
   

ANJAAN, 

5 us Ind Lonesia, 

Ba 
itu gan me- | 

eh Menteri 
akan Gdima- 

  

   
      

   

      

   

    

    

  

inja, . sa 

, La pat . sadja. 

€ Pa itu berlaku 
£ t i jang lalu 

Fa n ini tentu 
ta dengan 

ag mendapat- 
Tp |. dengan 

219 at, tetapi 
“soal itu masih 
utusan kabinet. 

menurut 

     

    

     
    

jang 
52, . bantu- 

“melalui. 
dengan (R
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“keputusan " mengenai 
Peking Sa 

“apakah! TCA 2 
berlaku nasi Indonesia, @jurubitjara Kemen- 

tentu 

“supaja segera dapat 

  

  

   

  

  
wai by" Djuli 'jang 

"soal? MSA dan 
. perkembangasaja “Kini masih    

“belum ada keputusan. 

5 “Mengenai penempatan seorang 
duta besar Indonesia di 
djurubitjara kementerian Ka 
tersebut diatas Mn akatan | 
bahwa mengenai'soal ini, - pu- 
tusan dari kabinet Mito ma- 
sih belum ada. 

donesia di Peking jang "sedang 
ada di Djakarta memang minta 

diangkat 
seorang duta besar di Peking 
itu dan. kementerian L. Nu sen- 
diri pada prinsipnja memanglah 
mufakati pembukaan suatu ke- 
dutaan di Peking,' kata Gdjuru 
bitjara itu selandjutnja. 

Dan " kembali atau. tidaknja 
lagi Issak Mahdi ke “Peking, 
tergantung : kepada . perkem- 
hangan soal. ketetapan menge- 
nai “Dembukran kedutaan Indo- 
nesia di Peking serta pengang- 
katan duta besarnja, - katanja 
pula seterusnja. & 

Djusa pengangkatan konsol? 

  

Tkefetapari kabinet. — Ant. 

WARTA BERITA PP & K- 
Dengan surat putusan Men- 

: tar pp & Hg telah ditetapkan : 
'Njonja CMH Loemban : “Tobing 
Borst, pegawai dikirim ke Indo- 

.nesia Oleh Panitia Tenaga Ahli 
Bangsa Asing di Den Haag, di- 

gkat dalam @jabatan guru   
  

| 

akan bei rp Naa ka- 
rena Meta ukah Nan Bao 

Mena : 
5 sedangkan harian 

n” San atas 

   
   

   

  

   
   

   
    

  angan aa patut #ipersja. 
hari Senin jl. |    

  

     

     

    
    

    

5 Van Giao ba eta ben 
'Nhan Dan” jang terbit di Ha- 

Ta 1 ee enak -          

  

   
    
    

   
      

   

? 
aa adi 4 terlalu besar. Dianta- 
ya | arian2 ini texdapa. »Viet- 

ci kehakiman ,.Vuong Gu- 
a ang Mung" Em -Rtr. s   

  

mulai pada tanggal 7 Djuli 1952. 

  

1 Seperti diketahui, kemarin dulu 

| Maj. Sudomo, konsul Amerika, 

'| Nasir! Ba eaNetalan selamat da- 

1 ega SE R Taja 

I SMA ditempatkan pada 
rsus BII “3 “Djakarta. | 

Beladjar (KPKPKB) dalam 
tahun “pengadjaran 1952/1953 

Demikian . antara lain berita 
dari Kementerian PP & K. Ant. 

ARMADA INDIA Di 
. DI SURABAJA 

" Dikediaman komandan mari- 
tim Surabaja, Kol, Natsir, tlh di- 

adakan resepsi untuk menjam- 
but kedatangan armada India. 

  

petang telah“tiba di: Surabaja 
armada India. - 
Pada resepsi itu tampak hadlir 

antara lain Panglima Div. Kol. 
Bambang. Sugeng, Kol. Nasir, 

Komisaris Belanda, 
dll. p mbesar setempat. 

Dafam kata sambutan Kol. 

walikota, 

tang dan mengharap adanja su- 
atu perhubungan persahabatan 
jang erat -antara. angkatan laut 
Indonesia. dengan angkatan laut 

  

   

  

Perw Sigi di Peking | 

Peking, | 

Ishak Mahdi, kuasa usaha In- aa ieboka tia an 

: hk djenderal Indonesia buat Tokio| 
sia dan: Bonn, masih menunggukan 

j 

| 
: 

pe bebak 

  
& 

b OURIAN DI DJEPA 

  

.jang berdomicili dinegara 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan»... ..... 
Etjeran . sc... 
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Y1 Ea 

v0 
Rp 
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Menteri An ah Mar 
“to, djendral majo 
Mereka diter im 

    

    

        RD. 

  

     

  

   

  

'Menjusul berita pen ntje 
kitab: Al Ur an    

       

   

-minta dikabarkan, bah 
tang pentjetakan kitab 

'an tersebut diichtiarkan 
'dikerdjakan orang Islam 
sa Djepang dan lainnja. pjuga 
diichtiarkan - supaja . 
semuanja sutji bersih. 

dengan kehormatan 

@Guran. — Ant... 

Naskah 

R. antaranya di 
don 

   

  

       
  

   

     
    
      
   

    
    

       

    

   
   

      

   

  

   

  

    
   padjak mengenai pe 

rangkan dalam pe 
rakan, ialah perta 

sampai ada padjak 
(keuntungan) dan 

adakannja SN se 

gan? 

snen 

at 

     

  

   
     
   

   

kai 

Sebagaimana sudak 

kan, perundingan2. 

soal. padjak situ te 
Pan diparafnja 

erdjandjian j 
serahkan " 

yintah Indonesia dan Nedertade 

- Menurut Mr: Kartadjumena 
selandjutnja, perdjandjian ini 
merupakan verdrag jg pertama 

dibuat dengan negara lain dan 

kalau dulu soal padjak ini me- 

  

   

      

-yupakan persoalan  statsrechte- 
ljk maka sekarang - mendjadi 

persoalan voiken rechtelijk. 

 Memadjeki penghatsilan| 
kekajaan dipakai dua 
prinsip. 

— Diterangkannja, dalam me- 

madjeki penghatsilan dan keka- 
jaan 'ini, biasanja ada 2 prinsip 

jang dipakai, jaitu prinsip do- 
micili dan prinsip sumber peng- 

hatsilan. 5 
Berdasarkan prinsip pertama 

suatu negara dapat memadjeki 

dari seorang atau satu maskapai 
itu 

dari. semua. penghatsilan, di- 

mana sadja letak sumbernja. 

Berdasarkan prinsip . kedua, 
negara dimana terletak sumber? 
penghatsilan dapat memadjeki 
NN itu. . Maksudnja 

  

x «   
  
  

1. Maluku " (dengan lambang | 
jengkeh. dan pala), 2. Sundake- | 

il (tjandi" dan pohon), 3. Kali- | 

nantan (pedang, tombak. dan 
perisai), 4. Sulawesi (padi, rusa, 
ohon njiur), 5, Djakarta Raya 

(tugu), 6. Djawa timur (2 bu- 

2), 7. Jogja/Surakarta (Wa- 
£ jang) 8. Djawa barat (padi dan 

| kapas), 9. Sumatera Selatan | 
yen spartah dan keris), 10. 
Sumatera Ma ea ker- 

      

   

     

Djawa Tengah hana, 
Borobudur)” 

        
    
     
     
     
     

         

    

    
    
     
    
    
   
    

  

Wawan dengan Tautan 
“kebangsaan “Indo esia Ra- 

, Selesai itu hadliri ' 
ngkan tjipta. 

Sesudah. itu ketua panitia pe- 
a Noorbambang me- 

La terima 'kasihnja atas 
uan. segenap pihak teruta- 
aa tah 

: a. Dan epada, para peserta 
a- Fla berkata bahwa masing2 pe-| 

"ta itu bukan lawan, 'melain- 
eman jang memberikan ke- 
tan. Nan jang ta Un- | 

     

    

udian “Bung Ka 
aa bahwa kini   

masih 
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alat telah Nani pula du 
dan, diri, djiwa, pendeknja ke- 
semuanja, telah “siap. Hanja | 
tinggal satu jang belum -siap, 

|jakni budi pekerti  (sportief), 
seperti Ksatria. Dari itu siapkan 
'kesemuanja itw dan dengan 

| pengharapan itu, saja njatakan 
(pantjalomba, saja buka.“ 

Setelah itu kemudian : diada- ! 

kan demonstrasi perlombaan es-- 
tafctte dan hockey. Pada djam 
11,00 rombongan Presiden me-|- 
ninggalkan stadion dan kemu- 
dian rombongan dengan pesawat 
,Kutilang” terbang kembali ke 
Djakarta, f 
Dapat ditjatat bahwa jang ikut: 
hadlir pada upatjara pembuka- 
an itu antara Gubernur  Djawa 
Tengah Overste Bachroen, Sri 
Paku Alam, Mgr, Sugijopranoto 

“dan para atlit ,,kapuk” antara- 
nja Noorbambang (pelari 100 

mn), pemain sepakbola major 
Suharto dan Idinnja. 
“Pada hari itu djuga telah di- 

adakan beberapa pertandingan 
jang hatsilnja sbb.: 

Estafet 4 x 100 m, Puteri : 
No, 1 S.G.P.D. Jogja 46,2 detik. 
No. 2 Semarang TI 47,5 
No. 8 Semarang II. 48,5 ,, 
Estafet 4 $ 100 m, Putera: 

11 

  

   

   

    

harus Pa 
Berikanlah kesempatan utk meningkat 

ADA ketglerin Nada on Semarang telah diadakan upatjara 
pembukaan pantja lomba sekolah? landjutan seluruh In- 

onesia. Upatjara itu didahului oleh. pameran barisan oleh pa- 
ya peserta geri 12 daerah, jakni 

  
Ant, 

| Duta 'Ray Manager dari 

| Olympiade India. 

» 

  

No, 1 Kis Semarang, 58,5 detik 
No. 2 SMAJA 62, - 
ai 3 Kis na Oo 

Demonstrasi hockey 

» 14 

” 

GP DD “Jogja. —' SGP 
Surabaja #00 — 41 “untuk ke- 
.menangan Surabaja, 
ee doa Al SG Pi 
Pe 0— 0. 

Tenan eh 

XI INDIA — XI KOPEN- 
| HAGEN 2 —5 

"Tetap akan tarut dalam 
pertandingan Olympiade 
Helsinki. 

Kabar2 jang diterima UP Ka- 
penhagen - dari  Helsffiki jang 
“menjatakan, bahwa kes. India 
akan mengundurkan diri dari 
“pertandingan2 Olympiade Hel- 
sinki telah dibantah keras oleh 

regu 
“ 

- Kepada wartawan UP, Ray 
. mengatakan, bahwa mereka ti- 

dak putus asa dengan kekalahan 
5 — 2, India akan tetap berma- 
in melawan Yugoslavia dalam 
babak permulaan dari tourna- 
ment sepak-bola Olympiade jg | 
akan diadakan pada tg. 15 Djuli | 
jad., demikian Ray. Suara? itu 
berdasarkan atas kekalahan kes. 
India dalam pertandingan per- 
tjobaan melawan kes, Bond. Ko- 
penhagen Ta Na 2. se Dra 

, “nerentjanakan 
uar jang telah tertjapai itu mene- 

kedua djangan sampai 

Parlemen Korea Selatan 

|itu merupakan 

Ita rehabilitasi Korea mengata-' 
kan, bahwa komisi tsb. kini se- 

Eta DriNG, OK Elizabeth, Ant, - UP, 

N TAWANAN? PERANG 
SIPIL MULAI DI- 

LEPASKAN 
Rombongan | pertama 

latan jang akan dikeluarkan pa- 
da hari Senin pagi jl telah me- 
ninggalkan Yongehon, dari ma- 

pusat2 propinsi. 
Rombongan pertama itu teru- 

"tama terdiri dari pemuda2 de- 
ngan diberi perbekalan untuk 
sebulan dan sekedar pakaian. 

Rentjana penglepasan itu ba- 
'Yu2 ini telah diumumkan oleh 
angkatan darat ke-8 serta pem- 
hesar2 Korea Selatan dan peng- 
laksanaannja akan memakan be- 
berapa minggu. 27.000 Orang ta- 
wanan itu telah menjatakan ke- 

| Isetiaannja kepada Korea Se 
“tan. Orang2 sipil jang diinternir 
oleh komando PBB selama pe- 
rang Korea berdjumlah kira2 
60.009 orang. — Ant. - AFP, 

PERTEMUAN YOSHIDA 
MACDONALD 

P.M. Djepang Shigeru Yoshida 

dan komisaris tinggi Inggris 

untuk Asia“Tenggara Malcolm 
MacDonald Senin jang lalu te- 
lah mengadakan pertemuan ter- 

' tutup selama satu djam. Kedua2 

nja tidak sedia memberi komen- 

tar tentang pertemuannja itu. 

Dalam pertemuan . itu MacDo- 

nald disertai duta besar Inggris 

di Djepang E. Denting. — Ant 

TE: 

  

  
    
   

rektur djenderal iuran negara jg 

esia dalam perundingan? dengan 
suatu  perdjandjian 

2.itu 2 

tukan peraturan supaja 

as perusahaan?, 

soal penting jang dibitja- 

tidak di- 

dipungat. 

sesuatu verdrag 

ganda. 

jang menurut peraturan jang 
ana Uu harus ,undurkan diri” 

r if “kebiasgan2 “intei 0. 

Sunaj negara domicili eupais 

terhadap negara, sumber dalam 

hal2 # (1). .perghatsilan dari 

perusahaan, (2). penghatsilan 

dari harta tidak bergerak : (3) 

  

raad-boek dan (4). penghatsilan 

dari kas suatu negeri lain. 
Sistim jang dipakai dulu ialah 

sistim winstsplitsing jaitu ge- 
nerale winst dibagikan menurut 

suatu procentage jang ditentu- 
kan akan tetapi sekarang, se- 
perti djuga dalam verdrag2 lain, 

dipakai sistim “jang disebut 
objectieve toerekening. Artinja, 
ialah dilihat untung dari bagian 
perusahaan di Indonesia  (per- 

manent) establisement dari mas- 

kapai. tersebut, seolah - olah 

merupakan satu maskapai jang 

merdeka dan tersendiri, djadi 

tidak mendjadi. satu bagian 

dari suatu maskapai besar jang 

pusatnja dinegeri Belanda “dan 
disini hanja mempunjai tja- 
'bang2 sadja. — Ant. : 

  

2 3 3 hari 
Presiden Syngman Rhee me- 

ngatakan kepada anggota2 par- 
lemen hari Senin jang lalu, bah- 

wa dalam beberapa hari lagi 

ia akan membubarkan parlemen. 

Rhee menambahkan, bahwa 

pembubaran itu akan dilakukan 

dalam 2 atau 3-hari lagi, kare- 
na parlemen telah gagal menga- 

tasi suatu penjelesaian kompro- 

mi mengenai amandemen-aman- 
demen UUD. Selandjutnja Rhee 
menjatakan, bahwa putusannja 

untuk membubarkan parlemen 
putusan tera- 

Chir dan - pasti. Dikatakannja, 

bahwa ia tidak lebih lama lagi 
menunggu djalankan ,,kehen- 

dak rakjat” jang menghendaki. 
pembubaran parlemen itu. 

Sumber2 jang dekat pada ko- 

misi PBB urusan unifikasi ser- 

dang mempeladjari apakah pu- 
tusan presiden 'Rhee itu dapat 

disokong setjara sjah oleh PBB. 
— Ant. AFP. 

£ 475.000 TIAP TAHUN 
Bagi Elizabeth. 

“Panitia istimewa terdiri atas 
21 orang anggota parlemen Ing- 
geris jang 'berkewadjiban me- 

nentukan djumlah, jang disedia- 
kan oleh negara guna keluarga 
Radja, Inggeris, dalam sidang 
rahasia pada hari Senin jl. telah 

mengambil putusan untuk  me- 
ngusulkan supaja bagi ratu Eli- 
zabeth ke-2 setiap tahun disedi- 
akan djumlah sebesar £475.000. 
Ini berarti £ 65.000 lebih banjak 
daripada djumlah jang telah di- 
sediakah: untuk almarhum ra- 
dja. George ke-6, Dari djumlah 
tadi £ 60. diusulkan untuk 

dari 
. 27.000 interniran sipil Korea Se- 

Lina mereka akan menudju ke-8 

djangan | 
penghasilan? | 

untuk padjak ! 

Ini berarti-salah satu negara ! 

rente dari hutang jang memakai | 

, 

Pomburtukan Kabinet Mesir : 
  

Nama para 

KATA "AL AHRAM” : 
PERTAHANAN TIMUR 

TENGAH 
Berkedudukan penting 

didunia “politik Mesir. 

Harian Mesir "Al Ahram" ha- 
ri Senin jl tulis, bahwa dewasa 

ini soal rentjana pertahanan Ti- 
mur Tengah menduduki tempat 
jang sangat penting didunia po- 
litik Mesir. 

Harian tadi tulis, bahwa nega- 
ra2 Barat telah ambil keputusan 
untuk melangsungkan pemben- 

tukan komando pertahanan Ti- 
mur Tengah dan menurut  se- 
orang pembesar tinggi Mesir — 
demikian ,,Al Ahram” — penje- 
lesaian soal ini harus didapat- 
kan dalam tempo beberapa 

minggu jad. ini. — Ant.- Rtr. 
  

"WHITE MEN ONLY" 
MASIH BERMEGAH 

Di Malaya. 

"La Club”, suatu perkumpulan 
di Kuala Lumpur, ibukota Ma- 
laya, achir2 ini melarang bahwa 
gedungnja dipakai untuk per- 
djamuan, jang akan dihadliri 
oleh Sultan Selangor dan orang2 

bangsa Asia lainnja. 

Kedjadian “ini menimbulkan 
kritik djuga dari pers Inggeris, 

diantaranja suratkabar Daily 
Telegraph'' menuntut supaja pe- 

ngurus perkumpulan bangsa E- 

    

Para 

ABINET, 
K 

Hussein SirryPasha sibul 
susun kabinet 

menteri masih dirahasiakan 
bertentangan satu sama lain 

aru Hussein Sir ry Pasha 

orang2, jang semua tidak berpartai, demikian 
dengan resmi di Iskandaria pada hari Senen. 

.PM baru Mesir pada hari 
ngumpulkan pendapat? dalam usaha membentuk kabinet baru 

Statement resmi menguniumkan bahwa PM Sirry Pas-$ 
ha akan merangkap mendjadi 

Mesir. 

Kalangan resmi mengatakan 

bahwa akan diadakan kemente- 

rian baru, “jaitu kementerian 
urusan soal2 istana, jang akan 
Gipertjajakan kepada Karim 
Tabet Pasha, Dr. Mohammad 
Hassim Pasha, anak memantu 
Sirry. Pasha, telah diangkat 

mendjadi menteri keuangan, 
Dalam daftar Sirry Pasha, dju- 

ga terdapat nama Mortada al 
Maraghy Pasha, jang didalam 
kabinet Hilaly telah mendjabat 
menteri dalam negeri merang- 

kap menteri angkatan darat 
dan laut. Diduga bahwa Mara- 

ghy Pasha hanja akan bersedia 
untuk mendjadi menteri ang- 

katan darat dan laut dalam ka- 

binet baru Sirry Pasha. 
Kalangan tadi achirnja me- 

njatakan bahwa menteri2 lain 
dari kabinet Sirry, jang ke-3 

ini, ialah orang2, jang tidak 

begitu ternama. 

Hussein Sirry Pasha 
perdana menteri. 

Diumumkan seterusnja di Is- 

kandaria, bahwa Hussein Sirry 

Pasha — salah seorang dianta- 

ra kaum tua2 ahli negara Me- 
sir — ketika malam Senen jl. 

telah membentuk kabinet baru, 
untuk menggantikan kabinet 

| ropa tadi mengundurkan diri, 
Hilaly Pasha jang meletakkan 

-ena dianggar pe: ulit : , 5 3 Kaya Lai 
Pentet Me Senen djabatannja ketika hari Sabtu 

Pn ana Na An petang. 
LOneAt Penata nan Sebaliknja, berita AFP dari 

Suratkapar 

| keheranannja, 

| sulit usaha - Templer ini. -—— 
| Ant. Set 

-p
 

PERTAHANAN DAE- 
RAH PASIFIK 

| 

mengadakan pembitjaraan de- 
ngan menteri LN Australia, Ri- 

chard Casey, dan menteri LN 
New Zealand, Clifton Webb da- 

lam minggu pertama dari bulan 
Agustus di Honolulu. Pertemuan 

ini akan merupakan pertemuan 
pertama antara ke-3 menteri ter 

sebut sedjak perdjandjian perta- 

tanggal 29 April jl. 

tadi menjatakan 
bahwa djustru 

bangsa Eropa-lah jang memper- 

' Kementerian LN A.S. mengu- 
mumkan hari Senin bahwa Dean 

| Acheson, menteri LN A.S., akan 

hanan bersama. dari daerah Pa- | 
Sifik telah ditanda-tangani pada 

Ant. AFP. 

Kairo mengatakan, bahwa Sirry 

Pasha pada hari Senen pagi.ini 

sedang berusaha membentuk 

kabinet. 
Dalam pada itu, 

PP ia akan membentuk: 

dicpartemen . ministerieel 
bertugas mengurus ,,soal2 ista- 

na keradjaan” Mesir. 
Berita Reuter dari ' London 

mengatakan, bahwa pembesar2 

Mesir menunda pengumuman 

pembubaran kabinet Hilaly ini 
selama kira2 36 djam, dan kan- 

tor berita ,,Reuter” tjabang Is- 

kandaria mewartakannja baru 
pada djam 1.30 pm hari Ming- 

gu di Mesir. 

2 Siapa Hussein Sirry   Paska ? 

(Rtr) Pengunduran diri. ka- 
binet  Hilaly ini - merupakan 

“puntjak dari kabar - mengabar 

I-jang bertentangan selama satu 
  

PANMUNJOM : 

D 

perang. Apakah mereka akan 

dari perutusan PBB. 

Kata buku 

geris. 
Sementara itu menurut buku 

putih Ing- 

putih jang dikeluarkan oleh 

Inggeris mengenai kerusuhan2 
dikamp “tawanan pulau Koje 

dinjatakan, bahwa kerusuhan2 

tsb. telah direntjanakan sebe- 
lumnja oleh para tawanan ko- 

munis.. Menurut document2 jg 
didapat dari sana  menundjuk- 
kan, bahwa para tawanan pe- 
rang komunis telah merentjana- 

kan untuk merebut seluruh ke- 

pulanan Koje pada bulan Djuni 

jbl, BBC. 
Lebih landjut V.O.A. menga- 

barkan, bahwa dalam pembitja- 
raan gentjatan sendjata di Ko- 

| rea kemarin itu Ketua delegasi 
PBB, Herison, mengatakan ke- 

| pada komunis, bahwa sebenar- 
nja kedua pihak telah berde- 
katan untuk mentjapai gentjat- 
an sendjata. Tetapi ada 

soal jang belum dibereskan ia- 
lah soal pengembalian tawanan 
perang, Ia mengatakan bahwa 
walaupun banjak tawanan pe- 
rang komunis jang ada dalam 

. tangan PBB tidak mau kembali 
kedaerah kekuasaan 

tetapi ' masih  banjak 

jang mau kembali kedaerah 
kekuasaans komunis. Ia me- 
ngatakan bahwa PBB bersedia 
mengembalikan kaum tawanan 
komunis, tidak lama kemudian 
setelah tertjapai persetudjuan: 
gentjatan sendjata. Akan tetapi 
Komunis tidak mau memberi 

komunis 

djuga   disediakan guna pengeluaran2     djawahan, 

Penindjau2 PBB mengata- 

Ji Ann Yee lnkaak 
UNO. 

2 wa 
  

  

ITEMPAT perundingan gentjatan sendjata, 
kemarin diadakan pertemuan lagi antara perutusan PBB 

dan Kominis, sesudah perundingan ditunda selama 3 hari. Me- 
reka menjetudjui untuk mengadakan pertemuan lagi hari ini. 

Pokok kesulitan untuk mentjapai persetudjuan gentjatan sen- 
djata di Korea terletak kepada pengembalian para 

    

Kesulitan tetap berkisar 
pada soal tawanan perang 

Pamunjong, 

tawanan 
dipaksa untuk kembali ketempat 

masing? seperti jang dikehendaki oleh fihak Kominis ataukah 
dengan setjara bebas mereka diberi kesempatan untuk menen- 

tukan sendiri mau atau tidaknja dipulangkan seperti pendirian 

kan, bahwa telah 51 hari jang 

pada komunis untuk ikut serta 

menanjai kembali tawanan pe- 

rang. Tetapi komunis tetap ti- 

dak memperdulikan adjakan P- 
BB. — V.O.A. 

DEMONSTRASI ANTI 
DJERMAN BARAT 
AKAN BERKOBAR 

Djandji Komunis Berlin 
Timur kepada Stalin. 

Kaum kamunis Berlin Timur 
pada hari Senin jl telah  me- 
ngetok kawat kepada PM Sovjet 
Josef Stalin mendjandjikan akan 

mengobarkan demonstrasi2 'un- 
tuk mendjatuhkan pemerintah 
kota Berlin barat, Kawat itu di- 
kirimkan, setelah menteri LN 

(pada salah satu upatjara di 

Berlin mendjandjikan kepada 
orang2 Berlin Barat bahwa A- 
merika akan memperlindungi 
mereka dari tiap2 serangan da- 
ri sudut manapun djuga. 
Sementara itu di Wina Dean 

Acheson mengatakan pula, bhw 

pasukan2 Amerika akan tetap 
ditempatkan di Austria, selama 
kemerdekaan negara tersebut 
belum terdjamin. Dalam suatu 
konperensi pers ia menerangkan, 
bahwa, Amerika akan mendesak, 
supaja diadakan suatu perdjan- 
djian negara dengan Austria, 
jang akan mendjamin hak Aus- 
tria akan kedaulatan jang sem- 

menurut A- | 
suatu — 

jang 

lalu sedjak PBB meminta ke-! 

4 1 Amerika Serikat Dean Acheson , 
satu 

  

  

     
      

     

  

   
   
      

   
    

      

     

   

   

      

  

    

  

terdiri “atas 
dinjatakan " 

akan 
    
     

         

       

Senen telah selesai dengan mey 

menteri luar dan dalam negeri. 4 

  

     

  

    
     

     

minggu, perihal keadaan dalam, 
negeri Mesir dengan dasar: F 
bungan Mesir — Sudan — Ing: 

geris, dan rentjana negara? Bas" 
rat untuk membentuk komando. 
pertahanan Timur Tengah. 

Hussein Sirry Pasha, perda- 

una menteri baru, adalah seo 
yang insinjur. industrialis 5 
pengusaha. Ia berusia 
siti, Ketika tahun 1940 

1949, ahli negara jang tak ber: 
partai ini berperanan sebagai: 
.perdana menteri krisis”. Keti: 
ka permulaan tahun 1950 Partai 
Wafd pegang tampuk pemerin 

tahan, Sirry Pasha  mendjad 
kepala kabinet Radja Farouk. 

Hussein adalah anak  mendi- 

ang Ismail Sirry Pasha, men 
teri pekerdjaan umum. 

Sebabnja Hilaly Pasha 
djatuh. 

Salah satu sebab maka  ka- 
b'ent Hilaly mengundurkan diri, 
ialah karena kabinet Mesir ta 
mendapati komplotan un 
merobohkannja. 

Demikianlah kata Farid Zaa- | 
louk, menteri negara 

urusan propaganda Tara 
binet Hilaly, ketika malam 
nin jbl. 

Diterangkannja, bahwa S8 
orang Mesir jang terkemuka — 
seorang diantaranja bersimpat 
dengan Partai Wafd — tela 
mengadakan hubungan dengan 
dutabesar Amerika Serikat 
tuk Mesir, Jefferson Caffery, 
dengan permintaan untuk beru: 
saha agar supaja kedudukan 

       

   
    
    

  

   
    

   

   

    

      
          

   
     

    

      

    
              

       

       

   

  

    

  

   
   

  

   

   

  

    
   

              

    

       

    
          

      
             

       
      

  

    

    

       

          

  

       

      

      

    

    

   

   

    
     
    

      

   

  

            
    

    

   
        

  

   

  

   

  

    
   

            

     

binet Hilaly ta' mapan Tata 
sanankan” 5 

Kesulitan? Ing: 
Mesir. 

Faarid | Zaalouk setor” 
menerangkan, bahwa £ 

    

    

   

  

   

  

sgeris 

     
         

   

  

Lee 

   

   
   

  

   

   

    

           

  

politik Mp 
diriannja: | 

Djuga | 
hadapi ket Wlitan2, 
merintah Inggeris j 
rang ini kutang banj- 
nja dalam parlemen, 
Zaalouk, Sel: 
desak supaja 
mentingkan 

dara daripad 

              

  

    
    

      

   

   

  

   

  

    

  

diperbesarkantja angkat.        
       

  

rat itu hanja 
rat beban sadja hagi su 
nasional Mesir. Ant. Rtr. 

Siapa para menterinja 
Pada saat terachir, pembeni': 

tuk kabinet Mesir Sirry Pasha,N 
kaharnja pada hari Senen ma- 

      

  

   
   

  

    

kan mem 

N 

“3 
IE 

  

lam jl. tak dapat mengumum- 
kan daftar nama? angg sun 
kabinetnja. 
aa kabar tak resmi, 

usein Sirry Pasha men hadapi | 
kesukaran? dalam Ne kurs 
si2 dalam negeri dan keuangan) | 
Ant. AFP, AN 

Tidak sanggu uga? 
Menurut berita kp ha 4 

achir semalam, P. M. Mesir baru 
Hussein Sirry Pasha : kemarin ' 
telah menjatakan dengan resmi 
kepada radja Farouk, bahwa ia 
tidak berhatsil membentuk Ka- 
binet baru. 

3 ADPOKAT WANITA | 
PERTAMA DI INDO: 

NESIA 
Djadi Kandidat-Notaris, 

Pada tg. 26 Djuni 1952 telah: 
lulus udjian dari Fakultet Hu 
kum dan Pengetahuan Masjaram | 

  

    

     

     

kat bagian Notariaat di Dias 
karta : w 

Nona Mr. Thung Goat Nto,| " 
nona Mr. Liem Djioe Lan da 
njonja Mr. Yap Hok Joe Nio. 

Dengan ini adalah untuk pe 

tama: kali di Indonesia tiga & 
porat Wanita berhasil lulus da 
lam udjian penghabisan mendja, 
di Kandidat Notaris. — Ant. 
    

K Kalau untuk resepsi2 resmi 
di Djakarta, Semarang dan: ko 2 
ta2 lain, Balaikota Surakarta sex | 
ring mengirimkan penari2 dari Y 
Sriwedari Gara menggem-bira 
kan para pengundjung tida 
mengherankan, 

Tapi untuk resepsi di Sema 
rang jang dihadliri oleh. Bung 
Karno berkengan dengan pem, 
bukaan Pantjalomba 
dulu itu, Balaikota 
mengiruhkan 

   

        

k Oa 1 
Su rakarta 

satu truck 
berisi babut (permadani), unt 

  

N
a
     purna, meriahkan ruangan resepsi “itu. 

 



   

OI usana PEMERINTAH 
| MEMULIHKAN KE. 

.AMANAN 
Sedjalan dengan ata 
pikiran DPR. 

“Sikap seksi pertahanan parle- 
men mengenai penjelesaian ke- 
amanan didaerah Sulawesi Se- 
latan, ntuk sementara waktu 
sdiam”, Apa jang dilakukan pe- 
mimpin angkatan perang dan 
pemerintah didaerah ini menge- 

n' nai pemulihan keamanan boleh 
o| dikata, sedjalan dengan alam 

hwa pildran Mean jaitu dalam 
, mem. hal 

Li Demiki- 

an banana Moh. Padang da- 
ri seksi pertahanan, tentang si- 

& 2 
. mengenai |   

sajian keamanan didaerah ini. 

lah bagaimanapun djuga pihak 
angkatan perang dapat memu- 
lihkan keamanan tapi kalau pe- | 
merintah sipil masih labiel tidak 
dapat diharapkan akan ketetap- 

| an adanja keamanan. 
Pemerintah sipil harus dikoor- 

dinir disegala lapangan untuk 
segera dapat mengoper tugas 

  
1 | pulihkan Sena demiki- 
Tan Moh. Pajang. — Ant. - 

   

anak? gerilja da- 

kap seksinja mengenai penjele- |. 

Ya menambahkan jang terpen- , 
ting dan harus diperhatikan ia- | 

militer didaerah jang sudah di- 

  

 KONPERENSI BESAR - 
SKA. 

| .Menurut pengumuman PBSB- : 
KA, urus Besar Serekat 

. Buruh Kereta Api dalam bulan 
i akan mengadakan kon- 

   
KA. ke TG akan Nana pr 

“dapat lebih mendalam  meme- 
tjahkan masalah2 
rah. 
Ketentuan tanggal San seng 

| pat konperensi tsb adalah sbb.: 
1. Djawa Tengah tanggal 4 

sjb 6 Djuli 1952 di Semarang: 
12. Djawa Barat ta: 
12 na 1g di Bogor: Ai lan 
wa" 115 s/b : 

  

  

  

       
Utara t: sa 3 sjb 51 ) 
di banten :.5. Sumatera Ba- 

| rat tanggal "3 sjb 11 Djuli 1952 
di Padang: 6. Sumatera Selatan 

tanggal 15 s/b 17 Djuti 1952 di    
Palembang: P3 

Tiap konperensi didahului de- 
ngan resepsi pada hari sebe- 
lum konperensi dimulai dan di- 
-achiri dengan rapat umum bu- 
ruh Ta Api. — Pant, 

Ia anee 

s4 ORANG APOTEKER 
BARU 

Kemarin dulu, telah diambil 
sumpahnja 54 orang pengikut 

"kursus apoteker jang telah Tulus 
dalam udjiannja terachir dan 
mereka akan segera mendjalan- 

.kan keahliannja.. 
Dalam udjian ini, ikut 80 

orang, tapi dinjatakan lulus 54 
orang “tersebut diatas, dari djum 
lah itu hanja ada 9 orang In- 

' donesia. — - Ant.   
  

Rp. 150. 000.- 
  

    

   
   
   

    
   
   

   
     

    

  

   
       

   

    

   
   
   

kembali. sbagai negara industri 
di Timur Djauh ini Tag akan 

rup: 1 saingan ang besar 
ipasar2 di Ta" bagi 

Ero opah at, diterangkan oleh 
Dr. “Werner Otto v. Hentig, bah- 
wa halnja memang demikian. 

: Tetapi dikemukakannja pula, 
gan nege- | bahwa “Djepang  memprodusir 

i BS #barang2 setjara massaal, se- 
Tg berpengharapan besar, | dang Djerman Barat mengada- 
wa bangsa Indonesia dalam | kan spesi isasi dalam membu- 
jang tidak terlampau la- jat: erkakiS2 dan alat2 jang'sa- 

ukan  ngat tinggi kwaliteitnja. Selain 
onomi itu Djerman Barat mempunjai 

-  kedudu Ma jang kuat sebagai 
Ez negeri 

3 

    
    betjak. 

katnja oleh karena pengertian 

  

$ memprodusir ba- 
2 chemis « an: Pena sn   

  

| Oleh karenanja perlu sekali 
"diadakan udjian bagi pengenda- 
ja betjak, atau .Gengan lain per- 
| kataan: pengemudi betjak harus 

mempunjai rijbewijs. 

  

SAMA cs Pa 
   

  

   
   

      

(0 Rentjana peraturan su- 
x | dah 1), th. disiapkan. 

Lebih “dangjut Miteranekan,. 

    

       

  

   

    

lintas. telah : membitjarakan hal | 

. fini dengan Pemerintah daerah, 
serta telah 15 tahun rentjana 

peraturan sematjam itu disiap- 
'kan untuk diadjukan kepada 
Dewan Penaana Rakjat un- 

     

    
   
    

tersebu t Bada bu- 
1 telah dapat mela-. 
“diri dari tahanan polisi 
aa membawa pda    

      

   
   

      

    

    
   

    

     

   
    

              

    

   
   
    
   

    

     

  

ntas Djawa. Naga telah me- 
mara pula adanja suatu 

peraturan sematjam itu, jang 
1 untuk seluruh Djawa 

Tengah. Berkenaan dengan itu 
aa, maksud ' dari Kepolisian 

tas - Surakarta untuk! 

  
  

: supaja ditunda dan me-' 
(nunggu adanja peraturan jang 

. dibuat oleh Inspeksi Lalu - lintas 
| Djawa Tengah itu. Akan tetapi 

R | sampai sekarang belum ada ke- 
“1 tentuannja, sedangkan keadaan 
“lalu-lintas di Solo telah sangat 

: membutuhkan adanja peraturan 
tata. 
0 Dengan keadaan jang demi- 
“kian, maka Kepala Polisi Lalu- 
| lintas di Surakarta telah men- 

" A.. “desak kepada Walikota, mengi- 
es ingat kebutuhan pada dewasa 
ae ini, dapatlah"rentjana peraturan 

— Jiang telah disiapkan itu diadju- 
Ha ada sidang D.P.R. dengan 

mendahului Propinsi. Karena 
menurut pendapatnja keadaan 

| Talu-lintas Gimasing2 kota tidak 
j 5 sama, Gjadi untuk mengadakan 

Sa berapa Orang Tag ani peraturan jang satu tentang hal- 
2 BI agak tidak tepat. 

: berandapst 3 bk. 8.000 - pengemudi 
ahwa, Beianekapana, itu me- | betjak harus diudji. 

kan p o dan | «Di terangkan, bahwa seluruh 
' bila iperiksa ternjata | kota Surakarta mempunjai Ik. 
tidak bersalah, mereka tentu se- | 4.000 betjak, jang berarti djum- 

  

. Mareka sea Aa or z- 
Png mna SOk- ang?   

    
    
     

   
       

   

    

   

  

   

        

Hal ini disebabkan banjaknja ketjelakaan? antara 
Gengan kendaraan jang tak bermotor lainnja, jang pada hake- 

ukan rentjananja key 

utk perbaikan 
Talulintas 

Pekan pengemudi kendarakan tak 
bermotor supaja lekas disjahkan D.P.R. 

(Dari pembantu ,K.R? sendiri). 

EPALA Polisi bagian Lalu-lintas di Surakarta menjatakan 
N bahwa kini telah mendesak tentang adanja peraturan pe- 

La MAN (kendaraan tak bermotor, terutama bagi pengemudi? 

betjak 

tentang peraturan? lalulintas 

pada pengendara betjak masih banjak jang kurang sekali, 

Gikit 8.000 orang. Maka untuk 
dapat melaksanakan pemberian 
rijbewijs bagi mereka itu mem- 

butuhkan waktu jang lama. 
Pertama-tama direntjanakan 

untuk memberi penerangan me- 
ngenai lalu-lintas kepada mere- 
ka setjara berangsur-angsur se- 

belum menempuh udjian jang di 
maksud. Dengan kurangnja te- 
naga “untuk keperluan itu, di 
kirakan tiap hari hanja dapat 
memberikan. peladjaran2  (se- 

“tjara kursus/pererangan sing- 
kat) Ik. 50 orang sadja. Dapat 
Gibajangkan, djumlah 8.00 pe- 

— ngemudi betjak itu berapa bu- 

lan fihak Kepolisian Lalu-lintas 

dapat menjelesaikannja itu... 
Rp. 150.0090.— untuk 
perbaikan lalu-lintas. 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa fihak atasan telah menje- 

tudjui rentjana beaja sebanjak 

Rp. 150.000,— guna perbaikan 
lalu-lintas untuk kota Surakar- 
ta. Maksud dari perbaikan 
antara lain akan mendjadikan 
Gjalan besar Overste Slamet Ri- 
jadi (dari Gladag — Purwosari 
dan djalan dari Pasarbesar — 
Mesen) didjadikan ,,djalan se- 
belah-menjebelah” ,,twee stro- 

ken verkeer), dengan memberi- 
“kan ,,paku2” besar serta garis2 
putih ditengah2 djalan itu. Se- 
lain itu memperbanjak ,,bake- 

| ning” (tanda2 lalu-lintas) untuk 
mempermudah djalannja lalu- 

lintas jang teratur. - 

Maksud semula djalan2s itu 

akan didjadikan ,,snel verkeer” 
ditengah dan ,langzaam vers 
keer” dikanan-kiri, akan tetapi 

dengan masih adarja railbaan 
disepandjang djalan Slamet Ri-' 
jadi. dan djuga mengingat  le- 
barnja djalan dibanding dengan ' 
ramainja lalu-lintas tak dapat 

disesuaikan, hal jang sedemiki- 
an tak dapat dilaksanakan. 

Tentang maksud pemindahan 
railbaan sebagai pernah dikahar- 
kan, hingga sekarang belum ada 

penjelesaian lebih landjut de-     

      

   

| ang ana. Ant. : Ta lah 5 apa neng se- ngan fihak D:K:A., 

  
Panu      

  

      

     
   

  

    

  

   
   

| antaranja Dana KA 
perkebunan2 di Priangan. & 

Untuk tahun 1952 ini S.P.K. 
“Negeri: Surakarta mengusulkan 
24 anak untuk bagian bimbing- 
“an, perawatan dan. penjuluhan 
sosial, dengan mengambil dian- 

| | tara murid2 jang tjakap, aktief 
serta perpendikan baik. —DW. 

PEMBELIAN PADI 
DI SURAKART A 

Aa Mana ing Ma 3019 
dari sOjat 

Dari fihak jang pelshggkutah 
didapat an “bahwa 

| pembeli padi untuk daerah 
Karesidenan Surakarta - hingga 
“dewasa ini baru dapat melaksa- 

1 nakan pembelian ' sedjumlah 
. 3004 dari “Gjatah” (djumlah 

#| ketentuan) sebanjak 23.700 ton 
4 dari Seluruh daerah Surakarta. 

intara 3074 dari ajumlah tsb. | 
itupun baru 1597 sadja jg sudah | 
dapat disetorkan pada tempat 
penggilingan, karena kesulitan? 
mengenai pengangkutin. 
“Lebih ' landjut diterangkan 

bahwa @jumlah uang jang dise- 
(| diakan “untuk pembelian padi 

ja seluruh daerah Sfirakarta  se- 
pengalaman | besar Rp. 6— djuta, terlambat 

. banjak hata diterimanya, ebi pada @ehir | 

-serta | 

  
   

  

   
    

  

   

  

     
     

    
    
   

  

   
   
   

  

   

  

   
   

  

   
   

3 

Tulus. agar : 
nei ada 2 

  
  

  

    

    

  

“ tiap2 daerah Eksplotasi, agar 

al 10 sy! 

itu 

      

  

srdja-sama 

   

    

    

" baru timbul, 

Dae maa, , 

irik day peristiwa pe- 

      

   

i Yatu baru2 in, Mata 
kannja, bahwa hal itu menim-. 

kan makin -gentingnja sua- 
sana. Keadaan dunia sekarang 

' diliputi oleh mendung gelap. 
“Apakah dalam keadaan sedemi- 
kian itu negara2 jang saling 
berhadapan dari kedua blok itu 
sudah berani memasuki api pe- 
perangan oleh pembitjara dinja- 

takan: belum sampai sa'atnja. 
Masing2- “kekuatan raksasa itu 
masih melihat2 sampai dimana 
kekuatan mereka itu sebenar- 
nja. Selain mereka itu memper- 
hitungkan soal kekuatan sendja- 
ta, djuga memperhitungkan un- 
tung ruginja. Djika tidak jakin 
akan menang dalam peperangan 

belumlah akan terdjadi perang 
dunia III, 
Menurut S. Mangunsarkoro 

peristiwa Yalu itu hanja meru- 
pakan bulan2an, dan untuk me- 
lihat bagaimanakah reaksi nan- 
tinja. « 

Terhadap Dewan Pasifik jg 
disodorkan oleh pihak Amerika 
dinjatakannja, hendaknja Indo- 
nesia lebih djauh melihatnja, 
dan tetap memegang teguh poli- 
tik bebasnja. Dalam ini Indone- 
sia harus lebih aktip. Bagi In- 
donesia jang perlu dipentingkan 
ialah terlaksananja kerdja-sama 

antara negara2 Asia Tenggara. 
Sedikit banjak negara2 itu 

mempunjai kedudukan sama, 

masing2 masih memperdjuang- 
kan kemerdekaannja. Hal itu 

perlu dilaksanakan untuk men- 
djaga terseretnja dalam salah 
satu blok. 

Industrialisasi Indonesia 

Dalam menghadapi suasana 

Asia achir2 ini Indonesia harus 
memperkuat diri, serta untuk 
dapat menjelengarakan kebutu- 
han sendiri dengan djalan indus- 
trialisasi, Dengan terlaksananja | 
industrialisasi Indonesia diharap 
kan akan dapat tetap berdiri di | 
tengah2 pertentangan dari ke- | 
dua kekuatan asing jg kini pe- 
gang peranan penting dalam | 

pergolakan internasional. Me 
ngapa Denemarken tetap dapat ' 
mendjaga | 'kenetralannja selama 
per -Gunia HL, ialah karena 
negeri itu sudah Hita “mempu " 
njaj industri. 

Selandjutnja untuk tetap In- 
donesia mendjalankan politik- 
bebasnja, maka tempat2 seperti 
Moskow dan Peking perlu sege- 
ra di-isi, ditempatkan seorang 

dutanja. Dalam “hubungan ini 
S. Mangunsarkoro menjatakan, 

bahwa selama S. Mangunsarkoro 
ada. di Djakarta baru2 ini me- 

mang terdapat suara2 baik di- 
kalangan kaum kiri maupun di- 

kalangan lain jang menghendaki 

S. Mangunsarkoro ditempatkan 
di Peking sebagai duta. 

Menurut S. Mangunsarkoro 

selama di Djakarta dari pihak 
kaum kiri ada jang menanjakan 

kepadanja kapan dia berangkat 
ke Moskow menduduki djabatan 

duta. 
Dari kalangan Dewan Partai 

P.N.I. jang dewasa ini lebih be- 

sar bertanggung djawab atas 

KONPERENSI PAMONG 
PRADJA 

Kemarin, di Bandung telah di- 
Iangsungkan konperensi dinas 
antara gubernur Djawa Barat, 
anggauta2 dewan pemerintahan 
daerahspropinsi dan bupati? se- 
luruh Djawa Barat. 

Konperensi ini, dihadliri in- 
spektur kepala2 djawatan jang 
telah diperbantukan kepada pro- 
pinsi. 

Atjara konperensi itu, ialah 

memperbintjangkan hasil2 dari 
konperensi gubernur2 seluruh 
Indonesia dengan menteri Da- 
lam Negeri dan pembesar2 -pe- 

  

    
WILAJAH DJAWA - TENGAH | 

sigrantah pusat baru2 ini, - Ant. 

  

  

| daerah Klaten jang diharapkan 
« | dapat lebih banjak dari lain da- 

'banjak mengurangi 

nakan semula. 

bahwa djumlah Rp. 6 djuta itu, 
untuk tiap2 Kabupaten disedia- 
kan Rp. 1.-— djuta guna pem- 
belian padi tersebut. 

KLATEN 
ENAM 

arga bana Rep akan menga- 

ban April jl. Maka pembelian 
padi tidak dapat sebanjak jang 
diharapkan, disebabkan an 
panen sudah lalu. 

“ Terutama pembelian padi dari 

erah, dengan kelambatan pene- 
rimaan uang tersebut sedikit 

banjaknja 
pembelian jang telah direntja- 

Tentang ,irichtsprijs” dari Pe- 

merintah ternjata tidak banjak 
terpautnja dengan harga padi 
pada umumnja, sehingiga pem- 

belian padi itu meskipun bagai- 

mana, djuga dapat dikata lan- 
tjar djalannja. 

Perlu  kiranja   diterangkan, 

— (Kor). 

TAMAN - SISWA 30 TH. 
“Pada tanggal 3 Dijilhi ini ketu- 

gal 2 Djuli murid2 Taman De- 

  

dakan perajaan . berhubung 
umur perguruan itu telah ge- 
nap 30 tahun. Disamping itu 
djuga akan memperingati berdi- 
rinja Taman-Siswa ' tjab. Kla- 

ten genap 2 tahun. Pada, tang- 

wasa mengadakan pawai keli- 
ling kota. Pada esok harinja ke- 
luarga perguruan mengundang 
para petjinta Taman-Siswa ber- 
tempat digedung bioskop untuk 
menjaksfkan pelbagai kesenian 
jang dihidangkan oleh Hana mu- 

Tn S. MANGUNSARKORO : 

#kan S. 

negara-negara 
2 NA TA Asia Tenggara perlu 
| dilaksanakan 

MANGU NSARKORO menjatakan kepada K. R. sekitar 
'a suasana Asia achir? ini, bahwa 

bukan selalu hanja mengadakan reaksi terhadap tiap ada peris- 
Indonesia perlu aktip dalam menghadapi 

penting bagi Indonesia 

Pemerintahan Wilopo, sudah ada 

pembitjaraan sekitar penudjuk- 

duta di Peking. 
Bila Kabinet sekarang ini me- 

mutuskan S. Mangunsarkoro utk 

memegang djabatan itu, maka 
sikap Dewan Partai P.N.I. tidak 
ada lain dari menjetudjui. 

“ Atas pertanjaan dinjatakan- 
nja, bahwa dirinja sendiri akan 
menjerahkan atas keputusan 

tersebut diatas. 

DINAS PENERBANGAN 
KLM KE INDONESIA 

TERHENTI 
Sebagai akibat dari pemo- 

gokan buruh industri bensin di 
Amerika Serikat, maka dinas 
penerbangan KLM ke Indonesia 
untuk sementara terhenti. Dari 

pihak KLM didapat keterangan, 

  

djadi baik lagi maka dapat di- 
harapkan achir bulan ini perhu- 
bungan udara itu akan dapat 
dibuka kembali. 

Berhubung dengan pember- 
hentian itu, maka pos udara 
KLM jang untuk Indonesia pa- 
da waktu ini datangnja tidak 
pasti. 

  

  
4 

ng ke-89, — ANP 

HALAMAN 2 

  

    

TAMAN: SISWA KELU- 
ARKAN BUKU PERI- 

  

  

PENGADILAN AGAMA 
MULAI BERSIDANG 

Setelah beristirahat selama 
bulan Romadhon, maka mu- 
lai tg. 7-7-1952 jad. Pengadilan 
Agama di Jogjakarta akan per- 
sidang kembali tiap minggu ti- 
ga kali seperti pada tahun jang 
sudah2. Selama mengaso itu 
telah tertjatat Ik. 70 orang jang 
selekas mungkin diselesaikan 
perkaranja (tuntutannja).     

Mangunsarkoro sebagai : 

bahwa djika situasi telah men- ' 

  S Orang mesum" Ter Keradjamir Nodrwery 
kiri, Pangeran pati Olaf, Radja Haakon VII dan pangeran. Ha- 
rata. Perlu diketahui, bahwa pada tg. 4 Agustus jad. radja Haa- 
kon VII akan pr exe. gl ah peringatan hari mang tahunnja 

“Lain dari pada itu didapat ke- 
terangan djuga, bahwa. sidang 
Pengadilan Agama di Kabupa- 
ter2 jang dikerdjakan tiap bu- 
lan sekali telah ditetapkan dju- 
ga ialah pada tg. 10-7-52 di 
Kab. Wonosari dan pada tg. 17 
di Kab. Kulonprogo. Sedang un- 
tuk Kab. Bantul dan Sleman di- 
ajadikan satu dgn Kotapradja. 

PEGAWAI DJAW. PER- 
BURUHAN DISUMPAH: 
Baru2 ini bertempat dikantor- 

I nja telah disumpah 9 orang pe- 
' gawai dari Djawatan Perburu- 
han Daerah Jogjakarta jang di- 
anggap mempunjai 
pertanggungan djawab penting. 

sdr. Prodjolalita selaku Kepala 
Djawatan tersebut dan dibawah 
pimpinan Kjai R. Afandi Peng- 

| hulu Kotapradja. 

Diantara jang disumbah itu 
ialah R. Mardjuki, Kepala Bag. 
Perburuhan, Reksokardijo, Ke- 
pala Bag. Penempatan Tenaga, 
Sastrokardijo, Kepala Tata Usa. 
ha dan Wasito, Kepala Bag. 
Perselisihan Buruh. 

Perlu. diterangkan, bahwa di- 
antara mereka. (dua orang) itu 
disumpah setjara Kristen,   

  

kanan kes 

  

  

ibunja bekerdja. 

Persiapan dan 

pertjobaan, 
Dinjatakan selandjutnja," bah- 

wa sebagai persiapan kini 'se- 

dang ditjari bahan2 dan pen- 

Gapat2 dari. kalangan buruh 
sendiri tentang maksud itu se- 

dangkan untuk pertjobaan djika 

memang dapat dibuka, akan di- 

tjari tempat jang sekiranja da- 
pat terlaksana. 

Menurut 'pendapatnja akan 
ditjari suatu daerah Kemantren 

dalam kota jang terdapat ba- 

njak penduduknja kaum buruh 

wanita jang mempunjai kanak- 

kanak jang sekira dapat di- 

rawat atau dititipkan di Rumah 

Penitipan itu selama  ibunja 
bekerdja. Djuga dapat dirawat 
kanak2 jg hanja tinggal mem- | 

punjai ajah, 

Tentang tenaga2 perawat dju- 
ga harus diusahakan sedemiki- 

  

Mengingat, bahwa  majoor 
palsu tsb telah mendjalankan 
romja sedjak th, 1950, maka 
kemungkinan besar banjak se- 
kali orang2 jang telah djatuh 

mendjadi korban karena tipu 
dajanja, terutama diluar Klaten. 
Bukti2 penipuan dalam daerah 
Klaten telah ditangan C.P.M. — 
(KR) 

MAGELANG 

  

Rumah penitipan kanak2 
utk buruh akan dibuka 

EPALA Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Jogja- 
K karta Prodjolalito menerangkan kepada kita, bahwa kini 

oleh Djawatannja sedang diadakan persiapan? dan penjelidi- 
kan2 sekitar kemungkinan? dapat dibukanja Perumahan Pe- 
nitipan Kanak? kaum buruh jang dianggap perlu, terutama 
bagi kanak2 jang mungkin djadi terlantar djika ditinggal 

ran rupa sehingga kanak2 itu 

tidak 'mempunjai rasa asing 
dalam rumah2 perawatan atau 

penitipan itu. 
Di luar negeri 

sudah umum. 
Rumah2 ' Penitipan Kanak2 

itu diluar negeri terutama di- 

hegeri2 jang sudah madju telah 

mendjadi Kebiasaan dan didiri- 

kan bukan oleh Pemerintah, 

tetapi oleh kaum  pengusaha2 

sendiri dimana banjak kaum 
buruh wanitanja bekerdja. ' 

Indonesia sampai sekarang   

  INGIN MENDJADI 

PERWIRA ALRI   ridk.— (K.R). 
Berkenaan dengan pengumu- 

man Markas Besar Angkatan   
MAJOR PALSU DI- 

TANGKAP 
Atas kegiatan CPM sectie 472 

Klaten maka kini seorang ma- 
joor palsu bernama S, telah di- 
tangkap dirumahnja di Ketan- 

“dan ketika ia baru 
keluarganja. 

gunakan tanda pangkat majoor 
infanterie dan surat2 dari Ang- 
katan Perang jang Palsu, ia 
berhasil mengadakan penipuan2 
jang tak sedikit djumlahnja, 

menengok 
Dengan memper- 

| tan Laut, dari Djawatan Pene- 

.rangan Staf ALRI didapat ka- | 

Laut jang memanggil para pe- 
muda terpeladjar untuk masuk 
sebagai tjalon perwira Angka-   
bar, bahwa kini Ik. 800 orang te- | 

lah mendaftarkan diri, Mereka 
kebanjakan adalah dari Ban- | 

dung, Jogja, Surabaja, Solo, Se- 
marang “dan Djakarta, - dan 

mungkin. pula masih menjusul 
pemuda2 dari kota2 lainnja jg 
ada SMA-nja, djuga dari luar 
Djawa, 

Panggilan untuk rombongan 
kedua, tg. 17-7 jg akan datang. 

  

- diadakan. ,,sedekah 

  

belum ada dan Jogjakarta mem- 

beranikan diri untuk mentjoba 

karena dipandang keadaan soal2 

perburuhan didaerah ini tidak 
banjak mengalami  kesulitan2 

sehingga untuk penjelenggara- 
annja rumah penitipan itu 
mungkin dapat terlaksana. De- 
mikian Prodjolalito. 

Udjian akan diadakan di Ma- 
gelang. — Ant, 

SEMARANG 

—. LUKISAN2 OTTO 
  

DJAYAJAGUS DJAYA 
Dipamerkan di Sema- 

rang. 

Pelukis2 Indonesia — bersau- 
dara Otto Djaya dan Agus Dja- 

ya, jang dalam perlombaan se- 
m lukis di Monte Carid bebera- 

pa tahun jang lalu pernah men- 

dapat hadiah pertama ,,Premie- 
re. Mentior Honorable”, tanggal 
2-1, akan ' mulai mengadakan 
pameran gambar? hasil tjipta- 

annja di Semarang selama 4 ha- 
ri. Hatsilvja diperuntukkan 
PMI. — Ant. 

DJEPARA 

SEDEKAH LAUT 
Di pelabuhan Djepara telah 

laut” jang 
diusahakan oleh Persatuan Ko- 
perasi Perikanan Djepara. Ke- 
marin diadakan perlombaan2 di- 
antaranja, berenang, “berkaj 

  

menghias perahu dan lain2-nja, 
,Sedekah ini adalah jg tera- 

mai.   

Penjumpahan dilakukan dimuka 

SEN 

tugas dan | 

NGATAN 30 TAHUN 
BERDIRINJA 

Konperensi pers. jg diseleng- 
Igarakan oleh Panitya Peringa- 
tan 380 tahun berdirinja Taman 
Siswa kemarin malam meridapat 

kundjungan pula dari Ki Hadjar 
Dewantara, meski Bapak Taman 

Siswa ini sedang agak tergang- 
gu kesehatannja. 

Pertemuan tersebut diadakan 

dalam salah suatu ruangan dari 

kompleks perguruan ' Taman 

Siswa jang  keadaannja tidak 
kalah dgn sekolah “Pemerintah. 

Setelah diadakan “tanja' dja- 
wab selama 2 setengah djam ke- 

mudian diedarkan buku peringa- 
tan 30 tahun berdirinja Taman- 
Siswa jang ditulis oleh sdr. Sa- 
joga, Sariswara dalam Taman 
Siswa karangan sdr. Sindusa- 
warno, Permainan Kanak? se- 

bagai alat Pendidikan oleh sdr. 
S, Hadisukatno, Azas dan Dasar 
Taman Madya oleh Ki Hadjar 
Dewantara, dan pendidikan ke- 
senian dalam Taman Madya 
jang digubah dari' pertjakapan 
sdr2 S. Sindusiswara dan S. Su 
'ajojono. 

Hasil konperensi pers tersebut 
diatas akan dimuat besok. 

SB DJAWATAN PER- 
BURUHAN 

Tuntut segera pindahnja 

Kepala Djawatan 

buruhan. 
Rapat. pleno Sarekat Buruh 

| Djawatan Perburuhan Daerah 
Istimewa Jogjakarta tanggal 27 
Djuni jl telah memutuskan : 

1. Tegak berdiri dibelakang 
tuntutan Dewan Pimpinan Ga- 
bungan SB Pem. Daerah Istime- 
wa Jogjakarta tgl, il Djuni jl. 

2. Segera dilaksanakannja tun 
tutan tersebut, jalah dengan 
segera. dipindahkannja Kepala 
Djawatan dan Kepala Bagian 
Gerakan Buruh. 

3. Djika sampai achir bulan 
Djuli 1952 belum ada penjelesai- 
an, maka SB Djawatan Perbu- 
ruhan Daerah Istimewa Jogja- 
karta menentukan sikap lebih 
landjut dan menanggung segala 
konsekwensinja, 

Putusan itu diambil 
mengadakan 'tindjauar menge- 
nai kekeruhan di Djawatan Per- 
buruhan Daerah sedalam2- nja 
dan mengingat perlu segera ada- 
nja penjelesaian jang bidjaksana 
guna kepentingan Pem. Daerah. 

P.I.B.I. MINTA HUKUM 
PERKAWINAN 

Rapat -anggauta Persatuan 
Isteri Buruh Indonesia jang 
diketuai oleh Nj. Sardjono baru2 
ini telah Maba! keputusan 
a.l. mengirimkan surat kepada 
Parlemen dan Kementerian Uru- 
san Pegawai dimintakan, agar 
supaja diadakannja hukum per- 
kawinan jang dapat melindungi 
hak2 dan nasib wanita pada 

  

    
kumumnja, dan. diadakan, peratu- 
ran jang tersendiri jang melin- 
dungi nasib isteri Pegawai, baik 
selama masih mendjadi isteri 
maupun sesudahnja tidak men- 
djadi isteri Pegawai, terutama 
jang mengenai hak pensiun. 

Andaikata ada pertjeraian an- 
tara suami dan isteri hendaknja 

“diadakan perlindungan atau dja- 
minan terhadap isteri jang telah 
ditjerai tadi, jang telah lama 
ikut berdjasa. Bekas suami 
hendaknja harus masih tetap 
mendjamin kepada isterinja jg 
telah setia terhadap bekas sua- 
minja. Selama isterinja belum 
kawin, hendaknja masih men- 
djadi tanggungan bekas suami- 
nja. dengan menerima pula 
pensiun. Djanganlah hak? itu 
diterimakan kepada or ang jang 
tidak ikut apa2. Demikian isi 
surat jang disampaikan itu. 

HASIL UDJIAN TEI 
LEGRAAF D.K.A. 

Sedjak tg. 26 sjd 30-6 Jl. di- 
gudang stasiun besar Jogja te- 
lah dilangsungkan “udjian LI, 
udjian telegraaf dinas D.K. A. 

Diantara 54 orang jang me- 
ngikuti udjian tadi jang lulus 
ada 20 orang. Mereka jang ti- 
dak Julus dim udjian tsb ma- 
sih diberi kesempatan untuk 
beladjar lagi dan ada kemung- 
kinan akan diudji kembali. 
Mereka jang lulus udjian L I 

sdr.2 Ratman, Dawam, Samindu, 
Sudono, Sandiman, Sutantio, 
Bagong, Subadi, Sukino, Suko- 
tjo, Suseno, Sumantio, Basuki, 
Sudirman, Sagi, Sadi, Suharto, 
Mukri Supratno dan Slamet. 

KURSUS DJW. PERI- 
KANAN DARAT 

BERACHIR 
Bertempat dikantor Djaw. Pe. 

rikanan Darat Muntilan pada 
tg. 30-6 jl. telah dilangsungkan 
pemberian idjazah kepada 25 
orang jang mengikuti kursus 
tersebut. Perlu diterangkan, 
bahwa pengikut kursus tadi se- 
mua ada 27 orang, dan terdiri   dari aplikasi mantri perikanan 
seluruh Indenesia. 

Kursus perikanan darat di 
Muntilan diadakan di Balai Pen- 
didikan Perikanan Darat untuk 
4 bulan lamanja. 

Dua orang jang tidak lulus 
adalah mereka jang dari Su- 
matera dan Djawa Barat. 

  

Tontonan malam ini : 
RAHAYU: Train of Events”, 

Valerie Hobson, Jack War- 
ner. 

LUXOR: ,,Too Late For Tears” 
Lizabeth Scott, Don De 

Fore. 

INDRA: One “Way 
Martha Yoren, 
son. 

SOBOHA.RSONO: 
John Wayne. 

SENI SONO : ,Naugthay Nine. 

Sweet", 
James Mar- 

,Stampede”,     ties” Bud Abbott Lou Cos- 
tella. 

REX: The Desert Hawk”, Gil- 
hert Roland, Mona Maris, 
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- 

: anita 'fihak 

. “tjampur tangan djuga. Magarut 
“suara2 Ke na 

Pai di Phone na at 
. di Amerika... » 

- Inggeris dan Perantji 

na umumnja fihu 

nang dan dapat 1 NN 
gondol . ,tjelina- dalan 

Bana belah mendug 
“nja! Pertempuran it ebi 
.rapa tempat begitu hebat 
seru, sehingga " menjeba 
kerusakan 

wa wanita 

  

giannja. 

,Panty-raid-itis” jang Kg: 5 
"aneh ini sudah mendjaldh dit 
banjak universitet2 di Ameri- | | 
ka. Para ahli pendidikan pusing 
kepala memikirkan hal ini ka- 

“rena didalam pers sudah banjak 
dimuat kritik dan serangan jg 2 

Beberapa " pengurus | « tadjam2. 
perguruan tinggi sudah me- 
ngambil tindakan pula derg an 
memetjat “beberapa 'r S 
dari universitetnja. Ma. 

    

penjakit : 

tjam. Ada .   
dan nafsu tadi mentjari djal 
keluar, lalu r 1 

“mana aa Ha AB. 
dari universitet2 . . Amerika 3 
Ta Mena Naan 

Tetapi perhatian umum 
bagan pangan “aneh 

ristiwa jang lebih Tana 
itu penandatanganan pe 

djian dengan Peni : 

en Dana, “em 

terbang ke Bonn 

“'ma-sama dengar Rober 
man dari Perant 
Eden dari Ingger 
Adenauer dari Djerm 
nandatangani £ . 

kotanja, Bonn. 

Saat jang bersedj 
sadja bagi Er 

k 

  

itu, tidak peri 
mi terangkan 
tu “surat2 Kk 

memberitak 
- djang lebar. : 

  

| Baik kami kabarkan tentang | 
(reaksi kaum politisi ( 
' Amerika sadja, Pada 
pers senang bahwa, politi 

   

      

   
    
     

      

tu telah di 
. sampai beribu-ribu. da P3 kara: : 

  

    

           

     

    
   

              

        

    

   

  

   

  

   
    
     

   
      
    

   

  

: agak sangsi dan me- 
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ras Darmo den 
Diadi 

  

    

  

    

   
   

   

    

    “rika terhadap La “Barat! 
ag Har men ne- | 

  

    

    

rapa deradjat. 

1 renang: , 

«| rintah 
: membersihkan sarang kaum ge- 

t demikian komunike tentara Bur- 
| ma pada malam Selasa. 

'hah- 
| wa 24 buah barak dan 28 buah 
kemah dalam markas besar ge- 
rilja daerah tersebut telah dapat. 

| 27 orang gerilja mendapat luka2 
CN | dan 7 orang lagi tertawan. Di- | 

| katakan bahwa sedjumlah besar | 

| dirampas. 

| sementara itu pasukan? pem 

| 6 orang gerilj Tana komu- 
Ma Pt 5 1 kesulitan Lea Na jang dihadapi 

j bahwa kundjungannja Ke Tehe- 

“ajak hasil dan tak lama lagi, 
| kapal2 pengangkut minjaklah akan membandjiri teluk Iran. 

      

1 “akan menjediakan tjukup ahli2 

: dajuga melandjutkan 'pembitja- 
raan n 
    

suara |“    
   
           

  

u- Djermania jang diidam-idamkan   
mengantarkan tc an kerumah saja, lalu 
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  $ angin 
tem ratur un ibe 

E aa “ar Chicago 
   

       

    

dg Naa, 
temperatur hanja turun 
20F dan sesudah. 2 djam | 

temperatur Na “H 
mbali, — Ant. Masa       

— KEGIATAN P MERIN- 
2. TAH BL IRMA 

: Heropargjakinn sarang 

Setelah Pte gerakan 
selama 20 hari pasukan2 peme- 

Burma telah 'berhasil 

  

  
rilja sepandjang sungai. Sittang 
dalam daerah, jang terletak | 
109 mil sebelah Timur 

Diumumkan selandjutnja 

dihantjurkan. 
35 Orang gerilja telah tewas, 

sendjata dan mesiu telah sanak : 

Di Pyu dalam sektor Tourgoo 

rintah telah dapat aa   nike tersebut. — 

  

Kapal2 | pen 
nj: ak EPIM" 

  

   

   

  

Clark, supaja kelak 

1 minggu. — ANP. 

  

       berusia 48 tahun 
. berhasil Dengan pesawat terbangnja jang hanja mem- 

p sebuah motor menjeberanig diatas Laut Atlantik sebelah 
#lutara dengan mendarat di pulau2 Hebriden, 

Ii Groenland dan Ijsland. Pergjaanan imi dilakukan dalam waktu 
New Foundland, 

2 

Yoshida chawatir kerangarii thd 
3 Yalu dibalas 

' Dengan serangan terhadap Djepang at 
Ne keterangan kalangan jang mengetahui di Tokyo 

pada hari Senin jl, PM Djepang Shigeru Yoshida achir2 
ini menjatakan kechawatiran pemerintah Djepang kepada pa- 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa Clark mendjawab Yoshida 

| | dengan pernjataan - bahwa ke- 
chawatirannja tadi tidak berala- 
san dan bahwa Yoshida berusa- 
ha mendapat djaminan dari 

Djepang 
diberitahukan terlebih dahulu, 
tentang keputusan2 jang mung- 
kin akan mengenai Djepang. 

Radio Moskow: ,,Ame- 

rika memperluas dae- 

rah peperangan”. : 

Radio Moskow hari Senin jl. 
menjiarkan berita jang dikutip- 

inja dari kantor berita. Uta- 
ra, jang mengatakan bahwa 

& 

'gangkut mi- 
segera ban- 

teluk Iran 
MEKTUR and 'Kongsi minjak Talia: ,EPIM” 

- 44. Prager pada hari “Senin jang Jala “totah menemui P.M.' 
Iran Moh. Mossadegh. Kalangan pemerintah Iran mengatakan, | 

Dr. Hans | ' 

bahwa Prager Genangan melaksanakan semua pasal jang 
telah : 

  

10 tahun jang telah ditanda. 
tangani bulan Pebruari jang lalu, diantara EPIM dan n Kongsi 

. minjak nasional Iran. 

“Kepada UP Giftakins. 

serta perundingannja dgn 
emerintah Iran membawa ba- 

Sementara itu, menurut kabar 

F belum dibenarkan Prager 
djan « djikan pula  firmanja 

tehnik asing bagi kongsi munjak 
nasional Iran. 

Selain itu, “Mossadegh djuga 
Babattia duta Polandia di Te- f 

| beran jang menurut kabar 
23 5 

  

ereka mengenai pendju- 
1 minjak. 
ager adalah jg men-charter: 

n | Kapal pengangkut minjak. 

  

  

P. gaimanapun djuga ternja- 

E lah pada waktu ini persatuan 
       

fihak belum bisa tertja- 
alahan sebaliknja jang 

are pepetjahan dan permu- 
: 'Perang-din, menghebat 

lagi. Mudah & sadahan »perang - 
panas” tidak meletus oleh ka- 
Kena! 

Binani 

  

   
   

  

   
     
   

  

   
      

  

  
    

    

gka rumah tema Na 

djalan raja Gimu- 
at, dibatasi oleh 

  

1 orang Bea Kana 
Vali Kota, meskipun da- 

oal2 prive, akan lekas 
akmur dia. Begitu djuga Mas 

3 g jang setjara kebetulan 
tenerima Bapak Residen baru, 
Gan $ See sendi- 

- Sebagai diketahui, “di Aden, 
sementara menunggu keputusan 
perkaranja dari pengadilan se- 

tempat jang diadjukan kongsi 
minjak Inggeris AIOC jang 
mengatakan, bahwa minjak jg 
diangkut kapal Rose Mary itu, 

adalah miliknja. — Ant. UP. 

"SIAPA ORANG TER- 
BESAR DIDUNIA ?"- 

Widred Burchett, koresponden 
harian Perantjis ,,Paris Soir” 
(kiri) jang achir2 ini menanjai 
serdadu2 Amerika jang mering- 
kuk dalam perkemahan tawa- 

nan perang di Korea Utara, 

  

berpendapat. bahwa serdadu2 

Amerika ,,rendah sekali taraf 

pengetahuannja”. 
Ia adjukan 15 matjam  per- 

tanjaan, jang sesungguhnja tak 
berapa sulit. Satu diantaranja 

ialah : ,,Siapa orang jang ter- 

besar diseluruh dunia?” 

Dari 23 serdadu, 8 tidak mem- 
punjai pendapat, 5 orang men- 
djawab ,,Ajah saja” dan 2 orang 

tulis ,/Iron Stein” (jang dimak- 

sudkannja ialah Prof. Einstein) 
karena pandai sekali menjele- 

saikan soal2 'ilmu pasti”. — 
Ant. UP, 

  

Tapi isteri saja tidak mau 

tinggal diam! Makin lama rasa 
irihatinja pada keluarga Mas 
Darmo diseberang djalan itu 

| makim tebal. Tiap2 ada kesem- 
pattim mendjelekkan njonja Dar- 
mo, dihamburkannja belaka. Te- 
ngah kami  duduk2 diberanda 
muka membatja koran, isteri sa- 
ja sebentar-sebentar ' meman- 
dang kesekerang dijalan. mesihat 
rumah Mas Darmo, selain iste- 
ri saja bilang: ..Njonja Darmo 
itu pemboros, pelagak, kema- 
ju, a-sosial”, Demikianlah tjela- 

an isteri saja senantiasa, kalau 
sedang .ngrasani” njonja Dar- 

- | aa. Hakekatnjag isteri saja “i- 
hari melihat kemewahan hidun 
keluarga Mas barmo. 

Dan irihati - itu memuntjak 

tinggi ketika pada suatu hari 
kelihatan mobil Ford Sedan mo- 
del baru berhenti dimuka ru-   

    
   

  

    

Itu saja safe Sak Oris 
Pra saja ketjil harus @i- 
ti lagi dengan momong 4 
Kg isteri dam seorang lagi 
saja jang sudah tua. Seba- 

.Mas Darmo anaknja ha- 
gadjinja lipat 3 kali 
saja, dam belakangan 

ubah makmur. lagi kare- 
mendjadi orang kepertjajaan 
ak Residen. sekah lagi saja 

    

  

  ikan: biar saja tak boleh 
ati pada mas Darmo,   

mah Mas Darmo. Terang bukan 
mo' 3 bapak Residen, bukan mo- 
bil resmi djawaian, bukan ma: 
hil sispa2, tapi mobil baru ia 
senang ditawar-tewar oles Mas 

Darmo. Rupanjn sekarang su 
dah kuat beli mobil. Isteri saja 

' menambah: ,Rupanja sudah tju. 
kup Lenjak main korupsi”, Ter- 
Tatu mudah isteri saja menuduh 
tanpa bukti, 5 

Mobi itu aehirnja terbeli Aj 
ge sesudah tawar-menawar de 
ngeh tuan toko selama tiga ha- 
Thi #steri saja tampaknja arm 

bah sakit hati melihat tiap3 pa- 

bangkit" 

2 nglimabesar PBB, Djenderal Mark Clark, bahwa dilakukannja 
pemboman terhadap setasion?2 

Korea Utara atau pangkalan?' udara di Manchuria, 
balas oleh pihak Utara dengan serangan? 

Hstrik di 

akan di- 
udara thd. Djepang. 

tenaga 

dalam  rundingan . perletakan 

sendjata di Panmunjom itu, ia- 

lah ,,kenjataan bahwa Amerika 
menentang pemulangan setjara 

bebas dari semua orang tawan- 
an perang”, 

  

Seterusnja siaran tadi menga- | 
| takan bahwa pesawat2 terbang 
Amerika telah melakukan pem- 

boman2 terhadap ,,sasaran2 jg 

bersifat damai” jang terletak 
diperbatasan ' Korea-Manchuria, 
suatu usaha untuk meluaskan 
KE ANa PeRer angan. : 

Pesaw at? Manchuria 

menembak? 

Markasbesar angkatan udara 
Amerika di Timur Djauh me- 
ngumumkan hari Senin jl, bah- 
wa “meriam2 penangkis sera- 
ngan udara jang berlandasan di 
Manchuria, telah menembaki 
pesawat2 terbang PBB pada 
waktu pesawat2 tadi melakukan 

terhadap pabrik pem- 

tenaga listrik ditepi 
gPuino, jang Siang su- 

  

   Mt   . Akan wi menurut djurubi- 
| tjara2'angkatan udara dan laut 
Amerika, meriam2 jang mele- 

paskan tembakan? dari Man- 
churia tadi tak berhasil menge- 
nai satupun diantara pesawat2 
pembom dan pemburu PBB tadi. 
Ant, - AFP. - UP. 

  

PELURU UTARA DJA- 
TUH KETEMPAT 
BERUNDING 

Pengakuan Utara. 

Delegasi Utara dalam perun- 
dingan perletakan sendjata Ko- 
rea hari Senin pagi jl, menjam- 

paikan nota balasan kepada pi- 
hak PBB, dalam mana pihak 
Utara mengakui bahwa peluru 
meriam jg ketika hari Djum'at 
j1 djatuh sampai djarak 6 me- 
ter dari tenda tempat berunding 
di Panmunjom itu, adalah pelu- 
ru berasal darigmeriam pihak 
Utara, diterangkan bahwa pe- 
Turu tadi ditembakkan ketika 
serangan uada aeh peraga 

: PBB, 

Seperti “ dikabarkan, # hari 
| Minggu kemarin dulu pihak 
PBB menerangkan dalam nota 
kepada pihak Utara, bahwa me- 
nurut 'hasil penjelidikKan oleh 
pihak PBB, peluru meriam ter- 
sebut tadi berasal dari meriam 
penangkis serangan udara jang     berkaliber 37 mm, buatan Sov- 

"jet Uni: —Ant, - AFP. 

cd njanja Darmo beladjar uje- 

tir mobil dimuka rumahnja, se- 
akan-akan dia kasih demonstra- 
si kegagahannja pada kami: 
»Lihat, kami sudah bisa beli 
mobil. Kamu bisa apa? Tio 

| sadja tidak punja??. 
Sebulan kemudian isteri saja 

makin kurus tubuhnja. Mungkin 
kalau ditimbang, dagingnja ber- 

kurang 5 kilo. Njonja Darmo 

tampaknja makin gemuk dan 
montok, seakan-akan 5 kilo da- 
ging isteri saja pindah ketu- 
buhnja. Dia sudah. bisa setir mo- 
bil, sering negang setir sendiri. 

dian madju dan mundur di- 
ajalun raja antara muka rumah 
kami dan rumahnia. 

Bwlan jang kedua isteri saja 
ketawa bekakakan ketika terpe- 
kik berita bahwa njonja Darmo 

digotong kehospital karena lu: 
ka-parah waktu  mengendara 

mobilnja telah selip mubruk po- 
hon. asem. ,Sokur Jul", katanja. 
Saja djadi marah2, Kukatakan 
kepadanja bahwa memurut so- 

pan santun..orang bertetangga, 
kami harus ikut berdukatjita 
dan mengiarahi njonja Darmo 
kerumah sakit. 

Mau djuga isteri saja kuadjak 

kerumah sakit. Rupanja dia 
ingin melihat betapa penderita- 
an Njonja Darmo sekarang. Ka- 
mi berangkat kesana. Kami da- 
pati njonja,Darmo sedang me- 
ngeluh meratan pandjang men- 
derita sakit tangan dam kakinja      jang hampir patah, hidungnja 

  

  

  

“kat. 

  

  

  
  

  

'PERDJANDJIAN DA- 
GANG & KEUANGAN 

Djepang — Filipina 

diperpandjang. 
Dalam penukaran nota pada 

hari Senin jl, antara Djepang 

dan Pilipina telah tertjapai kata | 
sepakat untuk memperpandjang | 

persetudjuan - persetudjuannja 

dilapangan " perdagangan dan 

keuangan hingga tanggal 36 

September. : 
Pembesar? Djepang menjata- 

kan harapannja, bahwa pad: 

achir masa itu mereka akar 
dapat merundingkan perdjandj: 

an dagang jang baru dengar 
Manila. 

' Persetudjuan2 jang diperpan- 
djang itu adalah hatsil dari 
pembitjaraan dalam bulan Me 

| 1950 antara Pilipina dan markas 
besar djenderai MacArthur d: 

' Djepang dan 

djang. Fihak Pilipinwdewasa ini 
tak bersedia membitjarakan su- 
atu persetudjuan jang baru, me- 
nunggu tertjapainja hatsit pem- 

bitjaraan2 mengenai pembajar- 
an kerugian perang. Dan pada. 
hari Senin tertjapailah persetu- 
djuan tersebut diatas, jang ber- 
arti mengisi vakuum perdaga- 
ngan antara kedua negara itu. 
Ant. UP. 

DJEPANG MINTA PIN 
DJAM KAPAL2 AME- 

RIKA 
— Djepang akan minta kepada 
Amerika Serikat supaja me- 
mindjamkan kapal2 perusak da- 
ri 4000 ton untuk dapat menjai- 
ngi kapal2 selam Rusia jang di- 
perlengkapi dengan alat ,,snor- 
kel”, demikian Nippon Times" 
mewartakan hari Senin jl. 
Harian tadi mengatakan bah- 
wa Amerika Serikat telah me- 
mutuskan — untuk mindjamkan 
kepada Djepang dalam tahun de- 
pan 18 buah fregat jang ma- 
sing2 hanja mempunjai ketje- 
patan 18 knot, sedangkan ka- 
pal2 selam Rusia dengan alat 
snorkel dibawah pemukaan la- 
ut dapat mentjapai ketjepatan 
djuga 18 knot Nippon Times ti- 
dak mendjelaskan berapa buah 
kapal perusak akan diminta 
Djepang kepada Amerika Seri- 

-— Ant, UP. 

REDAKTUR & PENERBIT 
"THE BURMAN" 
Dipersalahkan melanggar 

Undang? Pers Darurat. 
Pemerintah Burma telah me- 

.ngambil tindakan terhadap re- 
Gaktur dan penerbit sebuah ha- 
rian berbahasa Inggeris “The 
Burman”, karena telah memuat 
detail2 dari komplotan untuk 
membunuh PM. Thakin Nu. 
Mereka ditahan berdasarkan 

fatsal, dari Undang2 Pers Da- 
rurat jang mengenai publikasi 
"dari laporan2 jg bohong dan me- 
nimbulkan kegelisahan. Tetapi 
kemudian. mereka dibebaskan 
kembali dengan perdjandjian. — 
Ant. - Rtr. 

telah diperpan- | pat mengerdjakan 

Selain tempat pemasakan di 

ruskan pula pekerdjaannja di-   

  

| mulai semendjak 

pulau Bunju jang letaknja dise- 
belah Utara pulau Tarakan. 
Eksplorasi (pekerdjaan penje- 
lidikan) dpiulau Bunju itu di- 

sebelum pe- 
tjah perang dunia kedua dan 
dapat diharapkan dalam achir 
tahun jang akan datang pulau 
tersebut dapat memulai meng- 
hasilkan minjak, Jang mendja- 

randjau2 laut disekitar 
Bunju tersebut belum  disapu. 

Balikpapan itu, maka perusaha- | 
an minjak tersebut kini mene- | 

: di soal ialah, bahwa hingga kini ! 
pulau | 

Dalam pada itu usaha eksplo- ' 
rasi disekitar Tandjung (dekat ' 
Amuntai) kini diteruskan, Kini 
belum dketahui kapan ' daerah 
ini dapat mulai menghasilkan 
minjaknja jang pertama. 

Hasil minjak seluruh 
Indonesia tahun 1951 
melebihi sebelum  pe- 
rang. : 

Wartawan kita jang mengun- 
djungi Balikpapan menulis, bah- 
wa kegiatan2 jang dilakukan: 
oleh perusahaan minjak B.P.M. 
di Balikpapan itu merupakan 
suatu tjontoh dari kegiatan per- 
usahaan2 minjak asing di Indo- 
nesia sesudah perang dunia jl. 
ini. Menurut angka2 dalam la- 
poran tahunan (tahun 1951) N. 
V. Koninklijke Nederlandse Pe- 
troleum Maatschappij jang di- 
keluarkan baru2 ini, maka pro- ! 
duksi bruto jang dihasilkan oleh 
perusahaan minjak Koninklijke 
Shell Groep (perusahaan-induk 
dari B.P.M.) seluruh Indonesia 
dalam tahun 1951 ada 4,23 dju- 
ta ton, sedang hasil tahun 1950 
adalah 3,65 djuta ton, Djumlah 
ini adalah termasuk hasil dari 
perusahaan minjak tjampuran 
NIL.A.M. Kalau dibandingkan 
.dengan angka2 penghasilan mi- 
njak sebelum perang menurut 
buku tahunan Djawatan Per- 
tambangan Hindia - Belanda, 
maka minjak tanah jang diha- 
silkan B.P.M. tahun 1938 “ada 
4.292.701 ton dan jang dihasil- 
kan N.ILA.M.-ada 1.114.206 ton. 
Dalam pada: tiuw-kalau —hasit 

minjak dari semua perusahaan? 
minjak seluruh Indonesia dalam 

Aksi gerombolan dan pengga- 
rongan Djawa Barat 

Lagi truck dan bus ditjegat 
GARA truck dan sebuah autobus 

Olimo telah ditjegat oleh gerombolan Darul 
dari perusahaan 

Islam jang Gipimpin Enoch dibetulan pasar Lewo, ketjamatan Malangbong, kabupaten Garut. Semua baran g2 diturunkan dan dirampas oleh gerombolan tersebut, tapi penumpang? tidak diganggu. 

Tak lama kemudian jaitu 

antara kira2 pukul 12.30 dan 

14.00 terdjadi tembak - menem- 
bak antara gerombolan itu dgn 

tentera Kabarnja gerombolan 

terus mundur dengan membawa 

barang2 hasil perampasannja. 

Korban? dipihak polisi. 

Menjambung berita serangan 
gerombolan “atas onderneming 

Hambalang didaerah kabupaten 
Bogor, Kantor Polisi Propinsi 

mendapat keterangan lebih dja- 

uh, bahwa selain tiga polisi 
gugur djuga lima polisi dan 
tiga anggota keluarga polisi 

mendapat luka2 berat. Asrama 
polisi mendjadi abu, sedang 

rumah administratur dan pa- 
berik jang berdekatan dengan 
pos itu separohnja terbakar, 

Ta 3 

jang petjah2 karena mentjium 
katja mobil remuk. Saja sangat 
kasihan. Kepada Mas Darmo sa- 
Ja haturkan rasa ikut dukatjita, 
dan ketika saja akan kembali 
saja ir ingi do'a harapan. moga? 
isterinja lekas sembuh. 
Tampaknja isteri saja senan. 92 

sadja sepulangnja dari hospital. 
Rupanja dia puas melihat ke- 
sengsaraan njonja Darmo. Tim- 
bul rasa kemarahan saja pada 
isteri saja, karena dia tidak pu- 
nja rasa kemanusiaan rupanja! 
Kedjam! 

Swatu hari isteri saja membo- 
lak-balik madjallah bergambar. 

hatinja terharu melihat gam- 
bar? lukisan perang Korea, di- 
mana “banjak majat2 wanita 
bergelimpangan dipinggir dja- 
lan dengan telandjang bulat se- 
perti bangkai andjing dan kam- 
bing sadja. Isteri saja menebak- 
nebak dada, menjatakan rasa 
sedih mengenangkan. nasib wa- 
nita? di Korea itu. 

Saja bentak dia: Bagaimana 

engkau bersedih2 hanja karena 
melihat gambar lukisan nasib wa 

nita Korea, pada hal sangat bo- 
leh djadi mereka itu adalah 10a- 
mita sepion Amerika jang me- 
nfelundup ke Utara, laju ditang- 
kap, didjatuhi hukuman mati: 
atau boleh djadi mereka itu agi- 

tatore komunis “wanita Korea 
Utara jang menjelundup ke Ke- 
latan guna bikin katjau, Bayai- 

mun engkau terharu melihat 

kesengsaraim . mereka itu, tani 

    

  

  

Seorang ' Amerika 
digarong, 

Seorang Amerika penduduk 
Tjiumbuleuit Bandung pada 
malam Sabtu jbl. telah digarong 
oleh 2 orang jang tidak dikenai. 
Ia kerugian barang2 seharga 
Rp. 3.000,—. Peristiwa itu se- 
gera dilaporkannja kepada pa- 
troli polisi jang liwat disitu 
Ian paginja kedua orang ber- 
dosa itu telah tertangkap. 

Penggarongan lain2nja. 
Didjalan Kebonwaru Bandung 

seorang Tionghoa telah men- 
Gerita kerugian barang2 sehar- 
ga Rp. 1.000,—, karena kemarin 

dulu malam  digarong oleh 4 
orang bersendjata pistol. 

Seorang penduduk  digang 
Antjol Bandung telah digarong 

oleh 12 orang dan mengalami 
kerugian Rp. 2.885-—. — Ant. 

engkau malah ketawa melihat 
kesengsaraan njonja Darmo, te- 
tanggamu sendiri, bangsamu 
sendiri dan kaum kita sendiri, 
sedang suami njonja iku adalah 
pegawai negara Indonesia Mer- 
dekat? 

Isteri saja terdiam. Dia mere 
sa aneh, mengapa 

Korea dam n jonja Darmo? Ten- 
tu sadja mobil jang nubruk po- 
hon asem ringsek berantakan itu 
tidak sama dengan mobil2 badja 
di Korea jang djadi abu bersa- 
md penumpangnja karena di- 
bom oleh pesawat2 Jet. 

Soalnja. hanja sederhana. Is- 
teri saja tidak suka melihat njo- 
nja Darmo hidup mewah. dan 
punja mobil, ' maunja melarat 
seperti kami, lebih baik lagi ka- 
lau dibawah kami. Pada hal 'is- 
teri saja girang kalau: melihat 
gambar wanita? India, Filipina, 
Diepang, RRT atau Korea bisa 
setir mobilnja sendiri, 

Selang sebulan isteri saja su- 
dah. gemuk lagi, seakan-akan 
dagingnja 5 kilo jang hilang su- 
dah kembali, Rupanja dagingg 
dalam tubuh wanita itu bisa. sa- 
ling pindah berpindah. dari wa 
nita jang satu kepada jang lain- 
nja, karena” proses peredaran 
materi alias benda. 
Dalam hat ini mobil Pore Se- 

dan model 1952 jang djadi pela- 

ku penting dalam. proses kehi- 
dupan rumah tangga nomor 84 
dam 285, 

saja bisa ' 
membandingkan antara wanita | 

    
  

Kalitanyan Kan dap at 
kerdjakan 

1.300. 000 Ton minjak mentah setahun 
P3, AHAAN minjak B.P.M, di Balikpapan kini telah 

selesai dengan pembangunan sebuah paberik baru 
: pemasakan minjak tanah dan dengan demikian, maka hasil jg 
dapat ditjapai oleh raftinaderij di Balikpapan tidak lama lagi . 
akan mentjapai Gjumlah sedikit kurang daripada 
dihasiikan oleh tempat pemasukan minjak dikota itu. Menurut 
keterangan BB. Scheffer, kepala -B.P.M. di Kalimantan, pembu- 
kaan resmi paberik baru itu akan dilakukan dalam bulan ini 
djuga. Dengan selesainja ,distilling plant” baru 
tempat pemasakan di Pepapan jang tadinja dapat mema- : 
sak minjak mentah berdjumlah 1 

1.800.000 ton setahunnja, 

untuk 

jang dapat 

tadi, maka 

.800.000 maetrie ton akan da- 

tahun 1951 berdjumlah 7,57 Tapa 
ta ton, maka dalam tahun 1938 
menurut angka2 resmi dari pe- 
merintah Hindia - Belanda, ha- 
sil tersebut adalah 7.397. 714 
ton. Dibandingkan dengan peng- 
hasilan minjak seluruh dunia 
(menurut angka resmi tahun 
1951 hasilnja ada 610.26 djuta 
ton) seluruh minjak jang diha- 
silkan Indonesia itu adalah ku- 
rang lebih hanja 1,245, tapi wa- 
laupun demikian penghasilan 
minjak Indonesia itu tetap. me- 
narik perhatian negeri luar. 
Menurut keterangan anggau- 

ta Panitia Pertambangan Ne- 
gara Mr. Teuku Hassan, maka 
baru2 ini ia malahan telah me- 
nerima surat dari Djepang ten- 
tang kesediaan perusahaan? 
minjak Djepang (Nippon Mi- 
ning Company. Imperial Oil 
Coy, Daikye Oil Coy dan Asano 
Bussan Coy) untuk melakukan 
usahanja di Indonesia dengan 
membantu alat2 dan perleng- 
kapan2 untuk perusahaan? m 
njak jang “akan diusahakan 
oleh pihak Indonesia. 
Mengenai perusahaan minjak 

dari B.P.M. di Indonesia, kini 
tiap tahunnja paberik2 pema - 
sakannja perlu mendatangkan 
pula minjak mentah dari Ku- 
weit (semenandjung Arabia) 
dan dari lapangan? minjak di 
Kalimantan Utara djadjahan 
Inggeris. 

    

(Akan bersam bung). 

HARGA PASAR 
Beringhardjo KJogjakar- 
ta) pada tg 1 JULI 1952 

Barang perhiasan: 

  

Emas 22 karat 1 Sep 3 
Perak 1 latak 17, 
Beras: 
Beras gil. no. 1 1kg. 2,20 | 
Beras 2 2,10 
Berasa yu 3 2,05 
Beras btn 01 3 hn 2 
Mena AD 5 3 1,90 
Beras merah i Peng 
Djenis ubi dan katjang. 
Kentang si PAN et 
Gaplek : P3 aa 
Ubi, kaju $ NT 
“Ubi manis 5 ne 
Katjang hidjau ,, ta 

tanah wose ,, 5 Sri 
merah / tolo ,, aa 

Kedele putih 53 53 1, 
3 hitam 5 Pn ek 

Djagung pipilan ',, ja EN 
Telur dan ternak: 
Telur ajam Yaht. 3 0,45 
Telur itik Se Gi ORG 
Daging sapi Me aa Na 
Daging kerbau $ j T,— 
Daging kamb/domba 5,50 
Daging babi 2 5 2 
Daging ajam Lek. ,, 6,— 
Djenis bidji: $ 
Kemiri kupas Ike, 3,75 
Kopi W.LB. (db) Ipa Ng 
Kopi bubuk 12,— 
Kapas Ye Gea 
Djarak SI Aa am ha 
(Rempah — rempah: 
Lombok mr, basah ,, 1,60 
Lombok rawit 3,— 
Lada putih 132, 
Lada hitam Ph 
Tjengkeh ambon. naya 
Tjengkehi zansibar- & bi 
Asam kupas 1 kg. 5 0:75 
Brambang 1,50 
Bawang i 1,50 
Tumbar 5 Da 
Copra 5 Ma 
Trasi “ 3 9,— 
Manis djangan ,, Hutan ri 
Kelapa Tb, 0,40 

Garam kristall 1 kg. 0,50 

Geram tampar. Sa 0,50 
Garam briket 0,35 
Lain — lain: 

Gula pasir BE RI 9D 

Gula batu 5 Ht 

Gula kelapa Pe ga Maa 
Gula aren Sa 
Teh B.O.P, Ha 7,50 

Teh Rakjat 1 bungkus Ne LAGI 
Minjak tanah 1 It. 0,625 
Minjak “kelapa ,, ea BAP 

Ikan asin Te ee NE 
| Kentjur Ni Mn elit 
| Djae Na MA 

|! Klembak 3 Naba 
Tembakau rakjat ,, 16 
Tembakau Virginia , 9 05, — 
Panili 1 KA an 
Gambir kembang 20,— 
Gambir pesagi 13,— 
Areng 0,35 
Bahan pakaian: 
Sarung no.1 1h. He  Ukja 
Sarung “., ni 25 
Kain batik no, 1x Hn Oi 

1 WR Din aa Bag tata 
Bladio tiap Naga/m. ., 3.79 
Blatio tjap Sriti 3.59 
Blatio tjap Ikan 3,50 
Popelin Im, S— 
Pike 1, — 
Kain piama To 

  

Keperluan Sekolah 
Sekolah sudah buka lagi. 

Tentunja sdr2 membutuh- 

kan alat-ilat sekolah dan 

buku-buku peladjaran. 

Untuk itu, datanglah Ype- 

sanlah) pada Toko Buku 
sE. RR" Tugu 42, Telp. 901 
Jogja. 

sh Dai 
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— riwajat @uirino. 

: 20 brosur 

  

an Sebab 

     

Ne - |. Menerbitkan brosur | ii 
. Hadiah dengan maks 

"3 Djapendi untuk menerbitkan se- 

    

    

    

  

   

    
   
   

    

   
   

     
    

nerbil itu 
tidak dilakukan! 
“pada 1 PM Nehru da- 

#1 Ka Jogja: padahal India 
Sah lam perdjuangannja ba- 
“ an 2 Smberkan bantuan 

a dan 

“pa pemain baru, 
| mengaso Persib sudah mendahu- 
“Iu mentjetak angka dengan? 1 
3.— 0. Baru dalam babak ke-! 

dan Tan ke 

: aa “KEMENA, 
NGAN: 

Liang bermain: pada hari2 Sabtu 
.dan ID u jbl. di Bandung ti- 
Pdak berhasil gondol kemena- 

n5 — 2 oleh Indonesia Muda 
dan hari | kedua melawan Per sib 

kombinasi Solo dalam dua per- 
   
“kali, 

passing, hingga 
ngannja jang dibekukan 
Indonesia Muda. 

main dengan agak VorS dan da- 

“fighting spirit”.   “3 memperkuat diri dengan bebera- 

    

dua Solo dengan. permainan ber: 

(dan desak Persib, sehingga ber- 
eN | achir dengan seri ialah 5 —. 2 

mungkin karena pada babak ke- 
2 MC) dua Persih kehil n "motor: aja. dengan Pers anga 1 

nja" jakni Fredy jang dapat ke 
tjelakaan. 

TENNIS 

. WIMBLEDON 
Dalam pertandingan tennis 

single laki2 jang penghabisan 
.di Wimbledon tampil Drobny, 8: 
orang. dari Australia Sedgman 
Ken McGregor dan Mervyn Ro: 

| se 3 pemain Amerika : Savit 
- | Apemegang titel), “Seixas: Haag 

| Flam, dan pemain dari Afrika 
Selatan Sturgess. 

| Dalam pertandingan pertama 
  

    
   

   

   
   

    

    
    

  

    
    

    

     

   
   

   

  

   

    

   

  

       

        

Tara sanaan tehnis. 
Hingga kini 

  

5 (Tiongkok), akan 

diterangkan lebih djauh 

ri “si Surabaja. 

'han' ialah 

ngembalikan orang2 itu 

aa itu 

      

    
     

   

  

   
    

   
   

  

   
     

  

      
menerimanja. 
ana   

ek hwa: 

? Ant, 

2 NPERENSI KERDJA 
beri keterangannja. —- 

menga 

  

   

    

   
   

   
   

  

     

  

   
   
    

   

   

  

   
   
    
    

       

   
   
   

  

   
   
    

      

   

  

  
    
“di ' Semarang. 

          
uka resepsi konpe- 

1 Na In- 

  

2 Teagpa Deanikan potate 

4 sedjumlah San 
orang “Tionghoa, jang beberapa | 
“bulan jang lalu. dengan setjara 
tidak sah masuk Indonesia din. 
tiba di Surabaja, masih ditahap 
di Tandjung Perak (Surabaja). 
“Dari Djakarta telah ada putus- 
lan, bahwa mereka itu harus di- 

! kembalikan ketempat asalnja | 
tetapi tidak 

ke 
Tiongkok mana, RRT atau Tail 
wan, demikian keterangan “jang 
“diperoleh dari Djawatan Imigra- 

Bhw orang2 tsb. masih dita- 
karena kesulitan2 | 

pelaksanaan tehnis untuk 'me- 
ke 

Tiongkok, karena diantara me- 
tidak “ada jang sudi 

RRT.. Untuk pergi 
ng pun terdapat ke-| 
en mereka harus 

j en angan2 dari 
saf di Hongkong, sedang 

untuk ke Taiwan mereka" harus 

soalnja mereka 
petjahkan, “walaupun 

| sudah ada putusan dari Djakar- 
ereka harus mening- 

ia, “belum lagi da- 
dan hanja Dja- 

jang - dapat mem- 

2 Penataan masjarakat | 
seluruh Djawa Tengah 

'alah . keamanan Hanihat | 
dut i 

“mengenai Tenan 
2 2 ini dapat di- 

5 3 Tap laa kur- 

semua tenaga . 
kearah aktis e 
Uh 

5, an la & 

| Angeles, djuara 

“lihan Wakil2 
Olympiade Helsinki, oleh atlit. 

Tg Drobny kalah dengan angka 
Mn hd 5G, Sa 6 —3 

' dari Hoad jang baru berumur 
a7th tapi ia tidak putus asa. 
Permainan Drobny-Hoad itu ho- 

"leh dikatakan permainan jang 
paling baik. Pertandingan Sedg- 
man — Candy berkesudahan 
walkover. Dalam pertandingan 
ini |Sedgman hanja kalah 3 ga- 
mes. Pertandingan Savitt — 
Brichant (pemain David Cup) 

“tidak berat bagi Savitt. Seixas 
jang dalam tahun jang lampau 

  
F 

tidak berhasil dalam  pertan- 
dingan final melawan Budge, 
kini dapat membalas dengan 

    
   

anna kombinasi Solo 

ngan, hari pertama djatuh de-!| 

seri 3 — 3. Meskipun demikian, 

ndingan itu bermain baik se- |: 
: terutama nampak tem- |' 
work dan balcontrole jang ra-: 

' Kesebelasan Indonesia Muda 

pat kemenangan ' karena penuh 

tapi sampai" 

:, | tehnik "serjmpi Solo"-nja jang |: 
“rapih dapat tebus kekalahan 

    

tidak. aan apai ai 

    

        

(19.30 

Gelh. : 42,25 59,2 dan 129, 4 m. 
DM KABO 2 DYOULI 19526.» 

Hidangan siang oleh 
Mus:k. Tiup Jogjakarta. 

“ Doris: 

comes Santa 
Orange coloured Sky dl 

Taman Kepanduan. 

"Ruangan Agama: 
untuk kanak2. 

“Peladjaran lagu2 Djawa 
5. Tindjauan - Ekonomie: 

| Irama Seriosa oleh Sextet 
ORJ. : 
Malam Varia. ! 
Sarasehan oleh Djapendi 
Jogjakarta. : 
Ketoprak Mataram Studio La - Kulon (aa 13 

- Jogjakarta, Oei 

  

      

Baru'terima: 
DY NAMO MESIN: pyaar 

bentuk ketjil mungil untuk se- 
gala. MESIN DJAHIT, "harga 
compl, Rp. 485-—. 

: Toko "TAN JAM AN, Jogja. 
   

    
   

  

    
ay dalam Here 

Claus dan      

  

| REX SARAN 
  

— PRIMIERE 
AGIAN I. 

THE DESERT HAWK" 
Gilbert ROLAND & Mona MARIS 

Kissah dari Gurun Sahara. Dua saudara berebut tachta, 
Tipu muslihat —— perampasan-— perkelahian! 
“Diseling tari?-an jang mengikat dalam iringan merdu irama 

13 TH. KEATAS. 

  

Islam 
penjakit: 

Medjen (dysentri) 
Djubur (ambeien) . 
Nafas (Mengi) 
Nondjok?, dan 

. Apus (beroerte). 

n
a
 

T 
sosn AL URU djalan- 

Djam bitjara: Diluar dj jam 

. kantor. 
  

AN 

KURSUS RADIO. 
| Teori H praktyk matjam? Radio. 
Mulai pendaftaran peladjar baru. 
Keterangan: 

“Djl. Kauman 12, 

    Panggilan! Da mai 20-17: 
  

  

Sadis KURATEK 
Jogja, 

  Buku2 Sekolah 
  

3
3
 

1 “Permainan dihari kedua Solo | 

       
       

  

Sewaktu? begitu ba Cursus 
mulai. Tiap bulan udjian. Sedjak 

“ tahun 1930. 

2 « 

  

           
22-17 

GARUDA 
Tugu Kidul 105 — Jogja. 

MA TE SR: SMP: SMA.: AL” TI Oia) ga 
Gg | BEAN EEYINTA | Pen Sa 

K &. - POLITIK MARHAENIS 
t MUA Bot peladjaran: | Na Lu aaa BI LIN 4 Pedoman mentjapai 

BE PEN AA 7 Pe aa | Masjarakat Pantjasila 
aT 2 Aa UNOEPEGANGBOEKOE | Oleh : $. Mangunsarkoro. 
Hana Rp. 6.— ongkos diri Rp. 1.— 

Memonsasamaa 3 40339558 ad Toko Buku 

  

        | pih, hanja sering gunakan short- 23 
ibanjak sera 3 

oleh | 

  
  angka 7 —5,4—6, 6— 3 dan 

7 —5. Flam dengan mudah da- 
pat mengalahkan Molboy des 
ngan angka 6-4, 7 —.5 dan 
6 —-l, Sturgess dengan susah 
pajah: dapat mengalahkan 4—-€, 
s3 6517 T7—9 dan 64. 

Ya 

| Pertandingan double dilaku- 
kan antara Sedgman tur: 
gess, Savitt — Rose (kelam 
Seixas dan McGregor. — Drob- 

.ny. 7 | 
. Pertandingan Kenaio per em- 
puan berdjalan seru.  Maureer 
Connolly dengan susah dapai 
mengalahkan “Patridge - dari 
Inggeris dengan angka 6-3, | 
9-7, dan (75, Doris menga- 
lahkan Nj. Julia Kipplinger da- 
ri-Arfika Selatan dengan ang- 
“ka 6—4, 4—6 dan 6-3, — 
(Nwg:) 

        
PASANGAN K KOLONEL 
ara SUGENG — 

GUB. SAMADIKUN 
KUAT 

Dalam pertandingan tennis, 
kompetisi SCLTA bagian 'ke- 

|Ias A, kemarin kotapradja digu: | 
Tingkan Oleh Angkatan: Darat 
dengan 3 — 0. Salah satu pasa- 
ngan kuat dari Angkatan Darat 
terdiri dari Kolonel Bambang 
Sugeng dan Gubernur Samadi- 
kun, jang telah mengalahkan 
Alimuksim/Tjan Poen Sian de- 
ngan 6 — 1 6 —.1. Kedua pem-' 
besar ter tinggi 'Djawa Timur ini 

dalam sepuluh bulan “ni: telah 
giat berlatih “tennis, sehingg 

“dalam berbagai pertandingan jg 
telah diadakan berkali2 menda- 

-pat kemenangan. 
“Disamping itu Gubernur Dias 

wa Timur djuga kampiun dan 
“1 KEREB MAT bola-tusuk. ie AM ia 

DJUARA AMERIKA 
— LARI GAWANG 

Richard Atfey dikalah- 
(kan Graig Dicon, 

Menurut berita UP dari Los 
Amerika lari 

gawang 110 M, Richard Attleey: 
telah dikalahkan ' dalam serie 
crtama, dari perlombaan : pemi- 

'- Ameril untuk 

      

  

  

  

|| Craig Dixon Ya waktu 14. 1 | 

. 

  

  

   

  

    

  

        
    

  

onazu meat 

anak kami perempuan : 

- ENNY HERRYATI 
: . Ibu dan anak dalam keadaiin sehat, 

a
a
 

  

R. ISMADI 

Jogjakarta, 

Telah lahir Huge selamat La: babe 22 Djuni "5 

Sporting House ,,BLIMA" 

  
Ni 

  

Penempatan segala matjam kebutuhan tjetak: 

Pertjetakan "NEGERI" 
Kepatihan / Danurdjan — Telp. 349 — Jogjakarta. 

Bagi keperluan segenap Kantor? /Djawatan? dan para Pe- 
dagang masih ada kesempatan untuk memesan matjam? ke- 

perluan tjetak, mitsalnja: BIL ANCO?, KARTJIS2, ETIKET- 
-ETIKET, BON-BON dan segala pekerdjaan boekbinder. 
Pekerdjaan ditanggung bagus serta memuaskan. 

| Keperluan mentjetak disediakan MESIN TJETAK PEM- 
| BURU (automatisch) jang dapat mentjukupi 
(bea 

2 Aan 
Wee 

8 28.7. 
 -- 

para 

& $ 3 
Menunggu pesanan: 

PENGURUS. : 

lang- 

  

KALAWARTA UMUM 
BASA DJAWA 

WASPADA 
HARSA DJAJA SASAMA 

NGORO  — AKSARA LATIN. 
METU SESASI PING PINDO. 

Pemimpin Redaksi ME iSATUTI 
Regane@ sak nomer Rep a01 
Lengganan se - sasi Rp. :3.—.| 
Adpertensi lepas 1 mm-kolom -Rp. 0.50. 

1 : Alamat : Red. / Adm. 
Pakoeningratan 67 Tilp. 147 

Ngajogjakarta. € 

KARENGGA GAMBAR2. 

    
  

  

A. ACHLI berpengalaman 

CONSTRUCTION 

,DOERIAT COMPANY” 
Tegalkemuning 49 — Jogjakarta. 

lebih 25. tahun sebagai .In- 
spectur Machine di ,,De Vulcaan, Machine-fabriek Ngagel 
Surabaia. 

B. BEKAS guru K.E.S. Surabaia. 

OA segala MOTOREN dan MACHINE JANG BER- 

ba 
PENGALAMAN. 5 : er 

waktu dapat “menerima segala REPARATIE dari 

AUTO MOBIEL atau segala Manchinerietn. BEDRIJF 
MOTOREN, ELECTRO, DIESEL MOTOREN, dan 
LASSERIJ., 19 — 7 

  

Dipermaklumkan, 

PENGUMUMAN. 
bahwa mulai tanggal 1 DJULI 1952, 

Cursus & latihan H.M.A. (Himpunan Musik Amateur) telah 
di buka kembali seperti biasa. 

Harap jang berkepentingan mendjadi. tahu  adanja. 

“Pengurus H. M.A. 
10-7. Jogjakarta. 

  

  

      NON MR 

Madjalah anak-anak 
Madjallah anak - anak ,KAWANKU" nomor 

pertama terbit hari Senen tanggal 7-7-'52. 

Sudahkah saudara? mentjatatkan nama se- 
“bagai langganan ? 

Uang langganan -hanja Rp. 3,— 

(3 bulan). Pembajaran dimuka. 

Bagi para langganan Harian ,,KEDAULATAN 

RAKJAT”, ,KAWANKU" dikirimkan dengan 

pertjuma, 

sekwartal 

AN Ann “Adm, ,KAWANKU" 
Tugu 42 Telp. 901 

JOGJAKARTA. 

  

  

  

  
    

    

   
     

  

4 MICHAEL BALCON Propveriod 

VALERIE HOBSON - JACK WARNER 
JOHN PA do BARONOVA 

SUSAN SHAW in 

STRAIN or VENTS 
N with JOAN DOWLING 

DE AP ELLING STUDIOS 

KAGLE-LIOM 
DISTRIBUTION 

) 

8 aaraua KAN ParsEnra 

MAIN djam: 5.00 — 7.00 2 9.00 -—- Untuk 11 tahun keatas. 
makar 

TN : padang nan og. 7. 

'Djangan gelisah. , P Png Pe Telah berhatsil meringankan R AH ATU MALAM INI DAN BERIKUTNJA: 

25
-T
.   

  

RALAT, . 

Dalam adpertensi dari SINGER SEWING. MACHINE 
COMPANY dimuat kemarin ada kesalahan jalah 

Kantor: Pusat untuk Djawa Tengah 

Seteran 63 —- Telp. 1800, Semarang 
betulnja : 

Kantor Pusat untuk Djawa Tengah 
Seteran 53 — Telp. 1800, Semarang. 
  

  

a.   

1II. 

IV. 

Pengumuman 
ASRA 

Jogjakarta. (an 

SJARAT2 PENERIMA AN SISWA BARU: 
. IL. Untuk bagian: SENI LUKIS (Bg: Is 

Mereka jang berbakat Seni dan beridjazah S.M.P. Ne- 
geri atau berdiploma jang sederadjit, jang diabsahkan 
oleh 'Kem. P. P. K. 

- Untuk bagian: SENI PATUNG dan PAHAT (Bg. II): 
Seperti untuk Bg. SENI LUKIS. 
Untuk bagian: SENI KERADJINAN 
KANGAN (Bg. HI): 
Mereka jang berbakat Seni dan beridjazah S.TP, 3 th. 
Negeri, S.M.P. Negeri atau berdiploma jang sedera- 
djat, jang diabsahkan oleh Kem. P.P.K. 
Untuk bagian: SENI REKLAME, DEKORASI, ILLUS- 
TRASI dan GRAFIK (Bg. IV): 
"Mereka jang berbakat Seni dan: beridjazah S.M.A. Aj 
B/C: Negeri atau berdiploma jang seder adjat dan diab- 
sahkan oleh Kem. P. P. K. 

. Untuk: hagian: GURU SENI RUPA (GURU GAMBAR 
IDJ..- - LENGKAP) (Ber Vga 
Seperti sjarat? untuk bagian IV: 

KETERANGAN2 
Lama peladjaran pada semua bagian (Bg. 3 
Uang kuliah dan alat-alat setahun Rp. 240.- jang harus 
dibajar lebih dahulu. Tetapi djika ada alasan jang dapat 

“dipertanggung ajatabkan dan dengan. persetudjuan Di- 
rektur ASRI, djumlah tsb. dapat dibajar dengan 
mengangsur 3 3 kali dengan djumlah jang sama, dan harus 
sudah lunas pada pertengahan: tahun .peladjaran jang 
berlaku. 
Untuk mendaftarkan, tjalon diharuskan membajar uang 
pangkal Rp. 25.- Apabila tjalon tidak diterima, maka 
uang itu akan dikembalikan. : 
Selandjutnja jang dibutuhkan: 
1. Idjazah atau salimannja jang sjah (ditanda - tangani 

Kep. Sekolah jang bersangkutan). . 
Dua buah pas - foto jang terachir. 
Surat. katerangan “dari Pamong Pradja atau Kepala 
Daerah / Desa. jang bersangkutan atau dari Pulisi, 
tentang adat -istiadat. 

4. Surat keterangan dari jang menanggung uang kuliah 
(orang tua atau wali). 

5. Surat keterangan dari dokter tentang kesehatan. 

LAIN-LAIN: 
S. R. I, tidak menjediakan ASRAMA. 

dan . PERTU- 

sya V): 5 thu 

ng
 

A, 
b.. Pendaftaran dimulai pada hari pengumuman ini dikeluar- 

kan, dan di achiri pada tanggal 15 Agustus 1952, 
C. Tempat pendaftaran:  Bintaran Lor 12 b, Telp. No. 83, 

Jogjakarta. : GH 

Jogjakarta, 10 Djuni 1952. 

AKADEMI SENI RUPA INDONESIA. 

Direktur: 

247 (KATAMSI)   
  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

seliap rumah! 

16-7. 
  

  

Ea 

Buku jang mana ? 

13 Sochardja: Tanja Djawab Ilmu Alam III A. Rp: 6,— 
“2: 8 Tanja Djawah Ilmu Alam III BR hi Oa 

3. Ir. C. Polling: Ilmu Kimia dj. I (SMA) NN Oa 
ak & Ilmu Kimia dj. II B (SMA)  S— 

5. Ir, CO. Polling: Ilmu Hajat @j.I z TK — 
6. Sutrisno: Kimia Anorganik dj. I pn 9— 
at :8 Kimia Organik dj. IT pa 14,— 
8. M.M. Hadiprabowo: Azas2 Wkonomi » 12,60 
9. Ki Hadiwidjana: Sarwacastra III a pn S,— 

10. S. Bradjanagara: Dasar2 Pendidikan Baru pn G5 
11, Sumidi Adisasmita: Pegangan Guru Mete, 
12. O.M.E, Simorangkir: Ilmu Bumi (SMP) Ie ra 

3, Prof. Dr. Purbatjaraka: Riwajat Indonesia ada Dt 
14. Ir. Kaslan A, Tohir: Ekonomi Selajang 

|. Pandang 1 ai "3 lhoo 
15, 'Abikusno Tjokr osujoso: Planning Ekonomi 228, 

Pesanan tambah ongkos kirim 1004 Hana 1 1, — 

  

Typ pKEDAULATAN RAKJAT" 1081 / KIT | A/102, 

PILIHLAH : 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 42, telp. 901, Jogjakarta,   Beng 

« 
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