek. Taman Sis- ' 
wa dan usaha Dinos P.P. & K. 
daerah istimewa Jogja.       Ng: jang membuka djiwa Na 

san persoonlyk kepada perdana menteri Mesir, 

Pasha, dalam mana ia kabarkan lebih landjut telah memberi djaminan, 

  

— Ketika Tmn satu pertemuan 2 

Herbert Morrison, hari Djum'at pe- 
Mustafa el Nahas 

n Pe naa La Daya tahun 

nja, sebelum Morrison pergi ke San | 
Francisco untuk menanda tangani 
perdjandjian Djepang. -Ant.-Reuter. 

  

Pyongyang 

IVISI?2 PBB jang didahuluf oleh tank? raksasa serta dibantu 

an tenaga pasukan? RRT difront Pyongyang dan Kumsong dalam: su- 
berlapis badja jang terbesar dalam - pe- 

Berita koresponden UP dari MB ke-VIII mewartakan 
bahwa pasukan? PBB itu telah menembus garis sega tanan Utara difroni 

dahsjat difront 

badja dikerahkan 
oleh 

| jita2 untuk melupakan isterinja. 

Gaya 

Nani & Surga ada 
Dalam salah satu surat kabar “di 

Jogja, kita pernah membatja bahwa 
Jogjakarta, dalvulu . adalah sebagai 

an kota R.I: sekarang mendjadi | 
shot an dan kini kami tambah 
idak: hanja Gi Jogia. sahadja, alan 

1 An hampir di semua kota2 besar 
R.I. dahulu (daerah pedalaman ), 
mengalami. pula nasib demikian, na 

-sib para kaum ibu merintih karena 
ditinggalkanjdilupakan oleh sang su 

ami. jang dipindahkan ke ibu kota 
R.I. sekarang (Diakarta) atau diselu 
ruh pelosok kote? Indonesia lainnja, 

memenuhi panggilan nusa. 

Apakah kesalahan tali hanja dile 
tahkan kepada sang swami sahadja? 

Hendaknja dari pada kita saling tu 
duh menuduh, baiklah kita mengada 
kan penjempurnaan untuk menghin 
darijmengurangi  kedjadian2 sema 

tjam. itu. 

Sebagaimana umum telah maklum, 
mereka jang dipindahkan meskipun 
dengan setjara dinas, mendapat ke 
Sukaran dalam soal perumahannja, 

sehingga mereka tidak dapat. mem 
bawa keluarganja jang di kasih sa 
jangi pada saat permulaan kita Wa 

pat merasakan, bahwa para sang 
suami tadi tidak mempunjai hasrat) 

  
Bagaimanakah setibanja mereka 

di kota jang baru? Fikiran men 
djadi gelisah teringat kepada.anak jg 

isteri ditinggalkannja, badan tidak 
terpelihara, mentjari penginepan/pon 
dokan kian kemari, karena rumah 

belum disediakan: mereka 
tertekan dalam hidupnja. 

Dan......... bagaimana akibatnja? 
Barang siapa tertekan hidupnja, da   Djum'at menjerbu kearah penjusun 

- 

  

Penjelesaian Kashmir 
ta bisa dipaksakan 

Dalam suatu interview chusus.dgn 
wartawan AFP. perdana menteri 
Kashmir, Sheik Abdullah, pada hari 
Kemis menjatakan, bahwa Perserika 
tan Bangsa2 tidak dapat memaksa 
kan suatu penjelesaian bagi masalah 
Kashmir, djika penjelesaian itu tidak 
mungkin ka oleh Kashmir sen 

diri. 
Dikatakan bahwa perantara 

PBB Dr, Frank Graham sendiri telah 
mengakui, bahwa tidaklah mungkin 

untuk memaksakan suatu penjelesai 
an dari suatu negara jang berdaulat, 
tidak perduli jang bersangkutan itu 
negara besar atau ketjil. 

Sheik Abdullah selandjutnja mene 
rangkan, bahwa sesudah pembentuk 
an Dewan bank. Undang2 Da 
sar (Constituent Assembly), peme 
rintahnja tidak akan menentang su 
atu plebisit jang dilakukan dengan 
Gjudjur. 

Mengenai masalah2 internasional, 
Sheik Abdullah mengemukakan ten 
tang pertentangan ideologi jang ki 
ni terdapat antara Amerika Serikat 

dan negara2 komunis. Dikatakannja, 
bahwa pertentangan itu adalah demi 

kian besarnja sehingga tidak satu 
pihakpun akan ragu2 memulai suatu 
peperangan djika ia jakin dapat me 
ngalahkan lawannja. ,,Kita sekarang 

hidup dalam abad propaganda”, de 
.mikian perdana menteri Kashmir 
Sheik Abdullah. —-Ant.- AFP. 

  

Bantuan alat perindus- 
trian diharapkan 

Menteri Perindustrian — Pakistan 
menjatakan, bahwa  seharusnjalah 
Inggeris memberi bantuannja beru- 
px alat? produksi kepada negeri2 da 
lam lingkungan Commonwealt jang 
terbelakang. Negeri2 tsb. sangat 
membutuhkan alat2 industri. $ 
Selandjutnja disanggupkan oleh   Reshuffle Kabinet Mesir 

Kalangan jang mengetahui di Me 
Sir menjatakan bahwa Kabinet Me- 
sir tidak lama lagi.akan dirobah 
susunannja. Kalangan ' tadi mene- 
rangkan bahwa soal Reshuffle tadi 
telah. dibitjarakan ketika P.M. Na- 
has Pasha mengundjungi radja Fa- 
rouk hari Kemis jl. 

Diterangkan pula bahwa N.. Pa- 
sha minta “supaja beberapa orang 
Menteri meletakkan djabatannja, se 
'tidak2nja- untuk sementara guna 
memperkuat dasar2 Pemerintah. 

| . Tapi ditegaskan bahwa menteri L. 
| N, Salahuddin Pasha akan tetap me 
megang djabatannja karena sikap- 

  

Pakistan utk memberikan produksi- 
Inja jang berupa mineralen, asalkan 
diberikan alat2 perindustrian jang 
tjukup. Pakistan mempunjai tjukup 
“bahan meneralen, Demikian Menteri 
Perindustrian Pakistan. (R.D) 

  

Bulgaria protes Yugo- 
slavia 

Kantor Berita Sovjet ,/Tass” me- 
ngabarkan bahwa Kementerian Luar 
Negeri Bulgaria telah..menjampai- 
ikan nota protes kepada Pemerintah 
Lugos Java mengenai apa jang dise- 
butnja pelanggaran” tapal batas 
antara kedua negara tadi terus mene 

pat mudah dipengaruhi atau tergoda 

oleh sesuatu hal: moreel mereka men 
djadi rusak, godaan mulai datang, 
pertama-tama: gadis remadja, 
tjantik dan molek di pan 
dang mata. 

Setan, pada saat ini jang meme 
gang peranan dalam hati mereka jg 
terkatung-katung djiwanja............ 

dan disampingnja itu sang isteri 

(para ibu2),. anak2 jang ditinggal 
kan, menangis......... merintih......... 

menanti, hubungan putus dengan 

sang suami, sebulan, dua bulan, tiga 
bulan... tidak ada berita... 

nasib! 

Fase godaan jang ke 
dua, corruptie, untuk mentjukupi ke 

butuhan isteri baru tadi, karena bia 
sanja menghendaki hidup mewah. 

Demikianlah adanja dan mudah - 
mudahan kedjadian2 sematjam ini 

dapat diketahui oleh fihak jang ber 
wadjib guna mengurangi adanja ke 

    

| 

! 

| Neratja dug 
| N S1 ringkas 

BBET: 

aan mas dan bahan uang mas 

Isl 

Dana depisen, rekening valuta 

KAS: 

uang logam (pasmunt) 

dibajar dengan uang sendiri 

chas dan dana uang djasa 

Rekening rupa2 

agak. 

dari Pemerintah Republik 
Indonesia rekening 
Chas tentang bantu- 
an ECA 
lain2 dan 

Rekening rupa2 

Pemer intah Republik Indonesia 

“). diantaranja: uang ker tas Bank 
lama, 

uang kertas Bank 
baru   

  

Tjatatan tgl. 22/9 jl. dipasar Me- 
Gan menurut Ant. sebagai berikut :   rusakan moreel dan aehlak 

jang menimpa dikalangan bangsa ki 
ta sesudah adanja revolutie. 

Walujo, — Pal 

Sheeb MO LA sestatet Onabar uas R: .'7,50:1 
PE 0 Ann Pa sangan ne eA | 
3 Na an an ».. 6,90 | 

nee ana Ab ten en ia an ah AGRO 
BR NA Pa ON Diananaa Bo | 

Pasarnja kuat. 
MAS APA NOne nang anna R 31.25 

2 3 ae ana apain. Sl 
- 5 ie TN Nanga da Ubin » 29,25) 

Sa pian aa Bea 4,75 | 
Hongkongdollar ............... ag 

— Ant 

  

Untuk membunuh 

an berhatsil. 

: “Wakil perdana menteri Otoo Nusch 
ke mengatakan “ dalam konperensi 
pers, bahwa lebih dari 609 orang .pe- 

muda? Djerman telah ditangkap dan 
ditahan untuk waktu jang tak terten 
tu. “Tetapi ditambahkannja bahwa 
semua pemuda? itu telah dimerdeka 

| kan kembali, kira2-6.bulan.jang Ia 

Ju, untuk memenuhi tuntutan, supa- 
ja Djerman Timur memerdekakan ta 
wanan? politiknja. — Ant.-UP. : 

  

Ridgway kirim nota pada 
Korea Utara 

Djendral Ridgway telah mempersi 
apkan notanja untuk pemimpin ter- 
tinggi Korea Utara mengenai diu- 

langinja perundingan gentjatan sen 
djata. Nota itu dikirimkan Sabtu ke 
marin, demikian diberitakan dari 

Tokio oleh sumber jang lajak diper- 
tjaja. — Ant. UP. 

- Sementara itu dikabarkan bahwa 
djawaban djenderal Ridgway kepada 
fihak Utara sebagai djawaban terha 
dap permintaan untuk segera memu 
lai lagi mengadakan pembitjaraan2 
perletakan sendjata, jang ' menurut 
rentjana semula akan dikeluarkan 
pada hari Saptu pagi, ditunda untuk 
sementara waktu. Demikian diwarta- 
kan hari Saptu pagi jl. 

nja terhadap hubungan antara Mesir | rus oleh pihak DANA Upan Yg — Ant. Sebab2 dari penundaan itu belum 
dan Inggeris. an oP: LAfp. . dapat diberikan. — Ant. UP. 

ara tina Manan AAN PURA EEN AI MENARA RT MEN ARP GAN NE PEN NAN AE PARA RAS ARE PAN       

IN nak menerima so Mkban en Didalam 

kemerdekaan sepenuhnja untuk. ber 

gerak, bermain-main dan menirukan 
bunji2-an, jang didengarnja. 1 

Didalam sekolah gerak mereka di 
batasi oleh peraturan sekolah, mere 

dalam sekolah. Ini berarti, bahwa ke 
merdekaan mereka dikurangi. Akibat 
nja ialah, bahwa kesehatannja ter- 
ganggu. Banjak kanak? jang menga 
lami kemerosotan beratnja, dan pu 
tjat tjahaja  mukanja. Berhubung 

| dan pengadjaran harus disesuaikan 
| dengan pertumbuhan dan Deni Ja 

kasi Yank, 
Permana, 

Pevita oleh raga atau pendidi | 
kan djasmani dikelas T, II dan III Se 

kolah. Rakjat harus merupakan per 
meinan2, jang ringan2 dan menggem 
birakan, akan tetapi permainan tadi 
harus mengandung rythme atau, har 

monie, agar supaja pertumbuhan ra 
ga anak2 tddi teratur dan-indah.. Bim 
bingan ini bermaksud, supaja anak2 
kelak memiliki tubuh jang, baik (in 

. dah). Dan gerak badannjapun dapat 
| kelihatan baik. 

Bangsa kita di Djawa telah mem 
| punjai permainan kanak2 jang ber 
Lmatjam- matjam tjorak dan ragam 

(nja. Ini masih dapat kami masukkan 
| sebagai bahan peladjaran pendidikan 
djasmani. Ini “tidak berarti, bahwa 
permainan dari luar negeri tidak 

  

  

kalangan keluarga mereka mendapat | 

ka harus tunduk kepada tata-tertib 

| dengan ini semua, maka pendidikan 

pun jang akan menolaknja, akan te 
tapi pilihlah sebaik2nja, supaja da 
pat memperkaja kebudajaan kita. 

“ Sebaliknja para ahli didik djuga 
harus berani mentjiptakan permain 
an-permainan baru, jang sesuai dgn 
zaman baru (merdeka dan berdau 
lat). 

Latihan seni suara......... 
Dikalangan bangsa kita di Djawa 

melan. Maka gerak dari kanak2 dise 
Suaikan dengan rythme (irama) dari 
gamelan. Larasan diantara gerak 
dan irama gamelan ini menimbulkan 
rasa gembira, tidak sadja, lebih dari 
itu ialah, bahwa laras atau harmonie 
ini berpengaruh besar terhadap ke 
tjerdasan pikiran kanak2. Mereka.le 
bih lantjar dapat menerima peladja 
ran (menurut seorang ahli psycho 
logie Perantjis). Maka dari itu latih 
an seni-suara dalam sekolah2 kita 
penting artinja. bagi pendidikan. 

Xenting bagi kesusilaan, 
Seperti jang telah kami bentang 

kan diatas, bahwa anak2 dim umur 
6—8 tahun mudah sekali menirukan 
bunji2an, dan mengapalkan tem 
bang2 bagi kanak2: Selaras dengan 

keadaan ini maka sudah semestinja 

mereka dikelas 1, II. dan III meneri 
ma peladjaran menjanji (hembang), 

Gisertai bunjinja gamelan. Peladjar 
an ini tidaks bermaksud, mendidik 
mereka. mendjadi. seninyan atau seni- 

wati, akan tetapi bertudjuan mem 

  
  

boleh Tlah. “tak ada seorang 

permainan2 ini disertai bunjinja ga-., 

  

  

bangkitkan rasa keindahan, jang ter 
simpan dalam sanubari anak2 kita, 
Rasa kehalusan dan Keindahan akan 
mempengaruhi kesusilaan ' mereka, 
djadi berarti memberi bantuan Pee 
da pendidikan kesusilaan. 
Mengingat uraian diatas maka me 

ngertilah kami, apa sebabnja Pergu 
ruan Nasional Taman Siswa memen 
tingkan sekali latihan kesenian dan 
keindahan ini. - 

Sekarang bangsa kita telah merde 
ka dan berdaulat, dengan bebas 
bangsa kita dapat menentukan sis 

tim sendiri, suatu.sistim, jang Jaras   dengan djiwa bangsa kita, psycholo 
gis dan wetenschappelijk boleh diper 
tanggung djawabkan. Pada waktu 
kami menghadliri,,,Conferentie Unes- 
co” di .Mysore kami dapat menjaksi 
kan sendiri, bahwa pendidikan di In 
dia memperhatikan sekali permain 
an dan kesenian nasional sendiri. . 
Maka dari itu andjuran untuk me 

masukkan seni-suara dan njanjian2 
nasional dalam sekolah? negeri kami 
sambut derigan gembira. 

Jogja beri tjonto. 
Dinas P.P. dan K. Daerah Istime 

wa Djokjakarta sudah berusaha dlm 
lapangan ini, dan usaha tadi dipim 

pin oleh Sdr. Arintaka. Dibeberapa 

pat latihan, untuk memahamkan, ba 

gaimana tjaranja mempraktekkan 
pendidikan ini di S.R. dalam Ah jg 
rendahan. 

  
Bersambung hal, 4). 

tempat para guru S.R. telah menda. 

Komplot di Djerman Timur 
pasukan2 Sovjet 

Sebagian sudah berhatsil 
JERMAN Timur mengumumkan untuk pertama kalinja pada i 
Djum'at, tentang adanja koimputan diantara pemuda? Djerman dari 

daerah Austria untuk Bee atan pasukan? Sovjet”, jang untuk scbagi 

hari 

  

Indonesia mendjadi ang- 
gauta Ecosoc 

Dewan Hikonomi Sosiar PBB (ECO 
SOC) telah menjetudjui supaja. Si- 

dang musim panas diadakan di New 
York. Selama 4 tahun jang lalu ini 
Ecosoc selalu bersidang di Djeneva. 

Komisi urusan penduduk dari Eco 
soc telah ditambah 'djumlahnja ang- 

gauta2-nja dari 12 mendjadi 15.  Se- 
bagai anggauta2 baru telah dipilih 
Indonesia, Australia dan Mexico. 

Ant, UP. 
  

Sukamadi membangun 
Panti Pengetahuan Umum dan 
sekolah? berdiri. 

Kini di Sukamadi telah didirikan 
sebuah .studiekring jang dinamakan 
Panti Pengetahuan Umum? dan ber- 
anggauta 450 orang. Mereka itu men 

dapat pelbagai pengetahuan. Salah 
seorang “pengadjar terdapat. tuan 
Sudhirman Heru Sudjadni. Selain 
pengetahuan umum, pentjak dan 
tarian2 djuga diadjarkan. 

Selain itu djuga telah didirikan se 
buah, SMP dan STP iang dipelopori 
oleh Dr. Hadi. — (H). 

  

Buku Tjokroaminoto 
disiapkan 

Buku tentang perdjuangan H.O.S. 
Tjokroaminoto, jang ditulis oleh 
Amelz anggauta Parlement dan te- 
bal kl. 400 halaman diharapkan da- 
lam bulan ini telah dapat diselesai- 
kan, 

Kabarnja jang akan memberi ka- 
ta2 pengantar buku tsb. adalah te- 

Ink NO. yEjOnkdan 
noto al. Ke Dr. Ir. Sukarno. T 

Agus Salim, Sukiman,  Alimin 

dan Mu'is. —- (RD). 
  

Kantor dogang Wiaomtis 
Surabaja 

Tidak aa lagi di Surabaja akan 
didirikan Kantor Dagang  Djepang. 

lan dan keputusan Pemerintah Dje- 
pang, bahwa akan mendirikan kan- 
tor2 dagang di Indonesia. Ketjuali di 
Surabaja djuga akan dibuka kantor 
tersebut di P jakarta. — (R.S.). 

IPSI akan kirimkan dja- 
go2nja ke Pon II : 

Berhubung dengan pentingnja P.- 

O.N. bagi hal2 jang berhubungan de 
ngan soal2 gerak badar masjarakat, 
maka Ikatan Pentjak Seluruh. Indo 
nesia telah memutuskan. dalam rapat 
nja di Jogjakarta baru2 ini, untuk 

mengirimkan djago2nja ke PON II 
jang akan diadakan di Djakarta itu. 

Kini di-instruksikan kepada sege- 
nap tjabang2 IPSI untuk mengada- 

kan latihan2 seleksi dalam — waktu 
jang pendek, 

    

Javasche Bank jang “ditentukan pada tanggal 
19 September 1951 sesudah penutupan kas adalah sebagai berikut: 

Sertipikat Gepisen karena pembelian mas 

Penagihan jang dapat dibajar dengan uang asing ... 
Sertipikat depisen karena pembelian valuta 

uang logam perak (zilveren tekenmunt) R Haa 
1 .123.062.48 

Uang-muka kepada Pemerintah Rc Publik Indonesia 
Uang-muka kepada Pemerintah Republik Indonesia, 
rekening chas sertipikat2 hang bantuan ECA ... ,, 
Perhubungan modal, dana tjadangan, dana tjadangan, 

secowowom.x 
Gedung2 kantor, rumah? dan perabot 

terereoneenaransannanannana 

Pengeluaran (afgiften) pada kantor?sendiri 

nc... » 

diantaranja: uang kertas negeri lama :» 
uang kertas negeri baru :, 

| 
Karet, emas, uang asing | 

di Medan | 

Pembukaan kantor tsb. adalah berta " 

  

          

De Puki Bank " 

KL An Basa AS en aa 870.624.241.32 

698.887.096.78 

354.103.054.61 

123.062.48 

Diskonto dan uang-muka dengan djaminan, jg dapat 
979.362.725.82 

1.375.133.858.76 3 

. 165.979.309.07 

3.024.173.09 
58.633.313.85 

R 4.627.885.591.82 

    

Ma aa R 9.000.000.— 
15.562.916.95 
22.825.196.08 
4.813.149.69 

231.457.999.81 
2.884.308.601.— 3) 

791.605.782.76 

  

791.605.782.76 
8.232.286.41 

660.079.559.12 

», 

  

R 4.627.079.559.12 
Uang kertas negeri jang diperedarkan atas nama 

R 344.690.225.— 
125.393.680.— 
219.296:545.— 

se 7.149.472.50 

2.877.159.128.50 — Ant, 

  

Pedagang & pengusaha Indonesia 
chawatirkan dumping Djepang 
Analisa keadaan ekonomi dan 

perdagangan Djepang. 
(Oleh: korr. K.R. Djakarta). 

(II HABIS). 

Sepeda Djepang tambah 
mahal. 

Mengenai soal import sepeda Dje- 
pang, seperti kita terangkan diatas 

| jang kini sedang diusahakan pendju- 
alannja oleh wakil Japan Trading 
Coy, kita dapat kabar dari kalangan 

| Kementerian Kemakmuran bahwa ' 
pendjualan sepeda Djepang di Indo- 
nesia kurang lantjar, karena: makin 

"  tingginja harga sepeda Djepang, se- 
hingga pembeli di negeri kita tak 
sanggup membajarnja. Seperti dike- 
tahui negeri2 seperti Indonesia, Bir- 
ma, Formosa jang dalam tahun Tie 
telah banjak membeli sepeda Dje- 
Kan, OiLadlUN ini tak meinbeli lagi 
sepeda Djepang, djuga pasar sepeda 
adapun negeri Djepang sendiri men 
djadi apik karena terlalu mahal. 

Barang2 lain. 
Mengenai barang2 lak Djepang da 

pat dikabarkan bahwa pada bulan 
Juni jl. mulai dikirimkan ke Indo- 
nesia oleh Osaka Printing Ink Mfg 
Co berdjumlah 34.009 kg berharga 
Lk. $ 4.900,— 

Periu diterangkan, bahwa barang2 
Djerman seperti barang2 email, alat2 
potret, barang2 tenun telah memban 

| djiri pasar2 dinegeri Asia, djuga di 
USA Tengah dan Selatan, kar enanja 
barang Djepang mendapat pukulan 

Djerman seperti barang email. didju- 
al 104 lebih rendah dari harga ba- 
rang email Djepang, alat potret Djer 
man 80» lebin rendah dari harga 
alat potret Djepang. 

Barang2 tenunan dari kapas (fibre 
cotton goods) dari: Djerman menja- 
ingi barang2 Djepang jang diexport 
ke India. Djuga Cipasar2 USA Te- 
ngah dan Selatan banjak terdapat 
barang2 Djerman. 

Perhatian 
Djepang. 

Sebagai bukti bahwa industrialis 
Djepang sudah mentjari kerdja sa- 
ma dengan industrialis Indonesia ada 
lah perdjandjian antara Osaka Prin- 
ting Ink Mig Co.dgn The Southeast 
Asia Bromo Coy. Menurut perdjan- 
Gjian itu firma Djepang itu bersedia 
mentjukupi kebutuhan mesin dan ah 
li-ahli tehnik, sedangkan industrialis 
Indonesia itu akan menjediakan mo- 
dal dan keperluan2 lain. Bangunan 
baru itu kabarnja akan didirikan di 
Djakarta “bermodal R 1.200.000,—. 
Lima ahli tehnik Djepang akan di- 
perbantukan selama 2 tahun dalam 
perusahaan keramik Indonesia itu, 
jang akan sanggup  memprodusir 
120.000 piring tiap bulan. 

Dalam bulan Djuli jang telah se- 
lesai 30 kapal kaju penangkap ikan, 
dan bulan Agustus jl. djuga telah 
selesai 30 kapal lainnja untuk Indo- 
nesia jang dibikin di Djepang, se- 
dang -harganja. $ 272.000— atau 
Y 133 djuta. Tiap kapal itu beratnja 
11 gross: ton, pandjangnja 13,5 m, 
lebarnja 3 m, ketjepatan maximum 
8 knoop diperlengkapi motor dicsel 
Yanmar 25 PK. Jang menempatkan 
permintaan ' pembikinan ini ialah 
BCA. 2 

Kabarnja Indonesia akan menda- 
pat pula mesin2 tjetak dari Djepang 
berharga.$ 65 djuta jang dibeli oleh 
seorang “warganegara Indonesia ke- 
turunan Tionghoa. Perlu diterang- 
kan dimasa achir ini banjak peda- 
gang Tionghoa dari Indonesia mena- 
ruh perhatian atas barang? Djepang, 
seperti mesin2, obat2, kertas, pan- 
tji2, dll, jang biasanja dibeli oleh 
pedagang2 besar Belanda. 

Perlu perlindungan Peme- 
rintah. 

Djelaslah bahwa perhubungan da- 
gang Indonesia — Djepang dimasa 
achir ini makin rapat, dan soalnja 
bagaimana hubungan itu bisa. me- 
nguntungkan pedagang dan rakjat 
Indonesia. Untuk itu perlu Pemerin- 
tah memberikan perlindungan tegas 
dan faciliteiten pada pengusaha/pe- 
dagang Indonesia, agar dalam pere- 
butan pasar dinegeri sendiri bangsa 
Indonesia dapat kiranja mentjapai 
kedudukan jang tumajan,   

  

188.650.797.54 

289.408.737.22 

43.955.221.28 - 

hebat, misalnja di Bangkok barang2 . 

industrialis 

O
a
,
 

    
          

     
        

  

    

     
      

    

    
     

   
   
   
   

  

   

    

      

        

    

    

    
   

   

    
   

   
   

      

   

         

   

           



  

        
    
   

       
    
           

       

         

   

.. Soal Pendidikan.” 

| siden International Gerechtshof u 

        ggauta 
Ar 

: 
$ 

da dalam ikatan Unie. ..: 5 

  

Atas pertanjaan apakah dengan 3 
adanja djalan buntu ini, Pemerinta 
Indonesia akan meminta kepada P' 

  
menundjuk anggauta ke-7 dalam 

mentjari persesuaian lagi antara Pe 
merintah Belanda dan Indonesia, 
Menteri Penerangan 
lum dapat memberikan keterangan, 

| hanja dikatakannja terserah kepada 
mereka jang sedang menindjau kem 
bali perhubungan Unie Statuut utk 
mengambil kesimpulan. dari adanja 
deadlock itu, apakah Unie Indonesia 

Belanda dan semua tjabang2nja | 
dapat diartikan hubungan jg dapat 
menghidupkan perhubungan jang ba 
ik antara bangsa Indonesia dan bang 
sa. Belanda seperti jang ditjita2kan 

“oleh kedua belah pihak. — Ant. 

  

(Sambungan dari halaman 8). 

Kami dapat kehormatan menjaksi 
kan sendiri latihan ini di-Imogiri pa (untuk merundingkan tentang sjarat 
Ga hari Saptu tg. 8-9-1951 jang lalu. 
Njanjian kanak2, permainan kanak2 
dan disertai bunjinja gamelan meru 
pakan kesatuan jang dipergunakan 
untuk mendidik mereka kearah ke 
bangkitan rasa keindahan dan ke 
gembiraan (vreugde). Jang menarik 
perhatian hati kami ialah, bahwa la 
tihan tersebut memberi bukti kepa 
da kami, bahwa bangsa kita masih 
mempunjai djiwa jang murni. Terasa 
lah dihati kami, bahwa mendjadi ke 

: | wadjiban sutji dari para kaum pen 

- 

2 
ee 

didik untuk. mengembangkan djiwa 
jang murni itu. Kedjiwaan bangsa 
nampak dengan terang, bukan djiwa 
tiruan jang kami'lihat di Imogiri. 

- Djiwa kita masih memiliki originali- 

teit. 
Anak? Wilosoprodjo. 

Satu hal lagi jang menarik perha 
| tian kami. Jg memukul (menabuh) 
gamelan adalah anak2 dari Wiloso 
prodjo, jaitu perumahan untuk meme | 1815 

- hara dan mendidik anak2, jang ter 
lantar atau tidak mendapat perha 
tian jang tjukup dari orang tuanja. 
Sesudah beberapa 

ri Pemerintah D.I. Djokjakarta, dan 
mendapat pendidikan, jang teratur, |-21.15 

- maka pada roman mukanja dapat ka | 21.30 
mi lihat, bahwa anak2 itu sudah nor- 
maal. Disamping 

buktikan mempunjai dasar seni sua 

       

   

    

    

yitrase 
Terserah mereka jg. berunding 

: Ta : Bok c 2 5 x 

“NA ENTERI Penerangan A. Mononutu atas pertanjaan menerangkan 
AL bahwa hasil perundingan Mahkamah Arbitrase Unie di Djakarta 

jang telah menemui djalan buntu tidaklah mengherankan oleh karena 
mahkamah tersebut adalah akibat dari perhubungan Indonesia — Belan “€ 

   

   
Mahkamah Arbitrase Unie untuk |.ra 

"lah: 

  

  
| 

| 

13.15 Lagu2 Tionghoa modern. hingga agak lebat. Goal pertama di 
117.05 Dongengan Bu Sus. buat oleh PSIM, dari tendangan 
17.45 Doris Day dan B. Clark. “bebas 1 meter. dari garis back 

Ruangan Djapen Kotapradja oleh Djawad. Sampai mengaso 
: Jogjakarta. angka 3 — 2 untuk Jogja: Tapi ke- 
18.30 Peladjaran njanji oleh Pak | kalahan Solo segera dapat ditebus 

Tono. : f dengan tembakan boog-bal dari dja- 
waktu mereka | 1915 

mendapat pemeliharaan jang baik da | 20:39 

itu mereka mem! O 
| | 

ra (muzikale aanleg). Keadaan eko 
'nomi jang djelek itu ternjata tidak 
dapat mematikan ,,muzikale aanleg” 

tadi. 
—- Kalau latihan tersebut diatas kita 
“laksanakan ditiap2 sekolah, maka 
mungkin sekali kita akan menghada 
pi suatu kenjataan, bahwa ,,muzika- 

- le'aanleg” anak2 kita itu merata. : 

- 

Dan oleh karenanja dasar tadi harus 

mendapat kesempatan untuk tumbuh 
dan berkembang. 

- Djadikanlah systeem. 

Gamelan, jang dipergunakan guna 
menjertai permainan dan njanjian2 : 

tadi adalah sederhana sekali, tetapi 
tjukup baik bagi latihan disekolah2: 

dibuat dari besi dan kaju. Tetapi su- 
| aranja-baik djuga. 

   

“Kalau usaha di Djokja ini ditetap 
kan mendjadi sistim, dan tiap2 seko 
lah Rakjat diberi satu stel gamelan, 

.jang tidak seberapa harganja itu, 
maka ini akan berakibat jang pen 
ting bagi kemadjuan masarakat. 
Golongan tukang gending” akan hi 
dup kembali. Industri pembuatan ga 
melan akan timbul lagi, dan ini akan 
menambah kemakmuran rakjat dim 

“arti lahir dan batin. Agar supaja 
'karangan ini tidak menimbulkan sa. 
lah faham perlu kami tegaskan disi 
ni,” bahwa kami tidak bermaksud 

menolak peladjaran seni-suara, dan 
permainan anak2 lainnja. 

! 

  

Mononutu be | g 
“Sardjito menjampaikan hadiah kepa 

| 

inis telah dapat dihantjurkan selama 
(3 bulan belakangan ini. — BBC. 

   

    

    
—.. 

    “ Djiw. Tengah 

Ye Gan untuk kemenangan PERSIS. 
  

0.8... , . "- tah 

ardjito berikan hadiah 
“malam kemarin Palang Me 

donesia tjabang Jogjakarta te 
1 memperingati hari ulang tahun 

inja jang ke-VI. . 
Dalam peringatan tersebut Prof. 

  

     
  

  

da para pemenang iSalam perlomba 
an menggambar jang diselenggara 
kan oleh Palang” Merah Indonesia 
'Tjabang Jogja. 

| Para pengikut sajembara ialah mu 
rid2 kelas I sampai kelas V sekolah 
ra'jat. 

goal lagi dari kaki Darmadi, 

dingan angka tidak berubah. 

    Ridway adjak Korea Utara 
berunding lagi 

Djenderal Ridway Panglima Ter- 
tinggi PBB di Korea kemarin men- 
@jawab' permintaan Komunis untuk 
memulai lagi perundingan gentjatan' 
sendjata di Korea. Dalam: pesannja 
kepada pemimpin? Komunis, Ridg- 
way mengusulkan | bahwa Perwira? 
penghubung harus bertemu hari ini 

lang, Dalimin, 

mengadakan perundingan gentjatan 
sendjata- kembali. 

Ditegaskan bahwa Komunislah jg 
bertanggung-djawab atas terhentinja 
perundingan? gentjatan sendjata.. 

Didalam pertempuran Korea sebe- 
lah Timur, pasukan2 PBB dapat me- 
rebut beberapa bukit kemarin dulu 
sesudah mengadakan serangan jang 
lamanja setengah djam. : 
Diumumkan di Tokio bahwa se- 

djumlah 21 pesawat2 terbang Komu 

  
Suhirman 1. 

  

untuk Jogja. 

Siaran RADIO 
SENIN 24 SEPTEMBER 1951. 

Gelombang : 42,25 59,2 dan 122,4 m. | 

Tindjauan Luar Negeri. 
Lagu? baru oleh ORJ dpp Su- 
wandi. 
Tindjauan Tanah Air bhs Djw. 
Wajang orang. 

lebih dulu' oleh keeper   
pai achir angka tetap 3 — 3. 

# 

      

  

gan PSSI 

Pertandingan? PSSI Djawa-Te- 
ngh tingkat ke-III diadakan di Solo 
Lantara kesebelasan2. PPSM Kedu, 
PSIM Jogja dan PERSIS Surakarta 
pada tgl. 21, 22 dan 23 Sept. 1951. 
HARI PERTAMA antara PPSM 

dan PERSIS berachir dengan 0 — 3 

HARI KEDUA antara PPSM dan 
PSIM berachir dengan 2 — 7 untuk 
kemenangan PSIM. Mula2 spirit di- 
kedua pihak sama besarnja. Serang 
an ganti-berganti. Senterpor Mage- 

sukar didjaga oleh 
stopperspi! Sardjiman dari Jogja, jg 
lambat laun melepaskan tembakan- 
nja dengan dahsjat. Penjerang Jogja 
kurang teamwork. Pertama2 Mage- 
“lang dapat memasukkan goal karena 
pertahanan Kandiatmo dan: Sardji- 
man dapat dilalui oleh Dalimin. Te- 
tapi kekalahan ini segera dapat di- 
kembalikan oleh Jogja dalam 'team- 
work jang “baik dari kaki Sukarto. 
Stand djadi 1 —1. Sedjak itu perma 
inan Jogja nampak lebih teratur. Su 
atu tembakan jang tak tersangka2 
oleh keeper Subianto dari kaki Da- 
limin menggores tiang gawang dan 
masuk djala Subianto, stand berobah 
2 — 1 untuk Magelang. Beberapa 
menit sebelum mengaso Jogja dapat 
mengembalikan kekalahannja dari 

: djasa Sukarto lagi. Angka djadi 2-2. 
| Dalam babakan kedua Jogja lebih 
bagus permainannja, dengan switch- 
system dimuka. Sekedjap sadja Jo- 

| gja dapat memasukkan 5 goals dari 
Djawad 2, Mardjuki 1, Hirlan 1 dan 

Sampai achir angka tetap 2 — 7 

HARI TERACHIR pertandingan 
|antara PSIM dan PERSIS berkesu- 
| dahan dengan angka 3 — 3. Sajang 
sore itu hudjan mulai turun rintik2 

uh oleh Ping Liep jang tak diduga 
Subianto, 

menggores gawang diteruskan dgn 
sundulan kepala oleh Darmadi. Sam 

  

TERIMA KASIH 

Atas pemberian sumbangan .serta kedatangan para paduka 
Tn./Nj/Nn. di Purwanggan 37 pada tg. 20-9-1951, pada hari per- 
kawinannja anak kami 

R. Adj. SITI ROMLAH 
HUSAIN PUANG LIMBORO 

Semoga Tuhan jang Maha Adil membalasnja 

  

1 

Hormat kami.     
  

  

    
200-9. “Aa Keluarga R. Aj. ACHMAD BALIA. 

& 

BAH. INGGERIS BOEKHOUDEN A 
Rombongan baru dimulai bu- Rombongan baru dimulai bu- 

& lan Oktober. Buku2 gratis. (2 lan Oktober. Buku2 gratis. 
“ Pendaftaran sore di ,EMER- AN Pendaftaran di ,MITRA” Bin- 
j2 Aan : 2 p 3 
'3 GO” Bintaran lor 2. AN taran wetan 11   
  

  

Tuwan sukar mendapatkan : 
Kami telah tjukup persediaan. 3 
dapat melajani party besar dan ketjil. 

Tjobalah mengatur pesanan. 

SARBUBIN Rant. PEMBAKARAN GAMPING. 
' : Kiaten. 

Gamping. 

| Pembangunan sudahitelah dimulai. 

1 201-9 
dja Suwarno Djl: Sekolah No. $ — Klaten. 

  

  
I 

| 

| 
| 

ih Permainan kedua pihak kurang? 
“I|memuaskan, malahan dapat dikata- 

kan dibawah nilai. Tehnik dan tak- 
tik permainan tidak nampak sama 
sekali. Sebelum mengaso kesudahan | 
nja 2 — 0 untuk PERSIS, hasil kaki 
Suharto dan Darmadi. Sesudah me-' 
ngaso bola lari kian kemari tapi ku- . 
rang productief. Dalam babakan ke- 
dua ini Persis dapat memasukkan 1 

18 me- 
nit sesudah permainan babakan ke- 

dua dimulai. Sampai achir pertan- 

Pertandingan berikutnja akan di- 

.28/9 Antara PPSM Magelang dan 
ISB Banjumas. 29/9 antara ISB Ba- 
njumas dan PERSIS Solo. 30/9 anta- 
ra PERSIS Solo dan PPSM Mage- 
lang. aa 

Kemarin di Djakarta telah bertan 
ding kesebelasan Sisa Persidja mela 
wan kombinasi Tionghoa Surabaja/ 
Chung Hua Djakarta dengan berke- 
sudahan 2 — 1 untuk Sisa Persidja. 

  

KEDAULATAN R 

kaga 

  

  

  

enjewaken Perkakas Komplit. 
PERLUKAH Sdr.2 mempunjai 
kerdja pesta2 atau perkawinan. 
Datenglah pada Adres baru 
temtu memuaskan. 

SONG BIE SAN. 
Padjeksan - Kidul 21. 

205-9 Jogja. 

  

  

— Dari sekolah menengah, dapat 

ambil ' spoedkursus mengetik 
4 

  

  

  

Alamat Jana 1 F5, 
LD 

Mulai tgl. 20 Sept. 1951. 

adakan di Magelang sebagai tingkat 
terachir dengan atjara sbb,: 1 

& 

PINDAH TEMPAT : | 

  di ,WONGSOATMODJO” 
|. Djl. Masdjit PA. Tur djian 
te 4 Non. 1951 |                EN B3 

  
  

Pasiraman 15 Ae : 

  

  
Tilp. 594. 

SN eat 'SPECIAAL  BIKIN GIGI. 
Alamat baru : Tanggung baik dan kuat. 

“'Tjokrodiningratan 77. Mentjabut gigi tanggung 
Tilp 88. tidak merasa sakit. Dengan 

harga pantas. 

Harap para handai - taulan '— Alamat : 
ma'lum dan minta do'a sl 1 Ah : PAN singa GANDEKAN No. 2, JOGJA 

SUNDJOJOKUSUMO. Panu 
'204-9   
  

  

  

ma GOEI KIEM GIOK mm 

  

  

  

  

  

“TOKO PENDJAHIT PAKAIAN 

v.'
T 

MENTENG 52 
   

DJAKARTA. 

  

Ahli potong pakaian kami, 

Tuan J. SCHREUDERS, | 

dulu Ahli potong pakaian dari 

The Tailor Coy ,,JANSEN", 
Tugu, 

AKAN BERADA 

di 

HOTEL MERDEKA. 

# 

dari tgl.,25 sampai 27 September jad. dengan membawa 

tjontoh2 “kain: Drill, Linnen, Palmbeach, 

Tropical dan kain2 Europa lain. 

Ia mengharap kedatangan Tuan-tuan padanja 

untuk menerima pesanan2 dari Tuan2. 

ga 5 ia   

— — to) 

Jogja. ! 

      
  

Agen ,,KEDAULATAN-RAKJAT" 
dan 

»MINGGU-PAGI” di Purwokerto 

“Toko Buku M. ATMA" 
Djalan Raya 1 41 

PURWOKERTO. 

       
  

   
          

        

   

  

Lu ja 

Suruhlah anak? 

Njonja mandi de- 

ngan sabun toilet Lifebuoy 

jang banjak dan sedjuk busah- 

nja. Nafsu-makan akan ber- 

tambah karena mereka sudah 

mendjadi.... 2 

&  LB.T,509— 105-— 8 

  

  

| PENGUMUMAN. 
Menurut surat dari Secretariaat Dewan Pemerintah Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta tanggal 28 Agustus 1951, no.: 6370/I/H dan kepu- 

| tusan Konferensi dinas di Kabupaten Pamong Pradja Kulon Praga 

pada tanggal 6 September 1951 dan di Kabupaten Pamong . Pradja 

Adikarta pada tanggal 10 September 1951, maka “untuk persiapan 

penggabungan Kabupaten Pamong Pradja Kulon Praga dan Adikar- 

ta, mulai besok tanggal 1 October 1951, kedua kantor Kabupaten 
tersebut digabungkan mendjadi satu dan bertempat di Wates. 

Mulai tanggal tersebut semua surat2 dan segala urusan menge- 

nai Kabupaten Pamong Pradja Kulon Praga hendaknja 

langsung ke Wates dengan diterangkan dalam alamat: 

Pemerintah (Bupati), Kulon Praga, di Wates. 
Djawatan2 Pemerintah, Instansi2 Ketentaraan dan Civiel pun 

pula umum hendaknja maklum adanja. 

diteruskan 

Jogjakarta, 24 September 1951 

Kepala 

DJAWATAN PRADJA DAERAH ISTIMEWA. 

JOGJAKARTA, 

ttd. 

HONGGOWONGSO 

207-9 
  

  

PERTJETAKAN “NEGERI" 
Kepatihan / Danuredjan tilp. 349. Jogjakarta. 

SIAP SEDIA bagi kepentingan para langganan/ umum untuk me- 
ngerdjakan segala hal kebutuhan tjetak-mentjetak, mitsalnja : bro- 
suur2, madjallah2 bulanan, penerbitan buku2 dll.-nja. 
Telah disiapkan letter? baru dan tinta bermafjam-matjam warna 

dari Luar Negeri. 5 
Djangan sampai ketinggalan. Marilah saksikan segera berhubungan/ 
memesan. 
138-9 Hormat kami: Pengurus.          
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| Potonglah: nomor- code jang ada dibagian ba- 

: baling Blue Band. |'' 
wah dari kaleng babwar nomor diatas 5220 
X Perhatikanlah, 

terpakas untu jang 
Simpan 
tuan dapat 
mewa in. 

k perlombaan ini, F 

ah nomor ini baik, sebab dengan ani 

ikut serta dengan perlombaan isti- 

  

r 

“ 

  

Hoka Batal Her tera opa 

   

Typ KEDAULATAN RAKJAT 1081/NT/A/102,   Ne & ha $ » sn 4 Uti ar aka & Ya “ ig 

de Mma RA mamak AD Waka ie HAB AE KA, Vin AI IA ma ban NM Sa 
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