
   

        

   

       

    

    

  

    

  

        

    

   

indakan 

n Pe ank agung ginapat keterangan, bah- 3 

ia, , pala daer 

, djak-sa2 Jurusan ampat diseluruh 

EDAULATAN RAKJAT" " IANGGAUTA S.P. 8 

  

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter,.1 kolom Rp. 0.80 

s LANGGANAN 3 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan aset kp La 
Etjeran .. cc... 
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TAHU N VH — NOMOR 1g, 

  
  

empertjepat . dihapuskan 
instruksi mengenai per 
epada KSAD, guber- 
imew Jogjakarta, ke- 

(akan di- 

'kuti oleh 114 

ngan tjukup memuaskan 

   

  

   

  

         

  

   

  

   

      

   
    
    

  

    

    

   
      

     

Pertendingan : 
djar2 Sekolah La 
katan Pertama bag. putes 
langsungkan ta 2 

orang 
nampak bibit2 bai 
Olah-raga atletik. ertas 
ngan dimulai djam 07.00 dan 
diachiri dengan pemberian - ya- 
diah untuk “djuara2 perseora- 
ngan, Lk. djam 1430003 

Prestatie2 dapat ditjap : 

  

      

   

    
sil-hasilnja sbb: 

80 Meter lari oleh Marie tje 
Peilow dari Djakarta Raya de- 

Lontjat 

2 PERSETUDJUAN 
IRAN — EPIM 
Mengenai minjak Iran. 

Direktur kongsi .minjak Ita- 
Na EPIM, Dr, Hans: Prager, 
hari Selasa jl menerangkan da- | 
lam: konperensi' pers, bahwa | 

| Iran telah 
2 persetudjuan 
ngan EPIM: 

1. Kontrak: pendjualan mi- 
njak kepada EPIM sebanjak | 

menanda-ta ngani 

400-000 ton jang segera berla- | 
ku, sampai achir tahun ini, de- 
ngan korting “istimewa”. 

2. Persetudjuan jang akan 

berlaku selama 10 tahun, . me- 
ngenai pendjualan minjak seba- 

njak 2 djuta 'ton tiap2 tahun, 
dengan harga jang berlaku di- | 

pelabuhan2 "Peluk Mexico. 

tersengnA der. 

Debat tentang perara kum: n: 
  

  

— Jacob Malik akan memveto 
usul USA 

Untuk bentuk komisi penjelidik netral 
ALAM sidangnja pada Selasa sore kemarin 

KP PBB telah menolak usul Sovjet untuk mengundang wakil? 
RTT dan Korea Utara ke New 

tentang perang kuman dgn. perbandingan suara 10 lawan. 

  

Si | 

  

dulu, DK 

York guna menghadiri debat 

bul djika komisi telah membe- 

rikan laporannja. 

  

1. Sesuai dengan undang2 da- 

Sar sementara R.I. jang mene- 
tapkan bahasa resmi ialah ba- 
hasa Indonesia, maka adalah su- 

atu keharusan mendjadikan ba- 
hasa Indonesia bahasa pengan- 

i i Ka aktu 1Il.1 sec. itu antara tertinggi didaerah? ngan Wa PA ak ea LL Mangsa Pena 

“ Aentang PuDI- | djalankan oleh gubemurnja. Man Ta Pa Ka 2 Ten aan bea n Ian belpatakan” bp Sa mn en UN 
SiBetAi penahan oonat men telesajan AKI yan Iga "| kapal2 minjak EPIM jang be- ada MeraNtkus. tiap Tindas | Jemput Sokusnan Hejesn 
(darurat) “pe | Mengenai penjelesaian urusan | Lontjat Djauh oleh Johanna | Krnja 10.000 dan 15.000 ton se- ea Kena Le gatd Nenen sampai perguruan tinggi: 

opinsi Sumatera Sela- 
3 Pananan perang be- 

ditjabut. 
Dalam bulan Djuli, akan di- 

H aan perang dan | 

tahanan SOB didapat keterang- 
an bahwa pihak 

memberikan daftar kriminil je 

militer akan   dapat. dimadjukan kepada ha- 

Mamesah dari Sulanwoak.! “jarak 
4.63 meter. Lempar Lembing 

oleh Nurliati dari Djawa  Ba- 

rat, djarak 26.53 meter. KLem- 

par Tjakram oleh Louise Weng- 

     

  

  
lekas2-nja akan berlabuh dipe- 

labuhan Iran Selatan ' Bandar 

Mashur untuk mengangkut mi- 

njak dari Iran. 
Dalam segala  persetudjuan 

  

tah boneka” itu. Wakil Ingge- 

ris Gladwyn ' Jobb menentang 

usul Sovjet berdasarkan alasan 

misi hanja akan dapat melaku- 

kan pekerdjaan2 jang berguna 

(2). Disamping pendirian  di- 
atas maka menginsjafi akan Ke- 

njataan jang masih berlaku di- 
lapangan perguruan di Indone- 
sia, ialah masih berpengaruhnja 

    
     

   
   

    

   
    

   

    

   

     
   

      

    

    

  

$ berlaku Ja dan 'kekuasaan2 

Jatan dan di Maluku 
tetap kerlaku ke- 

Panti dika: , 
maka un- 

dibuat sela- 

  

(AHLI PERIKANAN 

daan SOB itu, 
itu formeel bukan lagi tawanan 

1 dan harus dimerdekakan 

bali — Ant. 

  

o Tahun Tam xi 

Kemis antara “Peladjar2 Seko- 

Iah2 Landjutan tingkatan Per- kem- 
tama bagian putera. — 2 aah     

  

Mewudjudkan rasa liinta - kasih - 

kapal2 minjak untuk mengang- 

kut minjak halus dan mentah, 

setjara berangsur2. Ant. UP. 

n - Siswa 

  

Delegani Sovjet Jacob Malik 
mendjelaskan bahwa resolusi 
Amerika jang telah diterima 
baik oleh DK dan jang meng- 

hendaki supaja diadakan  pe- 
njelidikan terhadap  tuduhan2 
dilaKukannja. perang kuman, 

minta supaja Peking dan Pyong 

yang - mengizinkan anggauta 

dari komisi penjelidikan itu 
bergerak dengan bebas diwila- 

jahnja. 

  RRT dan Korea Utara. — 

Ant. - AFP. 

Bahasa Belanda diba- 
has diseksi Parlemen 
Seksi & parlemen (PPK dan 

Kesehatan) mengemukakan ke- 

simpulan pendapatnja terhadap 

persoalan bahasa Belanda diper- 

  
  

i £ £ ! EN 
NE diselu- kim. | Mereka jang tidak dapat aa Nano Sulawesi, en ak dengan Iran ini berlaku dasar | dengan mentjari bukti? ditem. | bahasa Belanda dalam denda Ka 

a aa na dikemukakan | kepada” hakim : diah 2 2 TR Pen eng, na redja dian 3 DK tidak Nag Sekola aa pi 

Dg : 5 ab Pemberian adi untul ju. mumkap, bahwa Firma 6 : Ana NN pa 

ak termasuk Dian | akan diserahkan kepada Ku Aa ombongan diadakan hani | Nelson dan Gerald Waldron da- Pa ea ena anta 
1 rang “ Tn disapuskannja LA dan an nina De den atu Bap panjaran Madam di New nyala Nan jang masih perlu adanja ,Inasa pers : 

n € se 
“ni i s 2 

perang dan di “- maka tahanan2 | lomba akan dilandjutkan hari tak lama lagi akan kirimkan Ka Obong Tak Aam PN baan na 

hasa Belanda untuk 

tinggi di Indonesia. 

(3). Berdasarkan atas kedua 

pendapat diatas, maka seksi me- 

nganggap perlu sebagai berikut: 

perguruan 

| a. masa peralihan itu, haruslah 
diusahakan mendjadi sependek2- 

nja. b. Lapangan pemakaian ba- 
hasa Belanda didalam masa pers 

alihan didalam beberapa fakul- 

tit, haruslah diusahakan seke- 

  

“INDONESIA 
“Mengikuti kursus sta- 

stake di Bangkok. 

   

  

    

    
        

   

        

guruan tinggi, sebagai berikut. tjil2-nja. — Ant. 

Kabinet baru Mesir ter- 
Malik - mengatakan, bahwa 

izin itu harus diperoleh terlebih 

dulu dari kedua negara itu se- 
belum komisi dibentuk. Sewak- 
tu usul Sovjet untuk mengun- 

Kaum ian ai Owh sanggup memikul segala konsekwensi 
em ian aa 

DAT memperingati sesuatu peristiwa jang pena ah | DARI REDAKSI : 

kebiasaan, jang terdapat didalam hidup manusia diseluruh Disamping ini kita sadji- 

dana jebih9 didalam hidup bangsa2 jang beradab. Apabila kan pesanan Bapak Taman- 

kita tindjau dan kita selidiki tjaranja orang mewudjudkan pe- H Dewantara, pada 

    

  

  ha jang 'Sgtang Omri Hi 

  

   
      
   

    

   
   
      

5 : BAE daerah“ di. Timur LI Siswa dang wakil2 dari RRT dan Ko- 

Sa 2 ea 1 2 Pub latihan “ingatan tadi, maka nampaklah pertama kali adanja keinginan | peringatan hari ulang tahun Pen Klara Ke Nol Ton guna 

KE “3 ai Rt tik perik ne! manusia, untuk melahirkan rasa tjinta-kasihnja terhadap apa |$ Taman-Siswa jang ke-80, || menghadiri debat tentang pe- en u juga 

Ri am 2. an Tb ah jang | jang diperingati itu, serta keinginan untuk mengalami kembali Lang diwtjapkan pada ty. 8 || rang kuman itu ditolak DK Ja- 

: ae 2 desa kanan Ta segala rasa batin, baik jang senang maupun jang SW baik || Djuli djam 09.00 di Ibu-Pa- | | cob Malik menjatakan, bahwa 3 V 2 

ta ” PBB. terdapat tiga | jang dialami sendiri maupun yen keluarganja, g ena |Kwijatan di Mataram-Jogja. | | ia akan menentang dibentuk- Sirry Pasha perdana menteri merangkap 

5 : 2 “SSL “ateupun masjarakatnja, jang ertalian dengan peris 7 peri '| gan jang pada saat jang ngo Ber elidi Ye Pn : 

ana Jain Meng 5 Sa : |I-sama “dibatjakan “diseltu- Pa ea menteri LN, Urusan perang dan Angk. Laut 
Dr. ting jang diperingati itu. . 

1 | Saanin. “ | 
ruh tjabang - Taman Siswa 

Ta 
Pada dari pesanannja pera 

pembatja dapat menjimpul-. 

kan sendiri sampai dimana 

sepak-terdjang Taman-Sis- 

mengabdi Tangh- 

    Malik mengatakan bahwa ADIO KAIRO kemarin pazi mengumumkan, bahwa achir- 

PE AAN AAN Ge ANA Raka R nja Hussein Sirry Pasha berhasil membentuk kabinet baru, 
« Kabinet Sirry Pasha ini akan menghadap Radja Farouk. Ang- 

" gota2 kabinet tidak berpartai dan Hussein Sirry Pasha 1 

| selain mendjabat P.M., djuga akan merangkap menteri LN, 

2. It mna. kematana iane aihukukana Urusan Perang dan angkatan Jaut, Menunkaya “jang 

Sa kesatuan ani 
mereka jang “hasi 
atau tersangkut dale 
wa2 tersebut: Pa 

| 
| mana diusulkan Amerika. 

Kh 
| Serikat untuk melihat utusan2 

| dari RRT dan Korea jang de- 
: mokratis, menundjukkan benar-' 

      
    

   

           
      
      

  
       

  
  

    

pemulihan Ketertiban. Pam Ken “pasukan? “Amerika terutama Plha end abat” “menteri Dalan Nan 

, 18 “damaian didalam sesuatu golo- | | soal dipergunakannja sendja- OnyaeteA Peran P 1 2 2 

4. .djuga pekerdjaan praktik sela- | ngan, jang sedangnja retak” ta2- kuman. 3 ian 7. 

ma dua minggu sebelum latih: atau. mengalami perselisihan ' Selandjutnja ia  menuduh,| “Lebih landjut menurut Antara y jang bebas dari .peneg a 

& -. jahan diantara NN AA Te Menenna Dian aura 1 
ataupun  perpetjahan bahwa komisi penjelidik itu, ha| berita UP tg. 1 Djuli jl, menja- | par tai2. ' Ka 

MET
 T
AN
 M 

    

    
   
   

    
    
   
   
    
     
      

jini: Mmeapap pada sena 31 

  

       

      

     

       

      
    
       
     

  

  

PINA DITINGGAL 
KAN AJAHNJA 

|: Naa enak 
| “Kemerdekaan di Phili- 

'“'pina, ia datang di Amerika 
untuk minta pertolongan 

. bagi kira-kira 20.000 baji 
Philipina jang terlantar. Ta 

|. Sebagian besar dari ri- 
|. buan 'baji tadi "dilahirkan 
| tidak sah dan sisanja diting- 

| dangkan menurut taksiran 

  

: Mania ada 12 2 air       

  

    

  

t 

Lina 

— Produksi Bahan 

    

  

sampai djam 19.4 

   

        

     

   

  

   
   
               
      

   
   

    
   
      

       

        

Rp. 4 miljard itu.   Ta PM, Tg PM 

  

    

    
   
     

    

“Palang Merah Amerika, ut 

1 Sa ABINET, Koikuhia dulu sore telah mengadakan sidangnja 
4 jang dimulai djarm 17.00 dan berhubung dgn adanja malam 
ip 'halal-bihalal, mengenai sidang engan 

Menurut Menteri Penerangan, “aitalam kkntnia ita, kabi- 
net telah membitjarakan kembali keadaan keuangan negara 

t dan pada umumnja kabinet telah menerima baik kekurangan 
1 Dea senena Mean - Yan 2 (pernjataan dalam 

Tenan n kelebihan atu atau ti- 

masih 13 ada kelebihan 

ju pula oleh gp panitya 
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Wafat pada. hari Sulasa ma- 
lam Rabu Wage, 28. Oktober 
A92 dimakamkan di Gu. 

0 Bangkel - Jogia- 
: ' 2 'karta.   

makanan mendapat 

FAN, berlangsung 

  

uk menetapkan ke- 

Sa 

negara 
kan di- 

uga mengenai be- 
rusan luar nege- 

Pembrintah tidak opti- 
mistis dengan keuangan | 

» negara BE 
Atas pertanjaan 'apakah pe- 

merintah optimistis . mengenai 

| dung didalam adat peringatan, 

d Nobar jang 

anggauta-anggautanja:. 
Seolah-olah orang diperingat- 

kan akan harus adanja kesatu- : 

an diantara mereka 

didalam satu persatuan. Peri- 

ngatan jang dilakukan setjara 

resmi-dan 

ruan ,,sumpah” atau djandji 

jang luhur dan sutji. 

Kecua-kalinja adalah terkan- 

suatu maksud membuat perhi- 
tungan dengan diri sendiri, ten- 

tang untung ruginja hidup dlm 

masa jang silam. 
Dengan tidak disadari biasa- 

nja, .orang mengenangkan se- 
gala kebaikan dan keburukan, 
“kebenaran dan kesalahan jang 

reksi jang perlu2, dengan mak- 
sud menghindari segala godaan 

atau kesukaran, menudju kea- 

rah hidup selamat dan baha- 

gia. 

ptk : Bsiaiian harus menin- 
" “ kembali anggaran 

— belandjanja 
perhatian chusus 
lam tahun '53. Menteri Pene- 
pangan menerangkan seterus- 

nja, bahwa pemerintah tidak 
berperdirian optimistis terha- 

dap keadaan keuangan negara 

bagi tahun '53 nanti, malahan 
“akibat buruk dari pada keadaan 
sekarang ini, baru akan terasa 
sebenarnja didalam tahun de- 
pan itu. 1 

angan telah ' mengemukakan 
kepada kabinet, andjuran supa- 
ja menerima sebagai keharus- 
an untuk mempertahankan Ke- 

kuatan masjarakat Indonesia, 

'oleh kabinet. | dalam arti ,,economische weer- 
stand” agar supaja dengan de- 

mikian dapat dilunakkan aki- 

| bat2 jang buruk tadi. 
“Dalam hubungan ini, Soal 

|imenambah produksi bahan ma- 
kanan akan dapat perhatian 
chusus dari Pemerintah, pula 
usaha perbaikan dan pemba- 

'Ingunan djalan2 teristimewa di 
Sumatera dan Sulawesi, per- 
industrian rakjat. dan. Jsaha   keadaan keuangan negara da- | transmigtASi, &-.. 

Kon. Batavias 
aka Kumat tan 

  

jang ada 

chidmat, biasanja $ 

merupakan upatjara pembaha- 

Oleh sebab itu Menteri Keu- | 

  

. dapat dgn Hoppenot sedangkan 

Na pan 7S ja dilakukan atau dialami | Tana 3 : 
galkan begitu. sadja oleh , - 1 olehnja dilaku! RM. SOORJO POETRO. 

58 “pertanjaan apakah 

jah jg sah. Angka 20.000 || R. M. SOETATMO SOORJO- | dalam waktu jang lalu itu, Ketua Taman-Siswa jg kedua akan pergi nanti, menteri Pe 

adi menurut perkiraan Pa- f| KOESOEMO. Ketua Taman. | Dengan sendiri timbullah ke- | Wafat pada hari Senin Kli- Selwyn Lloyd: nerangan mengatakan ,helun 
lang . Merah Philipina, se- Siswa. jang pertama inginan untuk melakukan ko- on, 1k November 1927, aan Ant 

dimakamkan di Girigon- 
do - Jogjakarta. 

Itulah pula -jang menjebab- 

kan timbulnja hasrat perbaikan 

dan kemadjuan, setelah orang 

melaksanakan adat peringatan 

sesuatu peristiwa jang dimulia- 

kan olehnja. 

Ketiga-kalinja djanganlah di- 

lupakan, bahwa memperingati 

sesuatu 

biasanja mempunjai pengaruh 

jang tidak sedikit terhadap ge- 

rak-gerik batin manusia. Dalam 

hal. ini “samalah keadaannja 

dengan kebiasaan ,,mohon het- 

kah pangestu” kepada orang2 

| jang dimuliakan, Ini biasanja 

mengakibatkan masuknja daja 

pengaruh kedalam hidup batin 

manusia, jang afjap kali menje- 

ruan hidup. 

Seolah-olah orang dapat se- 

mangat baru, bertambah kebe- 

ranian hidup, bertambah keper- 

tjajaan kepada diri sendiri, de- 

mikian seterusnja. 

Sebenarnja dalam melakukan 

adat itu orang “melakukan 

konfrontasi” dengan pusat hi- 

dup kedjiwaannja, dengan ,,8e- 

weten”-nja, dengan “ Tuhan- -nja 

dan itulah semua jang menje- 

babkan geraknja  djiwa, ka- 

dang2 bergolaknja djiwa, na- 

aa setjara diam dan tenteram. 

sk 

Begitulah kita pada saat ini   memperingati hari ulang tahun 
( Taman- Siswa jang ke-30 ka- 

linja, dengan “ maksud mewu- 

djudkan rasa  tjinta-kasih kita 
terhadap badan  pendjelmaan 
tjita2 kita jang mulia itu. 

Dengan maksud seakan-akan 
kita ingin mengalami kembali 
segala rasa senang dan rasa 
susah, jang bertali dengan la- 
hirnja Taman - Siswa, tepat 30 

alah jang lalu.   ebudaja jan Indonasis 

s: h Gencotschap 

(Bersambung hal 4), 

  

   

jang dimuliakan, itu ' 

babkan pula adanja pembaha- | 

nnja merupakan - alasan untuk 
mengirimkan mata2 ke Timur 

Djauh. Delegasi Perantjis Hen- 

ry Hoppenot sebelum pemungu- 

tan suara dilakukan, mengata- 
kan bahwa la akan menentang 
usul Sovjet itu..Ia tak pertjaja 
akan perlunja mendengarkan 

keterangan2 dari wakil2 Korea 

Utara dan RRT. 

Ditambahkannja, djika telah 

@piutuskan akan diadakan pe- 
njelidik itu telah dibentuk ma-. 

ka kedua negara itu, harus dide- 

ngar. Delegasi Pakistan sepen- 

delegasi Nederland Daniel von 
Balluas menganggap, masalah 

mengundang utusan2 RRT dan 
Korea Utara.itu, baru akan. tim 

takan, bahwa Hussein Sirry 

Pashalah jang akan membentuk 
kabinet baru bagi Mesir. Se- 

perti diketahui, sebelumnja te- 

“lah dikabarkan, pahwa - Sirry 

Pasha tidak sanggup susun ka- 

binet baru dan bahwa Radja 

Farouk kemudian minta kepa- 

da Bahidin Bakarat Pasha utk 

berusaha mengatasi krisis ka- 

binet jang timbul sedjak kabinet 

Hiialy Pasha berbentuk itu. 

Bahkan. menurut berita AFP 
dari Kairo Barakat Pasha ma- 

lam Rebo jl. telah menerangkan 

kepada pers, bahwa ia akan 

mentjoba membentuk kabinet 

koalisi atas dasar jang luas 

dan djika tidak berhasil ia akan   mentjoba membentuk kabinet 

  

deral Mark Clark, hendaknja 
staf. & 

Lloyd hari Selasa il mema- 
parkan kesan2-nja dari perdja- 
lanannja bersama2 Lord Ale- 
xander —.menteri pertahanan 

Inggeris —“ ke Djepang dan 
Korea. 

Kata Lloyd, telah disetudjui 
bahwa untuk mengisi funksi ba- 
ru ini akan disediakan seorang 
“psir tinggi Inggeris. 

«kuhndingan Panmunjom 

Kigunakan oleh RRT”, 

Seterusnja Lloyd mengatakan, 
bahwa “pihak Tionghoa. telah 
mempergunakan waktu berlang- 
sungnja perundingan perletak- 

untuk memperkuat tenaga pe- 
nempurnja, jang pada waktu 
perundingan dimulai ketika ta- 
hun jang lalu, dalam keadaan 
lemah, : 

Dikatakannja. bahwa pihak 
Utara di Korea kini mampu 
mengadakan serangan besar2-an, 
akan tetapi tidak ada bukti2 
bahwa mereka bermaksud ber- 
buat demikian, dalam waktu jg 
sudah dekat ini. 

Pendapat Alexander iaiah -—- 
kata ' Lloyd — bahwa Tentara 
menghentikan offensief Utara 
ke-8 ' Amerika akan mampu 
merighentikan offensief utama 

tadi, walaupun pihak Utara 
mungkin dapat menembus front 
PBB sampai beberapa mil, 

Soal politik Korea 
Selatan, 

Perihal krisis politik di Korea 
Selatan, Lloyd mengatakan bah- 
wa Presiden Syngman Rhee tes   
an sendjata di Panmunjom 'itu 

Opsir Inggris akan djadi wakil 
kepala staf PBB di Korea 

ELWYN LLOYD, menteri negara 

negeri, hari Selasa jl mengumumkan dim madjelis rendah, 
bahwa. komando PBB di Korea telah menjatakan pendiriannja 
bahwa pada markasbesar panglima besar PBB di Korea, Djen- 

Inggeris urusan luar 

diangkat seorang wakil kepala 

lah berdjandji untuk mentjapai 
kompromi dengan lawan2 poli- 
tiknja, kearah tjara  konstitu- 
sionil untuk melenjapkan  ke- 
sulitan2 jang sekarang  diha- 
dapinja itu. 

Screening di Kojedo. 
Tentang screening jang dila- 

kukan terhadap orang2 tawanan 
perang dipulau Koje, dekat pan- 
tai Korea Selatan, Lloyd mene- 
rangkan bahwa sedjumlah orang 
tawanan mengatakan kepadanja 
bahwa mereka akan menentang 
repatriasi jang dilakukan setja- 
ra paksaan dan menurut penda- 
pat Lloyd, alasan2 mereka me- 
mang benar. Lloyd tidak men- 
dapat bukti2 bahwa ketika 
screening dilakukan, diperguna- 
kan tekanan terhadap  tawa- 
nan 2 perang. 

Kaum oposisi gelak- 
tertawa. 

“P. M, Churchill mengumukan 
dalam madjelis rendah pada hari 
Selasa petang jl., bahwa ketika 
hari Senin ia menerima surat- 
kawat dari Djenderal 
Clark, panglima besar PBB di 
Korea, jang menjatakan bahwa 
ia sendiri (Clark) tidak tahu 

bahwa pabrik2 pembangkit te- 
naga listrik ditepi sungai Yalu 
akan dibom, pada waktu ia me- 
nerima kundjungan Lord  Ale- 
xander, Kalau tahu, ia sudah 
barang tentu” akan memberi- 
tahukannja”. 
Pengumuman ini oleh kaum 

oposisi disambut dengan gelak- 
tertawa dan BRO tangan, 
Ant. “AFP, 

  

  

Tapi berita UP jang terat 

itu ternjata - berlainan isif Hr 
Menurut berita tersebut Si 
Pasha dalam kabinetnja 
akan dibentuk itu akan menggja- 
bat pangkat? tersebut diatas 
sedang Karim Tabet Pasha be: 
kas penasehat urusan pers jg 
diperbantukan “pada  menter 
negara. — Ant. UP. 

    

  

Mononutu diundang 
Ke Art Festival di Veneti: 

Didapat kabar bahwa menter 

Penerangan Mononutu telah da 
pat undangan “untuk mengurn: 

djungi Art Festival jang akar 

diadakan di Venetia dalam Sep: 

tember jang akan datang. 

TAUFIK PASHA AKAN 
LETAKKAN DJABA:   

Mark | 

TANNJA 
Mingguan Jordania ,,Al Ha 

wadith” hari Senin jl. ini me 
ngabarkan, bahwa perdan: 
menteri Jordania Taufik Pas 
Abu4 Huda tidak lama lag 
smungkin sekali” akan mele 
takkan djabatannja. 

Dikatakan ' bahwa  Taufil 
Pasha ,,terganggu ' kesehatan 
nja serta sangat lelah, dar ha 
ini bertambah lagi karena kri 
sis di Jordonia jang disebabka: 
oleh penjakit Radja Tala?”.. « 

Mingguan tadi menjaranka, 
bahwa Taufik Pasha mungki 
akan digantikan oleh Mulk 
Fauzi Pasha (duta ' Jordani: 
di London) atau oleh Tuga: 

Sulaiman Bey,. salah seoran 
antara 3 anggota Dewan Mang 
kubumi jang dibentuk oleh ka 
binet ketika permulaan bula: 
Djuni, guna mendjalankan ks 

wadjiban2 Radja Talal, | 
Sementara — itu djurubitjar 

pemerintah menamakan kaba 

tadi suatu hal jang tak mung 
kin akan terdjadi, dan dikata 
kannja bahwa Taufik Pasha £ 
dak bermaksud meletakkan dj 
Peang 2 “Ant. - Rtr. 

  

  

sk Dari keterangan sdr. Suda: 
minto, ketua madjelis luhur Tt 
mam Hiswa pada persconferent 
di Taman Siswa Jogja semalam 
ani Taman Siswa dilahirka 
pada  djam 9 pagi tg. 3 Dju 
30 tahun jang lalu disebuah gt 
dung didjalan Lempujamgan.. je 
itu digedung jang sewu ang “jo 
di rumah sakit bersal La 
“Zuster Pring. 
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m sa na Kiba 
! aagian A atau bagian Pas- 

bagian B jakni bagian 
5 AK terdapat 

orang. Dalam T 
Raya ini tenaga 

40 laki? d 
     

    
        
   
   

  

   

  

   
   

    
   
   
    
    
   
    

  

   

  

   
   

  

   
   

    

Taman Guru ada 4 buah, dgn 
    

sak 'rempuan, aedang ruang klasnja | 
HA ada 

    

'Djumlah a guru 
tetap 13 laki2 dan 2 perempuan 

dan 9 perempuan. 

3: Perletakan batu. bertama. 

: Sehabis upatjara - perajaan, 
"Ga Wirogunan, .akan dilakukan 
|upatjara perletakan batu per- 
tama, untuk pendirian gedung 

AA Ts. Teen Taman “Guru. 

SPSi 

| mungan Bang 

inja, kira2 2000 
(TS. akan Dera ketempat | 

-Se- 

“serta guru tidak tetap : 1 laki2 | 

dilakukan pula penanaman: “po- 

Pada. .malamnja, 

pada malam itu 

kemakan R.M. 

   

    
   

  gjakarta). P 

| tersebut. 

Seperti sipgtahut RB mx Su- 
- tatma Soorjokusumo, adalah ba- 

“na sa per ama “kalinja, 
sal 2 hari Selasa 

   

  

Abu 

| 

KI SUDARMINTO 
Ketua Madjelis Luhur   

  

Teu Na “ 

. nasional ketingkat k lebih tinggi : 
| Oplaag sk. nasional 55 pCt. dari 1 

2 3 Indonesia 
  

   
  

TAS 
Aan aan? surat Tr asing 

  

pertanjaan bagaimanakah sikap sPs terhadap peru- 

di Indonesia, ketua pengurus 
| Ali aan SPS belum mengeluarkan uit- 

PB Hun dan dalam Ta SPS di Salatiga pun soal itu tidak 
Gibitjarakan. 

Tjuma jang” njata, Brand bea” 

  

kata Djamal Ali seterusnja, ia- | 
lah bahwa SPS adalah organi- 

  

anggaran dasarnja jang 
baru. 

5 ia C . putusan kongres H3 

“latiga jang boleh.mendjadi -ang- 
Sean perusahaan: 

    

  

n Ba en warga 
Indonesia sedang seba- 

gian ketjil dari aa redak- 
4d 5 

  

   

ru? ini ihak SPS telah menge. | 
  

— aa “organisasi2 SPS, jaitu 
| perobahan anggaran dasar 

Ska diatas dan “2. . keang-| 
'gautaan SPS sekarang, “har 
“terdiri dari perusahaan 'ata: 

   
   

lu, itu, suratkabarnja. 
Dengan tjara jang demikian, 

SPS ingin menjalurkan bedrijt | 
— 1 nasional, kepada tingkat jg le- 
“bih tinggi, mendorong. anggau- 

: sanga Sa organisasi 

  

Keputusan sidang tsb poet | 
lain: 

ke Kongres Perumahan Rak- 
“jat sehat ke II di Djakarta | 
jg akan diadakan tgl. 4 sam 

“pai 12 jera 1952 jang | 
akan da 

1 mug, “terseb it ialah : LL 
ee an sean | 

Bangla untuk un 
kuasa kepada Kepala Peker- 
djaan Aa Kabupaten Pur 

“ah losemen | dikoplak pasar 
In daa dan mendirikan      

          

   
     

    

   
   

    

   
   
    
    

     
    
    

    
        

     

, Ita kd 
n, arga barang dan" te- |       

asi nasional jg bisa kelihatan 

    
    
   
   

  

   

    

    
    

  

    
   

F mukakam dua perobahan pokok : 

  

bedrijfnja dan bukan seperti du-j 2 

  

23 Menetapkan 3 orang utusan | 

“Yuran2 air 

Djamal Ali mengemukakan 
dalam gjalannja SPS mengalami 
kemadjuan kalau ditindjau dari | 
“sudut oplaag, dimasa sebelum | 
perang, oplaag surat2 kabar na- 
sional tidak berarti sedang se- 
Kana sudah mempunjai 5576 
ari se o la, Ata naa 

Maba S5, 
- Satu2?nja bedrijf manga jang 
Isa tegak sedjadjar dengan be- 

drijf asing di Indonesia seka- 
rang, ialah hanja pers-bedrif. | 
'Tentang sebah2nja Djamal Ali 
nenjatakan selain daripada du- 
ungan nasional djuga karena 

telah bertahun? bertahan dalam 
joangannja sedjak muntjul- 

aja pers nasional pertama dim 
tahun 1904, jaitu surat kabar 
»Retno Dumilah” jang didirikan 
Oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo.. 

i Sedjak. tahun itu, pers nasio- 
al ,@jatuh-bangun - djatuh-ba- 

ngun sehingga sampai sekarang 
terpupuk suatu tradisi perdjo- 
angan jang sukar enakan. 

Achirnja ditambahkannja dju- 
ga -pers nasional itu mengalami 
kebangunannja lagi, sedjak pe- 
'njerahan kedaulatan, sedang 
“pers asing jang ada di Indone- 
sia telah 45 sudah memperoleh 
rehabilitasi dari pemerintah 

— Hindia Belanda. — - Ant. 

2     

. Walaupun 
tsb. sudah | 

dengan tarip2 bea pasar dari 

kabupaten2 lain jg berdeka- | 
tan tarip tsb masih sangat 
rendah. 

   

  

   
   
    

    

F5. Selandjutnja atjara untuk 
-» merobah rentjana penghasi- 

hon beringin, Maan sedungnja. 
4 jang baru. : 

diadakan | 
resepsi dari peringatan itu. Se- 

| habis resepsi, 
| djuga, bapak2 Pa T.S. akan 

NET berziarah 

- | Sutatma Soorjokusumo dipegu- | 
| Pijungan (Jo- | 
keesokan hari- 

orang murid 

pak pendiri perguruan Taman h 

"MOLEK.. she 

Mengenai berpilihnja. Miss 
intan Armi Kuusela mendja- 

di Miss Universe th.1952, lebih 
djauh UP mengabarkan, bahwa 
   

| di jg baru berumur 18 tahun 
adalah berbadan langsing, mo- 
lek, berambut pirang. Jingg 2 

  

3 badannja ialah 5 kaki 5 intji. 
“Lebar dadanja 34 intji, ping- 

. gangnja mempunjai ukuran 
28 .intji, sedang ukuran paha- 
nya adalah 34 intji. 
“Ketika orang2 bersorak? me- 
njambut pemilihannja “sebagai 
Miss Universe seakan? ia men- 
dengar suara 'ibunja ig berada 
di Finlandia. Ibunja ingin Su- 

paja ia mendjadi seorang guru 
gymnastiek, . demikian 'Kuuse- 
Ja. : 
Menurut . keterangan Miss 

Kuusela sendiri adalah belum 
pasti bahwa ia akan tinggal di 
Hollywood. jan tahun membuat 

kontrak adalah terlalu lama”. 

      
| demikian kata Miss Universe 
Kuusela. PT. 

'.MARKAS" GEROM- 
— BOLAN DISERGAP 

SR Na 
»Residen” D.I. Tjirebon 
terbunuh. 

Berita terlambat dari pihak 
5 resmi di Bandung menjatakan, 
bahwa baru2 ini pasukan T.N.I. 
dari bataljon 527 sudah dapat 
| menjergap pemimpin2 gerom- 

|bolan D.I. di ,markasnja jg 

  

ranganjar ketjamatan Dawuan 
| Madjalengka. 

| 5 Orang pemimpin gerombo- 
Ian jaitu Abdulhamid ,,residen” 

ag CDI. Tjirebon, Iskak ,,tjamat'' 
DI. Djatitudjuh, Djuanta ,,tja- 
mat” “DI. Dawan, Kasman 

5 polisi” D.I. dan seorang lain- 
nja sudah tertembak mati se- 

4 “dang lain2nja Iuka2, diantara- 
nja lari mentjeburkan diri ke- 
kali Tjimanuk, 

Sebelum menjergap ,,mar- 
kas” itu pasukan T.N.I. telah 
melakukan pengintipan sete- 
lah melihat ada orang masuk | 

gua. 
Dari dalam gua itu telah di- 

-sita pula beberapa alat sendja- 
ta dan alat2 kantor", — Ant. 

PHILIPS TARIK KEMBALI 
: Permohonannja sewa ta- 

.nah, 
Didapat keterangan, bahwa 

perusahaan Philips telah tarik 
kembali permohonan sewa ta- 

nah dari kotapradja Bandung 
seluas 33.000 meter pesegi. 

Seperti diketahui - DPRDS 
Kota Besar telah putuskan 
pemberian sewa tanah tersebut, 
tapi kemudain ditentang oleh 
sebuah panitia terdiri dari be- 

| berapa partai politik, jang me- 
ngadakan aksi2. Meskipun de- 
mikian persoalan tersebut ka- 
barnja akan harus dibawa lagi 

:“kesidang DPRDPS: “Kota "Besar 
| jang akan datang. — Ant, 

  

Miss Armi Kuusela seorang ga- |: 

    

   

   

  

   

    
   
     

     
    

    

   

  

   
   
    
   
   
   

  

    
    

  

   

      

   

  

IR. 2 MUNANDAR: 

  

Kekurangan 

ika 
hahwa keadaan kekurangan ali 
Barat sekarang ini, sedikitnja 

  

.» jatakan, bahwa diantara 
-sebab kekurangan tenaga | 

aliran listrik jang Kita alami se- | 
karang ini, ialah karena mulai | 
tahun 1927 sampai dengan ta- 
hun 1940, sama sekali tidak di- 
kerdjakan pengluasan2 dari-pu- 
sat2 pembangkit tenaga aliran 
listrik, padahal kebutuhan pe- 
makaian terus-menerus mening- 
kat dan bertambah. Pada achir 
tahun 1940, sewaktu pengluasan 
Gari pusat2 pembangkit tenaga 
aliran listrik akan dikerdjakan, 
telah petjah perang dunia ke-Il, 
jang menjebahkan pekerdjaan 
pengluasan itu tidak dapat di- 
langsungkan, , dan baru dalam 
tahun 1948, pekerdjaan penglu- 
asan itu dilakukan dengan ter- 
lebih dahulu harus diatasi ber- 
bagai matjam kesukaran2. 

Kapasiteit dan kebu- 
tuhan Djawa Barat. 

Oleh Ir. Munandar lebih djauh 
diterangkan, bahwa kapasiteit 
untuk membangkitkan tenaga 
aliran listrik sekarang ini dise- 
luruh Djawa Barat, berdjumlah 
549.000 k.w.h. sehari, sedangkan 
kebutuhan Djawa Barat dalam 
pemakaian tenaga aliran listrik 
berdjumlah 650.000 k.w.h. seha- 
rinja. : 
Dalam pada itu — menurut 

Ir. Munandar — Djakarta Raya 
sendiri mentjatat pemakaian se- 
paroh dari djumlah pemakaian 
tenaga aliran listrik. sekarang 
ini dari seluruh Djawa Barat. 

Djikalau nanti diesel-motor di 
Antjol jang sekarang sedang di- 
kerdjakan telah selesai, maka 
kapasiteit ini akan bertambah 
mendjadi 600.000 k.w.h., jang 
berarti masih dideritanja. keku- 

rangan 50.000 k.w.h. dalam se- 
hari untuk Djawa Barat. 

Dikatakan, bahwa  ketjuali 
diesel-motor di Antjol, kini se: 
dang dikerdjakan pengluasan2 
Gari pusat2 pembangkit tenaga 
aliran listrik dibeberapa tempat 
di Djawa Barat, dan diharap- 

kan, bahwa dalam tempo 4 ta- 
hun lagi, jakni kira2 pada achir 
th 1956, produksi tenaga aliran 
listrik bisa mendjadi 1.100.000 
k.w.h. sehari, suatu djumlah jg 

it. dugaan sudah dapat 
kebutuhan pema- 

kajian, mengingat semakin ber- 
tambahnja kebutuhan pemakai- 

     

         datang. 
    
djalanan keliling kota, 

se /TWILAJAH DJA 

rang dirumah Gupernur Budiono sebelum 

  

Bung Karno beramah — tamahan dengan Wartawan. Sema- 
mengadakan .pen- 

(Ipphos). 

— Tistrik 
Pemakaian untuk Djakarta Raya debina 

dari pemakaian Djawa Barat 

KEPALA Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga 
Listrik, Ir, Munandar, dalam pertjakapan 

ma 4 tahun jg akan datang, dan baru pada achir tahun 1956, 
kekurangan produksi tenaga aliran listrik itu diharapkan bisa 
menjamai atau mendekati kebutuhan pemakaiannja. 

ha tenagaranran strike drmasa hi 

LN PI 
Th 

tenaga aliran 

meneran gkar n, 
ran listrik jang dialami Djawa 
masih akan dialami terus sela- 

Penghematan masih te- 
rus didjalankan. 

Berdasarkan keterangan2nja 
diatas, oleh Ir, Munandar dika- 
takan, bahwa selama keadaan 
tenaga aliran listrik kita seperti 
sekarang ini, maka penghema- 

tan masih perlu terus didjalan- 
kan, dan dikatakan, bahwa se- 
djak beberapa waktu berselang, 
segala permintaan penambahan 
dan pemasangan baru dari te- 

naga2 aliran listrik, baik jang 
diminta oleh perusahaan2, in- 
dustri2, perumahan2 dil., tidak 
diperkenankan lagi. Bahkan me- 
nurut Ir. Munandar, kepada per- 
usahaan2, industri2 dll jg mem- 

butuhkan pemakaian listrik se- 
tjara besar dan jang merasa 

sangat kurang dengan apa jang 
diterimanja selama ini, dian- 
djurkan untuk membuat/memi- 
liki sendiri diesel2-motor. - Ant. 

Dr. BAHDER DJOHAN : 

KONSEP UDJIAN DI- 
PERDAGANGKAN 

Menteri PP dan K Dr. Bahder 

Djohan menerangkan , bahwa 
dengan tindakan2 baru jang 
diambil oleh kementeriannja da- 

lam soal -persiapan2  udjian 

penghabisan SMA, dapat di- 

djamin dalam masa jang akan 
datang, tidak akan terdjadi lagi | 
kebotjoran2 dalam udjang peng 
habisan SMA, 

Kesalahan2 diwaktu jang lalu 
itu, bukanlah terletak pada 

pegawai2 tinggi akan tetapi 
pada pegawai2 rendahan dan 

  

    

   

   

  

FOUNDATION AKAN 
DIDIRIKAN OLEH BE- 
KAS MURID TAMAN 

SISWA 
Dewasa ini telah diusahakan 

oleh sdr. Sarino anggauta par- 
lemen untuk mengumpulkan 
para bekas murid Taman Siswa 

| jang mendjadi anggauta parle- 
men. Dimaksudkan dalam wak- 
tu ini didirikan jajasan atau 
foundation, jg akan berusaha 
mendirikan suatu pendidikan 
tinggi. Utk mendirikan suatu 
universitit dipandangnja belum 
waktunja, terutama mengingat 
sangat kurangnja tenaga2 gw 
runja jang ada dinegeri kita. 
Maka. mendirikan akademi di- 
rasa sudah dapat, 
Direntjanakan pula “ untuk 

memberikan studie- beurs. Se- 
mentara itu Taman Siswa 
sanggup memberikan leerstoel 

kepada universitit. 
“Rentjana tersebut diatas su- 

dah dihitjarakan dengan Ma- 
djelis Luhur Taman Siswa, Ke- 
putusan mengenai soal ini me- 

nunggu kongres nanti. 
Lebih djauh diusahakan pula 

untuk mengumpulkan orang2 
terkemuka jang pernah berhu- 
bungan “dengan Taman Siswa 
dengan maksud - diminta ban- 
tuannja baik moril maupun ma- 

teriil dalam penglaksanaannja 

rentjana tersebut diatas. . 
  

terhadap mereka ini, oleh ke- 
menterian PP dan K telah di- 

ambil tindakan2 keras. Menurut 
penjelidikan, kebotjoran itu ter- 
djadi antara lain karena konsep 
udjian diperdagangkan. 
Mengenai perhatian murid 

untuk masuk sekolah 'rakjat 

dan sekolah2 landjutan, menteri 
mengatakan, bahwa kalau di- 
bandingkan dengan tahun jang 
lalu, maka dalam tahun ini, per- 
hatian itu sangat besar dan 
bagi pemerintah tetap merupa- 

kan satu persoalan jang sulit 
bagaimana . untuk - menerima 
mereka itu, berhubung dengan 

kekurangan guru dan sekolah. 

YA Ant. 

Rp. 116. 534,93 buaf bajar 
ntebu jakiat” Papahan 

(Dari Pembantu kita sendiri). 

ERNAH dimuatkan dalam harian ini, bahwa perundingan 
antara P.P.R.I. dengan Panitya Tebu Rakjat KI. Papahan 

Karanganjar - Surakarta mengenai tjara pembagian hasil be- 
lum didapat kata sepakat, karena masing2 
pada pendiriannja masing?. 

Pihak P.P.R.I.. menghendaki 
pembagian berupa uang dengan 

harga middenprijs, karena ber- 
pegangan pada verband suiker 
ordonantie, bahwa semua gula 

pasir kristal jang digiling pada 
sesuatu perusahaan dikuasai 

dan diatur oleh Pemerintah, 
dan peraturan berlaku pula ba- 
gi Tebu Rakjat Papahan. Seba- 
liknja Panitya minta pembagi- 
an berupa gula. 

Dalam pada itu dari Kepala 
Desa Papahan (Ketua Panitya! 

Sudharno didapat keterangan. 

bahwa pada tg. 25/6-52 Pani- 

tya telah menerima pembajar- 
an berupa uang dari P.P.R.L/ 
Pg. Tasikmadu berdasar mid- 
denprijs ditambah Rp. 10,— per 
kwintal, jaitu Rp. 162.29 x 718, 
066 kw. gula pasir kristal atau 
Rp. 116.534,93 dikurangi Rp. 
34.000,—  voorschot.. Pembajar- 
an tersebut terpaksa diterima 
sebab dengan adanja kebutuh- 

an para pemilik tanah jang sa- 
ngat mendesak, berkenaan akan 
datangnja hari Lebaran. 

Atas usul Panitya jang diteri-   

pihak berpegang 

nah, mereka menjerahkan uan 9 
sebanjak Rp. 17.000,— kepada 
desa dengan perintjian? buat 
keperiuan. kas kesengsaraan Rp. 
2900, —, kemah RO 1.000 — 
pemuda Rp. 500 —, honorarium 
Panitya dan tenaga techmik Rp. 
4.600,—, sedang sisanja Rp. 4.- 
400,”— inabuae membeli alat per- 
alatan, seperti gelas piring, lam- 
pu dli.nja. 

Perlu ditambahkan, bahwa 
luas tanaman tebu Rakjat tsb. 
ada 931 Iha, semua milik 35 
orang petani Pe 

  

SOKONGAN UNTUK 
KORBAN KELUT 

Dari bekas Panitya Penolong 
Korban Kelut didaerah Kedu di- 
peroleh keterangan, bahwa. so- 
kongan jang diterima oleh pani- 
tya tsb. sebesar Rp.63.295,65 te- 

lah diserahkan kepada, Jajasan 
"Lembaga Sosial” di Magelang. 

tya Penolong Korban Kelut ba- 
ru2 ini telah dibubarkan karena   ma baik oleh. para pemilik. ta- 

  

WA - TENGAH HH | 
  

duk2, rawa2 atau genangan air 
“Jainnja Seluas Ik. 8.100 ha. 

Belum diketahui pasti berapa 
hasilnja tetapi usaha2 tersebut 

“disementara tempat sudah di- 
ketahui menambah hasil ikan 

  |. Ian pamong desa dalam wi- 
lajah kabupaten Purworedjo, 
ditunda sampai AN Ran 'beri- 
kutnja. — (KRI 

SEMARANG . 
“Rp. Lovo.oo 

1:000.000 U NTUK 
N RUMAH GELAS" 

. Dengan biaja sebanjak Rp. 1. 
000. 000.— tidak lama lagi diha- 
laman rumah sakit ,,Purusara” 
Semarang akan dimulai pem- | 
buatan gedung baru jang din- 
ding dan kamar?nja seluruhnja 
terbikin daripada gelas. 3 

.Rumah gelas” itu direntja- 
nakan oleh dokter-anak2 Dr. 
Liem Tjay Tie, melulu untuk | 
kliniek anak2. — Ant. 

MELIPAT - GANDAKAN 
HASIL IKAN 

Dikabarkan, bahwa ' selama 
tahun jang lalu Djawatan Per- 
ikanan Darat  Djawa Tengah 
telah berhasil memperbaiki sa- 

sepandjang Ik. 250 
km. dan dengan demikian tam- 

bak ikan seluas Ik. 7.491 harbi- | 
sa mendapat air setjukupnja. 

Selain 

lai Peternakan Ikan” baru di- 
| beberapa tempat. Dari sebanjak 
30 buah balai jang. sekarang | 
ada diwilajah tersebut selama 
tahun ini telah dapat diambil 
dan ditaburkan bibit ikan se- 

z 

3      'banjak Ik, 4.200.000 ekor diwas 
na 

“ Imatan Wedaridjaksa telah ru- 

ngan tiada diminta kerugian. 
itu djuga dibuat?,,Ba- | 

“4075 dibanding tahun2 jang 
“lalu. — Ant. 

PATI 

HAMA TIKUS DAN WA- 

LANG SANGIT 

3044 dari 815 ha tanaman padi 
| yakjat di 8 desa dalam ketja- 

sak sebagai akibat timbulnja 
hama tikus. Selain tikus djuga 

,walang sangit merusak tanam- 
|an padi di 6 desa jang lain se- 
banjak 404 dari sawah seluas 
131 ha. 

. Djawatan Pertanian jang ber- 
sangkutan telah mengambil tin- 
dakan seperlunja. —-Ant. 

SEMANGAT SOTONG - 
ROJONG 

Sedjumlah penduduk desa ke- 

tjamatan Djakenan kabupaten 
Pati baru2 ini setjara gotong - 
rojong telah berhasil melebar- 

“kan djalan desa sepandjang 5 
km. dari 215 m mendjadi 5 m. 

Untuk perluasan itu diambil 
pula tanah milik penduduk de- 

" 

Pelebaran serupa tetapi atas 
djalan milik pemerintah oto- 
noom djuga terdjadi dalam ke- 
tjamatan Winong sepandjang 4 
km dari 4 mendjadi 5 m dan 
diselesaikan dalam tempo se- 
bulan dan perbaikan djalan 

Dari Pati dikabarkan bahwa | 

si 

"ten Klaten, 12 orang di Sekolah 

tempo seminggu dengan tiada 
memungut. upah. 
Sementara itu penduduk ke- 

tjamatan Margoredjo djuga te- 
lah berhasil mengalirkan air 

“setjara gotong - rojong dari su- 
atu waduk untuk dialirkan ke- 
sawah2 mereka seluas Ik. 30 
ha. Pandjang saluran itu sama 

sekali Ik. 115 km. —-Ant. 

KLATEN 

87 ORANG LULUS 
Udjian kepolisian. 

Dengan disaksikan oleh wk. 
instansi dan Djawatan2 lingku- 
ngan Kabupaten Klaten pada 
tanggal 30-6 jang lalu djam 4 
sore diasrama Pendidikan Puli- 

Karesidenan Surakarta di 
Klaten telah diadakan upatjara 
pemberian idjazah oleh Kepala 
Kepulisian Karesidenan Surakar.- 

ta. kepada. 87 orang siswa pen- 
didikan pulisi “jang telah lulus 
dari udjiannja. 

Selesai upatjara pemberian 
idjazah, lalu diadakan penjum- 
pahan terhadap siswa2 menurut 
igamanja masing-masing dan 
mereka telah diangkat mendjadi 
(agen Pulisi 'kl, II. 45 Orang 
akan ditempatkan di Kabupa- 

Pendidikan Pulisi di Klaten, se- | 
dangkan 30 orang ditempatkan i 
di Sragen. 

Mengingat bahwa waktu pen- 
didikam di sekolah pendidikan 
Kepulisian di Klaten itu hanja 
4 bulan, maka menurut laporan 

dari para guru dan panitya ho- 
leh dikata memuaskan, 

Sekolah Pendidikan Kepuli- 
sian ini dibawah pimpinan dan 
asuhan komissaris muda Sutjip-       lain sepandjang 4 km dalam to. KR, ) . ga tengah 

Fa 

1735 KG. BERAS 
Untuk para penderita 
H.O. 

Baru2 ini P.M.I Tjabang Su- 
rakarta telah menjerahkan be- 

ras sebanjak 1735 Kg, beras ja- 
lah hatsil pengumpulan dari pa- 
ra penderma, kepada P,M.I Tja- 
bang Klaten, agar supaja diba- 
gikan kepada para penderita HO 
di ketjamatan 'Bajat Klaten. 

Ketjuali berupa beras, oleh 
P.M.I Tjabang Klaten djuga te- 
lah disediakan berupa obat2an 
dan pakean kepada jang sung- 
guh-sungguh harus diberi perto- 
longan. — (K.R). 

KARANGANJAR 

50”, PENDERITA 
“ HONGEROEDEEM 

Telah sembuh. 

Dari Kanso Kab. Karanganjar 
Surakarta. didapat keterangan, 
bahwa sampai pada pertenga- 

han bulan Djuni 52 tinggal 505p 
jang masih menderita sakit la- 
par, dan masih perlu mendapat 
perawatan. Menurut tjatatan, 

pada bil. Djuni tinggal 1.744 
orang, sedang pada bulan jang 

lalu ada 3.428 orang. Buat ke- 
perluan pemeliharaan tersebut, 
sedjak bl. Februari bjl telah di- 
gunakan beras 4.864 kg, lever- 

traan 20 liter, vitamin B I 10.000 
butir, multivitamin 30.000. butir 
dan Yama 3 susu 1.000 kg. 
(Kor). 

SIAPA JG MEMBAKAR? 
Baru2 ini kebun tebu desa Ka- 
rasakan, kelurahan Bedjen, 

Karanganjar Surakarta  ter- 

djadi kebakaran I.k. 0,50 ha, lu- 
asnja. Menurut pihak perusaha- 
an gula Tasikmadu kerugian, di- 
tafsir 3 kwintal gula pasir, 
atau Ik, Rp. 500,- berdasar har- 

telah selesai tugasnja. — Ant. 

aj 

| mana asalnja api, belum dapat 
diketahui, : 

Perlu diterangkan, bhw seki- 
tar kebun tsb. telah dirembang, 
dimana disana-sini terserak ba- 
njak daun tebu kering jang dju- 
ga terbakar seluas Ik. 76 patok 
atau 25 ha. 
Dalam pada itu dari pihak ke- ' 

pulisian didapat keterangan, 
bahwa peristiwa tersebut didu-' 
ga bukan suatu perbuatan sa- 
botage, — (Kor). 

SRAGEN 
DAPATKAH GULA MO- 

DJO GILING ? 
Perundingan perdjan- 

djian buruh kampagne 
berdjalan seret! 

Perusahaan gula Modjo-Sra- 

,gen telah melangsungkan tjem- 
beng dengan keramaian setja- 
ra sederhana, dimana menurut 
rentjana giling dimulai pada 
tanggal 2-7-1952 kemarin. 
Pada tahun ini perusahaan akan 
menggiling tebu seluas 700 ha, 
ig akan memakan waktu sam- 
pai dua bulan, 

Dalam pada itu dari pihak 
SBG didapat keterangan bahwa 
perundingan2 sekitar perdjan- 
djian Buruh tidak dapat berdja- 

lan lantjar. Pihak Direksi meng- 
hendaki agar upah Buruh dida- 
sarkan atas persetudjuan DPP, 
SBG. dan ASSI tahun 1951/1952, 
akan tetapi dari pihak SBG te- 
tap pada pendirikannja dibuat- 
nja perdjandjian Buruh. Dengan 
demikian, maka sebagai dasar 
upah Buruh pada masa giling 
nanti belum ada kepastian, Da- 
lam mana kedua belah pihak te- 
tap menghendaki 'berlangsung- 
nja giling. 
Apakah giling nanti dapat 

berlangsung menurut rentjana 
atau tidak, hal ini hanja terse-   

(middenprijs). Dari 

"g 
» 

Kk ca Ge WNA Kana ji Su 

Sa ar Da SIA 
4 

Sa An Asah 

rah Kepada pihak Direksi sen- 
(Kor). ' diri untuk menentukan, 

Ae MERAPI TI 
Sar Ga Lah aman ake RGR GP 

Sebagaimana diketahui, Pani- ! 

  

GEN: Na Pa EL PEN RAN TON TT 

  

HALAMAN 2 

  

HADJAR MULAI Tonfeobanpa. “3 MENULIS BUKU2 

Dalam keterangannja kepada 
pers Ki Hadjar Dewantara me- 
njatakan, bahwa Hasrat untuk 
meninggalkan parlemen diper- 
tahankan oleh beberapa kala- 

ngan baik dari pihak kanan 
maupun pihak kiri. Mereka itu 
menghendaki, agar Ki Hadjar 
tetap duduk dalam parlemen. 
Begitu pula terhadap dirinja Dr. 
Radjiman Wedyodiningrat, jang 
sudah sementara waktu tidak 
nampak dalam parlemen, karena 
menderita sakit. 

Bung Karno sendiri du am hal 

ini setudju dan mempertahan- 
kan Ki Hadjar Dewantara  da- 
lam parlemen. 

Oleh Ki Hadiar Dewantara di 
kemukakan, bahwa Mr. Wilopo 
sudah menjanggupi setelah Ki 
Hadjar Dewantara mengemuka- 
kan, bahwa Mr. Wilopo sudah 
menjanggupinja sesudah terben- 
tuknja suatu konstituante kira2 
dalam bulan April jad. Ki Ha- 
djar Dewantara diperkenankan 
rseninggalkan parlemen. 

Dengan demikian ada waktu 
seluas2-nja untuk mentjurahkan 
perhatiannja terhadap pendidi- 
kan dll. Achir2 imipun Sudah 
mulai dikerdjakan pembuatan 
buku2 baik jang mengenai kebu- 

dajaan, politik dan pendidikan. 
Dua soal.jang terdahulu itu su- 
dah diminta oleh badan pener- 
bit tertentu — Ki Hadjar tidak 
mengatakan nama badan pener- 

bit tsb. — sedang jang menge- 
nai soal pendidikan akan di ter- 
bitkan oleh Taman Siswa, 

SEKSI V DPR MENIN- 
DJAU OBJEK2 SO- 
SIAL KOTAPRADJA 

Sedjak tanggal 30 Djuni jang 

lalu, dipimpin. oleh anggauta 

DPD Kotapradja Jogjakarta 

seksi sosial Wazir Nuri, 
gauta DPR Kotapradja seksi V 

(sosial) mengadakan penindjau- 

an objek2 sosial dalan" kota. 

Ikut serta wakil2 djawatan jg 

bersangkutan. 
Menurut keterangan, selain 

jang mendapat perhatian rumah 

sakit, asrama sosial dan tempat- 
tempat pendidikan, djuga ditin- 

djau perusahaan2 jang ada 

objek2nja sosial dan tempat2 jg 

mendjadi pusat pelantjongan di- 

waktu malam. 
Penindjauan itu ada hubungan- 

nja dengan rentjana anggaran 
belandja tahun 1952 mengenai 
urusan sosial jang kini sedang 

dibitjarakan oleh DPR dan DPD 

Kotapradja. 

KEPALA DJAWATAN 
KEBUDAJAAN KE 

SULAWESI 

Sedjak beberapa harj ini utk 
kurang lebih seminggu lamanja 
pergi dari Jogjakarta ke Sula- 
wesi, Kepala Djawatan Kebuda- 

jaan Kermenterian PP “dan K 

Sudarsono, 
Maksudnja terutama untuk 

menindjau dan: mempeladjari 

lebih dalam objek2. kebudajaan 
ra'jat di Sulawesi. 

Selain Makassar dan Menado, 

Sdr. Sudarsono akan mengun- 

djungi djuga beberapa tempat 
laimnja. 

BROSUR SEDJARAH 
KOTAPRADJA 

Disampaikan kepada 

semua gubernur. 

Brosur lustrum pertama Pe- 

merintah Kotapradja Jogjakarta 

jang karena kesukaran2 technis 

baru sadja selesai, menurut ke- 

terangan Djawatan Penerangan 
Kotapradja kini sedang dibagi- 
bagikan kepada djawatan2, par- 

tai2 dan instansi2 dalam daerah 

Jogjakarta. 
Selain itu untuk memperke- 

nalkan keadaan Pemerintahan 
Kotapradja : Jogjakarta dan 

mempererat hubungan dengan 

daerah2 lain, “brosur sedjarah 

Pemerintahan Kotapradja itu di 
kirimkan kepada semua guber- 

nur, residen, walikota diseluruh 

Indonesia. 
Seperti diketahui brosur, itu 

diterbitkan oleh Djawatan Pe- 

nerangan  Kotapradja  Jogja- 

karta, 

TENTANG PATUNG 
KARTINI! BELUM ADA 

KEPUTUSAN 

Nj. Surjokusumo, Ketua Pa- 
nitya Hari Kartini (Gabungan 
Organisasi. Wanita — Indonesia) 
Jogjakarta, menerangkan kepa- 

da KR, bahwa usul diperkenan- 

kannja penempatan patung R.A. 

Kartini di Jogjakarta sebagai 

Salah satu hasil peringatan hari 
Kartini jang lalu, sampai seka- 

rang belum keputusan dari Pe- 
merintah, 

Usul permintaan mendirikan 

patung itu telah diadjukan kepa- 

da Djawatan Kebudajaan, tetapi 

apakah Pemerintah menjetudjui 

atau keberatan . didirikannja 

patung itu sampai sekarang 

Panitya masih tetap. menungu 
keputusannja. 

  

Tontonan malam ini :   LUXOR: Hung Huang Ie Hwee”, 
Film Tiongkok. 

INDRA: .,,One Way Street” 
Martha Toren, James Mar- 
son, : 

SOBOHARSONO: ,,Pagan Love 
Song”, Esther Williams, Ho- 
ward Keel. # 

SENI. SONO:. ,/Pagan . Love 
Song”, Esther Williams, Ho- 
ward Keel, 

REX: ,,/The Desert Hawk”, Gil- 
bert Roland, Mona Maris,   RAHAYU: Train of Events”, 
Valerie Hobson, Jack Wars 
ner, 

            

ang- |



    
   
    

“kan »Mataram Lama" j 
“1 takan," telah naga. DN 5 

5 T besar, jang diper gunakan 

“bagai tempat memberi peladja 
. an kepada murid2, Dengan t 

rang dapat kita melihat seorang h : 
| guru berhadapan dengan banjak | Pa la. tahun 
murid, jang menfegang" Lg »sekolah . 

: “Pada abad ke vi d 

  

peladjaran. 
Menurut tradisi pada waki 

itu peladjaran dipusatkan dalam 
keagamaan. Buku Mahabarata | 
dan Ramajana mer upakan Sunm- | 
ber pengetahuan dan menguta- | 
makan: kepahlawanan (helden- | 
vereering). Waktu itu djuga 
telah ada perguruan Tinggi, jg. | oeden 

: mendapat -kundjungan dari pe- 
“minat Juar 

bukti, bahwa perguruan kita 
pada waktu . itu sudah. bernilai 
tinggi. Dan ter kenal mempunjai ' 
sistim asrama, guru? berdiam. 
bersama - sama. .dengan murid. 
dalam lingkungan sekolah. Sis- 
tim ini berlangsung terus sam- 
pai djaman Madjapahit. 

“Dengan datangnja agama 
Islam isi Na mengala- 
mi perubahan, tetapi sistim 
asrama terus berlangsung dgn. | 

“nama an (pesantren.) Me- 
nurut Dr. sistim pon- 
dok Pa Pa, “Arab tidak ada, 
djadi dapat diambil kesimpulan, 
bahwa dalam Islam asrama di- 
sebut pondok. - Tentu sadja isi 
dan suasana dalam pondok bber- 
beda dengan diasrama, Dalam 
pondok murid? "mempeladjari 

- agama.Islam dan kesusasteraan 

5 “mendjadi pusat perhatian, Dan | 
sampai sekarang pondok ini ma- | 

meja Len aan air “ 

Rabu 
"akan melandjutkan perdjalan- 

: 1 ke Beirut, — Ant. - - AFP. 

PE 

  

Ia menumpang "kapal 

(S4 Kalan Oholis terus diam, ja 

Islam. Keisiaman inilah jang | 

Sih ada, dan ada djuga jang te- 
lah dimoderniseer, Tn Na 
dengan perubahan djaman. 

Mulai achir 
bangsa Bld. datang ditanah air | kita, permulaan utk berc 5 tetapi mulai 1619 telah keliha 

    

  

  

lanannja Nata ke 

»Esperia” 
dan menurut. “berita2 jg tersiar | 
selama ini, ia akan Neta ting- 
gal-dikapal selama ,Ek 
singgah dipelabuhan Iskan 
daria. s : 
“Dalam pada itu Ta make 

kan akan menerima sekretaris 
djenderal Lembaga, yang, Aza 

  

zam Pasha, untuk : ra-- |: 
kan -berbagai-b segi dari 
politik  antara-negara2-Arab. 

»Esperia” pada hari 

    

Kalau ada pemain dika- 

- tidak absjah, maka pemain 
itu boleh diam sadja r 
terus “kalah, atau, 

“.reclameern jang maksud- 
nja minta keadilan. 

$ Buat mitsalnja : 
.  Stellingnja baik sekali, Azis 
| stellingnja kalah baik. Azis . 

punja looper jang mengans 
tjam Radja, tetapi. masih 
tertutup pion BR tu, emut 
dian - Cholis memadjukan | 1 

"pionnja dam. Azis dnegan 
tjepat kilat mengambia R., 

"dengam loopernja. Cholis kes 
hilangan R. dus kalah. 

   

    

    

terus kalah. Tetapi apakah ' 
kalahnja itu absjah ? Pala 
Cholis reclameer, Jury bahu 

sibuk, iPeraturan2 di bahas 
setjara juridis. Duma tjc ai 
adalah dunia Hukum, 
la2-nja harus menurut N 
kum, Hukum jang terbaru. 
keluar, tetapi Hukum pur 
bakala boleh di keluarkan 
djuga sebab belum dihar 
kan. Jury dapat mengalah- 
kan Cholis menurut Hukum, 
djuga dapat memenangkan 
Cholis, menurut anak Pure" 

  

memamg “man ana: 

kat”, suatu hal jang tja 
terdapat . di - masja 
tjatarr 

Pemain lk jang mulah 
dengan  jnakat?  aktu ' 
rendahkan 
sendiri dan permainan tja- | 
tur pada umumnja, Meskia 
pun nakal menurut Hukum 
dapat di cbsjahkan, tetap 
Cholis 
Hukum jang tidak nakal, 

WIRANINGRAT.   
    

    

  

   

          

    
   negeri. Ini suatu | 

abad XVI (1596) | 

   

  

"peraja: | 
Amman. 

     

    

   
   

    
     

   

   
   

    
   
   

   
    

    

   
   
   
   

  

   

  

    

         

    

RECLAMEEREN aa 

- lahkan, tetapi kalahnja itu | 

boleh" ! 

chan || pen 

. permainamnja 

lebih suka menurut | 

   

   

      

  
k 1 . Djadi pengadjaran jg 

: na bagi mendjalankan pe- 
aan administrasi pemerin- 

tah djadjahan, dan pendidikan 
“diarahkan Bemada ketaatan ke- 
'pada peraturan2 dan undang2 
“dan pembesar2 pemerintah dja- 
djahan. Demikianlah sifat2 dari 
pendidikan dan pengadjaran da- 
lam djaman Belanda sampai 
tahun 1914. Dalam tahun ini Se- 
kolah kelas I dirubah mendjadi 
HLL.S. jang berdasar kebaratan 
dan bahasa ” pengantar adalah 
bahasa Belanda, mulai kelas I, 

Tn pisah2kan. 

dan dalam tentang Sx pemba- 
haruan ini dan rai 
melaksanakannja. 
karena itu kami hari ini akan 
menjumbangkan ! ikiran 
usaha Pune NN ini. 

   

    

lah dua hal, jang tidak : 
Sekolah2 - 

tempat, dimana anak? 
untuk kepentingan mas: 
Dari mereka Wnpgag Kat s 
mempertinggi “deradjat 

  

   

   

  

   

  

jaga eemelihara 
| ekotang, agar -pendidikan dan 

pengadjaran at berdjalan 
dengan baik, Kemdupan” masja- 
rakat harus ditjerminkan dalam | 
kehidupan sekolah. Tjita2 masja- 
rakat harus didukung oleh pe-. 
muda2, jang kelak akan terdjun 
kembali dalam masjarakat. Sa- 
ling mengerti, saling kerdja sa- 
ma diantara sekolah dan masja- 
rakat harus dipelihara baik2. 

Sebab seluruh rakjat  ha- 
rus . turut membangun kebu- 

para guru dan para pendidik 

masjarakat. Dalam buku kara- 
ngan Dr. Wedyadiningrat »Een 
idee tot reconstructie van de 

menemukan kalimat jang ber- 
bunji : »De intensiviteit van t 
maatschappelijk  leven  vindt 
haar uiting in de belangstelling 

miisch, intellectueel, zedelijk, 
staatkundig, religeus en kunst-   dengan tudjuan mempererat hu- 

bungan djiwa antara pendjadjah 
“dan jang terdjadjah. H.LS. di- 
hubungkan dengan Mulo- A.M.S. 
terus ke Perguruan: Tinggi Be- 
landa. Sekolah kelas II tetap 
ada, dan disamping itu didirikan 
Sekolah Landjutan (Vervolg- 

E SA dari 

     Semua - - semua ae Dea 
kan | ini bersifat kolonial, hanja 
untk kepentingan masjarakat I 

Fe kolonial, dan tidak sebagai da- 

sar Penenang masjarakat 
“kebangsaan. . . 

| Sekolah2 ini hampir? 'tidak 
mempunjai. 'kesempatan untuk 

jutkan mapan ke P.T. 

  

   

  

   

     

   

   

    

' Sekai dari masjarakat Tata Ke- 
simpulan ialah : bahwa sebagian 
besar dari masjarakat : kita tidak 

| mendapat pendidikan dan pe- 
ngadjaran. jang teratur (onop- 
gevoed en on onderwezen). Ini 

mengakibatkan kekeruhan dan | 
"| kekatjauan jang - dialami oleh | 

asjarakat kita dalam dan se- 
sudah  revolutie kebangsaan 
(1945 - 1949 san tamak seka- 

rang). 
  

sedikit, “Yaitu , 
| dihapuskannja bahasa Belanda 
disemua perguruan, dan diganti- 
kannja dengan bahasa Indonesia 
“sebagai bahasa pengantar, akan 
tetapi sistim Djepang menim- 
“bulkan keragu - raguan dan ke- Kagak 

Ehawa ar tta ba han 

, “|bimbangan batin dari Penuda» 
«| pemuda dan masjarakat kita. 

2 TE Sjukurlah, pengaruh sis- | 
tim Djepang ini sudah hampir 
mtag sama sekali. Hanja tja- 

| xa menghormat guru atau tamu 
| disana masih ada sisanja, 
akan tetapi tidak mendjadi fac- 
tor : nghalang, dalam melaksa- 

4 Ke pembaharuan atau natio- 

    

    
23 ea Hara “—5 ada | 

Pe pembaharuan (natio- 
Kk Tu - naliseering). — 
3 | Sekarang bangsakita telah 
33 merdeka dan berdaulat. Dan 
berkehendak mengisi kemerde- 
| kaan: dan kedaulatan itu, Kita 
berhasrat membangun masjara- 

| kat dan negara baru, masjara- 
| kat Pantjasila, suatu masjarakat | 

gotong - rojong, jang merupakan 
keseimbangan antara lahir dan 
I-batin (stofen geest), Kehidupan 

Pr masjarakat jang berkeadilan 
Aa dan berdasar ketuhanan 

| dan rikemanusiaan (iebsitinan 
| dan ur). 
“Banjahatuaa” ini menata 
ja telah ditetapkan dalam U.U. 
:1950 No. IV, akan tetapi | 

    

      

nakan dan belum mendapat per- 

      

    
    

     

   

      

latian sepenuhnja dari k langan 
an. Maka dari itu kein- 

sjafar tentang nationaliseering 
hari us pen baik - baik 

: umumnja. 

ruan ini harus didu- 
| seluruh masjarakat | 

      

  

         

    
   

  

   

  

   
     

   

Wilopo telah mengu- 
programnja, jaitu 

tjepat pembaharuan 'pens 
. Gan pengadjaran, Pro- | 

ji kita sambut. dengan | 
- tiap orang, 

embangun, tens 

  
f au terutama para penilik Se- 

kolah n para inspektur dalam 
ihal ii mempunjai kewadjiban 

- jang istimewa, Para guru harus 
bigit asem Peng jang luas 

  
       

| bangkan perhatian: itu. 

| Oleh pen dikan dalam djaman 

ini mempunjai beberapa aspect 

A IL paedagogis social. 

sekarang belum dilaksa- | 

leven, aismede voor de reehts- 
opvattingen”, Djadi kewadjiban 
dari pendidikan bagi anak2 kita 
ialah membangkitkan pera- 
saan dan perhatian anak2 ter- | 
hadap hal2 tersebut diatas. 
Dengan sendirinja pendidikan 

Gan pengadjaran di sekolah2 ki- 
ta memerlukan suasana, SI da- 
pat menumbuhkan dan mengem- 

rakat, telah memiliki seman at 
utk perkembangan masjarakat 
dalam lapangan, jang sesuai dgn | 

- bakat2nja dan kesanggupan dan | 
kekuatannja. 

Susana, jang kami gambar- 
kan diatas itu, tentu berlainan 
dengan suasana, jang diwariskan 

:lebih besar 

dont Jagi Anya dari Iran. Se- | 

jaran | At Rtr, 

|-marin mendap: 

dajaan bangsanja. Maka dari itu | 

pada umumnja harus .memiliki | 
pengertian tentang kehidupan 

Javaansche Maatschappij" -kami | 

Gier maatschappij voor 't econo- |- 

400 000 » TON. MINYAK 
IRAN 

Tahun ini dikirim ko | 
| Italia. 4 

Dalam konperensi er 
“Teheran pada, malam. Selasa 4 
wakil kongsi minjak Italia 

| EPIM mengatakan bhw Italia | 
| sebelum achir tahun ini akan | 

| menerima, 400.000 ton minjak 
dari Iran, demikian menurut | 
isiaran radio Teheran, 

Wakil 'tadi mengumumkan 
| bahwa, sebuah kapal tangki, jg 

dari pada kapal 
akan mengang- 

  

(| perti liketahui kapal tangki | 
»Rose Mary”, jang mengang- 
kut minjak untuk kongsi EPIM 
dari Iran ke Italia, telah dita- 
han oleh masa ai Maka, Hg 

  

    

"aa 

JEBB, KETUA D. K. 
Sir Gladwyn Jebb ketua dele- 

.gasi Inggeris di PBB 1 Juli ke- 
at giliran mendja- 

apa- | di ketua dewan keamanan PBB. 
| Menurut Reuter kemungkinan 
besar Jebb akan mengu 1 
selekas mungkin dindakbana 
pembitjaraan mengenai tudu- 
han2 tentang adanja perang ku- 
man di Korea Utara, - Ant. Rtr. 

  

di | 

| man modal dari luar. 

ga ROM na : 

Filippina tidak punja 
kritik tentang Yalu 
Duta besar Philipina di Ame- 

rika Serikat, Carlos P. Romulo, 
pada malam Selasa jl. menjata- 
kan dalam siaran televisi, bahwa 

| pemerintah Philipina tidak mem. 
punjai kritik terhadap pembom- 
an bangunan2 pembangkit tena- 
ga listrik disungai Yalu. 

Dikatakan, bahwa Philipina 
dapat menerima keputusan? jg 
diambil oleh komando PBB da- 
lam mengemudikan peperangan 
di Korea. 

Menurut  Romulo, pertempu- 
ran2 di Korea harus menggam- 
|barkan kejakinan pihak PBB, | 
bahwa kaum ,,komunis" akan | 
terus menjerbu ke Asia Teng- 
gara djika negara2 Barat tidak 

| bertahan di Korea. 
Selandjutnja Romulo menja- 

“takan djuga, bahwa rasa per- 
|saudaraan Philipina terhadap 
“Amerika Serikat merupakan 
salah satu titik jang  djer- 
nih di Timur djika dipandang 
-dari sudut Barat. 

'Achirnja ia mengemukakan, 
bahwa Philipina sangat mem- 
butuhkan modal asing dan oleh 
“karena itu akan menjambut de- 
ngan gembira tiap2 penanaf 

— Ant.- 

  

  

PERKELAIAN ANTARA | 
. POLISI DAN MA- 

HASISWA 

du telah mendapat Juka2 paling 
sedikit 15 orang polisi, Berita 

Selasa jang lalu di New Dekhi   
Giaa 
Perkelaian terdjadi, waletu po- | 

lisi bermaksud membubarkan | 
demonstrasi para mahasiswa jg 

menuntut pembebasan kawan2 
mereka jang telah ditahan polisi 

Dalam perkelaian antara po- | 
lisi dan mahasiswa di Kathman- | 

dari Kathmandu (ibu kota Ne- | 
pal) jang diterima pada hari | 

selandjutnja mewartakan, bah- | 
wa. 60 orang mahasiswa 'telah | 

| karena telah melakukan demon- 
|strasi djuga. — Ant. Afp. 

IMAM, KETUA MA- 
— DJELIS RENDAH 
“RAN 

Imam dari Teheran Said Has- 
san Emami pada, hari Selasa jg 
lalu telah dipilih sebagai ketua 
madjelis rendah Iran. Putusan 
ini diambil dengan perbandingan 
suara 39 lawan 35. 
Emami ditjalonkan dari golo- | 

ngan oposisi dan ia adalah se- 

orang ,lawan” pribadi dari P.M 

  

  Mosadegh. — Ant. UP, 

  

  

PERKELAHIAN Di 
BEHBAHAN 

Sedikit2-nja 12 orang tewas 
dan 30 orang lainnja luka? ke- 
tika terdjadi perkelahian antara 
dua suku bangsa jg saling ber- 
musuhan didaerah Behbahan 
propinsi Fars, Iran. 

Kedua suku ! bangsa jang sa-   
| daerah jang tidak berarti. 

Kalau| 
"mereka kembali kedalam masja- 

ling bermusuhan itu setelah se- 
golongan Bey-Somadi dan golo- 

ngan Kougalouyeh dan jang 
mendjadi sebab perkelahian ke- 

Untuk mengatasi keadaan, da- 
ri Teheran telah dikirimkan 

“Djepang harus menjesuaikan di- 
ri dengan keadaan baru ini. Me- 
“nurut Ogata, 

“ekonomi dan dinegeri2 tadi, ter- 

|longan dari siapapun djuga dlm 

  bala bantuan. — Ant. Atp. 

Teketora Ogati: : 

“Di Inde Indonesia perasaan Sa 
Djepang" sangat sedikit 

Tapi ketakutan adakan perhubungan ada 

  

(TEKETORA OGATA penasehat P.M. (Djepang jang achir? 
ini mengundjungi negeri? Asia Tenggara, serta kebangkitan 

rasa kebangsaan nasional dinegeri? tadi merupakan faktor? jg 
sangat penting dalam zaman sesudah perang dunia kedua. 

Pengusaha2 dan Giplomat2 

dinegeri2 Asia 
Tenggara jang mendjadi - soal 
terutama, ialah soal stabilisasi 

masuk djuga India dan Pakis- 
tan sanggup menerima perto- 

bentuk jg paling menguntung- 
kan mereka. 
“Tentang Indonesia, Ogata me- 

ngatakan bahwa dinegeri ini| 
»hanja sedikit. sadja terdapat       

    

    

. Menc jadi “Tbwadfiban para 
guru, untuk mendasarkan per- 
hatian2 tadi atas pedoman Pan- | 
tjasila. 

anak2 kita bimban kearah 
sila, atau kebudajaan | tjasila. 
Pendidikan dan - pengadjaran 
adalah usaha kebudajaan (cu 
tureele arbeid).. : 

Penglaksanaan pembaharuan 

jang harus diperhatikan : 

Tudjuan 
2 pendidikan kita (sekarang): 

— Membentuk m nusia su 
sala jang tjakap dan 
Warganegara jang de - 

3 mokratis, serta b e r- 
tanggung djawad 

- atas kesedjahteraan : MASATA- 
“kat dan tanah air. Djadi ber- 
lainan' sekali " dng djaman 
pendjadjahan. Dengan tudju- 
P3 kita mendidikan anak- 

kita mendjadi orang jg. 
berkepribadian dan mendjad 
machluk kemasarakatan jg 

. sempurna. 
| sociologis - psychologis. Tja- 
ranja memberi pendidikan 

| dan pengadjaran dan mem 
| lih bahan peladjaran harus 
mengingati keadaan setem- 

—. pat. Didaerah pertanian ha- 
| rus lain dari pada daerah ko- 

ta “ketjil, dan berlainan. pula 
dari pada kota besar (dalam 
permulaan), untuk “memu- 
@ehiean djalannja pendidikan 

: aa 1 gadiaran, 
(Akan disambung).   

  

Diterangkannja, bahwa. Indo- 
.nesi dapat mengexport lebih 

| ban k bahan2 mentahnja 
Tjekoslovakia. 
volume jang lebih besar dianta- 
ra kedua pihak memang men- 

djadi tudjuan Tjekoslovakia, 
| demikian dikatakannja. Menu- 

rut. perdjandjian- dagang jang 
berlaku sekarang, Tjekoslovakia 

  

lain 1 motor? diesel dan instansi? 
Iistrik ketjil, dan mengimport 

Tergantung pada Indonesia, ba- 
Irang2 mesin dan industri apa 

jang Indonesia perlukan, misal- 
nja mesin2 untuk paberik ker- 
tas, karet, tenun dsb-nja. 

. Oleh Dr. Kwacek dikatakan, 
bhw Tjekoslovakia djuga ingin 
mengadakan pembelian lang-   

Dengan setjara sadarj . 
dan tertentu, tetapi djuga bebas, 

“nan kembali perindustrian, da- 

Tiekoslovakia bersedia mendjual 
mesin2 kepada Indonesia 

Djuga menjediakan tenaga ahli 
| EK OSLOVAKIA bersedia mendjual lebih banjak mesin2, 

matjam? alat perindustrian dan djuga mobil? jg ekonomis 
gan Hepi apabila ini dikehendaki oleh Indonesia, demikian 

atas pertanjaan diterangkan oleh konsol - djenderal 
Movakia di Indonesia Dr, Kwacck. 

kej 
Penglaksanaan | 

-mengexport ke Indonesia antara. 

bahan mentah dari “Indonesia. 

ke-31 dari Partai Komunis Tiongkok. 
.. Antara lain dikatakan bahwa ' Partai Komunis Tiongkok 

merupakan organisator, dan pemimpin perdjoangan kemerde- 
“kaan rakjat Tiongkok, serta kebangunan nasional. 

Djumlah anggotanja kini" ada 

5.800.000, terdiri dari buruh 
pabrik, petani, anggota2 tenta- 
ra, buruh kantor dan murid2 
sekolah. 

Perobahan sistim pembagian 
tanah sudah hampir selesai 
didaerah jang didiami oleh 406 
djuta Giluar kota2. Pembangu- 

sar2nja sudah selesai. Pengang- 

guran sudah hampir lenjap. 
Segala ini merupakan dasar2 
bagi kemadjuan kearah ekono- 
mi jang direntjanakan, - dalam 
mana kelima - sektor ekonomi 
nasional akan melakukan pe- 
ranan masing2 dibawah Pimp 

nan sektor sosialis. 

“Segala ini tertjapai, sementa- 
ra pasukan2 Tionghoa sukarela 

bertempur  bersama2 tentara 
Korea melawan dan mengusir 
pasukan2 PBB sampai kesebe- 
'Iah selatan garis lintang 38 
deradjat dan menggagalkan 

usaha imperialis Amerika utk 
mentjaplok Korea dan menjerbu 
Tiongkok. 

Partai Komunis Tiongkok me- 
lakukan peranan terutama da- 
lam gerakan nasional untuk 
menentang imperialis Amerika, 

membantu Korea, memusnakan 
Sisa2 pasukan2 kontrarevolusi, 

melawan korupsi, birokrasi, ke- 

| borosan, melawan kegiatan2 

Tjekos- 

Anta dari kaum pengusaha In- 
 donesia, untuk membantu men- 
perkuat kedudukan mereka. 

Konsulat  djenderal Tjekos- 
-lovakia belum lama di Indone- 
sia. Dibukanja dibulan Maret 
jang lalu dengan maksud untuk 

Partai Komunis Tiongkok    

tidak sjah diantara kaum bor- 
djuis, memperbesar produksi, 
menghimpun modal guna keba- 
ngunan industri Tiongkok. 

Berhubung dengan hari ulang 
tahun partai Komunis, maka 
rakjat Tiongkok: hekerdja lebih 
giat lagi untuk memperbesar 
produksi, 

Demikianlah a.l, tulis ,,Peo- 
ple's China”. 

Sambutan pihak Amerika 
di Tokyo. 

Berita UP dari Tokyo, me- 
njatakan bahwa pihak Amerika 
disana mengakui bahwa Partai 

Komunis Tiongkok tampaknja 
skukuh - kuat, sebagai kekuatan 
jang paling potent di Asia, wa- 
laupun pemerintah dengan ke- 
kuatan tangan besi mengekang 
industri, pertanian, pendidikan 
agama, kehidupan sosial dan 

intelektuil serta pemerasan da- 

rah diseluruh negeri jang meng- 
habisi djiwa lebih dari sedjuta 

manusia”, 

Dikatakan seterusnja, bahwa 

kekuatan militer RRT " dalam 

tahun jang lalu ini mentjapai 

tingkatan jang mengagumkan. 

Selama perundingan di Panmu- 

njom berlangsung, ,,pihak Me- 

rah” berhasil menjusun ang- 

katan udara jang terdiri dari 
1.000 buah pesawat terbang 
serta menimbun perlengkapan2 

listrik, : 
Kata pihak Amerika, industri 

RRT madju dengan bantuan 
Sovjet Uni, penghematan se- 
tjara besar2an dan ,,pekerdja2- 

paksa, jang telah melakukan 

pelanggaran2 politik”. 
Dalam tahun j.a.d. ini, me- 

nurut rentjana akan selesailah 
perobahan sistim pembagian 

tanah, hingga untuk pertama 
kalinja dalam sedjarah Tiong- 
kok ,,sipentjangkul akan mem- 

“punjai tanah” dan ,,akan  me- 
rupakan tjontoh ekonomi jang 

direntjanakan  (planned econo- 

my) bagi negeri2 lainnja, dan 
dengan keuntungan2  difront 
politik, ekonomi dan militer ini, 

maka Tiongkok mempersiapkan 

diri untuk menguasai bagian 
dunia jang paling besar djumlah    memadjukan perhubungan per- 

“Perhubungan perdagangan jg 
langsung diantara Indonesia dan 

| Tjekoslovakia diadakan dibulan 
“Oktober 1951 dengan ditanda- | 
tanganinja suatu ' perdjandjian 
perdagangan untuk setahun la- 
manja jang kemudian akan 
dapat diperpandjang lagi. Dgn 
demikian untuk pertama kali 

| terdjadilah perhubungan dagang 
jang langsung diantara kedua 
negeri dan tidak lagi mela'ui 
kaum pengusaha Belanda se-   perti dimasa jl, — Ant, 

  

dagangan diantara kedua negeri. 
penduduknja”. 

Kalangan Amerika jang me- 
ngaku dirinja memperhatikan 
sekali keadaan di Tiongkok 
tadi mengatakan bahwa hasil 
besar2an disegala lapangan ini 

tertjapai karena,,tjara2 negara- 
kepolisian, menjuntikkan indok- 

trinasi kedalam setiap anak 

hingga ia mau menentang orang 
tuanja, pipa2 saluran Komunis 
dari Peking kesebagian besar 
“dari .negeri2 lainnja, mulai 

Djopang sampai ke Indonesia, 
melalui radio dan saluran di- 

k keunggulan politik kepadanja. 

“lah berbahaja”. 

perasaan bentji kepada Dje- 
pang” seperti djuga di Pilipina 

Burma, Sailan, India, Pakistan 
Hongkong dan Singapura. 

Indonesia, masih kekurangan 
stabilisasi politik dan negeri ini 
sangat takut mengenai hubung- 
an dengan luar negeri dgn Ame- 
rika Serikat djuga dengan Dje- 
pang”. Perdagangan dengan In- 
donesia. tidak akan sehat kem- 
bali sebelum keadaan mendjadi 
tenang. 

Hubungan antara Belanda 
dan Indonesia serta antara Ing- 
geris dan Commonwealthnja sa- 

“ngat erat, kata Ogata. 
Perihal kemungkinan menga- 

dakan perhubungan dagang dgn 
RRT, Ogata mengatakan Dje- 
pang harus dagang dengan ne- 
geri ini, djika bisa. ,,Akan teta- 
pi, mungkin Djepang tidak akan 
bisa, kalau tidak memberikan 

Perdagangan sematjam ini: ada- 

Ia tidak setudju dgn tjara2 
perdagangan jang agressif serta 
timbulkan kesan? Djepang akan 
melakukan tjara2 litjik kembali 
akan tetapi menurut pendapat- 
nja ,,bagi Djepang masih terse- 
dia tempat di Asia”. —Ant.-Rtr. 

PARLEMEN KOREA 
——. SELATAN 

'Bersidang lagi. 
Parlemen Korea Selatan pa- 

da hari Selasa jl, telah menga- 
dakan sidang istimewa, jang 
dihadliri oleh 81 orang ang- 
gota, termasuk djuga beberapa 
orang dari pihak opposisi. 
Dalam. sidang ini.ketua se- 

mentara, Kim Dong Song, me- 

  

  

  nuduh bahwa presiden Syng- 

Sepak bola - 
  

XI-NAN HUA. 

K 
Hongkong”, 

Pada pertandingan kemarin 
sore itu, jang berlangsung da- 

lam udara jang segar, dan di- 
saksikan oleh beribu-ribu pe- 

nonton, nampak  menjaksikan 
pula wakil Presiden Drs. Moh. 
Hatta beserta njonja dan Ko- 
modore Udara Suryadarma be- 
serta njonja pula. 

Sebelum mengaso. 
Djalannja pertandingan pada 

Sore kemarin itu, dari pihak 
Hercules kelihatan sekali tidak 
teratur, Malah boleh dikatakan, 
bahwa Hercules banjak  men- 
dapat peladjaran dari kesebela- 
san tamu Nan Hua itu, 

Tentang permainan kesebela- 
san Nan Hua, dapat dikatakan, 
bahwa kelihatan lemah, meski- 

| pun dasarnja bagus pula, 
Dalam waktu 6 menit dari 

tendangan bola pertama, dengan     plomasi”, Ant, NCNA, enak Lee Yuk Tak, sambil me- 

3 MEA UR We Jab @AAh Mi 

Pau King Yin, 
Chiu Chor Wing. Tan Kai Sow. 

Lau Chee Ping. Sun Ling Shing. Tong Sheung. 
Ho Ying Fan. Lee Yuk Tak. 

$ze To Man. Mok Chun Waeh, 

LI 
Lamoh. - Pess. Kerkhof. Pietersen, V. d. Groen, 

Reihard. Peters. Sudira. 
. Van Hal, Gerzen. 

XI - HERCULES. Toep. 

ESEBELASAN Nan Hua alias South China Athletic Asso- 
ciation, dan pada kebanjakan orang menjebutnja ,,Mutiara 

dengan pemainnja pemuda? jang terlatih, pada 
hari pertandingan kemarin sore melawan kesebelasan Hercules 
(diperkuat) dilapangan Ikada, Djakarta, telah dapat membo- 

» bolkan pertahanan lawannja, dengan 4 lawan 0. 

ri 

     

     

  

dan 

oleh tentara Sekutu. 

Kini di Balikpapan dapat di- 
katakan sudah dibangunkan 
kembali, disamping paberik2 
dan instalasi2 jang dibangun- 
kan oleh BPM dilapangan jang 
luasnja Lk. 4 km. persegi, oleh 
pemerintah daerah telah diba- 

ngunkan pula gedung2 peme- 

rintahan baru, kantor2 pos, ho- 
tel Kutai dan djuga rumah pen 

djara. Penduduk kota Balikpa- 
pan jang sebelum perang ber- 

“djumlah lebih kurang hanja 40 
ribu kini lipat dua kali mendja- 
di lebih kurang 80 hingga 90 ri- 

bu. Dari djumlah tersebut kira2 
sepuluh ribu adalah buruh dan 
pegawai2 bangsa Indonesia da- 

perusahaan minjak dan 400 
employe werusahaan tersebut 

jang berasar., dari negeri Be- 
landa. Diatas sehuah bukit jang 
bertekun ditepi Teluk Balikpa- 
pan didirikan beratus rumah2 
bungalow modern dengan ta- 
man2 untuk tempat tinggal 
employe dari negeri Belanda 
dan di bagian lain dari kota didi. 
rikan rumah2 untuk pegawai2 

dan buruh perusahaan tersebut 
rumah sakit, sekolah dll. 

Pada waktu ini tidak ter- 
hitung kapal2 biasa jang me- 
ngambil minjak untuk keperlu- 

an kapal2 itu :sendiri (bunke- 
ren), maka rata2 tiap bulannja 

datang Lk. 50 tangker (kapal 
minjak) untuk dibawa kenege- 
ri lain, Dalam tahun 1951 pa- 
berik2 pemasak minjak di Ba- 
likpapan telah dapat memasak 
1.300.000 ton minjak dan hasil2 
lain, sedang hasil minjak kasar 
dari Kalimantan Timur sendiri 

(Tarakan, Sembodja dll.) ada 
80:000 ton. Kekurangannja da- 

lam soal minjak kasar dida- 
tangkan dari Kalimantan Uta- 
ra djadjahan Inggeris dan da- 
ri Djawa. 
    man Rhee 'berusaha setjara 
tidak sah untuk membubar- 
kan parlemen. Kemudian di- 
adakan sidang tertutup untuk 
membitjarakan  tjara, menga- 
tasi krisis politik dewasa ini. 

Pada hari Rebo parlemen 
akan membitjarakan amande- 
men2 undang2 dasar, Ant.-AFP. 

PANMUNJOM TAK BA- 
WA KEMADJUAN 

Perundingan perletakan sen- 
djata di. Panmunjom, jang pa- 
da hari Selasa jl. berlangsung 
selama 29 menit, ternjata tidak 
menghasilkan kemadjuan lagi. 

Ketua delegasi PBB, djen- 
deral William . Harrison, sela- 
ma. sidang itu menindjau kem- 

  

| diaannja untuk membajar 

“dal Djepang 

“-selurah - maatschappij 

Beberapa Sat sita minjak : » 

Kota Balikpapan lebih ramai 
dari sebelum perang 

OTA BALIKPAPAN diwaktu jang lalu « 
K hantjur sama sekali sebagai akibat peperangan. 

Perang Pasifik petjah, paberik2 dan kota hantjur sebagai aki- 

bat politik bumi hangus tentara Belanda, 
pendudukan Djepang paberik?2 dan alat? perlengkapan jg di- 
ban kembali oleh Djepang mengalami pemboman? Sekatu 

etika hampir menjerahnja. Djepang, kerusakan? 
kan lagi oleh pihak Djepang dan djuga pemboman? dilakukan 

dapat 
Ketika 

Ketika  djaman 

dilaku- 

Pihak Djepang pernah 

mengemukakan soal rai. 
njak dan soal  tam- 

bang2. 

Dengan adanja persoalan di- 
kembalikan atau: tidak tam- 
bang2 minjak di Sumatera Uta- 

ra kepada BPM, dan dengan 

adanja perundingan2 perdaga- 

ngan antara Indonesia dan Dje- 
pang, kini soal minjak masih 

tetap merupakan soal hangat. 
Menurut keterangan2 jang ka- 
mi dapat, maka dalam perundi- 
ngan soal pembajaran deficit 
Indonesia kepada Djepang pi- 

hak Indonesia menjatakan kese- 

se- 
paroh dengan doilar dan sepa- 

roh dengan mata uang lain. Pa- 

da- waktu itu pihak delegasi 
Djepang mengemukakan andju- 

ran, bahwa pihak mereka dapat. 
menerima pula suatu penjele- 

saian dengan djalan pembaja- 
ran deficit itu diganti dengan 

pemberian idjin pemerintah In- 

donesa untuk penanaman  mo- 

dalam tambang2 

mirjak jang terutama dan tam- 

bang& lainnja. Hingga kini be- 
lum diketahui bagaimana nasib 
andjuran delegasi Djepang itu. 
Dalam soal ini ada baiknja dju- 
ga dikemukakan, pahwa  sebe- 
lum perundingan “mulai di 
Djakarta pernah datang. di Dja- 
karta A. Sakae Mihara ivsinjur 

dari Tainei Mini Gompany. di 
Djepang untuk mengadakan 
penjelidikan2 tentang kemung- 
kinan2 pembukaan .usaha per- 
tambangan di Indonesia. Pun 
ketika perutusan dari Perdana 

Menteri Yothida beberapa wak- 
tu jl. datang di Indonesia per- 

nah pula dikemukakan olehnja ja 

suatu usul untuk pembukaan 
tambang nikkel di Sulawesi. 
Dalam soal ini pihak pemerin- 
tah Indonesia tidak dapat mem 
berikan persetudjuannja, me- 
ngingat perhubungan diploma- 
tik antara Indonesia dan Dje- 
pang kini belum mentj japai pe- 
njelesaian. 

Untuk sedikit mendapatkan 
gambaran tentang kedudukan 
Indonesia dalam soal minjak 
didunia dibawah ini beberapa 
angka, penghasilan -minjak dari 

didunia 
1951 menurut 

dimuat dalam 
Koninklijke- 

dalam tahun 
statistik jang 
laporan tahunan 
Sheel Groep. Menurut angka 
statistik. tersebut dalam ta- 
hun 1951 Indonesia mengha- 
Silkan 7,57 djuta ton. Amerika 
Utara dan Selatan (termasuk 
USA, Venezuela, Mexico, Cana-   bali djalannja  pembitjaraan2 

selama bulan jang lalu, akan 

tetapi tidak mengadjukan usul | 
baru, melainkan hanja membe- 
rikan tafsiran bebas atas usul- 
nja ttg. 28 April j dengan ke- 
inginan. “untuk  menjakinkan 
pihak Utara, bahwa persentu- 
djuan mash mungkin ditjapai. 
Pembitjaraan akan dilandjut- 

kan pada hari Rabu kemarin, 

da dll.) menghasilkan 447,60 
djuta ton. Dan seluruh Eropa 

| dan Afrika (Mesir, - Austria. 
Djerman Barat, Nederland, Pe- 
rantjis dan negeri2 lain ketju- 
ali negeri2 blok Rusia) meng- 
hasilkan 7,18 djuta ton: sedang IG 
negeri2 Timur 'Tengah 94,53 
djuta ton, Menurut tjatatan 
resmi hasil2 minjak jang digu- 
nakan sendiri di Indonesia se- 
sudah tahun 1949 rata2 Nash ta- 

  

     — Ant. AHP, 

Yin Cheuk Yin. 

ngadakan. tendangan penipuan, 

telah dapat membobolkan ben- 
teng Hercules. 22 Menit berse- 
lang, Yiu Cheuk Yin membobol- 
kan 1 lagi, dan dalam waktu 27 
menit dari pertandingan ber- 
langsung Ho Ying Fan, telah 
menambah kemenangannja, men 

djadi 3-— 0, 

Demikianlah pertandingan itu 
sebelum mengaso, benteng Her- 

cules telah kebobolan 3. 

hunnja 115 djuta ton. — Ant. 

Hercules ditjukur dgn 
4 — 0! oleh 'Nan Hua 

Permainan tidak memuaskan 
pada pihak Hercules ada nam- 
pak tenaga baru jaitu Centre 
Forward, jang tadinja dipegang 
oleh Kerkhof diganti oleh Libs 
Agaknja, dengan adanja “darah 
baru ini, bertambah semangat- 
lah para penjerbu Hercules lain- 
nja. Ini terbukti, dengan kurang 
lebih dalam waktu 25 menit 
sesudah mengaso itu, Hercules 
selalu melakukan serangan? jg 
berbahaja. Tetapi apa daja, kee- 
per Pau King Yin, selalu was- 
pada dan pada tempatnja, se- 
hingga serangan2 dari Hercules 
dapat dielakkan, 

Nun 30 menit pertanding- 
an berdjalan agak lebih ' seru 
daripada dalam babak pertama. 
Sajang bagi Hercules, banjak 
kesempatan jang baik tidak da- 
pat dipergunakan.  Sebaliknja 
pada suatu ketika seorang pe- 
main dari Nan Hua, jaitu Ho 
Ying Fan dapat menambah ke- 
menangannja dengan “1 puni 
lagi dan stand mendjadi 4-0 
kemenangan bagi Nan Hua 
Dalam permainan jang kedua   

Pada mulanja, jaitu sebelum 
kemasukan goal jang pertama, 

penjerbu Hercules nampak ung- 

gul, Tetapi, karena nampak 
kurangnja bekerdja sama  di- 
antara para penjerbu itu, men- 

djadi segalanja serangan kan- 
das, malah sampai  ketangan 

keeper pun hampir dikatakan 
tidak sampai. 

Sesudah mengaso.   Setelah setengah permainan, 

Yin Cheuk Yin. 
ak 

Sampai 
tetap 4— 

Perlu Wap an dalam 
main 3 kali, Ten dari Nan Hr: 
adalah : 3. 3, s2, Gan ka 
Pada tanggal 5 Sdn 6 Juli jang 
akan datangsini, Nan Hugsakan 
bermain di Bandung, akan ber 
hadapan dengan Kes. Persib 
dan Kes. Djawa, Barat, 

Hakabas da stand 

  

dikatakan “ 

      

ini, Tae Kam Ho menggantikan , 
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gmana pantasnja: 

  
    

    

   

   
   

  

   
    

    

   

  

    

apain Mana   
Pt Ta Dewan 

asihan tem 

Tuang Rp. 50-—, 2 m-t 

  

  

    

  

    

    

   
   

     

ar | kerdja 'kembali. 
@ itu, pihak pengusaha az 

: njanggupkan kepada 

" (pem ok) TG 

em- | Oa memberikan Dindiaman 

  

    
- ditempat u, empama: h 
anto “3 La | 

   th 000 0 ORANG PEK R 
DJA MOGOK LIAR? 

S.G.B. tidak tahu-menahu. 

gara pekerdja rembang pe- 
rusahaan gula Tasikmadu seba- 

| njak kira2 
Lini melakukan pemogokan se-. 

Dihari, untuk menuntut dikeluar- 
'kannja hadiah Lebaran seperti 

jud 

1.000 orang baru2 

“tahun jang AP jaitu berud 

   
baka gula ak 5. kg. “beras, 

| djuga pindjaman pada Ma Gea 4 
|baran sehanjak Rp. 50,- seperti |   
halnja pekerdja2 lainnya. 

itebu: Djoho, -Kragilan (Ketj. 
Bekonang-Sukohar djo),. Dagen, 
Djetis (Ketj. Djaten), Kemiri, 
Alastuwo (Ketj. Kehakkramat) 

a. |dan Tegalgede (Kerj. Karanga- |. 
.njar-kota), sthingga mengaki- | 
batkan Ik. 250 lorrie terpaksa ti- 

tebu. naa dak dapat muat 
kerugian jang diderita oleh : 

:Jrusahaan belum dapat diketa- 

3 hui. 
Dalam pada 

SG. diperoleh keterangan, 

peristiwa tersebut. 

Atas kerdja 

. Ipemogokan ' tersebut dapat. dise- 

1 |esaikan, dimana pada pagi ha- 

  

mereka telah masuk ibe-, 

Berkenaan 

e 

jang memb 

  

      ng sebesar Rp: 50,- (KR 

  

| seeerar, pns Gres, |. 

  

entjabut gigi 

harga pantas. 

ar ||. Alamat:     
k he Pa. dgerah Su- 3 Fi aja 

  

  

    

  

3 | Men Daerah. sasa 

aa 
Barapan Kuba: 

Ex aa aa F. 

  

Datu El” 

    
  

   

ngur ingi nya Ma Penanda 

lah 661: 

H “tersebut, AIdewabkhs 'kepada be |     

  

    

   

  

     

     
Lane men- | 

  II GANDEKAN No. 2 JOGJA 
2 

tiel, 5 

gokan tersebut meliputi kebun? | 

hahwa S.B.G sangat menjesal- : 

8 dan tidak tahu menahu tentang et 

keras Hn Tg ga sama “antara 3 

S.B.G dengan pengusaha, maka | 

  

   

   

-GOEI KIEM GIOK | 

: tanggung ! 
tidak merasa sakit. Dengan:|: 

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

09. 

   

“GIA dari dan ke Bandung sedjak tg. 216 jl. 

sangat merugikan bagi umum, didapat kabar, 

“dalam satu minggu ini perhubungan 'itu belum djuga 
lagi, 

wat2 - terbangnja untuk umum. Kabarnja Auri 

i an Ktetangan PL tertentu Dia Keeipangan 

1230: 

  

ngan udara dari dan ke Watu? 
| Berhubung dengan dihentikannja. berhubungan “udara oleh 

jang. dianggap 

bahwa kalau 

dibuka 

Auri akan menggantikannja dengan menggunakan pesa- 
malah dapat 

1 menetapkan tarip lebih rendah daripada tarip GIA" jang kini 

t telah dinaikkan lagi dengan 185 itu, 
Sebagai diketahui, dihentikannja perhubungan GIA dari 

| dan ke Bandung itu disebabkan karena oleh pihak pemerintah 
aa Geri 

  

PAGAN LOVE SONG 

M.GM. jang terkenai dengan 
tehnik warnanja . kini mengelu- 

sarkan film baru dengan peranan 
Esther William, Setiap kali mun- 

      

00 Ujon - ujon 
“Disekitar suangi Gang 2ga | 

RIa 45 Krontjong aseli | yul dalam tjerita film Esther 
“1 114.00 Njanjian terkenal Wiltam tentu “bermain dalara 

"Jamno0o Lagu kanak2 oleh GSRM film jg bersifat hiburan ringan 
Teh “dgn 'iringan Irama Masa dan bermain disekitar permain- 

1750 Pengadjian At Guan: 31 air, 

oleh sdr. H. Buchori Tjeritanja - menggambarkan 
'1815 Pendidikan masjarakat pertjintaan seorang onderne- 

1830 Sendja tiba oleh Kel. | mer. Pia djatuh tjinta kepada | 
SMA - A: seorang gadis' peranakan  pen- | 

19.15 Soal tehnik Radio duduk Tahiti. Perkawinan akan 
19.45: Pantjaran sastera djadi gagal, bila tidak. men- 

120.15 Buah tjiptaan Grieg dapat bantuan dari penduduk 

20.30 Ruangan Siapa tahu S.B. | Tahiti. 
Poster Kwartier  Tjab. Nampak njata, kalau M.G.M. 
Pandu Rakjat Indonesia | tidak mementingkan isi tjeri- 

2130. Pusparagam oleh - O.K- |'tanja, sebab kurang logis. Film 
Penghibur Hati tsb. mulai diputar malam ini utk 
'Manasuka |. lagu2 Arab/ | umur 13 tahun keatas, di Soho-   Melaju. harsono / Seni Sono. 

  r 

itu dart pihak Ed 

$ M. A. NUSANTARA bg. BIC. 
' Jogjakarta. 

MASIH MENERIMA PENDAFTARAN MURID. BARU 

TIAP?2 HARI KERDJA : DJAM 3 — &$ SORE. 

Kepala Sekolah. 
  

li 

Pemakan Alat2 Kodokteran 
Indonesia" 

“aunungan — Klater 

EROEDIA GUNTING UNTUK RUMAH TANGGA 

Na akan Plane Hk. || prrmeR  SOBOHARSONO — Di.5—1—9 
13 Tahun SENI SONO DAR 

saran TRKS. 
| BAHASA 

an ni 
in Ba Ta paradisa . 

handsome Howard Kost" N 

D 

Oo 

N 

E 

Ss 

sa Ka La Haa PALA toa" : 
Music by HARRY WARREN » Lyrics by ARTHUR FREED |) NN 

| Diratted by Produced by 5 IN THE A 

ROBERT ALTON - ARTHUR FREED M-G-M RECORDS: 
aa , Besa ALBUM 

Gembira!!! 

z | NJAK LAGI. 
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Bantulah 

Palang Merah Indonesia 

SM.P, — SMA, tertulis ,, WIDJAJA”. 

diselenggarakan @leh tenaga2 Mahasiswa Universiteit Ne- 

geri Gadjah Mada. 

"Ii "SM.P. bas A dah B 2.th, S.M. A. bag. AB dan C 2 th. 

2. Wang pangkal Rp. 
S.M.P. Rp. 10,— sebulan . 

S.MLA, Rp, 15,— sebulan. 
3. Segala pertanjaan mengenai peladjaran 'jang diberikan 

akan didjawab dengan segera. 
Mintalah keterangan pada kantor pendaftaran Pergu- 

         
Hy, — 

        

    
       

      

  

        

   

ruan Menengah ,,WIDJAJA” djl. Kadipaten No.: 2 Jogja- 

karta, disertai perangko Rp. 1,50 untuk balasan. 

611-6 PIMPINAN. 

    

  

     Djangan sampai kehabisan 
Buku jang dipakai untuk peladjaran tata negara tanah 

air disekolah - sekolah Menengah adalah: 

TATA NEGARA INDONESIA 3 
Karangan Mr. IMAN SUPOMO. 3 | 

  
NN Re ne Rp. 5— : 
Ana an BN Se 

PESANLAH SEKARANG! PERSEDIAAN TIDAK BA- 

  

Djika kehabisan, saudara terpaksa menunggu tjetakan ke-V 

dan ke-III. 

  

TOKO RUKU K 
an Sa 

R “ 
- 

PENA SEA EA ia PA 

  

    su 7. 
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  “DITJARI : 

Sebuah. Kosthuis untuk 

Tt orang bangsa Tionghoa 

  

  
Tanggung “baik” dan kuat, Kai 

| 
  

  

Djangan gelisah. 
Telah Pa meringankan 

“penjakit: 
kh Mettjen (dysentri) 
2. Djubur (ambeien) 
3. Nafas (Mengi) 

4. Nondjok?, dan 

5. Apus (beroerte). 

' | AHLI URUT 
SOSROSOEDARSO, djalan 
Lodjiketjil - Kwon No. 14, 

. Jogja. 
- Djam bitjara: Dituar djam 

5 kantor. 
Panggilan: Damai. 20-7.   

  

  
  

  
          

    
    
    
       

      

'peladjar. SMA. 
Ken No, 29. 

  

   

  

BADAN RONGSOK DALAM 
IO DJAM GAGAH KEMBALI : 

MAHA TONIK 

  

| Antara lain2 isinia : 

  

Nomor datang 
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“as Apa dan Siapa: 

PUDJANGG 

X 

OBAT KUAT JANG 
MENGEDJUTKAN DA 

: HARI INI: 
Lesu LEMAH 

MALAM: 
Ay MAKAN 2 TABLET 

BESUK PAGI: 
GAGAH PERKASA 

FEROLUAL. DISEMUM TOMO OBAT 

  

  

MUDAH DAN BERHASIL. 

Djika Sdr.2 ingin beladjar . 
mengetik dengan hasil jang 

memuaskan segala-galanja. 
Beladjarlah di Kursus ,,MA- 

: 

| 

"Demonstrasi Make- Up Hollywood, 

“Charlie Chaplin, 

A HAMKA 

    

     Radja Badut & Kritikus ulung. | 
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TARAM”, Notojudan 69, || 
Djokja. Mesin2 ta' menge- || & 

tjewakan. 32-17 Tj MX KNK KKN 
  

margarine... 

jang diidam! kan oleh kaum bai 

Beribu-ribu kaum Ibu jang menjatakan 
keinginannja tentang margarine jang 

dudamkan, sekarang terkabul 
permintaannya dalam 

Blue Band. 

287 GURI 

dalam kaleng? dari 4 kg-4 k 

Map 

px 26z MURNI 
TA na 

207 WANGI 20? 

Terdapat di semua toko makanan dan minuman 

Kaja akan vitamin dan mempunjai warna laksana sinar matahari. 

8x KENA NN KKN ANK NK MK 

        

   

ta "as 

H #3 

g-1 kg-2 kg.   
  

Typ »KEDAULATAN RAKJAI" 1031|HIJA/102.
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