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Ana alan Pte -antara lain | 
| Oleh Menteri Pertahanan Sewaka dan 

, enteri Penesangayra A. Mononutu, Ko 
onel Bambang Sugeng dan Gubernur 

"erangan Timur Samadikun. — Ant. 

"Data lndonesia di jan tiba 
'Djenderal Major Abdul Kadir, Du | 

ta Indonesia di Iran “kemarin dulu te- 
lah tiba di Djakarta. Ia akan me- 
ngikuti djuga konperensi para kepa | 

«la2 perwakilan jang kini sedang ber 
langsung di Djakarta, — Ant. 

   

  

Linet membitjarakan 
“dangan Birma ? 

Sidang kabinet jang seharusnja di 

adakan pada hari Selasa jl. ditunda 
sampai hari Djunfat kemarin. Didu- 
ga, bahwa dalam sidv8g hari Djum- 
at itu, selain membitjz. ikan soal? da 

-lam negeri jang “penting pada de- 

wasa ini, djuga kabinet membitjara- 
kan soal undangan Pemerintah Bir- 
ma kepada Pemerintah Indonesia un 
tuk mengadakan konperensi antara 
India, Birma dan Indonesia. — Ant. 

  

— Sjahril sin . Tasip ke daerah 
Pasifik Utara 

Wartawan ,,Antara” Sjahril dan pe 
“ mimpin redaksi harian ,,Abadi” S. | 
Tasrip kemarin dulu berangkat ke 

| Manila dengan tudjuan mengadakan 
perdjalanan djurnalistik kebeberapa 

. tempat di Asia Tenggara dan Pasi- 
fik anfara lain Djepang sebagai tu- 

. djuan jang terutama. 

  

ngan? politik di Indonesia mengenai 
dan Belanda. . 

Tetapi djanganlah kita 
pendirian kita pada persamaan prin 
sip sadja, akan tetapi kita vw: adjib 
memperhitungkan pula detail?nja jg | 
berheda. Belumlah tiba saatnja un- 
tuk mempersamakan sikap Mesir de 

hapusan Unie dan djangan pula di- | 
lupakan, bahwa dalam perhubungan 
hukum internasional atau internatio 
nale rechtsverkeer, sifat unilateraal 
tidak lazim. 

sedemikian itu harus kuat, baik se- 
tjara politis maupun setjara interna 
tionaal juridisch. Oleh sebab itu, 
tiap2 tindakan jang demikian tidak 
dapat didjalankan berdasarkan atas 
kepentingan negara, kalau tidak di 
dahului oleh persiapan2 jang saksa 
.ma dan sempurna. 

dari pihak Indonesia, ada kemauan 
baik untuk mengganti Unie Indone- 
sia—Belanda mendjadi per djandjian 
internasional biasa, dengan djalan 
damai dan pengertian bersama dgn 
memperhatikan pergolakan politik 
dalam negeri dari pihak masing2. 

Pendapat Manai Sephiaan.   . Perdjalanan mereka akan berlang 
“Ngng kira? sebulan lamanja. — Ant. . 

Dalam pada-itu, mengenai soal 
penghapusan ke eengji an gt SA 

Komisaris Agung bata di Modorland 
tak perlu? 

ARI kalangan jang mengetahui didapat keterangan bahwa 
- Djumbana, wakil komisaris agung Indonesia di Nederland, 

Mr, 
jang su 

dah seminggu Jlamanja berada di Ibukota dan telah menghadliri konpe- 
rensi duta? besar dan kepala2 perwakilan Indonesia, telah mengada- 
kan peni ARAaaN. dengan pembesar? Pemerintah Mona: di Maa 
meng 'enai Merah 

  

bet kalap: n2 jang mengeta | 
hui itu djabatan wakil komisaris A- 
gung jang sekarang dipegang oleh 
Mr. Djumhana akan diteruskan teta 

pi Indonesia tidak menghendaki me- 
ngangkat seorang Komisaris Agung 
baru di Nederland. 

“Keadaan ini akan dilangsungkan 
menunggu ter djadinja perkembang- | 
/an2 baru didalam pembitjaraan2 un- | 

£ “tak mengganti hubungan Unie Indo- 
 nesia Belanda dengan perdjandjian 
: Pe najonan biasa. — Lea. 

  

Penjara bejat per- 
. wakilan diperpandjang 

- Perdjamuan di Istana dp 
Presiden. - 

siden Sukarno dan njonja telah me- 
nerima para kepala perwakilan Indo 

nesia diluar negeri jang sedang ber- 
konperensi di Djakarta, dalam suatu 
djamuan makan, Tampak pada per- 
djamuan itu Wakil P.M. Suwirjo dan 
beberapa Menteri lainnja. : 

Konperensi kepala2 perwakilan jg 
“dimulai sedjak tanggal 8 Oktober jl 
dan jang menurut rentjana diachiri 

. pada tanggal 11 Oktober 1951,  diper 
pandjang sampai tanggal 13 hari ini 
berhubung lengan beberapa soal jg 
belem tertjapai penjelesaiannja. : 
Dapat dikabarkan pula, bahwa te 

lah tiba di Djakarta kuasa usaha In 
donesia di TA, Ali Manan no. — 
Ant. 

  
2 Tx 

Kapten “Sutarto ke 
Inggeris 

Didapat keter Tn bahwa Kap- 
ten Sutarto dari Divisi I dalam wak- 

- tu singkat akan bertolak ke Inggeris 
untuk penindjauan selama beberapa 
na — Ate A 

  

4 

- komisariat Seung, Indonesia. Me 

  

ia memo- 
singkan beras 

Pada awal minggu ini Onderne- 
mersbond menjampaikan kepada Pe- 

merintah sebuah memorandum ten- 
tang keadaan beras jang sangat yen ' 
ting sekarang ini, sebabgnja dan lang 
kah2 jang dapat diambil untuk me- 
“ngatasinja. 

Kalangan Pemerintah maupun ka- 
langan jang mengadjukan memoran- 
dum tersebut kini belum dapat me- 

| ngemukakan sesuatu apa mengenai 
| memorandum tersebut. — ant, 

  

Heran eboisasi Katotinia In- 
Kemarin dulu pantat. di Istana Pre | : speksi III 

Tahun ini lebih luas lagi. 
Untuk melaksanakan rentjana ta- 

hun 1951 kini dalam lingkungan 
Inspeksi Kehutanan daerah III se- 
dang giat dilakukan penanaman ka- 
ju djati seluas 5.450 ha atau 168 ha 
lebih luas dibanding rentjana 1950 
jang lalu. 9 

Luas daerah hutan sama sekali ' 
ada 222.945 ha diantaranja -202.237 
ha hutan djati tetapi jang Ik. 3075 
manga menaaai akibat penatiwag se- 

Daerah Tasvaksi tersebut meliputi 
daerah2 hutan Kendal, Semarang, 
Purwodadi, Pati, Blora, 'Mantingan, 

: Randublatung, Tjepu dan Kebonhar- 
Ajo. — Ant. 

mengalami keadaan jang sangat     

f 

Kemis, segera sesudah 5 
: djian perdamaian dengan Dje. 

pang diratifikasi, maka akan diang- 
kat 16 orang dutabesar, 15 duta dan 
20. konsul- -djenderal dan konsul, un- 
tuk mewakili Dje 

    

      

“Menurut berita? pers bkan Di pa | 
gah kerusakan? lebih landjut. 

Menurut Subroto, kepala Inspeksi 

Djawatan Perkebunan Djawa Barat 

HI, pihak pemerintah Propinsi telah 

menaruh minat besar atas peristiwa? 

jang terdjadi disitu. Keadaan di-   
   

   

  

perwakilan pemeri 
ar negeri terdiri dari k 5 
tara perdagangan Djepang. 
— Dutabesar Amerika Serikat di Ju- 
goslawia, George Allen, hari 1m 

| “pagi jl. telah mengbatap Marsekal 
«Tito dari, Pa 4 

    

       

  

     
5 jang Dana oleh orang pe- 

- rempuan jang bern: Apa an 
'Toguri Daguinos, 3 

| kuman pendjara Lyn | Pai 2 
| kan atas dirinja — 80 hun 
— dikurangi. 

0.0 Seperti pernah SattabirRuh, 
| ia dipersalahkan telah melaku- 
FC Kar pengchiatan, 'ketika Pe- 
“rang Dunia II, ia mendjadi pe | 

jiar radio Tokoy dalam baha 
2 Taat dan oleh serdadu2 

. Amerika diberi gelar »Tokyo 
mn 2 “R05 £ 

  

  

    

       
| |sampai 3000 hektar. 

Ja onderneming? itu sudah sangat ,,on- 
2. houdbaar”" dan kalau tiada tindakan 

| jang memuaskan serta keadaan itu 

| terus-menerus berlangsung maka be- 

sar kemungkinan onderneming2 itu 

|akan Gitutup, jang dengan sendirinja 
tentu tidak akan — menguntungkan 

| semua, pihak. 
Lebih djauh diterangkannja, bah- 

“wa pemerintah. harus lebih2 lagi 
“(memperhatikan economischeobjecten, 

nya aka sangat di- 

Si kuatirkannja. timbul “akibat2 buruk, 
sebab kalau tidak, 

seperti bertambahnja pengangguran, 
| berkurangnja devisen, makin mero- 
sotnja perekonomian dan makin me- 
mingkatnja kekatjauan. 

“Didaerah Tjirebon itu ada 6 onder- 
| |neming gula (tebu) dengan kebun2 

jang luas masing2 antara 800 hektar 
Dari djumlah 

'kebun2 tebu itu menurut taksiran 
ada. 25. sampai 354 jang ditjuri atau 
dibakar. 
tar kebun menghasilkan lebih ku- 

| Irang 120 kwintal, paling sedikitnja   ane R 24.000.—, Ant. 

dasarkan 

ngan sikap Indonesia mengenai peng 

Dasar2 untuk mengambil sikap ig 

Selain daripada itu sa ja jakin bah. 
wa baik dari pihak Belanda maupun 

: nja pada pihak Kementerian Agama, 
! misalnja untuk membentuk. sebuah 2 

'djuangan negeri lain seperti Iran itu 

  
Djika onderneming2 ditutup 

. semua pihak akan rugi 
3 NDERNEMING?2 di (tebu) didaerah Tjirebon sekarang sedang 

tirkan serta perlu ada tindakan segera dari pemerintah untuk mentje- 

  

.don Dean, 

Sebagai diketahui tiap hek-. 

Menteri Mononutu: 

ai Belum cadinja mempersamakan sikap 
Mesir dengan Indonesia 

. Manai Sophiaan : Negara? Barat harus pahami : 
| nde teekenen aan den wand” | 

. TAS pertanjaan apakah penghepusan perdjandjian Mesir—Inggeris 
setjara unilateraal oleh Mesir sendiri, tidak akan mempengaruhi 

“kalangan? politik di Indonesia berbubung dengan soal Unie Indonesia — 
Belanda, Menteri Penerangan Monoautu menerangkan, bahwa memang 
bukan tidak mungkin sikap Mesir itu akan mempengaruhi djuga kala- 

Kena Uni antara Indonesia 

mesen setjara unilateraal itu, Ma- 
nai Sophiaan Sekretaris Djenderal 
dari PNI menjatakan, bahwa kedja- 
dian tsb membuktikan, bahwa bang 
sa2 di Asia tetap memperdjuangkan 

nja, akan tetapi djuga penjempurna 
(an daripada kemerdekaan. itu. 

hatkan dengan njata, bahwa per- 
djuangan kearah ini tidak dipimpin 
oleh ratio sadja, akan tetapi oleh dji 
wa revolusioner nasional jang kuat. 
Hal ini dapat dibuktikan, karena da 
(lam parlemen Mesir itu partai? epo- 
sisi meniadakan segala pertentangan 
paham dengan pemerintahnja, kare- 
na kepentingan nasional. 

Sebagai pendjelasan, Manai  So- 
phiaan mengemukakan, bahwa per- 
satuan Asia tidak boleh dilihat oleh 
mereka terutama selaku persatuan 
kulit atau agama, tetapi selaku per 
satuan jang didasarkan. atas nasib 
kemiskinan rakjat dari negeri2 di 
Asia. — Antara. 2 

  
  

. Masdjid Agung untuk 
Ibu kota 

Direntjanakan akan 

rupiah. x 

Walikota Djakarta Raya Sjamsu- 
i ridjal menerangkan, bahwa kini an- 
tara dia dengan pihak Kementerian 

Agama sedang ditindjau kemungkin- 

an untuk mendirikan sebuah mesdjid 

agung bagi ibukota Djakarta Raya 
dengan biaja 10 djuta rupiah. 

Menurut Sjamsuridjal, pada prin- 
sipnja Menteri Agama telah menje- 
tudjui pendirian mesdjid-agung un- 

tuk ibukota itu, pelaksanaan seterus   
panitia dsb:nja. 

Guna pendirian mesdjid-agung ter- 

sebut, oleh Walikota kepada Menteri 
Agama. telah ditawarkan sebidang 
tanah didekat djembatan-baru dja- 
lan ke Kotabaru Kebajoran, karena 

“untuk mendirikannja dipusat kota, 

| misalnja dilapangan Banteng, tidak 
mungkin lagi karena sudah tidak 
ada tempatnja. — Ant. E 

mati2an, bukan sadja kemerdekaan | 

Kedjadian di Mesir itu memperli- | 

- pemodal pemba. 
talan Uni Indonesia — 
Belanda di Paris ? 

7 ALANGAN | jang menge- . 
£ tahui di Der Haag mene- 

5 rangkan, bahwa | sembitjaraan? 
“tentang kemungkinan  diada- 
kanmnja pembatalan U- 
nice Indonesia — Belanda jg 

dilakukan di Paris pada bulan 
ja.d. akan dilakukan oleh 
para ahli2 kedua negara dan 
tidak pada tingkatan menteri, . 
demikian dikabarkan oleh AFP 
dari Paris. Pembitjaraan tsb. 
dilakukan bertepatan dengan 
sidang umum PBB di Paris. 
Pemerintah Belanda menghen 
daki supaja lebih dulu diada- 
kan pembitjaraan pendahulu- 
an oleh ahli2 untuk mendapat 
kan sifat setengah-resmi. Ke- 
hendak pemerintah Belanda 
ini telah diterima baik oleh pe 
merintah Indonesia. 

Sementara itu dapat dikecta 
hui di Den Haag, bahwa pem- 
bitjaraan? resmi antara pc- 
merintah Belanda dan Indone 
sia akan dapat diadakan sete- 
lah Man pemilihan 
umum dinegeri Belanda pada 

musim semi ditahun jang akan 

datang. T 
Pemerintah Belanda dengan 

tegas telah meminta pembitja 

raan mengenai pembatalan U- 
nie Indonesia — Belanda serta 
status Irian tidak dilakukan 
dalam waktu diadakan pemili- 
han umum. — Ant. AFP. 
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  x.   
didiri- | 

kan dengan biaja 190 djuta j 

$ 

  Indonesia harap sokong 
Iran 

Mengenai persengketaan di Iran | 

pada dewasa ini wakil ketua Parle- : 
men I Mr. Tambunan menerangkan | 
bahwa tiap2 perdjoangan nasional | 
untuk memerdekakan diri dari tin- /' 
dasan negeri asing harus disokong 
sepenuhnja. : 

Karena Indonesia pernah djuga me 
ngalami penderitaan sematjam ini, 
maka sudah barang tentulah Indo- 
nesia harus menjokong kepada per- 

jang sedang mengalami penderitaan 
sematjam Indonesia dulu. Demikian 
Tambunan. — RD. 

Irag ingin robah hubungan 
dengan Inggeris 

P4 

Perdana menteri Irag  Djenderal ' 

Nuri as-Said ketika achir2 ini ber- 
kundjung ke London, telah membe- 
ritahukan kepada pemerintah Ingge- 
ris bahwa dalam hubungan antara 
kedua negara tadi perlu diadakan 

perobahan. — Ant.-AFP. 

precair, menjediakan dan mengua- 

. 
  

Sendjata “atom dipakai 
| di Korea? 
|. Kemungkinan sendjata atom dipa 
pakek di Korea makin banjak dibitjara 
|kan di Washington sebagai akibat si 
dang rahasia di Pentagon jang diada 
san pada hari Rebo oleh panitya te- 
naga atlony dan para anggota dari 
departemen pertahanan Amerika. 

Apa jang dibitjarakan dalam Ssi- 
dang itu tidak mau diumumkan ke- 
pada orang pers. “Hanja diberi tahu, 
bahwa. sidang 'itw' dihadiri oleh Gor- 

ketua" panitya tenaga | 

atom, dan Robert: Lovett, menteri 
pertahanan Amerika Serikat. — An- 
tara-AFP,. 

Jet di Kemajoran 
Nanti siang djam 13.30 sebuah pe- 

sawat Jett kepunjaan Inggeris akan 
mendarat dilapangan terbang Kema- 
joran sedang sorenja akan kembali 
lagi ke PEN Ap IA — RD. . 

  

. 

— Vyshinsky kemarin dulu telah me- 
njerahkan djawaban. Sovjet Uni atas 
pertanjaan 3 Besar ketika tanggal 26 
September, mengenai soal penindjau 
an kembali perdjandjian perdamaian     dengan Italia. 

  

  
Mountbatten Panglima 
besar Angk. 2 
geris di L. Tengah 

Diumumkan setjara resmi, bahwa 
Laksamana-muda Bear! Mountbatten : 
of Burma, bekas gukernur djenderal | 
India, akan diangkat mendjadi pang : 
lima besar pasukan2 angkatan laut ' 
Inggeris di Laut Tengah, 
pengganti Laksamana Sir 
Edelsten. 

Pada waktu ini Mofintbatten ditem | 
patkan dikementerian angkatan laut 
Inggeris sebagai »Bpurth Sealord”. 
(Ant. AFP). 

India belum kirim 
instruksi2 

| Kepada Rau. 
“Djurubitjara pemeitatan India pa 

John H. 

Delhi, bahwa hingga kini belum di- 

kirim instruksi2 kepada wakil India | 
dalam Dewan Keamanan Sir Benegal 
Rau mengenai sikap India jang akan | 

diambil dalam masalah Iran. 
Sementara itu kalangan2 jang me- 

ngetahui di New Delhi menerangkan, 
bahwa India tidak akan menjokong | 
setiap resolusi jang menjatakan Iran 

sebagai pihak jg bersalah, sebelum 
lebih dulu meidengar pembelaan pa- | 

|ra utusan Iran. — Ant.:AFP. | 

auting- 

  

e “HARIAN UMUM. 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit Henapukatan Rakjat'" (Anggauta SP) 

  

D menerangkan, Mesir 

  
akan tertjapai, kekuatan 

Inggeris Ketan 
perdjandjian. 

Rahim selandjutnja menuduh Ing- 
geris telah memperkosa perdjandpi- 
an Inggeris / Mesir th 1936 dan dika- 
takannja, bahwa Mesir “karena itu 
berhak untuk ambil tindakan mem- 
batalkan perdjandjian tsb. 

Perlanggaran Inggeris itu, dian- 
taranja menempatkan hampir 100.000 | 
orang pasukannja di daerah Saluran 
Suez, walaupun menurut perdjan- 
djian tadi Inggeris hanja  diboleh- 
kan menempatkan sedjumlah 10.400 
orang pasukannja didaerah tsb. 

Tjita2 nasional lebih 
dabulu. 

timbangkan pertahanan jang diusul- 
kan itu dengan seksama, tapi dite- 
gaskannja “bahwa tjita2 kebangsa- 
an Mesir harus dipenuhi dahulu dan 
Mesir harus memainkan peranan se- 
penuhnja, sebelumnja Mesir 

pertimbangkan rentjana 
an sematjam itu. Ant. - UP. 

Nota Inggeris kepada 
Mesir.   

sebagai | 

|rangan tentang keputusan jl. 
| diambil oleh Partai Umma Sudan. 

"Sebagai suatu negara jang berdaulat, 
| da hari Kemis jl. menjatakan di New | 'apabila parlemen Mesir telah menje- 

| tudjui pembatalan perdjandjian Ing- 

dria wartakan, Inggeris hari Kemis 
sampaikan nota kepada Mesir, 
wa. pemerintah Mesir harus 

“Partai Umma menghen- 
daki Sudan berdauiat? 
Wartawan ,,Reuter” mengabarkan, 

| bahwa dari kalangan jang lajak di- 
| pertjaja Kemis kemarin didapat kete 

telah 

Menurut sumber2 tadi, Partai Um 
ma akan memproklamasikan Suga 

AR 

geris — Mesir dari tahun 1936. — 

(Reuter). 2 

JInggeris pertahankan 
hak2nja atas Sudan" 

Kementerian luar negeri Inggeris | 
| kemarin dulu mengumumkan, bahwa 
| Inggeris tidak akan melepaskan se- 
bagianpun dari hak2nja atas Sudan, 

(Ant. - UP.). 

Untuk perkuat kenetralan Mesir 
IKABARKAN hari Kemis, bahwa pemerintah Mesir sedang memper 

timbangkan untuk adakan Pakt Tak Saling Menjerang dengan So- | 

vjet Uni. 
Menteri luar negeri Mesir, 

temuan rahasia dari para anggota dewan perwakilan rakjat 

bahwa pemerintah Mesir sungguh 
Aggresi dengan Sovjet Uni. 

Kabarnja dibeberapa kalangan te | —— 

lah timbul rasa makin takut, bila 

Mesir ikut serta dalam Pakt Perta- 

hanan Timur Tengah dengan negeri2 | 

dibom- Barat, maka Mesir dapat 

etoka oleh Sovjet Uni, bila Jaa pe 

rang: 

Kalangan tadi merasa kenetralan 

Mesir akan dapat diperkuat dengan 

adakan Pakt Non-Aggresi 
Sovjet Uni dan selandjutnja akan 
mendjamin pula keselamatan Mesir. 

15.009 Maha-siswa & bu 
ruh berdemonstrasi. 

Lebih landjut — dikabarkan, lebih 
kurang 5 ribu maha siswa dan ka- 
um buruh dengan meneriakkan ,,Le- 

njaplah Inggeris” dan Hidup Na- 
has Pasha (perdana menteri Mesir)!” 
hari Kemis adakan demonstrasi di- 
seluruh Kairo, sementara itu pasu- 
kan2 -nolisi dengan  bersendjatakan 
senapan dan tongkat mengadakan 

pendjagaan keras. 
Berita U.P. lainnja katakan, Ik. 

15.000 orang maha siswa serta ka- 
um buruh telah menimbulkan  ke- 
gaduhan dengan  menghantjurkan 

serta membakar toko2. bangsa Ero | 
pa dan mendjungkirkan kendaraan2 | 
ketika mereka mengadakan demon- ' 
Sstrasi menjokong pemerintah Mesir | 

untuk menginarkan pasukan2 Ing- 
geris dari daerah Saluran  Suez2. 

' 

Lebih 400 orang polisi tambahan 
diperintahkan untuk mendjaga ge- 
dung2 kedutaan Amerika dan Ing- 
geris terhadap kemungkinan akan 
adanja serbuan2 dari para demon- 
stran itu, jang menjanjikan sembo- 
jan2 anti Inggeris dan anti-Amerika. 

Demonstrasi dilarang. 
Afp. lebih landjut kabarkan, pe- 

merintah Mesir hari Kemis menglu- 
arkan pengumuman, melarang se 
mua demonstrasi mulai tg 12 Okto- 
ber ini dan bahwa instruksi2 sema- 
tjam itu telah diberikan kepada se- 
mua polisi seluruh Mesir. 
Dalam pengumuman itir diterang 

kan, bahwa rakjat Mesir telah me- 
njatakan kegembiraan serta kepu- 
asaannja terhadap sikap kebangsaan ! 
Na telah diambil oleh pemerintah 

— Ant. - UP, 
Mana anang 

iga Kebu An Indonesia 
taviaasch Genac tschap 

Ga Waka haroan'" 

  

see abiateukakubnbang 

    

Salahuddin Pasha, kabarnja dalam 

dengan | 

  

  

per- | 
katakan, 

bermaksud untuk adakan Pakt Non- 

Australia perhatikan soal 
Suez 

Radio Australia roenjiarkan, bah- 

wa menteri luar negeri Australia 

Richard Casey telah mengatakan ke- | 

pada parlemen, bahwa Australia dgn 

teliti memperhatikan kedjadian2 di- 

dderah Laut Tengah bagian Timur. 

Pemerintah Australia katanja kini | 

sedang mempeladjari keadaan disa- 

na, berhubung dengan kemungkinan 

akan diambilnja tindakan2 jang per- | 

lu didjalankan. 

— Tindakan Mesir jang th 
pertama 

Pembesar2 Mesir pada hari 

Kemis telah mengambil tinda- 
kan positif jang pertama ter- 
hadap adanja pasukan? Ingge- 
ris didaerah Terusan Sue2, ia- 

lah Panitya Export kementeri- 

an perdagangan Mesir telah 

melarang semua export ba- 
han2 perang dan bahan2 sur- . 

plus Inggeris dari Mesir ke 

Sudan. — Ant.-AFP.       

Ia berdjandji, Mesir akan memper- | 

mem- | 
pertahan- | 

Reuter lebih landjut dari Alexan- | 

bah- | 
ber- | 

tanggung djawab terhadap tiap Keru- | 

|sakan atas milik Inggeris di Mesir. 

  

  

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

Rebulan 
Utjeran 

LANGCANAN : 
Dalam dan Luar Kota. 

K. LL. 
0.60 

sanam una 
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ADPOKTENSI : 

  
  

  

akan bergirang hati utk 

kerdja sama dengan negeri2 lain selama kerdja 

sama itu membantu mendjamin terlaksananja tji- 

ta2 Mesir dan menempatkan Mesir pada tingkatan 
jang sama dengan negeri2 lain. 

| Rahim katakan, Mesir jakin tjita2 nasionalnja 
mesir sepenuhnja akan 

diadjukan dan Mesir achirnja akan memikul tang- 
gung djawab Tapanuhga 

| 'Inggeris akan pertahan- 
kan pasukannja di Suez | 

| 

| Inggeris akan ambil semua tindak | 
Lan jang perlu untuk mempertahan- 
|kan pasukan2nja didaerah Saluran | 
| Suez dekat Mesir, demikian kata dju 
lyrubitjara kementerian luar negeri 

Inggeris kemarin dulu. 
Pemerintah Inggeris dengan njata | 

menolak untuk mengakui pembatal- 
an uniteral dari Mesir itu atau untuk 

mengadakan perobahan terhadap pe 
| musatan2 pasykan2 Inggeris jg kini 

berada didaerah Saluran Suez. | 
| Djembatan udara ta' mungkin, 
| Djurubitjara tsb. katakan, bahwa 
|tiap tindakan jang perlu ta' akan 

| diabaikan, tapi ta' mungkin -perbe- 
| kalan2 bagi pasukan? Inggeris di- 
| daerah tsb. akan didatangkan mela- 

lui udara. : 
- Memberikan perbekalan 
laut sudah terang . akan dilakukan 
dan itupun suatu tjara jang mudah 
untuk tetap mengirimkan perbekal- 
an bagi pasukan Inggeris, bila pe- 
merintah Mesir memutuskan hubung 

melalui | 
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au kerdja sama a dgn sapa sadja 
— Asal aa terlaksananja tjita2 Mesir 

UTA Besar Mesir di Washington, Abdul Rahim, 1 djurubitjara tadi, termasuk air 

| minum. 2 

| Mesir tak akan beri tahu 
| kepada PBB. 

| Lebih landjut Afp dari Kairo ka- 

|barkan, bahwa pemerintah Mesir te- 

Hlah ambil putusan tak akan beri ta- 
Lhukan kepada PBB tentang pemba- 
| talan perdjandjian Inggeris/Mesir th. 

| 1936, demikian didapat kabar di 

' Kairo. 
| Alasannja jalah bahwa menurut 

| Piagam PBB negeri2 anggota tak 
|diwadjibkan untuk memberi tahukan 

| kepada organisasi internasional itu 
| tentang penpNaRaN jang diadakannja 

(tentang undang2 dalam negerinja. 

|. Tetapi kalangan jang berdekatan 

| dengan kementerian' luar negeri me- 
| njatakan, bahwa Mesir nanti achir- 
| nja djuga akan memberi tahukan ke 

|pada PBB tentang tindakan2 jang 

telah diambilnja mengenai Saluran 

| Suez dan Sudan, karena putusan2 se 
| matjam itu adalah urusan konpe- 

|rensi internasional. Ant.-Reuter. 

»Selunak-lunaknja" 
|. Diterima kabar, bahwa George Mc 
| Ghee, pembantu menteri luar negeri 
| Amerika Serikat, telah mendesak ke 

| pada PM Mossadegh, supaja pidato 
|jang akan diutjapkannja pada hari 
|Senen jad. dalam Dewan Keamanan 
|itu, dibuat ,,selunak2nja”, supaja dja 

|ngan terlalu mempersulit pemerintah 

| Inggeris jang sudah terdesak (C,ke- 

| pepet”) itu, untuk melandjutkan per- 
lundingannja dengan Iran. : 
|. Menurut kalangan Iran, pidatc 
|Mossadegh jang akan diutjapkannja 
dalam Dewan Keamanan itu akan di 

| batjakan oleh wakil Iran dalam PBB 
| (Gholi Ardalan) dan akau didahului 
dengan kata pengantar oleh Mossa- 

|degh sendiri. — Ant. UP. 

  

| 

| 
|annja dengan daerah pedalaman, ka 
| 

i 
! Amerika akan 

- akan mengadakan tjampur tangan 

san Timur Tengah. 

Menurut sumber2 itu tindakan be 
|rikutnja dalam persengketaan anta 
Ira Inggeris dan Mesir sekarang ini 
akan diambil oleh para  dutabesar 

| Amerika, Inggeris dan Turki di Cai 
jo, jang akan mengadjukan kepada 

| pemerintah Mesir sebuah usul untuk | 
sistim pertaha- | | mengadakan suatu 

| nan internasional-didaerah Terusan 
| Suez, dalam. mana Mesir akan me- 

nja dengan negara2 lainnja. 

Inggeris tolak keputu- 
san Mesir. 

Inggeris akan ambil semua tinda- | 

kan jang perlu untuk mempertahan 
kan pasukan2nja di daerah Saluran 

|Suez dekat Mesir, demikian kata | 
|djurubitjara kementerian luar nege 

ri Inggeris hari Kemis. 
| Dinjatakannja, pendapat Inggeris | 
| jalah bahwa adanja pasukan Ingge- 
|ris di daerah tsb adalah sjah sepe- 
| muhnja menurut perdjandjian Ingge 
(ris—Mesir tahun 1936 jang hingga 
| kini masih berlaku. 

| Pemerintah Inggeris dengan nja- 

|ta menolak untuk mengakui pemba 
|talan uniteral dari Mesir itu 
untuk mengadakan perobahan terha 

| dap pemusatan? pasukan2 Inggeris 

| jang 
|Suez 
| Dan perintji rentjana untuk mem 
(pertahankan pasukan Inggeris-di Sa 
Huran Suez kabarnja kini masih di- 

persiapkan. 
|. Sementara itu kalangan militer di | 
london pertjaja, bahwa tiap kesu- | 
karan jang disebabkan . oleh Mesir 
tak akan sangat mempengaruhi ke- 
sanggupan  Inggeris untuk: tetap 

| mempertahankan kedudukannja. 

| Farouk menerima Nahas | 
Pasha. 

| Dari Iskandaria AFP lebih lan- 
djut mewartakan, bahwa Radja Fa- 

|rouk pada hari Kemis telah meneri- 
| ma perdana menteri Mesir Nahas 
Pasha. Dikabarkan, bahwa  Nahas 
Pasha telah memberitahukan kepada 
Radja Farouk semua putusan? ter- 
achir jang telah diambil oleh peme 
rintah Mesir. 

Asia diteropong dari berbagai sudut 
D 
oleh masing? kepala perwakilan. 

Berhubung dengan lambatnja tiba- 

nja beberapa peserta konperensi ma-' 

ka uraian laporan itu akan dilandjut 

kan hari ini dengan atjara membi- 

tjarakan masalah Iran oleh Djende- 

ral Major Abdul Kadir duta Indone- 
sia di Iran jang baru tiba kemarin 

dulu dan soal Kashmir. 
Djuga soal RRT akan dikemuka- 

kan oleh Ishak Mahdi kuasa usaha 
Indonesia di Peking. 

Sementara itu menurut dari ber- 

bagai kalangan peserta komnperensi 
diketahui bahwa konperensi berdja- 
lan dengan suasana saling mengerti. 

Menurut kalangan itu soal jang 
terpenting jang mendjadi pembitja- | 
raan? antara lain soal perdjandjian | 

JURUBITJARA Kementerian Luar Negeri mengenai konperensi ke- 

pala? perwakilan menerangkan bahwa konperensi telah sampai pada 

tingkat mengambil kesimpulan daripada laporan? jang telah diuraikan | 

perdamaian dengan Djepang di San 

dukan perwakilan Indonesia dalam 

fiis organisatoris serta politik luar 
negeri Indonesia dalam menghadapi 

berbagai blok kekuasaan. 

Dalam hubungan ini wakil Presi- 

den Hatta jang telah mengikuti kon- 

kedua memperingatkan bahwa dalam 
mendjalankan politik bebas itu hen- 
daknja orang berhati? menghadapi 
sesuatu blok. 

Terhadap tendenspolitik dunia jg 
menghendaki mendirikan kekuatan 
ketiga jang akan terdiri dari India, 
Burma dan Indonesia, djuga dising- 

| gung oleh wakil Presiden. Ant. 

  

'Ingambil bagian jang sama penting- | 

Non-agressi Pakt Mesir-Sovjet ? " 

atau | 

kini berada di daerah Saluran | 

Francisco dan akibatnja, soal kedu- ' 

menunaikan tugasnja dilapangan teh | 

perensi itu pada hari pertama dan | 

adakan tjampur 
tangan aktip 

25.000 Pegawai Mesir di Suez berhenti 
UMBER? resmi di London pada hari Kemis jl menjatakan, 

— Amerika Seriket telah menerhna peramusan Inggeris bahwa daerah 
Terusan Suez ialah suatu pangkalan jang tidak ada 
pertahanan negara? Barat, dan bertalian dengan ini 

bahwa 

gantinja bagi sistim 
Amerika Serikat 

jang lebih aktif dalam urusan-uru- 

Sementara itu polisi Mesir jang 
bertopi badja mendjaga keras ge- 
dung konsulat Inggeris dan tempat 
kediaman dutabesar Inggeris Sir 
Ralph Stevenson untuk mentjegah 
tiap demonstrasi sebagai jang  ter- 
djadi di Cairo pada hari Rebo kema 
rin itu. 

| 25.000 Buruh Mesir ber- 
| henti. 

Menurut berita dari Port Said, 
25,000 pegawai dan pekerdja Mesir, 
kebanjakan pekerdja2 tehnik, jang 

| Gikerdjakan dalam kamp2 pasukan2 
Inggeris disepandjang Terusan Suez 
itu, kini telah menerima perintah su 

| paja mereka tidak lama lagi mening 
galkan pekerdjaan mereka, agar me 

| reka tidak akan dianggap sebagai 
ena NneA negara”. Perintah res 

mi untuk meninggalkan pekerdjaan 
itu setiap saat kini dapat dikeluar- 
|kan oleh pemerintah Mesir. 
|. Pemerintah Mesir sementara ini 

| sedang mengambil tindakan? untuk 
| menerima  pegawai2 dan pekerdja 
dari daerah Terusan Suez itu. 

Harian ,,Al Ahram" jang banjak' 
pengaruhnja itu, pada hari Kemis 
menulis, bahwa  pemboikotan sepe- 
nuhnja terhadap pasukan2 Inggeris 
didaerah Terusan Suez itu, akan me 
maksa mereka mengundurkan diri 
dalam waktu satu minggu. — Ant- 
UP, 

| 

Ld 
|NATO tak bisa dianggap 
sebagai pengganti pakt2 
keamanan kolektip PBB 

Kata Lie, 

Sek. djen. PBB Trygve Lie malam 
| Djum'at kemarin mengatakan dalam 
laporan tahunan kepada Sidang PB- 
B, jang akan dimulai pada. tgl. 6 No 
vember di Paris itu, bahwa perseku- 

|tuan2 pertahanan bersama seperti 
NATO (Organisasi Perdjandjian At- 
lantik Utara) .itu, tidak bisa diang- 

gap sebagai pengganti dari ikatan 
| keamanan kolektif PBB. 

Kata Lie seterusnja, djanganlah 
|hendaknja timbul pertentangan &n- 

|tara kewadjiban2 jang harus dilaku- 

kan sesuai dengan pakt2 pertahanan 
(bersama sgedaerah, dan sistim kea- 
-manan kolektif PBB tadi. 

Dinjatakan pula, bahwa tak mung 

|kinlah untuk  mentjapai keamanan 
jang kekal dan bebas dari peperang- 

lan, djika hanja mengadakan pakt2 
“sedaerah sadja, paling untung pakt2 

sematjam jini hanja akan menimbul: 
| kan ,,balauice of power” (keseimbang 
an kekuatan) jang labil. Ant.-UP, 

    

  

CA EAIA 
Pada suatu malam di Malioboro se 

orang polisi menghampiri sebuah ke- 
reta jang berhenti tidak pada termi- 

patnja. Tegurnja : ,He, Pak! menga 
pa berhenti disini ?” Dijawab pak. Ku 
sir» Maaf tuan,  kudanja sedang 
»perlu ?” Orang2 sama tertawa, po- 
lisi pun sukar . dapat menahan se- 
njumnja ketika. melihat aspal jang 
basah, 

      
Pn 

 



     
    

  

     
    

    

      

    
   

     
     
   

  

   
   
    

  

   
      
   
   

    

    

     

                    

   
   
   

    

    
     

     
    
   
   

   

    
    
   
   

    

jadian kepada 3 seorang 

( tmn AN “minbak 

ri rentjana unda 
“telah Ona epada Pan 

undjuk 
untuk maa uk 

Pe 

   

Hae anta 

  

Djam kerdja 40 djam se- 

0 minggu dipertahankan. 
“Kongres buruh minjak : 

tik” jang diadakan “di Bogor sedjak 
'tanggal 8/10 jang Jalu telah berachir 
dengan mengambil PeNGReNA antara 
Ian sbb: 
“ Mendirikan sebuah badan tedera      

      

    

   

  

tuan Buruh Minjak) 
“di Djakarta, Organis 

A | njak (OBM) Palem 
| rah Minjak (SBM), Perlak dil. Badan 

& buruh minjak jang ag -am- 
tara lain terdiri dari PB. (Persa- 

F jang “berpusat 
“Burah Mi- 

li federasi tsb diberi nama Federasi Bu 

      

   

   
   

      

   

  

   

   
    

  

   
    

   

    
      

  

   
   
    
    

        

eran Surakarta pada 
i jarakat Desa. 

: a orang ini 
u, dimana perlu akan di- 

g Gunung 
( Hen Purwakarta) bersa- 

r 1 sawainja, ketika 

  

|| tip, perbaikan djaminan sosial bagi 
“kaum buruh, memberantas pengang 

mempertahankan djam kerdja 
-djam seminggu bagi kaum buruh se 

-dang resolusi jang ketiga menuntut 
13 

San Utara. — Ant. 

      

ruh Minjak Indonesia (FBMI) 
sekretaris umum 1 dipilih Da 

Na Marga sangan dari PBM Djakar 

  

Tonges tsb telah menerima 3 bu 
ah resolusi jang akan diadjukan ke 

pada pemerintah. Resolusi pertama 
“berisi antara lain menuntut adanja 
undang2 perdjandjian kerdja-kolek- 

bermaksud guran- Resolusi kedua 12 
am 

nasionalisasi tambang2 Lan 

  

Yalus doktoral lenikan 
hukum 

— Termasuk anggota parlemen 
| Hamid Algadrie. 

lulus bagi doktoral lengkap 

     
     

    
    

  

    
    
    
   
   
   

aa dimtiata tersebut Mata anja 

: sidang para 

  

43 IT 2 dengan ang Trus 
erachir mengesahkan 

mtirprnos dipnakpa Djawa Tengah jang sanam 
f an Pemerintah Daerah Djawa Tengah 

a Pena 

(belian meubilair- 
persekot pembelian sepeda jang ma 

ba 

(um dapat dibikin ber 
| adanja peraturan jan 

a. oleh Pemerintah : 

  

    

  

        

  

     

    

  

   

   
         

    
   

    

  

   
     

    
    

   
    

   

    

   
    

  

   

   

  

    

     

    
   

  

   
   

    

    
   
    

     

   
    
    
     

      

   
     
   
   
       
      

    
     

tahun 1951 sebesar 
ka 

H3 buatan tama na pega 
“wai- karena kesulitan. perumahan, 
ongkos kantor, pembelian mobil, pem 

retariaat 

   

    

sing2 R 50.000.—, R 55.000.—, R 47. 
'500-—,  R 800. 000, R 36.000-—, 

0.000.—, R 240-000—, R. 40.000.— 
“dan R 35. 000. Pa djumlah beaja 
tersebut tidak "merupakan beaja pe   

   

opinsi Djawa Tengah baru di- 
bentuk pada bulan Maret tahun ini. 

| Mengenai rentjana pendapatan be 

mengenai segala penerimaan didae- 
rah Propinsi jam 

Pusat. 

  

— Selandjutnj ja sida 

n? Pert Djawata   pengoperan 

kan dan pembangunan Sekola! 

    

tanah partikelir 

  

h. R An Antara. 
  

ip 

ARA pengikut kursus Pembimbi 
hakan oleh Kantor Gerakan Ta 

  

- 

  

  ssi ja mengu- 

malem —. Ant,           Ya Tia He He 

| Maa Indonesia, 

H2 t - Didapat era ia “bahwa peru- | 

uk | dilapang Gunungsari dekat lapangan |. 

Mane Ant. 

» non-poli- f 

t Serikat Bu f 

dan 

dan 

an satu tahun, karena DPR 

ibung belum 
“Chusus jang 

kini: masih: diurus . 

ng 2 Mesin 

kan laporan? dari seksi? DPR dian: 

taranja tentang soal-akan' Gram 

“Perchewanan dan “Perikanan Da 

erah Djawa Tengah dari Pemerintah 
! Pusat kepada : Peraerintahan “Oto- 

menda ana Tengah, tentang Liar 
& | 

jat sebagai pelaksanaan sebagian 

| rentjana pembangunan 5900 buah ru 

mah SR dalam djangka 5 tahun dan 
Fl untuk tahun ini dimulai dengan 100 

| buah rumah SR, dan soal pembelian 

didaerah Kota Be- 
sar Semarang seluas 304. Ha jang | 
untuk itu telah disediakan uang se- | 

1 Dengan ah | R 350.000, sa 2 ek 

  

  

  

   
  S Kotap: 

RB. 400.000-— untuk penje- 
' aan pembangunan perumah- 

an rakjat. 

  

mahan rakjat tsb. akan dibangunkan 

ola. 
“Seperti diketahui kotapradja Tji- 

rebon telah lama mempunjai rentja- 

  

“beaja IK. R.1. :500-000-—. "3 
| Rumah jang akan dibuat terdiri | 
dari 3 matjam jakni rumah tembok, | 

gian sadja ai terabok dan bi- 

      

841 Rumah PA diva | 
|kar gerombolan: Na 

Di kabupaten Inderamaju | 
selama September. Sa zat 

Korban pembakaran, pembunuhan 

hak gerombolan dalam bulan Septem | 

' ber dikabupaten Indramaju adalah 

| sbb.: 84il-rumah dibakar, 15 orang 
mati dan 8 orang luka2. Akibat se- 

terus menteri K 

   
| port dapat didjual 

bima uang 2 andai Na se- | 

na membangun 200 rumah dengan | 

dan pentjulikan jang dilakukan pi- | 

     
  

kangan Mr. Jusuf 
agambil initiaticf 

arga beras dengan 

— Oleh karena Mi 

Wipisono akan 

buat menekan 
jalan menghapi 

zen-certificaat, agar beras im- 
Jebih murah. 

tk mengimport 

membajar tiga 
an djika usul Mr, 

pat dilaksanakan, 
mendjadi 

   

       

  

   

  

       

   

  

Pada dewasa 

Ave Wibisono 
akan 'diadjukan da Dewan Per- 
ekonomian dan K gan dan ming- 
gu depan akan . Gibitjarakan dalam 
sidang kabinet. 

   

“Akda pertanja apa usul ini akan 

dapat diterima baik oleh kabinet, Mr. 
Jusuf Wibisono mengatakan bahwa 
djika ia sendiri sebagai menteri Ke- 
uangan berani menanggung djawab 
diduga menteri? jg Idinnja tak akan 
Lada jang menu: 

Mendjawab " 
djukan “beliau 

  

“separonja dari | 

peutjang   
SF: 

   
sg 

d men tentang pembentukan DPR2   landjutnja ada 4014 orang pengungsi 

kian keterangan jang didapat dari | 

| | pihak Djawatan Sosial Keresidenan | 

Tjirebon. 

Jang 'mendjadi sasaran "pihak ge- 
rombolan ialah daerah2 Kandangha- 

'ur, Haurgeulis, Lelea, Gabuswetan, 
Djatibarang dan Bangodua. Korban | 
kebakaran jang terbanjak terdapat 
disekitar Lelea (368 rumah) dan ke- 
mudian di Kandanghaur (251 ru- 

mah). 
Untuk meringankan beban hidup 

mereka Djawatan Sosial telah menge 
luarkan sumbangan berupa uang 
R. 10.530.— beras 9840.100 kg. dan 

jang hidup dalam kesukaran. Demi- | 

  pakdian 187 stel. — Ant. 

| Penjelenggaraan penjusunan DPR 

daerah propinsi, daerah kabupaten, 

'kota besar, kotasketjil, menurut ren- 

tjana itu dilakukan dimasing2 dae- 
rah tsb. oleh sesuatu panitia jang ter 

diri dari kepala daerah sebagai ke- 
“tua merangkap an gauta dan 4 ang- 
'gauta lainnja. attan djumlah 
anggauta DPR diatur sbb.: bagi pro- 
pinsi, tiap 200. 000 penduduk 1 wakil 
dengan minimum 30, maksimum 15, 
bagi kabupaten atau kota besar tiap 
20:000 penduduk. 1 wakil, minimum 
20, maksimum 35, buat kota ketjil 
tiap2 5000 penduduk 1 wakil, mini- 
mum 10,  - 15: — Ant. 

  

21. B. P.P. tarik 
— Karena perundingan gagal 

» AREKAT Buruh Pelabuhan dan Pelajaran tjabang Semarang diba- 
. wah pimpinan Muljadi dan Djiran dan beranggauta 3000 orang, kini 

telah menjerahkan sengketanja kepada fihak SOBSI Meaparang u nenek di 
“selesaikan dengan fihak pengusaha? 
ingawasan fihak P.4 setempat. 

- Sengketa itu timbul karena perka- 
ra pembajaran ,,duurte toeslag” se-| 
"besar 2095, jang oleh fihak ,,Scheep- 
“yaartvereniging” Pusat di Djakarta, 

| tempat. 13 pengusaha2 perkapalan, 
pelaj aran dan Mera di 1 Semarang ber 

Aan n jang Damat: berlaku mulai bu- 
lan April 1951. Disamping 9 pengu- 

'saha2 telah memenuhi. peraturan 

pemberian duurte toeslag tsb., hing- 
ga kini masih ada 4 jang ternjata ti- 
dak sedia membajarnja, konon ber- 
dasarkan “alasan, bahwa pengusaha2 
tsb. tidak mampu membajarnja. Me- 

|reka inyadalah: Semarangsche Veem 
bedrijf, Nationale Handelsbank, Mi- 
randole Voule dan S.S.P. V. — (Korr. 

sea 2 

    
Sementara itu - Gabungan Buruh 

Pelabuhan Semarang jang diketuai 
M.T. Ritonga dan meliputi lebih ku-, 
rang 6:000 orang anggota tgl. 9/10, 
telah mengantjam kepada . Agent 

"KPM setempat-akan berbuat sesuatu 
aksi kalau tuntutan jang disampai- 

$ 'kan kepadanja beberapa waktu ber- 
Selang selambat2nja 1 Nopember jg 
akan datang belum djuga 2, Wu- 
@ajudnja. 

| Tuntutan tsb. terdiri dari irama 
pasal antara lain mengenai tindakan 
'madjikan jang dianggap menghalang 
'halangi masuknja buruh KPM dalam 
salah satu Sarekat Buruh jang me- 
reka sukai, djam bekerdja jang se- 
minggunja masih 42 djam “dengan 

'gian gratifikasi, hadiah lebaran dan 
lain-lain. 

Tuntutan dan antjaman serupa dju 
ga disampaikan kepada Direksi. ,,Se 
.marang Stoomboot & Prauwenveer” 

| gabung dalam GBP tsb. 

Gjelaskan. 2 Ant Ha 

. Penghuni2 liar . segera 
diusir. 

  

“& jat Semarang “bertindak. 
8 Didalam rapatnja- jang terachir 
Panitya Perumahan Rakjat jang di 
'ketuai oleh Tn. Ruslam, Kepala Kan 
tor Urusan Perumahan Semarang 
dan sebagai anggota?nja al. Tn.2 Su 
'nardi dari Kotapradja - Semarang, 
Djatiutomo dari Kantor Kepolisian. 
Semarang dan Tu. Vervloet, “telah 
memputuskan, untuk dalam ' tempo 
jang pendek, mengusir penghuni? ru 
mah jang tidak sjah. Jang akan sege 
ra mendjadi kurban” keputusan ta 

di, ialah rumah2 di Djl. Mlaten No. 7, 
Djl. Karangasem No. 4, Djl. Duwet 

2 n sebagai per | 

tiada mendapat uang lembur, pemba ' 

dimana sedjumlah buruhnjapun ter-. 

Aksi-apa jang akan. dilakukan itu! 

dalam surat antjaman tsb. tidak di- 

Panitia Perumahan Rak- : 

tangan SOBSI 

jang bersangku 

  

  

Kongres Persatuan War- 

  

c Kira? dana Nak Djanuari jad. 
,PW.IL” akan mengadakan kongres. 

| Sdr. Sudarjo jang kemarin “dulu ber 
ada di-Semarang selaku Sekretaris 
Pusat S.P.S. menerangkan, bahwa 2 
tempat telah mendjadi perhatian un- 
“tuk menerima.kongres tersebut, jai 
tu berhubung dengan permintaan2 
jang telah.diadjukan kalangan war- 
tawan2 di Bandung, dan Semarang. 

kemauan jang besar unjuk menerima 
: pena itu. (Korr. en 

'beras jang sea Ingori dari Birma | 

    dan Skum tjukup untuk menrenuhi 
kebutuhan. di Indonesia. 

|“ Menurut “periiitungan 
| dikapuskannja separo dari Da harga 
'Iheras akan djatuh kl W4,50 per kilo, 
“Indonesia saban tahan perlu meng- | 
Limaport beras sedjumlah 610.000 ton | 

beliau dgn 

dan ini berarti jang penghasilan dari 
devisen sertipikat akan mendjadi ku- 
rang R 390 djuta setahunnja. 

Mr. Jusuf Wibisono telah . me- 
ngambil ini initiatief dengan penda- 
patan djika harga beras dapat dibi- 
kin merosot, harga ' barang-barang 
jang lainnja djuga akan turun, se- 
hingga achirnja akan menguntung- 
'kan djuga bagai kas negara. (K.P.). 

. 
  

R 25.000.— Digondol 
oleh perampok2 ber- 

000 sendjata 
Dari Pandeglang dikabarkan, bah 

wa Hadji Anhari penduduk desa Tji 
(katjamatan  Tjimanuk, 

Pandeglang) telah dirampok oleh su 
atu gerombolan jang tidak diketahui 
banjaknja. Hadji' itu kerugian wang 
dan barang seharga R 25: 000. —— 

Dapat ditambahkan, bahwa sebe- 
jum dan sesudah perampok2 itu men 
djalankan perbuatannja mereka me- 
lepaskan tembakan2. — Ant. 

Pembentukan DPR2 dan dewan2 
'pemerintah daerah 

PMERINTAH telah menjampaikan rentjana undang? kepada parle- 
daerah serta dewan? pemerintah- 

nja, sebagai kelandjutan dari pada penerimaan mosi $. Hadikusumo oleh 
"parlemen jang meminta ditjabutnja peraturan pemerintah No. 39. 

  

Pelopor CTN ke 
' Kalimantan 

Telah bertolak dari Surabaja Ma- : 

jor Samsul Islam dan Major Isa Idris 

dengan tudjuan Ketapang, Kaliman- 

tan Barat. Beserta dengan mereka 

bertolak djuga 11 perwira2 jang su- 

dah mendapat didikan dalam hal2 

pertanian, pengairan, pembikinan 

djalan, tata-usaha, organisasi dsb. 

Mereka ini adalah pelopor dari CTN 

jang nanti akan menetap di Kaliman 

tan Barat. 

' Tanggal 23 jad. akan djuga ber- 

tolak dalam hubungan jang sama 62   
orang lagi. Sementara mereka menu 

dju tempat jang luasnja.50 ha, tapi 

kabarnja dalam waktu singkat un- 

tuk mereka disediakan tanah sebesar 

2000 ha. 
Djika rekerdjaan persiapan jang 

dikerdjakan oleh pelopor2 ini selesai, 
berangsur2 akan dikirim kesana ang 
gauta2 CTN jang sudah siap untuk 
dikirim. Tempat bagi mereka masih 
harus disiapkan supaja sampai achir 
tahun ini bisa dipindahkan ana 
13000 orang. — Ant. 

  

| Dokumen perintah men- 
tjulik tertangkap 

T. dari Surabaja, O.T.S. dari Banju- 
wangi dan L.H.H. dari Djember serta 
seorang Indonesia bernama B. dari 
Bondowoso kini sedang ditahan oleh   

Kalangan P.W.I..Semarang terdapat 

polisi Djember karena padanja ter- 
|dapat dokumen2 perintah mentjulik 
seorang Tionghoa kaja bernama T.S. 
A. Gi Bondowoso. — Ant. 

  

jana" 
F 
menjesuaikan diri dengan sjarat? jg 

Faculteit itu sangat menginginkan 
pengakuan pemerintah dan mentjo- 

ba supaja dapat mengeluarkan maha 
siswa jang berpengetahuan setaraf 
Gengan ukuran internasional. 
| Diantara usaha2 untuk menjesuai 
kan diri itu jang sekarang sudah di- 
djalankan ialah pemungutan kemba 
li kartu? mahasiswa. Sesudah diada 
kan pemeriksaan jang lebih teliti 
maka nanti akan dibagikan lagi kar 
tu? mahasiswa baru kepada mereka 
jang memenuhi sjarat2 untuk .me- 
ngikuti kuliah2. 

  

Pabrik kertas di Pare2 
Menurut persetudjuan dengan di- 

rektur Djakarta. Tokyb “Consulting | 
Bureau akan didatangkan mesin2 pa 
brik kertas seharga 50.000 rupiah di 
Pare-pare buat membuka sebuah pa- 
brik kertas disana. “Demikian dite- 
rangkan oleh sekretaris Dewan Eko- 
nomi . Indonesia “Konsulat Makassar 
sekembalinja dari Djakarta sesudah 
mengadakan pembitjaraan2 dengan 
kalangan? jang Mena dengan 
tugasnja. 

Lebih djauh ia terangkan, bahwa 

bank “industri Indonesia pusat Dja- 

da industri2 Indonesia. Pada Nopem- 
'ber-j.a.d. di Djakarta akan diseleng- 
garakan konperensi diantara seluruh     No. 66 dan Djl. Oci Tiong Bing No. 7. 

(Kor, “K. R. 1 “4 Tren bank Indonesia.— Ant. 

  

ing gurih Rakjat Tani jg diusa- 
ni daerah Kedu, pada Kemarin dulu 

mengadakan penindjauan object? pertanian, pengairan, perkembangan. 
“|organisasi tani dan perikanan, di Mertojudan, Kolam-kolam perikanan di 

Mungkit, koper asi Tumbung desa Djetis Ngluwar dan Balai Penjelidikan 
erikanan Darat di Muntilan, kabupaten Magelang. 

Di Muntilan adalah salah satii tem. 
- untuk memberi pendidikan man- 

ikanan, pengawas dan penju 
ikanan Darat diseluruh. kepu- 

Balai pendidikan perikanan tsb. di 

“dalam tahun 1948. Selama clash ke- 
dua -semua pekerdjaan “dihentikan | 

dirikan "oleh pemerintah Republik. 

am 

buka, kembali. Ditentjanakan dalam 

tahun ini dimintakan biaja R 350.000. 

  

Ibuat tjalon djabatan mantri ada 29 

ada 12 orang. Mereka dididik selama 
| masing2 untuk satu tahun, empat 

| bulan dan dua bulan. Untuk bagian 
penjuluh tidak lagi di Muntilan akan 

menjukupi alat-alatnja. 
Peladjaran jang diberikan menge- 

nai perikanan air pajau, air tawar, 
pengolahan tanah, . ilmu mengukur 

tanah, ilmu bumi, irigasi, koperasi, 
alat2 perikanan, perusahaan dll. 
Menurut Setjosewojo, kepala bg. pen 
didikan, Muntilan “adalah salah satu 

  
| dan baru dalam sbulan -Mei 1950 . di- | tempat jang. mempunjai iklim jang ! tahun jang pertama). — Ant, 

Dengan tjara- Saringan demikian | 

ikarta sedia memberikan kridit2 kepa 

Banjaknja murid pada waktu ini: 

orang, untuk menambah pengetahu- 

an mantri 40.dan kursus pengamat: 

tetapi dipindahkan ke Bogor jg telah 

Mah asiswa2 Meomdiipa- 
disaring 

-ACULTEIT hukum dan ilmu sosial dari universiteit partikulir Kris 
madwipajana” sekarang telah mulai mengadakan Jangkah2 untuk 

ditetapkan oleh negara. Demikian 
keterangan Mr. S. Barstra, sekretaris faculteit tersebut. 

akan terdapatlah mahasiswa? jang 
betul? bisa dianggap mahasiswa, ja 
itu jang mempunjai idjazah resmi 
HBS, AMS, SMA:-kemudian ada go 
longan jang masih harus dipertim- 
bangkan lagi, jaitu tamatan Mosvia, 
Rechtsschool, HIK, HIKS. 

Mahasiswa2  lainnja jang 

rima sebagai mahasiswa, melainkan 
sebagai ,,toghoorder” jang sama se- 
kali tidak berhak untuk turut udji- 

70 pCt Penduduk kabu- 
paten Rembang 

. Sudah tak buta huruf lagi. 

Dari Rembang -diwartakan  sela- 
ma. September jl. djumlah kursus bu 

|ta huruf dalam kabupaten itu ter- 
tjatat 212 buah dengan muridnja Ik. 
10.000 orang suatu angka jang men- 
djulang tinggi dibanding bulan  Dju 
li jang hanja ada sebanjak 97 buah 
kursus dengan 3.728 orang murid. 
Djumlah seluruh penduduk dikabar 

kan 285.000 orang diantaranja 158. 
000 sudah bisa. membatja dan menu- 
lis sehingga tinggal 30y-nja jang 
dalam beberapa tahun j.a.d. ini sudah 
dapat diharapkan “akan terberantas 
sama “sekali. i 

  

lebih effisein lagi-baru2 ini diadakan 
'konperensi oleh Djawatan - Pendidi- 
kan jang bersangkutan. —- Ant. 

mer ii 

baik, letaknja diatas permukaan la- 
ut.350 meter, djuga struktuur tech- 

niknja tjukup baik. Disebelah ruang- 
an pendidikan diadakan satu kwe- 

kery seluas 8 ha, semua dikerdjakan 
oleh murid2 sekolah perikanan tsb. 

Dapat dikabarkan. bahwa "usaha 
perikanan darat dalam Rentjana Ke- 

sedjahteraan Istimewa. diantaranja 
memperluas - memperbaiki: pemiliha- 
raan disawah2, kolam “dan. tambak 
dengan djalan, mengatur peredaran 
benih ikan, memperbaiki djenis ikan 
jang dipelihara, perbaikan saluran, 
usaha kursus perikanan. Dengan usa 
ha ini akan ditjapai hasil tambah 
dalam tahun pertama 14.000 ton dan   
termasuk hasil tambahan ikan dalam 

h kelantjarannja administrasi, 

  
Tiga orang Tionghoa bernama T.S. ' 

Ipadjak rumah tangga 

tidak. 
beridjazah resmi itu tidak bisa dite: 

Untuk menetapkan langkah2 jang. 

tahun jang kedua 22.000 ton (tidak. 

. MEA Amanat 

    

ASRI Kila nakan gedung semi 

MANA 
HALAMAN 9   

      

  

san 

permanent di Kuntjen 
ERDASARKAN keadaan jang memerlukan eh segera Akademi 

Seni Rupa Indonesia mempunjai gedung chusus, sedangkan pesanan 
gedung dari Amerika. hingga kini belum. datang djuga di Indonesia, 
maka direntjanakan dalam waktu jang pendek membuat sebuah gedung 

semi permanent. Rentjana ini terlebih dulu akan dimintakan persetu 
djuan. Kementerian PP dan K. 

Demikian keterangan jang didapat 
dari kalangan Akademi Seni Rupa 
sekitar rentjana pembuatan gedung 

jang telah dibuatnja sedjak 2 tahun 
jang lalu. 

Gedung darurat (semi permanent) 
itu akan ditempatkan di lapangan 
Kuntjen jg terletak dalam komplex 

pembangunan kota dan akan bersifat 
mudah dipasang dan dengan tjepat 
pula dapat dibongkar, djika gedung 
pesanan dari luar negeri itu sudah 
sampai disini. Gedung darurat itu 
akan dibuat dari kaju seluruhnja jg 
pelaksanaannja akan diserahkan ke- 
pada Djawatan Pekerdjaan Umum 
dan Djawatan Kehutanan. Menurut 

K perhitungan, beaja untuk. pembuatan 

gedung darurat itu kurang lebih ha- 
nja R 120.000, sedangkan djika 
nanti tidak terpakai lagi, dapat di- 
tempatkan ditempat lain untuk se- 
kolah Jain. 
Gedung pesanan jang didatangkan 

dari Amerika itu, djika sampai di 
Jogjakarta, akan ditempatkan djuga 
di lapangan Kuntjen, sedangkan pan 
djangnja gedung 70 M dan lebarnja 
11 M, dan bertingkat 3, sehingga di- 
harapkan akan mentjukupi keperlu- 
an ASRI. Gedung itu dibuat dari 
aliminium dengan tjampuran bahan2 

lainnja, sedangkan: pendiriannja da- 
pat dilaksanakan dalam waktu jang 
tjepat pula. Gedung itu menurut ke- 
terangan mempunjai tjukup tjam- 
puran2 bahan pendapat teknik baru, 
sehingga djika sudah berdiri, tidak 
akan mungkin menimbulkan udara 
panas dalam bilik2 gedung. Harga 
sebuah gedung itu kl. R. 350.000,—. 

Di Djawa Tengah: tiga 
asrama invalieden 

Diperoleh kabar, bahwa kini oleh 
Divisi III di Djawa Tengah sedang 

dipersiapkan penggabungan2 asrama 
invalieden dikota2 ketjil kekota2 be- 
sar, Sehingga untuk seluruh daerah 
Djawa Tengah akan terdapat hanja 
3 buah, jaitu diiSemarang, Surakar- 

ta dan Jogjakarta. 
Asrama2 inyalieden di Purwokerto, 

  

  

Pengikut Kursus Penilik 
Pendidikan Masjarakat 

Menjaksikan pemberian 
idjazah P.B.H. . 

40 Pengikut Kursus Penilik Pen- 
didikan Masjarakat di Jogja, dianta- 
ranja 7 orang wanita pada Kemarin 
dulu menjatakan pemberian idjazah 
P.B.H, dikantor Djawatan Pekerdja- 
an Umum Kotapradja Magelang. 

300 Orang . pekerdja D.P.U. “jang 
buta huruf ada 169 orang, jang 'tu- 
rut kursus P.B.H. semuanja telah 
Iulus dalam udjiannja. Idjazah tsb. 
diberikan oleh Walikota - Magelang 
R. Mukahar Ronohadiwidjojo. 

Pengikut kursus P.,B.H. tsb. jang 
sudah lulus umurnja . diantara: 30 
sampai dengan 60 tahun. — Ant. 

Lulus pertanian 
Telah lulus udjian Propadeuse pa 

da tanggal 9 Oktober jang lalu dari 

Fakultit Pertanian Universitit. Nege 
ri Gadjah Mada sdr. Mardijono. 

APOTHEEK . 
Buka pada hari Minggu tanggal 14 

Oktober '51 apotheek - ,,Malioboro” 
djam 09.00 — 12.00. 

KITA TERIMA 
Telah sampai dimedja Redaksi ki 

riman sebuah buku dari Penerbitan 
J.B. Wolters — Groningen — Dja- 
karta: 

Crijns — Oesman : TJERITA-TJE 
RITA I, tebal 205 halaman, TAB 
Te 390: 

Buku ini berisi 30. buah tjeritera2 
dan dihiasi pula dengan gambar2 
Berguna bagi batjaan kanak2. 
  

| Pembunuh dan perampok 
diadili 

Dari Kebumen diberitakan bahwa 
Pengadilan Negeri disana didalam 
bulan Sept. jl telah memeriksa per- 
kara2 perampokan didaerah  Ambal 
dan Karanganjar, Sebagai dakwa, di- 
madjukan 5 orang, jakni S, D,'N, S, 
dan K masing2 Meng hukuman   Pekalongan dan Magelang akan di- 

pindahkan ke asrama2 tersebut di- 
atas. Maksud2 itu dihubungkan dgn 

pimpin- 
an, kontrole dan usaha2 pendidikan 
para invalieden. 

Sementara diterangkan djuga, bah 
wa di Semarang dan Surakarta akan 
diadakan tempat2 pendidikan vak, 
sedangkan di Jogja untuk kepenting 
an pendidikan2 jang bersifat penge- 

tahuan umum, mengingat kedudukan 
kota itu kini 'mendjadi sumber pel-' 
bagai matjam pendidikan dan penga 
djaran. 

Pemasukan uang padjak 
mendapat kemadjuan 
Menurut. kepala kantor: Inspeksi 

Keuangan Jogja pendapatan padjak 
didaerah Istimewa Jogja dan Sura- 
karta selama 8 bulan jang lalu ada 
R 11.400.000, termasuk padjak per 
alihan R 6.600.009.— dan -peredaran 
R 1.500.900.— 

Untuk daerah istimewa Jogja, kan 

4 tor Inspeksi Keuangan hanja mengi- 
rusi padjak2 pegawai, bangsa asing, 

dl. Sedang 
lain2 padjak, jang dipikul penduduk 
shamba Kasultanan”, misalnja pa- 
djak rumah tangga dan peralihan ma 
sih ditarik oleh pemerintah daerah 
istimewa sendiri, tak masuk tugas 
Inspeksi Keuangan jang mempunjai 
hubungan langsung dengan pemerin 
tah pusat. 
Sebagaimana diketahui setelah 

I pemerintah republik kembali kantor 

Inspeksi Keuangan Jogja telah dibu 
ka pada tanggal 1 Djuni 1949 dan 
daerah Surakarta pada ' tanggal 1 
Djanuari 1950. Pendapatan padjak, 
“bilamana dibandingkan dengan ta- 
hun2 jang lalu, sudah mendapat ke- 
madjuan. — Ant. 

(Oleh. Kor, p 

Pemalsuan itu tidak hanja berarti 

hilangnja beaja tera sebanjak R 8 un 

ga untuk ,,menjelundupi” beaja2 af- 

werking (menjetel) jang tidak sedi- 
(kit. Untuk djelasnja adalah sbb.: 

Timbangan? medja jang selesai di- 
bikin, oleh suatu perusahaan .tim- 
bangan, rata? memakan beaja pem- 
buatan/bahan? sekira, BR 40,—. Tim- 
bangan? itu Sebelum ditjap tera, ha- 
rus afgewerkt dulu menurut petun 

Kan oleh djawatan tera. Sedang tim- 
bangan?2 jang memakai tjap palsu 
ibu behim sampai disetel seperti tsb. 
diatas. 

Selandjutnja dapet kita terangkan 
bahwa di Surakarta terdapat 4 bu 
ah perusahaan timbangan jang dapat 
menghatsilkan seliira 100 buah tim- 

“bangan setiap bulannja. Sedang di Jo 
gja-ada 38 buah perusahaan jang 
-menghatsilkan, sekira 1000 buah tim 
bangan sebularinja. 

Tentang pemalsuan fjap tera, itu 

sekira 10 7, terdapat didaerah Surd- 
karta/Madiun. Akan tetapi . belum 
dapat dipastikan tempat mana jang 
mendjadi pusat pemalsuan itu, 

Dalam penjelidikan jang dilakukan 
dapat diketahui adanja. ,,penjelundup 
an” timbangan2 dari daerah: Jogja 
ke Surabaja, kesemuanja belum afge 
werkt, Djadi memakai tjap palsu. Di 

Surakarta sendiri jang berwadjib te- 
lah menjita 3 buah timbangan jang 
bertjap palsu itu,   

pendjara 20 bulan “dan 2 lagi berna- 
ma S dan D jang masing2 dihukum 
pendjara 18 bulan, sedang seorang 
lagi karena kurang ten kaDaJA alas- 
an2 dibebaskan. 

Sementara itu Pengadilan Negeri 
tsb. djuga telah memeriksa perkara 
pembunuhan di daerah Prembun. 
Dan untuk ini diadjukan dakwa2 A 
dan MJ masing2 mendapat hukuman 

pendjara 6 tahun dan 2 orang Jagi 
bebas. — (Pembantu). : 

  

Kongres Pandu Isiam 
Indonesia 

Untuk seminggu lamanja dimulai   
tuk tiap2 timbangan, akan tetapi dju ' 

Ajuk? dan sjarat? jang sudah ditentu 

X7 Oktober j.a.d. Pandu Islam Indo- 
nesia akan mengadakan kongresnja 
jang pertama di Semarang, “untuk 
membitjarakan dan menentukan pel- 
bagai masalah intern dari organisasi 
itu. 

PII dibentuk pada tahun 1950 di ' 
Surabaja, sebagai fusi dari 16 orga- 
nisasi2 Kepanduan Islam dan kini te 
lah mempunjai tjabang di 50 tempat 
diseluruh Indonesia, berpusat di Se- 
marang -dibawah pirpinan Moham- 
mad Ridwan. — Ant. 

Setengah Abad pendak 
Gontor 

Untuk memperngati hari ulang ta 
hunnja jang ke 25 berdirinja pondok 
modern Gontor di Ponorogo, maka 
mulai tg. 27 Okt. sampai tg. 4. Nop. 
jad. ini akan diadakan perajaan se- 
tjara besar2an. Pelbagai pembesar 
akan diundang untuk  menjaksikan 
nja. Dan untuk itu telah dibentuk 
sebuah panitia jang diketuai  tn. 
Idham Chalid, anggauta Parlement: 
Sebagai pelindung antaranja terda- 
pat Menteri Agama Wachid Hasjim.   

Sekitar pemalsuan tjap tera 
: SR? 
ADA waktu jang achir2 ini oleh jang berwadjib telah diketahui ada- 
nja pemalsuan tjap tera pada timbangan? jang didjual belikan ke- 

pada umum, Menurut pihak djawatan tera daerah XIII jang meliputi dae 
rah Surakarta dan Madiun, dan berkedudukan di 
tsb banjak dilakukan pada timbangan? .medja. (duduk?) 

dipergunakan oleh. toko? dan pedagang? dipasar. 

sendiri). 

Surakarta, pemalsuan 
jang banjak 

  

Lustrum pertama Sek. Pen 
didikan Kemasjarakatan 
SPK Surakarta telah memperingati 

hari ulang tahunnja. ke5 dengan . di- 
saksikan oleh pembesar2 kementeri- 
an PP & K dan djawatan2 jang.ada 
di Surakarta. Sebelum resepsi dimu- 
lai diriwajatkan dulu berdirinja SPK 
tsb. jang didirikan pada tg. 10/10 ta 
hun 1946. Setelah para tetamu meli- 
hat2 barang2 pameran, maka -resep- 
si.ditutup dengan pelbagai Pena 
@jukan kesenian. 

Sementara itu dapat dikabarkan 
bahwa pada,tg. 11-12 Okt. para pe- 
ladjar SPK baik jang sudah lulus ma 
upun jang masih beladjar diadakan 
konperensi untuk membentuk sebuah 
perhimpunan baru “diantara mereka 
sendiri. 

Djumlah murid SPK kini ada 186 
orang sedang jang sudah. lulus ada 
250 oran 

Tembak- menembak di 
Karanganom Klaten 

Kemarin dulu malam rumah gadai 
di Karanganom, Klaten, digedor Oleh 4 
segerombolan orang jang berpakai: 
seragam dan bersendjatakan api, ser 
ta berkendaraan truck. 

Waktu truck lalu didepan pos pen- 
djagaan ditegur oleh salah seorang ' 
pendjaga, tapi tak seorang dari me- 
reka itu mendjawabnja sehingga me 
nimbulkan tembak menembak sekira 
10 menit Jamanja. Tidak disebutkan 
djatuhnja kurban dan berapa besar 
rumah gadai tsb. menderita kerugi- 
ah. — (Pembantu), 

    

  

  
   



   
     

     

        

       
    

          

        

       
     
    

         

        
     

       

         

              
       
       

                 

   Dia katakan.bahwa kini sedang. Gi- | 
rundingkan pendirian sebuah paberik 

| aspal dengan Kekuatan produksi 
100.000 ton setahun, dan jang akan 
Peoaan di Si Aan, Ant, 

P 

R 
“di bukan dalam gedung). 

. Seperti: biasa, rombongan Korea 

Utara dipimpin oleh kolonel Chang 

Chun San, sementara rombongan P 

id oleh Kolonel Murray. 5 

& . Setelah pertemuan itu berachir 

Murray menerangkan bahwa ia ti- 
| dak berkuasa - memberi keterangan 

tentang rundingan itu. Tetapi opsir 
penghubung Korea Utara nampak- 

. nja ada memberi Tenan kepada 

orang persnja. 
Perah Burchctte, seorang Aus 
Jaana, jang bekerdja buat harian 

Le Soir” di Paris, setelah runding- 
"an pagi berachir:. menerangkan, sbah: 
wa telah didapatkan sedikit kema- 

“ djuan, sementara setelah pertemuan     

n |tindakan: Mesir membatalkan 

“ih Batan. di Panmunjom ? 
PBB tetap ta' inginkan perluasan daerah netral 
UNDINGAN HARI Kemis jl di Panmunjom 'nampaknja mendapat 

sedikit kemadjuan. Hal ini diberitakan oleh orang pers Korea Utara. 

Pada hari Kemis itu diadakan pertemuan dua kali jang semuanja 

berlangsung 3 djam lebih. Pertemuan diadakan -dalam tenda besar (dja- 

but mendapat iketjotjokan mengenai 

  

   ik -terhadap masa- 

ah dan Laut Prongan 
ak dan sangat perlu. 

berangkat ke Washington 
g lalu menteri Juar nege 
Robert, MORAAAN: me- 

L ko 
    

| Slim tentang: Mesir. 

AFP dari Athena wartakan, ketua 
staff umum tentara Inggeris, marse 

kal Sir William Slim, setibanja di 

Athena hari Kemis katakan, karena | 
per- 

djandjian Inggeris — Mesir, maka 

soal pertahanan Laut Tengah kini 

harus ditindjau dari sudut lain. Soal 
|tsb akan dipeladjari selama konpe- 
rensi jang a diadakan nanti dgn | 
para pemim militer Junani dan | 
Turki, kata Slim. , 

       
| tjotjokan buat bertemu lagi pada 

Sandi da Turki, aa. sekali hari Kemis 
Ma ikut serta alam Pakt Perta- 

rer Ba merika Serikat untuk | 4 

erdekatan dengan 

(aa ea Gibereskan | 

ARP Melong jaran dari Waghing-! 
on kabarkan, menteri 

    

  

Ss and World: PEDE di 

  

Anri 

shington katakan, bahwa Mesir 
duh mau ikut-serta dalam sistem per 
tahanan Timur Tengah, sebelum pa 
sukan Inggeris ditarik kembali dari 
daerah Saluran Suez. 
Dikatakannja, 'Mesir akan adakan 

erah Mesir dan djuga blokade-nja. 
Selandjutnja ia menuduh Inggeris |   

Ikan diri dari lembah Nghialo itu. 

Htelah memperkosa perdjandjian Ing 
geris — Mesir th. 1936 dengan me 
nempatkan pasukan2nja lebih dari 

pada djumlah jang telah ditentukan 
dalam perdjandjian tsb sebanjak 
| 10.000 orang. —- Ant-UP. 

Farouk setudjui: putusan 
pembatalan. 1 

“Dari Kairo Reuter kabarkan, men- 
teri luar negeri Salahuddin Pasha ha 

-ri Kemis siang telah adakan audiensi 
selama 15 menit dengan radja Fa- 
.rouk,.demikian diumumkan kemarin. 

Dalam pada itu dikatakan, menteri 
Salahuddin menjatakan sangat teri- 
ima kasihnja kepada.radja Farouk jg 
telah .menjetudjui dekreet .pembatal- 
jan perdjandjian: Inggeris/Mesir, de- 
ngan mana Mesir dapat: melepaskan 
diri dari pembatasan? jang diadakan 
terhadap kedaulatannja. — Ant. 

  

Sekitar pertempuran di 
# daerah Thai 

Mega pengumuman Hk Pe- 
rantjis pada hari Kemis jl. pesawat2 
(pemburu dan pelempar bom Peran-. 
tjis bersama2 melakukan serangan2: 
jang hebat atas divisi Vietnam Ho: 
Chi Minh, jang sedang mengundur- 

Lembah Nghialo jang letaknja di- 
daerah federasi Thai di Tonkin Ba- ' 
rat-laut itu, 13 hari jang lalu mulai '   hari Djum'at ini. 

Menurut berita “U.P. dari Tokio, 

pertemuan hari Djum' at ini akan di 

mulai djam 10 pagi. Opsir2 penghu- 
bung PBB .dan Korea Utara dalam 
pertemuan jang ketiga ini akan: ber 

usaha mengatasi selisih paham me 

' ngenai daerah netral sebelum rundi- 

ngan gentjatan sendjata dapat aan 

.djutkan. : 
Pada hari Kemis itu opsir2 terse- 

“tempat rundingan Panmunjom, teta 

'pi tidak dalam soal luasnja daerah 
netral.dan tjara . mendjaga daerah 

netral ini terhadap: perkosaan. ' 
| iNampaknja kolonel Murray berke 
ras,” menurut kehendak  djenderal   sore berachir ia kata, bahwa ' 2 

opsir penghubung telah mendapat ke'       
         

        

    
   

    

   

   
   

    
     

     

      

    
   
     

     
     

  

   
   

    

  

   
    

   

  

   

     

   

  

   
      

     

   
   

    

     
     

    

  

“Raga 

  

4 Anak-anakku. 
2s Ibu girang Daan: 'berita bahwa 
“dalam rentjana P.O.N. untuk inikali 
tertjantum- sa “ mentjapai 
"kedjuaraan Kasti. Bagi. i 

“ini tentu disambut dengan riang sem. 
bira. Bukankah itu kesempatan jang | 

| baik untuk lebih giat berolah raga. 
| dan berlatih untuk, mendjadi | Kan 

da m pendidikan : “Djas ni.         

   

    

7 U $ | tan 
“domba setjara besar2an maka perha 

n anak2 tentang olah Taaa amat 
an t 5 

Hanyalah badan ta' ada sama 
LA dan sn se-   

jang ta berpung. "Eu 
anak2 ? 3 ana Ta 

  

1 ap2 2 “dan ibu jakin, 
bahwa. anak2 mulai hari ini sadar 
akan guna pergerakan badan dan 

. melatih Ma aa disekolah 1 mau 

    

   

    
   
     

    

   

  

   
   

   
   
   

   

  

   

   

            

   
    
   
   

    

   

    

    

9 ar a. xx Maut, ibu sam- 
at ar Ne dan berha- 

'ka -berl 

  

  

|.perhatiannja akan perkataan ini. Pa 

1 dahal bentuk topi itu sudah menarik 

b | mempunjai Sekolah Tinggi tentu su- | 

| Maha. Siswa dari sua' 

| Maha Siswa jang pemalu dan pena- ' 

pal itu hondar. bertolak. 1 : 

  Ridway, bahwa daerah na: tidak 
era jeena — LAN AA , 

Pemandangan kota Gudeg diper- 
indah dgn Topi Plontjo. Bagi adik 

jang belum tahu atau pernah meli- 

hat topi itu tentu ta' akan tertarik 

perhatian kita apalagi bagi 'adik2 jg 
masih ketjil. Mereka ingin sekali me 
milikinja.. Adik2 jang tinggal dida- 
lam kota Jogja atau kota lain jang 

dah melihat bentuk topi ini dan jang 
memakainja. Bukan anak2 ketjil jg 

memakai tetapi orang jang sudah | 
besar, jaitu para Maha Siswa. Lho 
mengapa begitu ? Tjoba ikutilah ug 
ritera kakak selandjutnja. Ta 
'Kakak2 kita jang in in mendjadi | 

“perguruan 
| Tinggi harus merasakan djadi Plon- 

| tjo dulu. Kok aneh! Memang aneh | 
| tapi itu sudah biasa dimana-mana 
“negeri. Maha Siswa itu masih diang- 
gap Plontjo ? “Padahal Plontjo itu 
adalah anak ketjil jang masih suka 

' menangis dan belum dapat menghi- 

| tung ,,Sidji lan sidji ana loro”. Me- 

mang betul dik, tapi plontjo pun ge- | 
'laran bagi kakak jang telah pinter 
tapi belum pinter sungguh djika me 
reka masih pemalu, penakut dan se- 

| bagainja. Sifat ini ta' boleh ada pada 

    

  

  

  

| dai tapi djika malu ta' ada guna dju 
|ga kepandaiannja itu. Nah,.masa per 
plontjoan memang amat berat bagi 

kut. “Biar Maha Siswa puteri atau- 
  

  

“Adik melintjah-lintjah. . Ingin. 
- mendjadi djuara Lontjat Tinggi. 

4 us 3 Ant-ARP. 

»| Dik Tom dan Topi Plontjo 

| djang Malioboro" 
jang pakai topi Hidjau itu. Tertje- | 2 

“Maha Siswa, Biar mereka sudah pan | 

  

diserang oleh pasukan2 Vietnam, te: 
tapi achirnja ketika hari Rebo sera-' 
ngan tadi dihelakan oleh pasukan? | 
pajung Perantjis. 

Pengedjaran kini masih terus ber 
langsung. Lalu-lintas ” penerbangan 
sipil antara. Hanoi dan Nghialo hari 
Kemis ini sudah dimulai lagi. — An- 
tara- Reuter. 

Dewan Keamanan. bersi- 
-dang hari Senin 

1 Dengan. resmi diumumkan, bahwa ' 
Dewan Keamanan akan bersidang 
pada hari Senin jang .akan datang 
djam 15.090 waktu di New York un-: 
tuk: Aa maa masalah ae 

: Itam. L. Laurence dari 
| Times” jang 
ik sekali soal2 atom, 

LL nja di Nashville. 

| Yuar negeri : 

| Mesir, Salahuddin P. sha, dalam in- 
| terpiunja “dengan: wartawan ,,United 

  

ilka dibanding dengan 

     

segala usaha untuk memaksa supaja | 
pasukan Inggeris meninggalkan da|: 

“Dalam, tempo d0 tahun ini Azaeri 

Ia akan mempunjai bom hydrugen 

u jang 1000 kali lebih hebat dari pada 
    djatuhkan di Dje- 

iramalkan oleh Wil 
New York 

katanja mengetahui ba 

dalam pidato- 

om atom jang 
ang, dem eh 

  

  

    

#Dikatakannja selandjutnja, bah- 
| wa peperangan "segera tidak akan 
mungkin lagi karena itu. Dalam per 
mdjataan atom Rusia sangat terbe 
kang diban ng dengan Amerika 
erikat dan Rusia tidak sanggup me 

njusulnja. Sendjata2 atom Rusia dji 
jang dipunjai 

Amerika adalah seperti gerobak di- 
iding dengan mobil de lux buatan 

tahun 1951, demikian tuan Laurence 
dari harian ,,New York Times” ter- 

(sebut. — Maa | 

    

    

  

GA HAN TA 
: “ea partikulir 
Menjusul surat Bu Sastro sebagai 

tetapi isteri pegawai partikulir dju- 

ga minta perhatian dari Pemerintah. 
Apakah anak2 ini djuga harapan 
bangsa, tidak diberi beras - dengan 
harga R 1—, sedang “untuk  djadi 
banysa jang kuat harus makan ba- 
njak? Apakah hanja putera? pega- 

tdi negeri sadja jang dapat berdjo- 
ang untuk negaranja? 

Apakah orang2 partikulir ini dgn 
putera2-nja tak berguna untuk ne- 
garanja? Sebagai sama-sama putera 
Indonesia dan harapan bangsa jang 
kelak turut meneruskan perdjoang- 
annja, djuga minta perhatian. Be- 
rilah kita beras dengan harga R 1.— 

dirga, -supaja dapat djadi bangsa 
jang kuat. Kuat badannja, kuat pi- 
kirannja, kuat perdjoangannja. 

BU HADI - JOGJA. 
  
  

4 

— Sengketa aobak Iran: 
  

  

    
P 

| Joao Carlos Muniz pada hari Kemis 

| Jandjutkan, wi bertambah be-   
   

pun laki2. Selama kira2 dua minggu 
lamanja mereka dilatih agar djadi 
orang jang berani dan bukan pema- 
Ju. Topi jang mereka pakai bentuk 
dan warnanja sungguh menarik per- 
hatian dan amat lutju dan aneh. Bi- 
asanja warnanja  Hidjau. Karena 
orang jang belum tahu apa2 biasa 
disebut orang jang masih Hidjau. 
Djadi Maha Siswa jang akan datang 
itupun belum didjadikan Maha Siswa 
dan masih orang jang hidjau. 

Nah, sekarang kakak mulai dgn. 

dik Tom. . 
Tiap2 kali kalau di Tom diantar- 

'kan mbok Nem kesekolah, disepan- 
dilihatnja orang2 

  
ngang adik kita ini karena jang bi- | 
asa.memakai topi sematjam itu ia- 
lah Kanak2 dari Taman Kanak2 se- 
kolahnja. Apakah mereka akan ma- 
suk Taman Kanak2 pula ? 

Berkali2 ia bertanja kepada mbok 
Nem tapi belum djuga ia puas akan 
djawabnja. Sebab mbok. Nem hanja 
mengira2 sadja ialah ,,0, itu- mau 
aksi sadja kok ndoro Tom. Sebab 
kalau tidak aksi ta' ada orang jang 
melihatnja. Lekaslah berdjalan”. Dik 
'Tom merengut dan melantjutkan 
langkahnja kesekolah. 
“Dimuka pintu sekolah mereka ber 

'henti lagi karena dik Tom ta' mau 

hampiri. Dik Tom rewel ta' mau. Ka 
rena sibuk melihat rombongan. orang 
bersepeda bertopi hidjau. Bu Guru 
menjanggupkan membuat topi sema 
jam itu baginja. Baru dik Tom mau 

  

   

| Didalam kelas, Anak2 diberi ker-   | Ajo anak2 giatlah bergerak ba- 
. dan dibawah sint atahari vagi. 

  
    

r angoon. NA 

  

         
    

$ 

  

'riak2 ,,Bu.. 

. Heh pulang dan 

|tas dan perekat (dim). Guru mulai . 

4 melipat dengan | hati2 
€! oleh djari kanak2 jang ketjil dan 
:Ihalus, Biarpun lama sekali dan mem 
butuhkan - kesabaran hati, 

:bachirnja selesai djuga topi itu. Anak, 
anak bersorak2 gembira dan berte- | 

5 kaja Plontjo” arti- 
-Inja serupa “dengan plontjo jang me- 

dan diikuti 

  

namun 

narik perhatian mereka. 

| Lontjeng berbunji 'adik2 bo 

'bawa. Sepandjang djalan mereka ber 
£ djumpa dengan kakak2 jang besar 
memakai topi sematjam itu. Adik 
kita bangga dan membandingkan to 

pinja dengan topi hidjau kak Plon- 
'tjo. Sampai dirumah topi tersebut 

iIta' boleh lepas dari kepalanja hing- 
(iga seluruh rumah tertawa gelak2.. 

00000, dik Tom djuga diplontjo 
oleh Bu Gurunja”, kata kakak dan 

|Lorang2 dirumah. Dik Tom bangga 
Idan dalam hati ketjilnja ia merndoa   (Plontjo" seperti jang dilihatnja tadi. 

on v Ju Arti, 

Inja kepada war 

.djuga masuk. Bu Guru datang meng | 

| Ali 

Bu Guru mengangguk dengan pu- | 
ilas akan kegembiraan anak2nja. : 

topi boleh di' 

(kapan datang saatnja ia djadi ,,Kak : 

(Perundingan Inggeris - Iran 
dapat dilandjutkan? 

Grady sama Truman djadi perantara 
RESIDEN YTruman pada hari R 

| raan?2 mengenai masalah minjak Iran. Pembitj 
ikukan dengan hakim tertinggi tederal, William 

ebo jl. telah mengadakan pembitja 
raan? pertama dila- 

ouglas, jang baru sa- 
:dja kembali dari perdjalanannja ke negara? Timur Tengah. 

"'Pembitjaraan2 kedua, jg berlang- 
Sung setengah djam lamanja, ialah 
.dengan bekas dutabesar Amerika di 
Teheran Henry Grady. 

“Sesudah konperensi Grady mene- 
-rangkan, bahwa presiden Truman 
menamakan keadaan sengketa mi- 
njak di Iran itu sebagai suatu kea- 
daan jang mengchawatirkan dan sa- 
ngat penting artinja bagi Amerika 
Serikat. Setelah menegaskan, bahwa 
perdana menteri Iran, Mohammad 
Mossadeg, sendiri telah datang di 
Amerika Serikat untuk mengetuai 
delegasi Iran itu, Grady menjatakan 
pendapatnja, bahwa Inggeris -.dan 
Iran mungkin akan mentjapai suatu 
agan di New York. 

: Achirnja ia menjatakan harapan- 
nja, bahwa para terkemuka Ameri- 
ka, termasuk presiden Truman, akan 
menawarkan diri sebagai perantara 
dalam usaha mentjari suatu penjele 
sSaian- dalam Pernueketaan minjak 
Iran itu. 5 

  
$ Perundingan : 
amungkin ? 

Menurut kalangan jang berdeka- 
tan dengan ketua Dewan Keamanan 

Jl. kemungkinan bahwa perundingan 
antara Inggeris dan Iran itu akan di 

sar. 

Kalangan tadi sudah atjap kali 
ikut serta dalam 'konper ensi2 rahasia 
antara Inggeris dan Amerika serta 
antara Iran dan Amerika. Dikatakan 

1 UP Tad Szule, 

  

| 

Surat perkenalan jang mengalir 
ke medja ibu ialah dari Chairul 
Zaman Jogja, Moh. Hizam Pame 
kasan, .Widja Buleleng Bali), 
Siti Rokajah Bandung, Mardjuki 
Purwokerto, Mardi dan Subagio 
alias Bagong Magelang, Mustika | 
Warni Hartatti dua serangkai da 
ri Kota Bangawan, Mudjiono dari 
Wonogiri, Baheramsjah Tanah 
Abang Djakarta dan beberapa 
murid dari sekolah rakjat di ke- 
.residenan Banjumas jang setjara 
bergabung memperkenalkan diri. 
Dengan ini ibu sampaikan atas 
nama Keluarga “Kawanku sela- 
mat datang dan selamat berfikir 
dan bekerdja untuk menjuburkan 
Kawanku. 

Sadj. Harsono. Magelang. 
Djawaban teka tekimu betul. Te 
ka teki jang kau adjukan kepada ' 
Kawanku belum: “dapat dimuat ka ' 
rena telah ada jang sematjam 
itu. Dan teka tekimu datang ter- 
Jambat. Boleh ibu. tunda untuk 
lain kali. 
Sri Dadi Wonogiri. 
Teka tekimu dapat kau lihat pa 
da ruangan Teka teki. 
Chairul Zaman Jogja, 
Sadjakmu kurang dapat diikuti | 
-pembatja Kawanku. Baiklah kau ' 
buat jang lain lagi. Teka.tekinja 
pun sudah terlambat. Dan pesan 
Li tulislah jang djelas dan Tjo- 
alah menulis jang radjin. Sebab 
Ta Daan pend dihari 

  

0
 '|Tie/&ho Bing Wie dari 

bahwa baik Inggeris maupun Iran 

bersikap sabar. 
Seterusnja dikatakan, banwa pe- 

rundingan Inggeris — Iran tadi akan 

dapat dilandjutkan dalam seminggu 

atau 10 hari jad. ini, atau setidak2- 

nja akan dapat tertjapai persetudju 

an untuk melandjutkan perundingan 

tadi. 
,Selunak-lunaknja”. 

Sementara itu diterima kabar, bah 

seorang ibu jang. banjahk anaknja, 

Utara, jang baru? 

  

“Perdjandjian militer 
Tokio - Taipeh 

Menurut berita ,,/Telepress” dari 
Hongkong, Amerika Serikat, Dje- 
pang dan Taiwan baru2 ini telah me 
ngadakan rundingan di Taipeh, dim 
ana dibitjarakan sjarat2 untuk per 
Hanenan militer antara Tokio dan 
Paipeh. Jang. mengambil bagian da- 
lam rundingan ini “adalah menteri lu 

Jar negeri Kuomintang, George Yeh, 
(wakil Djepang di Taiwan, djenderal 
Hiroshi- Nimoto, dan duta Amerika 
di Taipeh, Kari Rankin. 
Maksud dari perdjandjian militer 

tersebut adalah memperluas kerdja 
sama dalam lapang militer antara 
Djepang dan Taiwan... 

Achirnja ,,/Telepress” kata, rundi- 
ngan tadi diadakan setelah soal itu 
dibitjarakan di Washington oleh 
Dean Acheson dan Wellington Koo. 
—. Ant-Tass. 

  

Tjadangan kepolisian 
Djepang 

Menurut keterangan kepala kepoli 

da hari Kemis jl. pasukan2 ujaaang- 
an kepolisian Djepang sekarang di- 
perlengkapi dengan mortir2 dan ba 
zo00oka.   Masuhara, jang memberikan kete 
rangan tadi sesudah memeriksa ke- 
satuan2 jang ditempatkan  dipulau 
Hokkaido, seterusnja - menerangkan 

wa George Mc Ghee, pembantu men- | bahwa. disamping alat2 sendjata ta 

teri luar negeri Amerika Serikat, te 
lah mendesak kepada PM Mossadeg, 
supaja pidato jang 

di, tjadangan Nenen an dipersendja 
tai dengan karabijn dan mitraljur, 

akan diutjapkan | bedil infantri, mortir jang dipergu- 

pada hari Senin j.a.d. dalam Dewan | nakan pasukan2 tadi ialah jang ber 

Keamanan itu, dibuat ,,selunak2nja, kaliber 60 mm, sedangkan hazooka- 

sunaja. jangan terlalu mempersulit | nja berkaliber.75 mm. 

pemerintah Inggeris jang sudah ter- 
desak (,,kepepet”) itu, untuk melan 
djutkan perundingannja “dgn Iran. 
5 Ani - AFP. 

| 

Kata Masuhara, semua kesatuan 
sekarang sudah tammat babakan ke 
tiga dari latihan mereka, pada ting 
katan batalion. —' Ant-AFP. 

Olah Raga : 

(Pertandingan? sepakbola merebut 
kedjuaraan 

Pertandingan sepakbola merebut 
kedguaraan Besuki diantara kesebe 
lasan2 kabupaten jang diusahakan 
oleh PORI Besuki untuk  mentjari 
uang guna menjokong PON II ber 

achir sbb: 
Situbondo — Bondowoso di. Situ- 

bondo — 6 — 3. Situbondo — Ba- 
njuwangi di Situbondo — 1 — 9. Bon 
dowoso — Djember di Djember - — 
1 — 0. Situbondo — Djember di 
Djember — 2 — 4. Bondowoso — 
Banjuwangi di Situbondo — 90 — £. 

— Ant. 
Pertandingan sepakbola untuk me- 

rebut kedjuaraan PSSI Wilajah Dja- 

  

"wa Barat antara kes. Persidja mela- 
wan kes. Sukabumi jang dilangsung 
kan pada tanggal 30/9 dan dihenti- 
kan karena hudjan, akan diulangi j 
Sabtu sore ini dilapangan BVC, Me- 
dan Merdeka Selatan. 

Minggu sorenja sebagai pertanding 
an terachir dari babak pertama, kes. 
Persidja akan berhadapan dengan 
kes. Sumedang, dana distr ik MI. — 

Ant. 

Pertandingan2 pingpong | 
seluruh Indonesia 

100 Orang pemain ping-pong selu- 
ruh Indonesia jang terdiri dari golo 
ngan Tionghoa dan Indonesia telah 
bertanding di Semaitrag . 

Jang keluar sebagai djuara 
pertandingan2 tsb. sbb: 

Single lelaki: djuara 1. Lie Tjiong 
Tie dari Solo dan 2. Bhe Swie Chian 
:dari Semarang. 

Single wanita: djuara 1. Nj. Tjia 
Siok Kim dari Surabaja. djuara 2. 
SNJ: 

Mixed double: djuara 1. Lie Tjing 

dari 

Tie/Nj. Tjia Sok Kim dari Surabaja.: 

djuara 2. Oei Swie Tjing/Melly Sie 
dari Solo. 

Double lelaki: djuara 1. Lie Tjing 
Surabaja, 

djuara 2. Oei Swie Tjing/Oei Djing 
Han dari Solo. 

Lebih djauh didapat kabar bahwa 

selama pertandingan2 tsb. pun dia- 
daan pertemuan jang menghasilkan 
terbentuknja ,/Persatuan Ping Pong 
Indonesia” dan berpusat di Sema- 

Liem Ngo Soen dari Semarang: | 

  
| 
| 

| 
| 
| 

IPPI Gt 

an basket 

  

rang, TNgmai oten Bi e Hong Tjioe. 

Persatuan tsb 
tjabang diseluruh Indonesia. — Ant. 

-AURI 534 —32 
Baru? ini team basket ball 

Gedongtengen telah melawat ke Dja 
karta guna mengadakan pertanding- 

ball melawan 

AURI Tjililitan. 
Pertandingan tersebut berachir de | Gula pasir no. 1. 

22 untuk kemenangan ! ngan 34 — 
|IPPI Gedongtengen Jogja. 

Sekitar pertemuan olah 
raga antara negara2 

Lavt-Tengah 
Di Alexandria dilangsungkan per 

temuan olahraga diantara atlit2 dari 
inegara2 sekitar Laut-Tengah. Dian 
tara pertandingan2 jang sudah ber 
achir ialah lari dengan gawang 100 
M jang dimenangkan oleh atlit Pe- 
rantjis J.F. Brisson dengan waktu 
15.5 detik. 

Dalam perlombaan lontjat djauh 
D.. Brand dari Yugoslavia dapat 
membuat rekord-baru Mesir. dengan 
lontjatan 7.28 M. 

Djuga seorang atlit Yugoslavia Ia 

kini mempunjai 14 | 

peladjar2 | 

'Akibat merosotnja harga karet 
Dagangan di Tapanuli dingin 

JAGA BUKIT, Kepala Djawatan Organisasi Usaha Rakjat Sumatera 
ini mengad: kan perdjalanan ke Tapanuli, mene- 

rangkan bahwa perdagangan di Tayanuli umumnja dingin, 
turunnja barga getah karena embaigo baru? ini. 

sian Djepang Keikichi Masuhara pa | 

| 

| 
| 

  
innja, Z. Sabalovic dapat mentjapai | 

kemenangan, 
an lari 400 M dengan waktu 48.6 de- 
tik. — UP 

| Upah penuh utk buruh: 
peserta PON 

Andjuran Kementerian . : 

Perburuhan. 

ialah dalam perlomba : 

Berhubung dengan-akan diadakan- : 

nja Pekan Olahraga Nasional di : 
Djakarta dari tanggal 21 Okt sampai 
28 Okt jang akan datang, Kemente- 
rian Perburuhan telah mengirimkan 
surat kepada perusahaan? partike- 
lir dimana diandjurkan supaja para 
amadjikan perusahaan? tersebut mem 

berikan perlop dan upah penuh  ke- 
pada kaum buruhnja jang mengikuti 

pekan tersebut. 
Surat andjuran ini dikeluarkan 

karena ternjata, bahwa banjak dju- 
ga diantara peserta? pekan tersebut ' 

adalah kaum buruh pada 
haan? partikelir, — Ant. 

perusa- 

| Keperluan sehari-hari 
i 

IppI Bas Siantar 

akibat dari 

Dinjatakannja, bahwa — umumnja 
kehidupan rakjat di Tapanuli seba- 

| gian besar tergantung daripada pro- 
duksi karet, sedang disampingnja itu 
terdapat penghasilan2 lain seperti ke 
menjan dan kulit manis. Akan teta- 

pi kedua penghasilan rakjat ini ti- 
daklah memberikan hasil sebagaima 
na dapat diharapkan, karena harga 
kedua bahan itu murah, sehingga ti- 
dak begitu menguntungkan. 

Kini sedang diusahakan untuk me 
ngirimkan lebih banjak kemenjan ke 
Djawa. Untuk itu oleh Djawatan Or 
ganisasi Usaha Rakjat telah ditjari 
kan hubungan dengan pedagang2 di 
Djawa, dimana diketahui, bahwa ke 

menjan itu akan banjak diperlukan. 

Tentang konkurensi antara peda- 
gang2 Indonesia dan pedagang asing 
dinjatakan, bahwa pengaruh modal 
asing djuga terasa benar disana. Ada 
pedagang2 Indonesia jang menerima 
kredit dari importir2 asing di Me- 
dan. 

Dalam hubungan organisasi usaha 
rakjat dikatakan, bahwa jang harus 
mendjadi perhatian adalah pertenu- 
nan di Tapanuli Utara jang sepan- 
tasnja mendapat sokongan dari pe- 

| merintah untuk perkembangan  se- 
landjutnja. — Antara. 

  

Harga karet 
Di Djakarta. 

Tertjatat kemarin dulu dj. 17.00. 
Sheet no. 1- fob Okt. ......... R. 3:59 

3 Ae Ka DNS AA Gan 8329 
5 PN eni ian Anang Leg 
Cr pe la SR Tan » 820 

Sheet, 1 ready. e. K. 2 Priuk 819 
Pasarnja tetap. 

Di Medan. 

  

  One On be aan aa Pan una R. 7.40 
Pata MN ena na ta SA aa Ie n0 
Ka naa AR IN Rea baka » 1.80 
|. Pasarnja sepi. 

Di Singapura. 
OnOe5 NO an Urai Str. $ 1.525 

PARE 147 
5 Na Paha ANE 145 

Para eni Pa mann 2 Kalo 
Grepe Li PR at 3 ii AO 

#R.MLA, peng. bin. Okt. » I525 
| 1 2 Nop./Des.”,, 1.52 
| & Klan / Mart: Alan 

Pasarnja sepi. — Ant. 

Di. Medan. 

Tertjatat dalam minggu ini 
(hitung kg.). 

Tan Ken ea ena R 3— 
ag BAM Minas dadali D3 

POLA Jane Li isaoud amanat "3 

33 STAIN HAID LA UAN a 3 — 
Katjang tanah Sumatera - 
DIM (kupas. pena daaa » 5 

Pen 0125 
Pan Pa Maia EN 5 2.05 

Djagung giling Pn aa ja A00 
2 IA Lean aa Maa apa 

Kop BObusta an ea nyaa » 6.50 
Na Le Ba Sah aa n 16.76 
PA PAPAN Pena Gea ANA 9 

PERAN» SER DRA AN ao 

Sa PERANG SIA AA er Ra Tah ni R50 

Ba Sea Tebe naa ea 

  

Masuk Angin 
Lekaslah minum Djamu jang 
mandjur untuk hilangkan pe-' 
njakit itu. Penjakit jang en- 
teng kalau tida diperhatikan 
akan mendjadi berat. 

Djamu 
No. 142 Tolak Angin 
Tjotjok sekali untuk hilang- 
kan masuk-angin, badan gre- 
ges2. Terutama sembuhkan 
segala sakit2 jang disebabkan 
dari masuk angin, mitsalnja 

perut kembung dll. 

wt
 

  

Dapat beli pada:   

    

T
I
 

- 
TO

. 

BELURUN INDONEBIA M   
  

  

    nanti. 
. Sutikno Hadi. 
Foto temanmu serta karangan te 
lah sampai. - Tapi masih dalam 
Pein ibu. Tunggulah. 

AN 
  

»Kawanku" datang 

San ? 
Hasan : Hari Minggu. 
Ali: Saja tidak, hari Sabtu. 
Hasan: Mengapa ? 

| Ali : Ja, ,,Kawanku" datang ! 
# 

Dalam ulangan 
Pak Guru: Hai Mat, mengapa cng- 

kau bertanja kepada kawan: 
mu! 1 ? 

Si Amat: Ja pak, nanti kalau tidak 
bertanja, sesat didjalan 

# 

Djadi apa ? 
Pak Guru: Min, Kata engkau sudah 

besar ingin djadi apa? 
Si Amin: Ingin djadi dokter, pak. 
Pak Guru: Kalau engkau Sim ? 

'Si Kasim: Saja ingin djadi guru, 
|Pak Guru: Bagaimana engkau, Din? 

Si Udin: Kalau saja ingin djadi... 
ajah, pak, 

    Sjaukat. 

. 

: Hari jang kau sukai hat apa, 

29     

15 

    
Suka Duka: 

Dancing Girl ,,Mariane” 

Drama di Oradour Sur Glane 

Gadis2 mendjadi ,,mikpunt" pemuda 

Raden Hadji Mustapha, pengembara Indonesia, 

  

tgl. 14 Oktober 1951 

Apa dan Siapa: ROBERT MENZIES 
Perdana Menteri Australia 

SEORANG PELADJAR TERLANTAR 

    

Memberi hiburan? minggu pagi kepada Saudara: 

29     

$ 

  

TUGU 42 - JOGJA 
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harga be 

   

  

   

   
   

  

t tidur, dibangunkan ronda, 

  

'Tjirebon terbak: 1, Menurut 

untnK memadamkannj 
| Sil karena gudang2 tsb., 

. apa sebabnja kebakaran 
rang masih dalam -penjelidikan oleh 

meuh seh 

“Menurut 
: “dapat dilaksanakan, karena ada ban 
“ tuan dari Madjelis Luhur dan orang2 

  

: na 

dope NN nan 
"Baru? ini dua gudang dipelabuhan 

itu gudang? nomor 32 dan 33 diketa 
hui sudah menjala terbakar. Usaha 

tidak berha- 
berisi 

rang2 jang mudah termakan api se- 

  

  

| perti korek api, obat2 batik, karet. 
mentah, parafin, textiel dan-sebagai- 
nja, 

Diduga bahwa gudang? itu adalah 
kepunjaan “B.P.M. dan  Internatio. 
Berapa djuta rupiah kerugian 

itu seka- 

jang berwadjib. — Ant. 

Taman Eka Galon beli 
gedung 

Seharga R. 35.000.—. 
“Taman Siswa Bogor sekarang te 

Iah membeli gedung di Djl. Tjikeu- 
rga R: 55.000—.- Gedung 

tsb segera akan di Gembaikt supaja 

dapat dipakai sebagai gedung jang 
memenuhi sjarat2 untuk perguruan, 

keter angan, pembelian itu 

  

tua murid: 2 5 
5 man Siswa Bogor. mempunjai 

IO00 orang murid ialah bagian se 
kolah rendah 750 orang dan bagian 

   

  

« Taman Dewasa 250 orang murid. —— 
: tt AN na 5 

   

    
    

g Bana di ora 
Sm on Secret of Life”. — 17 

th. S 

j Bee Unknown Island” Nol 
au Reed al. 

Ta ,The Lost Tribe”, Johny 
Weissmuller, Merny Dall — 13 th. 
Soboharsono: kene Emperor Waltz” 

    

  

Ca -. 7. BH , w. ajang Orang. Ngesti 

  

  

  

: “1. 45 Suara Hiburan dbp. 

  

     
SAPTU 18 OKTOBER 1951. 

Gel: 42,2559,2 dan 122,4 m. 
. Bt 9. Hiburan siang oleh ORJ 

@d La Suwandi, : 3 
   

    

NGGU Ta Detapur 1951. 
er. A5 “Tjeritera bari Minggu 

t “oleh Kak TN : 

    

    

  

    

“Katholiek “Kotannrin i 

) Ujon?2 Hadiluhung dari Kraton 
Sutanto 5 

5 Hidangan tiga sekawan. 
Sutrisno cs. 

15. Ruangan Chothah dan 
—njanjian Kristen. 

| Pendidikan masjar: 
40 Krontjong malam. 

5. Obrolan Pak Besut. 
0 Siteran Tjlimen oleh Gareika 

2 S5 Jogja! kpata, “ 

             
   

     

   

        

    

        

   
   

      

harga beras. Su : 

  

  

up 

  

   

berita | 

dan | 

   

  
   

Madialah Tmn Mada 

F No. Tega: 1 nomor 

Diterbitkan oleh Penerbit “| 
Ih-— .Gapyan mapa” —— 

: E pp. Merapi 3 

  

   

  

Djolasaja Tan    

  

     

  

IL, Pata Okt. 1901. 

R. 8.50. «1    
     I Latanan' untuk 3 nomor | ! 

(4 kwartal B. 19.—).    

  

— 

    

Telp. 265 

Jogjakar ta. 

  

     

  

   

  

D 
ICHSAN 

Telp. 359 
bonecaram 78 . 
ea 

“& Sang ggup Mentan: 
Pakerdjaan ant 23 

“LP berkwaliteit Ti inggi 

  

pb gi ne Ae 

  adjin Samp uraa 

: He na Pn 
| Dapat Dibangga- 

kan Untuk Dipakai 

nana Maupun di : 
am cari. 
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| “TATA NEGARA 
INDONESIA" 

# 

0 id , “Nietakan ke n 

3
 

Cinecolor. H3 S3 

| 

  
  

in” 

  

Satu2-nja Opticien di Djawa 
Tengah jang mempunjai slij- 

“pery dan Refracting Unit. 
122-10. 

  

.! Pine 

   
   | PAN 

EP e ROA ak PA 

MALAS BKI PEMGETANYA 
| DALAM SEGALA BAHASA. SED) 

| MADJALL Pa Pol 
(BARU dan LAMA 
“hegu Kidul No. 
Jogjakarta. 
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. berpakaian mandi, 
nja!         

1 ika 

tasi.     
INDRA 

Nama PEMAIN tsb. diatas bagi 
maka komentar 

5 VACANTIN. un 
EMAK 

MN primiere SABTU PETANG 
MINGGU PAGI MATINEKE 
istimewa bagi usia 17 tahun keatas. 

“THE GIRL FROM JONES BEACH" 
J3 sa Kpimeran ketjantikan ditepispantai. wW 

Irama lenggan: nja, 
Sempurna s.utuh - tjemer 

. dari segenap pribadinja. Indah-elok-meresap! “ VIRGINIA MAYO menang sebagai 2 |yald REAGAN dan Kddy BRACKI N 
MeNanakRpan 'kan & timbul peristiwa? NS, biasa. 

Tb Na EY LA RG G6 Oven meng 
. Mumphry BOGART & Ed. G. 

| kuat ber tarung karena garis hidurnj 
Siapakah jang menang? 

"tar- "Inari. dari mulai hingga sampai achurnja. 

. JOHNY WEISSMULLER 

joss THE LOST TRIBE 
Ne 

tigak 'p er 

Djangan pulang dulu: 

Semeta, PISUMNAHAN MEN LANG Hart LIBUR 2 PELA DJAR. 

NANTI nj KA 
dj. 10.00 

Wanita remadj ja 
sedap gaja- 

lang jang .memantjar 

Ratu. Djuita. Ro- 
tergila2 berahi, 

Picture 

ROBINSON ia orang 
ja saling melin- 

?? Di: ma jang mengge- 

43 Tahun keatas. 
Djam: 5.00 — 115 — 9.15. 

dengan MERNY DALL 

2 Torja tentu tak asing: 

Ea mainn ja : 
SHAKESern ARE's 

dengan ORSON WELLuS, 
na 

Ta KN pa 135 MURPEN 1951. 

     Aap Tinta arak 

Tjepatlah! 

N Oovember / December 1951. 

Dilever dari Kes pudiuan den 
MORRIS Oxford B. 

. MORRIS Minur 

Bisa dipesan atas Inducement zonder 

Direksi. 
.135- 10, 

gan aankoopvergunning 

Cc. 
MORRIS Convertible € 

MORRIS Autolet 
EN On ee upang levering 

5 : SERVICE JANG TERDJAMIN : Keterangan pada: 

N Toko KAUW 

  
  

   

  

  

    
  

  

    

  

Djl. De — | 55 
3. Ne SEMARANG — Telp. 1550 / 2176 : 

TELAH TERBIT: BUKU KIMIA UNTUK S.M.A. 

djilid II 
Oleh: j UTRISNO 

(Pamong Taman ) Madya Jogjakarta) 

Tebal: 180 halaman. merag ilustrasi) 
Is 13 

|. @ Senjawa Alifatis dan Cyelis. : 
|-@- Senjawa djenuh, tidak. djenuh, berharga tin be 

tiara menjelesaikannja. : : sa T & ea aa . Semua uraian disesuaikan dengan program S. M.A. P . dan udjian penghabisan S. M.A. Negeri, 7 Tn 

Pes an pada: 

Penerbit "GADJAH MADA" 137 - 10. Djl. Merapai 16 — Jogjakarta. 

ri Aan Bicemenhandel & Modiste 
Itjari: ME LK” 

SEORANG TYPISTP. s Menjewakan: pakaian teman- Sjarat: Keluaran S. M. P. , ten lelaki dan perempuan: Atau sederadjat dgn d3 diuga sedia kursi temanten. 
itu, dan berpengala- 4 Kranggan 12 - Tugu 15, Jogja. 
man urusan Admi- 
nistratie. KURSUS BAHASA INGGERIS ? Conditie: Surat lamaran” di- Peladjaran dengan surat. Mu- alametkan langsung dah dipeladjari sendiri. Diki- pada advertentie su- rim 4 X sebulan. Langganan 
rat kabar ini No.123 

  

KESEMPATAN 

  

  

R 3.— sebulan. Dibajar dulu 
pada: PENDIDIKAN UMUM 
Lawang, Penang, 129 - 10.     
  

1 
  

2-P|   
    

  

Masih menerima pendaftaran 
peladjar bahasa: 

'“BHINNEKA - SCHOOL" 

Djanganlah nona berkeluh basah: bila nona | me- 
rasa kekurangan daja- penarik bagi kaum lelaki. 
Beladjarlah dari mereka jang lebih berpengala- 
man. Mereka selalu memakai sabun Colibrita. 
Berkat tjampuran wangi?an jang terpilih didalam- 
 nja, kulit nona akan memantjarkan harum semer- 
bak jang tak dapat ditolak 2 
Siapapun. O : 

  

   

            

   

  

    

  DIDJUAL: 2 Gazelle Ik. A4 R 775.— 
Gazelle pr. orisinel komplit ,, 1400.— 

      

HALAMAN 4 

  

PH | LIPs menjediakan 
sebagai berikut: 

X 2 RADIO Bin. 206U 

hadiah" | 

XX 2 INFRAPHIL (lampu penjinar) 
X 2 LAMPU SEPEDA ”Philidyne” 
X 2 PHILISHAVE (alat penjukur) 

gan 
| Hadiah? jang menarik mengalir deng 

Selain dari Fiat 500 Siationw “sg 

dan speda” ' "Hercules
" kini ana sam 

Philips jang terlukis La jaga 
ipa 

ngkinan untuk menda 

Paha itu ikutlah dalam sajembar 
ljusa sekaleng B 

dan belilah basir 5s ai. pesan 

rim lebih dari satu 

memenuhi sjara?" 

peng 

pa   
Scooter”, 
tambahkan barang' 

hadiah? jang telah ada: 

jah sekarang Snakin 
besar! 

ad jang istimewa ni 

Jne Band. Beberapa ki- 

Diperbolehkan mengi- 

djawaban, asal Tas 

sajembara (Li ihatlah 

cumuman dalam war! 

da toko langganan Tuan.) 

hebamja! 
Cyelemas ter? 

a-barian dan 

  

  

PIERCE jang terkenal. 
BARU TERIMA: 
Horloges merk PIERCE 17 batu 

perang. 

model KETJIL, MUNGIL, kwaliteit Sdh TERKENAL sedari sebelum 

Harga reclame R 196.50 per bidji, berikut dapat garantie 10 (sepuluh) tahun. 

LEKAS DATANG dan BELI sek: r 

  

rang djuga, djangan sampai kehabisan, persediaan terbatas. 

  

   

  

    

  

  
          

RADJA HORLOGES 
x 

JUWELIER 

Petjinan 39, Telpon 533 
JOGJAKARTA. 

Hari Minggu buka /, hari Kantor Pusat 
djam 9 — 2 siang, MARANG. 

130 - 10. 

Pr Tg NN | ng R3 Nee 

| PEKERDJAAN sp : 
! 

Eh 49 — TELP. 742. 

luruh 

        

DENGAN Pan AN 

     
DJOKJA 

  

MENDJADI LANGGANAN | 
xw-tasun GANECA P 

| 
berarti: 

Tiap minggu meneropong se- 
dunia dengan ongkos 

murah. 121 - 10. 

Telah tiba dari 

RADIO NORD MENDE SUPER 
5012 

Teristimewa untuk para Pen- 
dengar jg. gemar suara ulem, 
Gong, Kendang dan Bas. 

Toko TAN JAM AN 

GERMANY: 

    

    | 

Tugu 17-19, Jogja. Telp. 185. | 
ea AA ANA ERA AR 

| 
| 
| 
| 
! 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

e INGGERIS 12 Simplex Ik. /pr. trommel- Kesulitan sehari-hari, membi- Ki 
f : 1 rem 2, 1450. kin kepala pusing? Satu2-nja @ BELANDA ! » “» 

1 TS 6 Gazelle strimlain Ik./pr. baik2, obat, adalah berhubungan dgn: 2 #6 PERANTIJIS 1 : ' 
@. DJERMAN an lama memuaskan. Bureau Penasehat | 

Tempat pendaftaran di: 9 $ Ben na Mana Aa an R 49.- | »MERCUNA" $ 
:1. Gondomanan 87A. dan Gon Dji. Sosrowidj aan EN, Ta 15. Dj. Sandilata 5-Jogja, telp. 266. 
dolaju No. 1 Jogja, pada UP 3 hn Oa ogja. 

“djam 9-12: sore djam 4-6. Pa NE RE aa 

      
    

Folio tik p 

“Cyelosiyle 

      

Manila car 

A.B.O. snel     57-10. 

Kertas bergaris (dobel folio) 
Kertas putih (dobel folio) 
Briefkartcarton 48 X 61, 

Folio cyelostyle papier, 
Omslag papier, 
Omslag papier, 65 Xx 49, 
Kraft papier 90 Xx 120, 
Kraft papier 65 X 100, 

Teeken papier 55 X 75 tipis, 
Teeken papier 60 X 75 tebal, 
Floei papier 49 x- 64, : 
Struks carton, 60 X 175, 
Cofertier papier 65. X 100, 
Cashing papier 65X 100 324, kg. 
Cashing papier 65X100 40 kg. 

A.B.C, stofmap, 

KANTOR AGENDA 1952, 

DAPAT BELI: pada "TOKO YUNG AN" 
PATJINAN NO. 103, TELFON NO. 690, JOGJAKARTA, 

DAN 

ALAT? TULIS. 
Doorslag papier 56 X 86, 

Doorslag papier 44 Xx 69, 

Doorslag papier 46 X 59, 

Folio Doorslag papier, 

@uarto doorslag papier, 
Folio pastoor papier, 
Guarto pastoor papier, 

Bankpost papier 46 Xx 59, 
Houtvrjj D. 

Houtyrij D.S, 44 X 69 
5. 65 xXx 100, 

apier,- 

papier 441 x 69, 

65 X 100, 

ton 65 X 100, 

hechters,   

"SEDIA KERTAS” | 

'Paserdoos compleet, 

Talens carbon papier, 

Pita mesin tulis Talens, 

Pita mesin tulis Geka, 

Tinta stencil Gestener, 

Iks stempel kussen, 
@uink vulpen inkt, 
Geka/Talens schrijft inkt, 
Placon kleefpasta, 

Geka kleefpasta, 
Steadtler Teeken potlood, 
Perfor ture, 

Hechtimachine, 

Geka/Durco hechtnietjes, 
Iks corection fluid, 

Gestenner corection fluid, 
Kwitantieboeken, 
Buku tulis, 
Foto album, 

Folio briefenordners, 
Briefenbakjes stal/kaju, 

Kroonpenen, 
Hindupenen, 

Mappingpe, 
Matjam2 vulpen, 

Paser/trekpen, 
Timbangan surat2, 

Kasboek & folioboek 
Klapeerboek & Journaal, 
A.B.C, anvlopen, 

Busur deradjat.     

PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR 

PENGUMUMAN 
No. 199/1/S/D/5i. 

SURAKARTA. 

Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta mentjari aannemer jang 
hendak memborong pekarajaan membangun Pasar Gede dalam Kota 

- Solo. : 
Gambar dan rentjana, sjarat2, serta keterangan lain2-nja dapat di- 
peroleh dari Djawatan Peker djaan Umum Kota Besar Surakarta tiap2 
waktu bekerdja. 

Penawaran harap dialamatkan kepada Dewan Pemerintah Daerah 
Sementara Kota Besar Surakarta. Ta 

Surakarta, 9 Oktober 1951. 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota 

Surakarta, 

Besar 

Ketua: 

MOH. SALEH,       
  

  

  

DITJARI 
Seorang Pengawas (Controleur) Ke uangan Kabupaten Autonoom Pa- ijitan, termasuk golongan / Ruang IV C/P.G.P, 1948 dengan sjarat2: 

Ia. beridjazah M-U.L.O./S. M.P. bagian B atau idjazah jang se- deradjat dengan itu dan sudah mempunjai pengalaman tju- 
kup, atau 

beridjazah M.U.L.O./S.M.P. bagian B atau idjazah 
deradjat dengan itu dan ditambah idjazah 
A dan B. 

jang se- 
Memegang buku   

2 badan sehat (Surat kete'angan Dokter), 

Pelamar jang memenuhi siarat 

i 

| | fatsal I dan 
ngalaman dalam Administratie 

mempunjai 
Daerah Autonoom, 

pe- 
2 

men- 
dapat perhatian pertama. 

BUPATI, KEPALA DAERAH 
KAB. PATJITAN. 

(ANGGRIS JOEDODIPRODO ya 

  

  

    

              
  

mm 
—. -KAJU. 
Pada hari KEMIS, tanggal 18 OKTOBER 1951 akan diadakan lelany besar untuk umum, 

: 

Lelany Hinata pada djam 9 pagi. berlempat di, 

GEDONG G.R.LS. Bodjong No. 116, 
| SEMARANG, 

, Pan 3 “ Kaju2 djati pertukangan jang terletak di: peninbunan2 dari Kehu- 
tanan. Daerah: : 

TJEPU, RANDUBLATUNG, PURWODADI. 
dan BLORA. 

Penimbunan2: BATOKAN, TJABAK, RANDUBLATUNG, Do- 
PLANG, WIROSARI, SAMBIREDJO, MAJAHAN, 
GETAS, KUNDURAN dan BANDJARWARU. 

Daftar kapling dapat diperoleh di kantor2 Kehutanan Daer ah: TTjopu, 
Randublatung, Purwodadi, Blora, Kantor Inspeksi Djawatan Kehu- 
tanan di Semarang, Surabaja, Bandung dan Kantor Besar Djawatan 
Kehutanan di Djakarta, , 101 - 10,   

  
   
  Meremualia 4 

Hu aa Hn 
R3 MNG D AG To 

rat Typ KUDAVATAN KAKJAT 1031 (IA 102 
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