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Simbontikaa" Um 
djara Kalisosok 

16 Luka2, tempat penggergadjian dibakar 

D TaNGGaL 2 malam jang lalu, telah terdjadi pertjobana 
untuk meloloskan diri dari pendjara jang terbesar di Sura- 

baia, jakni: Kalisosok. Ada | 
'Fempat penggergadjian kaju 
berontakan. Tapi kuntji? dapat 

ri pendjara dibakar 

1000 tawanan jang 2 wapabiaa 
sh pem 

perijaga, diselarsatkan oleh 
sehingga permberontakan dapat dilokalisir. 

Lebih djauh tentang peristiwa 
Kalisosok ini dapat dikabarkan 
sebagai berikut: A3 
Menjambung .berita tentang” 

pertjobaan tawanan2 melarikan 

diri dari pendjara - Kalisosok, 
Gapat dikabarkan lebih djauh, 
bahwa peristiwa itu terdjadi 
pada tgl. 2 sekira djam 16.30, ke- 
tika -sedjumlah tawanan, kira2 
70 orang dari blok ,,0”. waktu 

makan dapat menjergap “para 
pendjaga dan berhasil merehut 
sebuah brengun dan 6 putjuk 
Lee Enfield. Tetapi usaha me- 
reka selandjutnja telah gagal, 
d'antaranja disebabkan karena 
| intji2 dibawa keluar oleh pen- 
d,aga2 lainnja. 

Dengan demikian, maka pem- 
berontak2 itu tidak dapat me- 
ninggalkan pendjara. Para ta- 

hanan “itu kemudian membakar 
tempat penggergadjian dan dgn 
merusak2 pintu? sel pemberon- 
tak2 dapat menambah  djumlah 
jang dapat ditinggalkan selnja 
kira2. sebanjak 1.000 orang. 
Pemadaman kebakaran r-enda- ' 
pat kesukaran karena bahaja 
tembakan dari pemberontak2. 
Segera Kalisosok dikepung oleh 
polisi.dan tentera, dan Panglima 
Divisi Brawidjaja memerintah- 
kan kepada Komandan, Resimen 
17, Let. Kol.: Sudirman untuk 
memimpin ,,operas!”, 

Djam  20.00- didatangkan 
beachmaster (pengeras suara) 

dan pemberontak2 - diperintah- 

kan untuk dalam waktu 1 djam 
menjerah. Sampai djam 22.00 

menjerah dan 
pihak tentera menunggu sampai 

djam 06.00 pagi. Pihak tentera 

tidak dapat melepaskan tem- 
bakan, karena  pemberontak2 
itu telah menggunakan - sedju- 
mlah.- tahanan.-perempuan. seba- 

gai perisai Djam 06.00 tentera 
mulai memasuki pendjara. Djam 

isjarat hendak mBnjerah. Sege- 
ra diadakan penjaringan,  ter- 

hadap pemberontak jang kira2 

langsung tersangkut dalam 
pemberontakan itu. Mereka ini 
dikumpulkan dimuka  EKMKB 

Gan CPM memulai pemeriksaan. 
Kini sedang “ditjari siapa2 jang 
mendjadi perantjang dan biang 
keladi dari pemberontak tsb, 

dan sampai berita ini dituks 

usaha itu belum berhasil.-Menu- 
rut “keterangan pihak resmi 
tidak seorangpun  ineloioskan 

diri: sebagian dari tawanan 

Kinj dipindahkan Ke Bubutan. 
Kira2 17 orang mendapat lu- 

ka2,. 13 diantaranja dari pihak 

tawanan. Komando Resimen 17 
mengeluarkan pengumuman dua 
kali, diantaranja  'mernjatakan, 

bahwa pemberontakan” itu 
adalah semata2 pertjobaan me- 

loloskan diri.dan tidak ada 
sangkut pautnja dengan politik. 
Pemberontakan" dilakukan 

oleh tahanan2 kriminil dan di- 
antara mereka terdapat. ang- 
gauta2 Angkatan Perang jang 

djuga ditahan berhubung dengan 
sesuatu kedjahatan atau pelang- 
garan. Kedjadian dianggap su- | 
dah selesai. : 
“Tanggal 3/7 pusat perdaga-   

.gian Parlemen ketika membi- 

“ngan besar, Surabaja disekitar 
pendjara Kalisosok dan. djalan 

Nlaga ditutup untuk lalu-lintas 
dan kantor2 dagang serta bank2 

sama ditutup. Kepala Staf Di- 
visi Brawidjaja, Residen, Wali- 
kota” KMKB beserta wakil2 
pers adakan penindjauan keda- 
lam pendjara Kalisosok. - Ant. 

MR. IWA TENTANG 
'RENTJANA ANG- 
GARAN BELAN- 

DJA 1950 
““Anggauta Pariemen Mr. Iwa 
Kusuma Sumantri dalam kete- 
rangannja- berpendapat, bahwa 

ia s-tudju  rentjana Anggaran 
Belandja Negara 1950 dan 1951 
tidak dibitjarakan lagi, asal pe- 

merintah dalam. “waktu jang 

singkat dapat madjukan rentja- 
ha anggaran belandja 1952 dan 

Maa 

i (HARIAN 
DITERBITKAN 

UMUM 
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    1953 dengan mengingati saran2 

jang ada dalam laporan2 Baha- 

tjarakan anggaran 
1950 dan 1951. 

Alasan2 untuk tidak membi- | 

tjarakan rentjana anggaran be- | 
landja 1950 dan 1951 itu menu- 
rut Mr- Iwa ialah: “1 Karena 

menilik waktunja, - pembitjara- 

belandja 

Swat ketika Ki Hadjar Dewantara mengutjap- 2 
kan pidatonja pada resepsi peringatan 30 th. - 
Taman Siswa pada'tanggal 3 Djuli jang lalu. 

Hari Koperasi Indonesia kell 
Bung Hatta tgl. 11/7/ akan berpidato 
NTUK memperingati hari kedua dari kebangkitan “dan 

| pesawat terbang 

| Sudiro dan 
angkatan perang dan kepolisi- 

dak.ada. 

untuk menibari pedor Han? bagi 
Pegang : an anggksan. belan- |" 
dja 1952 dan 1953. — Ant. f 

an itu sudah “demikian lembat- 
nja “dari “tahun —. anggaran 
1950 dar 1951. 2 Karena ka- 
binet jang bertanggung djawab 
atas rentjana itu Kini sudah ti- 

- tg. 

usaha utama akan 

kepada “ gerakan 
Yumbung2 padi didesa2,. sedang 

disamping itu akan | diadakan 
gerakan? untuk - mempertinggi 

produksi dan pehjusunan modal 

Sungguhpun begitu, jaitu, dji- 
ka pemerintah tidak sanggup 
dalam waktu jang singkat: me- | 
madjukan.. rentjana anggaran | 

belandja' 1952 dan 1953, maka! 
menurut Mr. Iwa parlemen per- 
lu membitjarakan rentjana ang: | dengan ,,gerakan - menabung”. | hakan didalam daeran2nja 
garan 1950 dan 1951 terutama | Demikian keterangan . pihak | smg2 — Ant. Sa 

panitig tersebut. 

Selandjutnja -dalam, pedoman 
umum untuk memperingati hari 
tersebut diandjurkan djuga usa- 

Xx ha2 untuk memperluas penger- 

  

5 Yomak: Menteri 

Wakil Presiden Drs. Moh, Hatta 
akan berpidato dimuka jorong 

radio, jang kemudian disusul 

Perdana Menteri Mr. Wi- 
1opo masih tinggal dirumah- 

nja sebagai menteri pere- 
konomian dalam kabinet 
Sukiman. Ia tidak suka pin- 
dah kerumah perdana men- 
teri, karena, katanja: "Ka- 
Jau pindah kerumah PM, 
gadji saja tidak tjukup!” 

Koordinasi Koperasi Djawa Ba- 

rat. 

spektur koperasi 
berpidato dimuka radio ditem- 

. masih tinggal dirumahnja 
sebagai anggauta 'Parle- 
men. Bekas Wk. PM-Suwir- 
j0. masih tinggal dirumah- 
nja sebagai Wk. PM, Gn 
maSih tunggu sa'atnja, Wk. 
PM Prawoto mau tukar ru 
(mah dengan dia. aa 

tabung oleh para anggauta ko- 

perasi diseluruh “Indonesia ada- 

lah ki, Rp. 3 gjuta. 5 
Dari djumlah itu Rp. 2 djuta 

adalah dari Djawa Barat. 
Pada “tahun jl ' Kalimantan 

Timur dan Madura turut aktif, 

sedang dalam tahun ini Panitia       
  

  

PERPETIAHAN DAN PERTENTANGAN 
“DIKALANGA 

Kepala stafnja beserta 7 orang 
—. temannja dibunuh AG 

ESUDAH mengadakan irispeksi pada kesatuan? )dan ba: 
ag pabean rep eyes selama tiga 
kernbali di Makassar panglima tentera 

Subroto beserta rombongannja, dalam mana turut serta aniara 
Sulawesi, kepala lain wakil Gubernur 

keamanan le:kol. Susman dan 
Sastranegara: Saleh. 

Dalam hubungan . wartawan 
kami jang turut serta” dalam 
rombongan tersebut mengabar- 
kan mengenai gerakan2. pem- 
bersihan jang dilakukan oleh 
angkatan perang terhadap sisa2 
gerombolan Kahar Muzakkar di- 
daerah Palopo, bahwa  sedjak. 
mulainja gerakan2 tersebut pa- 
da tanggal 14 Djuni jl, hingge 
kini telah  djelas, bahwa ' 116: 
orang anggota gerombolan 
tewas, sedangkan dipihak kita- 
hanja seorang jang mendapat 

“Iuka2. Pada saat2 pertama ang- 
katan perang “ memulaikannja 
pembersihan? - tersebut telah 
diketemukan 82 buah djembatar 
jang dirusakkan “dan kl. “700 
pohon jang ditebang oleh  ge- 
rombolan2 keadaan mana dalam 
tempo 1 minggu telah dapat di- 

s 

  

kepala polisi prop. Sulawesi 

N GEROMBOLAN KAHAR 
MUZAKKAR 

oleh pihak . Kahar Muzakkar 
telah dikeluarkan pula perintah 

kepada penduduk2 kampung di- 
daerah antara Tiwa dan Palopo 
supaja mengungsi. Akan tetapi 
pada saat itu dikalangan ge- 
rombolan Kahar Muzakkar sen- 

.| diri telah timbul pertentangan 
Gan perpetjahan jang mengaki- 
batkan kelemahan dalam bari- 
sannja, hal mana dapat dihikis- 
kan dengan pembunuhan atas 
dirinja kepdla staf bataljon 
.Sjamsul Bachri. dari pihak Ka: 
har beserta 7 orang temannja, 
pembunuhan mana dilakukan 
sendiri oleh komandan bataljon 
Sjamsul Bachri. 

Achirnja - dapat diberitakan, 

hari kemarin sore telah tiha 
terr. VIT koi. Gatot 

staf chusus ' untuk 

A 1 

pulihkan oleh angkatan perang. 

»Selandjutnja. . dapat: diherita- 
kan, bahwa disepandjang dae-. 
rah antara Tiwa dan Palopo, 
gerombolan2 ' pengatjau -giat 

mengadakan pembunuhan dan: 
pentjulikan terhadap rakjat jg 

tidak mau membantu ' mereka 
dalam usahanja, serta merba- 
kar rumah2 rakjat dan sekolah2. 

Dalam pada itu dalam sebuah 

tan perang telah ' mengetahui 
dengan djelas tempat  persem- 
bunjian Kahar Muzakkar  be- 
serta stafnja, oleh mana ang: 

annja pada pimpinan Angkatan 
Perang terr. VII, supaja mereka 
dapat turut bertempur melawan   

4 Nag aa Ted NP Buta a KP 
Ta Ma SP AG ak WN ME LA DN 

katan perang terus mengada- 
kan pengedjaran. 

Selain dari pada itu para 'in- | 
Gjuga akan | 

1 5. | 
dengan uraian oleh ketua Badan 

t 

Pada. Hari. Koperasi rersebut, i 

ditudjukan | 

mendirikan | | 
t 
| 
| 
| 

| 

f 

  

Ta Spa ika. | Gjandjian damai. 
konperensi pers jang 4 dilang- Ta Tn Tt Naa Diduga, 8 hal tersebut meru- 
sungkan di Bone, pihak koman- telah “dilantik mendjadi Latah pakan jang terutama dalam 
do pasukan - Sulawesi Selatan jon2 infanteri tentera terr, VIL | POta djawaban Barat. menjatakan, bahwa kini angka- | kini telah menjatakan keingin- Kalangan tadi selandjutnja 

xebahgunan koperasi diseluruh Indonesia, jang djatuh pada | 

12 Djuli jad, maka sekarang di Bandung 
sebuah ,/Panitia Pusat” jang terdiri atas NHisumantri sebagai 

ketua dan S-orang: lainnja sebagai anggautanja. £ 

telah “ dibentuk 

mendapat kabar, bahwa. djugi. 
Sulawesi “dan Sumatera “akan | 

turjt serta, an 

Achirnja "dapat ditamb: 
bahwa. yang sebanjak ter 

diatas tidak diptisatkan di Ke 
tor Koperasi Pusat, tapi: 

  

      

   
       

s3 

  

KAU 

akan letakkan djabatan | : 
Ta | tian aa akan gerakan . Ko- PM Mohammad Mosadegh te- | 

5 : perasi, eKonorg, terutama  di-| lah memberitahukan -kepada 
Pe An aan kalangan “petani dan buruh. | Shah Iran, bahwa- Teelaeta ja | 
tinggal dirumah Serikat Djuga usaha memperluas pen- | akan meletakkan djabatan pa- ' 
Perusahaan Persuratkaha- didikan  bekerdja “konstruktif | da tanggal 8 Djuli jad., demi- 
ran. Ia sudah pindah dari untuk mempertinggi produksi ' kian dinjatakan oleh- djurubitja- 
rumahnja sebagai pegawai akan didjalankan. : ka pemerintah Iran pada hari 
tinggi Bank Perusahaan. Pada malam 12 Djuli :itu | Kemis jl. : 

Ditambahkan oleh djurubitja- 
ra itu, bahwa Mossadegh hanja 

giatannja djika ia diminta oleh 
parlemen dan Shah. Ant. AFP. 

| akan bersedia melandjutkan ke- | 

f 

| 

Presiden Sukarno 
Menjambut hari ke- 
merdekaan Pilipina. 

Dengan melalui tjorong radio 

Presiden Sukarno telah menga- 

Gakan pidato dalam bahasa Ing- 

geris, dan hanja ditudjukan ke- 

pada rakjat Pilipina sadja, 

Pidato radio itu, dimaksudkan 
untuk menjambut hari kemerde- 

kaan Pilipina, tanggal “4 Juli 
kemarin. 

ke Kalimantan 
Kementerian Penerangan me- | 

ngumumkan, bahwa tanggal 6 
Juli jang akan datang, Wakil 
Presiden Moh. Hatta. akan me- 
ngalakan perdjalanan ke Kali- 
mantan. 

Wakil Presiden dengan rom- 
bongannja akan berangkat dari 
Kemajoran dengan menumpang 

Minggu pagi 
| Jad, djam 08.00 dan ditunggu 

kedatangannja di Bandjarmasin 
pada djam 11.35. 

Setelah bermalam disana esok 
harinja pagi? perdjalanannja 
akan diteruska#h dengan mobil! 
ke Kandangan dengan melalui 
Martapura dimana antara lain 
akan  dikundjungi perluasan 
sawah Pemandjatan serta su- 

|ngai Liang. Demikian pula ke- 
lain? tempat. 

PM Wilopo di Ambon 
Kemarin dulu pagi, P.M. Wi- | 

lopo dengan rombongannja te- 
lah melandjutkan , perdjalanan- 
nja ke Maluku, Kemarin malam 
rombongan 
pertemuan dengan gubernur 

stafnja, pimpinan 

an, dimana” P.M. dan menteri 
DN telah membentangkan soa12 
keamanan dan pentjabutan SOB. 

P.M. mengatakan, bahwa ia 

datang untuk menjaksikan sen- | 
diri perkembangan didaerah ini | 
dan mengumpulkan bahan2 utk. 

menetapkan langkah2 selandjut- 
nja. 

Tentang penghapusan SORB 

di Sulawesi Selatan ia. menga- 
takan, bahwa. soal itu. nanti 

tu setelah tibanja ' kembali di 
Djakarta. Kepada segala instan- 

si diandjurkannja-. agar dapat 
mengusahakan adanja koordi- 
matot sebaik “baiknja. 

Menteri Rum dalam pidatonja 

mengatakan, bahwa banjaknja 
ahanan SOB diseluruh Indone- 

Sia ada 15.000 orang antaranja 

Seribu orang di Maluku jang se- 
karang akan ditindjaunja. 

Berkenaan dengan kedatang- | 
an rombongan P.M. -di Ambon | 
kemarin diadakan suatu rapat 
raksasa dilapangan Slamet Ri- 
jadi chusus mengupas soal Irian 
Barat « 

Pada tgl. 7 Juli jang akan da- 
tang rombongan akan menerus- 
kan perdjalanannja ke Djakar- 
ta. Ant. 

  

Nota djawaban Barat kpd Soviet: 

Adenauer keberatan kon- 
- perensi 4 Besar 

Jang tinggal “dirumah pat2nja masing2, 
PM, masih tetap hekas Per- Mengenai “gerakan Pekan 
dana Menteri Sukiman,...... Tabungan | Rakjat” terdapat 
Ata karena ia belum keterangan bahwa dalam Hari 
mendapat rumah Koperasi“ Indonesia. pertama, 

Wk. - Perdana Menteri jaitu tanggal 412 -Djult 1951, 
Prawoto  Mangkusasmito djumlah yang jang. telah  di- Mungkin dapat tjegah ratifikasi 

perdjandjian kontrak 

7 ALANGAN Wire mengetahui di London pada hari Kemis 
K malam jang lali mengatakan, bahwa P.M. Djerman Barat 

Konrad Adenzuer telah mengemukakan beberapa keberatan 

mengenai naskah nota djawaban 3 Barat atas nota Sovjet Unie, 
hal mana Adenauer baru sadja diberi tahukan. 

Di London dikuatirkan kalau 

keberatan2 Adenauer itu mung- 

kin. dapat menghambat pengiri- 

man nota djawaban tersebut 
kepada pemerintah Sovjet dan 
penundaan sematjam: itu dapat 

menimbulkan kesan jang buruk. 
Menurut kalangan jang  me- 

ngetahui tadi, naskah djawaban 

jang telah diselesaikan oleh 

panitya bersama Inggeris-Ame- 
rika Perantjis “ di Washington 
sebagai berikut: 

(1). Mengusulkan supaja di- 

adakan pertemuan 4 Btsar pada 

tingkatan komisaris tinggi atau 
duta besar, atau dapat djuga 

pada tingkatan wakil2 menteri 

Luar Negeri. 

“ (2). Pertemuan tersebut harus 
bermaksud untuk membentuk 

suatu komisi tak berpihak jang 
akan diserahi kewadjiban mem- 

berikan laporan mengenai sja- 
rat2 apakah mungkin diadakan 
pemilihan bebas diseluruh Djer- 

man, 1 
(3). Bila perundingan tersebut 

mendapat hasil2 njata, 4 Negara 
itu dapat. melandjutkan perun- 
'dingannja dan “ membitjarakan 

Soal kekuasaan sementara jang 
mungkin diberikan kepada suatu 
pemerintah ' seluruh - Djerman 
untuk merundingkan suatu per- 

  

berpendapat bahwa  keberatan2 
Adenauer dengan kemungkinan 
akan dirundingkannja. lagi soal     |. Sedjak “beberapa - waktu jl. 

t # 

2 | JUNI 

3 

Gi Talasah Ta Tebal Sela “Baherti Ph “a BEA BE PON 

  gerombolan2 Kahar Muszakkar, | Untuk mempersatukan seluruh 
demikian keterangan? pihak ko- | Djerman dalam suatu  korpe- 
mando pasukan A Sulawesi Se- | rensi 4 Negara su 
latan, — (R.M, Adenauer abarnja” Serasa Pp 

ban ken Bara aon 

   

kuatir, kalau? perundingan jang 

demikian itu dapat 'mentjegah 
bemerintah Djerman Barat di- 
ratifikasinja perdjandjian2 kon- 
trak serta pembentukan masja- 
rakat pertahanan- Eropa oleh 
parlemen Bonn. 

“Sementara itu, orang disana 
berpendapat dengan tiada  me- 
ngadakan purbasangka bagai- 
mana reaksi Amerika terhadap 
keberatan2 Adenauer itu, Pe- 
rantjis akan menentang tiap 
penundaan pengiriman nota dja- 
waban 3 Barat itu kepada Mos- 
kow. 

Dinjatakan selandjutnja bah- 
wa. Inggeris - akan menjokong 
pendirian Perantjis itu, walau- 
Pun ia tahu keadaan " sukar 
Jang sedang dihadapi Adenauer. 
Pemerintah Inggeris mengata- 

kan kalangan jang mengetahui 

tsb. mengadakan : 

Hakan diputuskan lebih djauh-jai- | 

tadi berpendirian nota djawa-" 
ban itu harus djangan ditunda 
dan pula djangan  dirobah. 
Ant. - AFP. 

Prof. Romein berangkat 
“ke Nederland 

Kemarin duju Sore, dengan 
menumpang kapal "Johan “: 
Oldenbarneveld” telah 'berang- 
kat kembali ke. Nederland dari 
Tandjung Priok Prof. Jah Ro- 
mein din isterinja Dr. Annie 
Romein Verschoor. & 
"Sebagai diketahui Prof, Ro- 

mein dengan isterinja kira2 da- 
lam pertengahan tahun jang la- 
lu datang di Indonesia untuk 
mendjadi,profesor tamu pada 
perguru 
"ogjar 
Annie 

Nontschap MH 

& satu tahun kuliah. 

ShiChannan J 

Sena em     

  

PENGIKUT "RMS" ME- 
NJERAHKAN DIRI 

Staf angkatan darat mengu- 
| mumkan, bahwa pada tanggal 

21 Mei Jl di Ceram Barat letnan 
kolonel Corpatty dari tentara 

(,RMS” dng anak buahnja telah 
menjerahkan diri kpd TNI.Dian- 

| tara mereka itu terdapat djuga 

major Maseoateela, 3 orang kap 

ten dan 162 orang serdadu ren- 
dahan. Alat? sendjata jg diper- 

gunakannja, djuga  diserah- 
kannja. 

Pada tanggal 1 Djuni letnan 

  

pengikutnja, di Liang,  Ceram, 
djuga dengan alat2 sendjata- 
nja, telah pula menjerahkan diri 

kepada — angkatan perang In- 
donesia, 

Selangjutnja dalam komunike 
itu diterangkan bahwa untuk 
mengembalikan keamanan dan 
ketenteraman, seterusnja di 
Maluku Selatan telah diambil 
beberapa tindakan. Sisa? dari 
tentera ,,RMS” menjembunjikan 

diri didalam hutan? di Ceram. 

Mereka selalu -berpindah-pin- 
dah untuk menjelamatkan diri 
dari kedjaran tentera Indonesia, 
Penduduk sama sekali tidak 

|inau menolong mereka, sehing- 
| ga mereka selalu menderita ke- 
| kurangan makan, — (Nwg.). 

  

  

Veto Sovjet jang ke-50 djatuh 
U.S.A. adjukan usul baru 

“OVJET Unie, pada hari Kemis jang lalu telah memveto 
usul Amerika dalam D.K. supaja Palang Merah Internasio- 

nal menjelidiki tuduhan bahwa pasukan? Amerika jang bertem- 
pur untuk PBB di Korea, telah menggunakan alat? sendjata 

kuman terhadap pasukan? Korea Utara dan Sukarela Tionghoa. 

Veto jang diutjapkan wakil | 

Sovjet Jacob Malik itu, jg ke-50- 

kalinja. Malik sendiri jang me- | 
njatakan anti sedang 10 anggau- | 

ta Jainnja menjetudjui resolusi 
Amerika, 

Tapi menurut aturan D.K. utk 
menjetudjui sesuatu dibutuhkan | 

pemasuk pula suara anggauta 
tetap dan suara anti dari Sovjet 

itu sudah tjukup untuk menia- | 
| dakan penjelidikan tersebut. 

kolonel Siwabessy dan 9 orang | Segera sesudah wakil Sovjet 

| Unie itu mendjatuhkan vetonja 
atas resolusi Amerika itu, maka 
wakil Amerika Ernest Gross 
mengadjukan usul baru jang 
menghendaki supaja PBB men- 
tjap tuduhan2. terhadap pasu- 
kan2 PBB tadi, adalah keboho- 

ngan belaka. 

  

Van Fleet diberi ke- 
kuasaan 

Utk memutuskan perlu 
tidaknja membom RRT, 

Menteri LN Canada, Lester 

Pearson, pada malam Kemis jl, 
| menjatakam bahwa panglima pa 

Sukan2 PBB dimedan pertem- 
puran Korea telah diberi keku- 

|asaan untuk memutuskan apa- 
kah pangkalan2 RRT di Man- 

churia harus dibom, Dikatakan- 
|nja, bahwa -serangan2 pembo- 

: Dalam pada itu, Gross menja- | 

takan bahwa tuduhan2 seperti 
jang dilemparkan pihak Sovjet, 
hanja memperbesar ketegangan 
internasional sadja dan berusa- 
ha menggagalkan PBB 
memberantas agresi di Korea. 
Dalam usul 

D. K. menghukum tuduhan tadi, 
dinjatakan bahwa Sovjet. Unie 
menghalang - halangi dilakukan- 

nja penjelidikan jang tidak be- 
| rat sebelah. — Ant. - UP. 
  

Iran djawab nota Soviet : 

Perdjandjian Sovjet- Iran dari 

Isi nota Iran jang telah di- 
sampaikan kepada pemerintah 
Sovjet sebagai djawaban ter- | 
hadap- nota menteri-luar negeri | 

| 
| 

| 

Andrei Vyshinsky dari tanggal | 

21 Djuni jl. itu, telah diumum- | 
| kan kepada gers pada hari Ke- | 

mis jl- oleh kementerian 
negeri Ian 

luar 

Dalam dfiwabannja pemerin- 
tah Iran menjatakan, “bahwa 

dengan menerima bantuan mi- 

liter dari Anferika itu, 

rintah Iran tidak berbuat sesu- 
atu jang tidak / telah diterima 

oleh semua pemerintah negara2 
anggota PBB lainnja, termasuk 

Sovjet Rusia. Oleh karena itu, 
dugaan2 serta  kechawatiran2 

jang dikemukakan dalam nota 
|Sovjet sama sekali tidaklah 
| berdasar, demikian nota djawa- 
| ban Iran. 

Dikemukakan selandjutnja, 

bahwa sekalipun menerima ban- 
tuan Amerika, perdana menteri 

Mohammad Mossadeg telah me- 

njatakan kepada  dutabesar 
| Amerika, Loy Henderson, bah- 
wa Iran akan menerima bantuan 
Amerika hanja oleh sebab ke- 
sulitan2 keuangannja, dan bah- 
wa Iran senantiasa akan  me- 

|ngikuti prinsip2 Piagam PBB, 
|jaitu memperkuat pasukan? 

| bersendjatanja dan dengan se- 
gala tenaga mempertahankan 
kemerdekaannja. 
Mengenai misi militer 'Ame- 

rika di Iran, nota tersebut me- 
ngulangi pernjataan2 pemerin- 
tah Iran sebelumnja jang me- 
nerangkan, bahwa para anggota 
misi tersebut kini memperta- 
hankan status mereka di Iran, 
Sementara menunggu hingga 
kedua pemerintah mempunjai 
waktu untuk membitjarakan 
dan memutuskan tentang hari 
kemudian mereka. 

Achirnja nota Iran itu  me- 
njatakan, bahwa pemerintah ig 
dipimpin oleh perdana " menteri 
Mossadeg selalu telah menganut 
politik kenetralan, dan dinjata- 
kan harapan pemerintah Iran 
bahwa hubungan tetangga dan La ab Ra On EA Na Da aa 

PENJAKIT DJIWA 
"PERUMAHAN!" 

Menurut - Dr, Dirdjosugondo, 
Dokter Kepala Rumah Sakit 
Djiwa Pusat Sumberporong, ki- 
ni di Indonesia terdapat sakit 
djiwa seperti jang ada dinege- 

  

  

  
tinggi Gadjah Maday 

ri2 Eropah, ialah penjakit dji- 
Wa ,perumahan” (huisvestings- 
ziekte), 

Penjakit perumahan ini 
adalah akibat dari kesukaran? 
dalam soal perumahan, jang ki- 
ni merupakan. kesukaran jang 
sudah umum, Misalnja sebuah 
rumah jang semestinja hanja 
(untuk satu keluarga, karena ke- 
sukaran perumahan, ' terpaksa 
ditempati oleh Jebih dari sa- 
tu keluarga, hingga sering tim- 
bul kesukaran? dalam rumah- 
tangga, Perasaan? tertekan, ke- 
djengkelan? dll, jang tidak dike- 
luarkan menjebahkan benih pe- 
njakit peramahan (huisyesting) 
itu, — Ant. :   

peme- | 

  

    

Bantuan militer-Amerika tidak 
bertentangan dgn perdjandjian 

Iran-Sovjet tahun 1921 
EMERINTAH Iran telah memberitahukan 

Rusia, bahwa penerimaan bantuan militer Amerika 

Iran pada bulan April jL, sekali? tidaklah bertentangan dengan 

kepada Sovjet 

oleh 

tahun 1921. 

tara Iran dan Sovjet Rusia ma- | 

kin hari akan bertambah kuat- 
nja. — Ant: Rtr. 

PERISTIWA PAKSAAN 
MASUK AGAMA ISLAM 

Akan diurus dgn lekas. 

Parkindo tjabang Makasar 
telah menjampaikan laporan ke- 
pada Pusat Pimpinan Parkindo 
di Djakarta mengenai peristiwa 

paksaan orang masuk agama 
Islam jang dilakukan oleh sua- 
tu gerombolan liar jang mena- 

makan dirinja GRI atas orang2 

jang beragama Kristen diseki- 
tar Palopo di Sulawesi Selatan. 
“Mr. A.M. Tambunan dari Pu- 

sat Pimpinan Parkindo kini te- 
lah minta perhatian Perdana 
Menteri Wilopo dan Menteri 
Agama Kijahi 

djuga telah mendapat perhatian 
Seksi PP & K Parlemen. 

Sementara itu Pusat Persatu- 
an Pemuda Kristen Indonesia 
telah mengandjurkan ' kepada 
ummat Kristen pada: umumnja 

dan pemuda2 Kristen chususnja, 
supaja mereka tetap tenang 

dalam menghadapi penjelesaian 
persolan ini dan pertjaja kepa- 

da kebidjaksanaan Pemerintah. 
Pihak Pemerintah sendiri  te- 
lah menjanggupkan akan ime- 
njelesaikan soal ini dengan se- 
lekas2-nja. — Ant. 

untuk | 

Amerika supaja | | 

nian atas pangkalan2 itu hanja 
akan dilakukan didalam keada- 
an2 jang istimewa, dan bahwa 
putusan itu - tidak mempunjai 
hubungan dengan pemboman 
bangunan2 tenaga listrik: Ko- 
rea Utara disungai Yalu oleh 
angkatm udara Amerika  ba- 
ru2 ini. 

Menurut Pearson kekuasaan 
kepada panglima PBB dimedan 
pertempuran, pada waktu ini 
djenderal James Van Fleet, di- 

berikan setelah diadakan si- 
| dang2 di Washington 6 bulan jl. 
|antara wakil2 Amerika dan ne- 
| gera2 lainnja jang mempunjai 

| pasukan2 di Korea, Dikatakan- 

| serangan 

nja, hahwa dalam sidang? terse- 

but telah diputuskan bahwa an- 
daikata pihak RRT melakukan 

udara besar-besaran 
| terhadap pasukan2 PBB di Ko- 

|lam keadaan2 
(RRT 

rel, maka dengan  sendirinja 

tindakan? pembalasan akan di- 
ambil. Dikatakannja bahwa da- 

tertentu, djika 
mengirimkan . pasukan2 

dan pesawat2-nja kemedan per- 
tempuran, — atas kebidjaksa- 

naan panglima PBB di Korea — 
pesawat2 PBB dibolehkan mem- 

| bom RRT. — Ant. UP. 
persahabatan jang kini ada an- | 

Fakih Usman | 
mengenai peristiwa tersebut, jg ' 

  

28 Anggota .parlemen 
Korea Selatan dihela 

polisi 
Polisi Koresx Selatan “ketika 

| malam Kemis jl. berhasil 28 ang- 
gota parlemen jang sedang me- 
njembunjikan diri diberbagai2 

tempat - sampai di Seul - dan 
membawa mereka ke Pusan un- 

tuk menghadiri sidang tertutup. 
Sebelum itu, hanja 90 orang sa- 

dja jang "hadir dalam gedung 
parlemen. 

Ketjuali itu, presiden Rhee ha- 

ri Kemis ini - sebagaimana su- 
dah dikabarkan - telah membe- 

baskan kembali 10 anggota par- 
lemen, jang djuga dengan sege- 
ra dibawa kegedung parlemen. 

Dengan demikian maka sudah 
tertjapailah guorum dan dapat 
dilandjutkanlah pembitjaraan 
tentang @mandemen? atas un-. 
dang2 dasar. 

Beberapa ratus anggota polisi 
Korea Selatan mendjaga  ge- 
dung parlemen, untuk mentje- 

gah supaja djangan ada ang: 
gota2 parlemen jang melarikan 
diri, Kira2 140 anggota malam 
Djum'et jl. bersiap2 untuk ti- 
dur didalam gedung parlemen 
dan sebelum tidur mereka akan 
menonton pertundjukan film da- 
hulu, jang diputarkan didalam 
gedung tadi djuga. Ant. AFP. 

  

India perantara masalah 
Korea? 

RRT adakan kontak dengan Nehru 

MN Tn diplomatik A.F.P, mengabarkan dari 
Delhi, bahwa djurubitjara kementerian luar negeri 

pada hari Rebo tidak mau menjangkal 

membenarkan berita jang disiarkan oleh surat kabar 

New 

India 

dan tidak pula mau 

daerah 
,Millap”, bahwa pemerintah BRT telah minta djasa2 baik India 

untuk mengusahakan tertjapainja penghentian tembak-menem- 

“bak di Korea. 

Dalam pada itu kalangan jg 
mengetahui di: New Delhi me- 

njatakan, bahwa pemerintah 
RRT, setelah terdjadi peristiwa 

pemboman disungai Yalu, me- 

mang benar telah mengadakan 

kontak dengan pemerintah In- 

dia, akan tetapi untuk  mene- 

kankan bahaja ' kemungkinan 

meluasnja pertikaian Korea. 

Dan nampaknja inilah jang ke- 

mudian | mendorong perdana 

menteri Shri Jawaharlal Nehru 

untuk menemui. komisaris ting- 
gi Inggeris dan duta besar Ame- 

rika Serikat di New Delhi guna 
memperingatkan mereka akan 
berbahajanja keadaan dewasa 

ini. 

Dengan demikian maka dapat- 
lah ditarik kesimpulan, bahwa 
djika India tidak dapat dikata- 
kan hendak memberikan djasa2 
baiknja dalam pertikaian Korea, 
maka sedikit2nja ia akan ber- |) COMMODORE !” 

  
t 

tindak sebagai perantara antara 
pihak2 jang bertikai di Korea 

itu. Demikian djuruwarta diplo- 

matik AFP. ituu — (S.M). 
  

  

x Seorang pedagang rokok 
dipasar Djohar, Semarang, ba- 

ru-baru ini. amat  tertjengang 

dan dengan rasa belas kasihan 
mengamat-amati wadjah  se- 

orang pembeli jang disangkanja 
tidak seratus-persen-sehat, keti- 

ka pembeli itu berkata: Minta 
beli satu pak rokok “SURYA- 
DARMA 1 

Tetapi seketika itu diuga si 
pendjual ketawd girang, karena 

si pembeli. menerangkan : ,,Ro- 
kok SUTYAdATMA » ..rokok 

4 

p
a
 

 



    

   

  
     
   
    
   
   

    

   

    

    
   

   
    

   

  

    

     
   
   
    

  

   
    
   

          

    

    

  

    
      

      

   

  

   
   

  

   
     

h oleh Agan Harun wakil Kepala Kantor 

rapa b: 1 man 
Pri on alat2 ahotB: Jae 22 

    

      
1 tampak HAOKAS militer 
poua karena gerombolan? 

     

3 di Sulawesi Se- 

      
Tenan, pesan . KonipanGsi 

pers 

mutu sedjak kabinet Wilopo me- 
“mangku djabatannja, 

  

telah dimadjukan oleh waki!2 
pers dalam dan luar negeri dan 
merupakan suatu rekord djika 
dibandingkan dengan. djumlah 
.pertanjaan2 jang “biasa Kanan 
ajukan dimasa jang sudah2. 

  

  
  

— Peladiaran ilmu penge- 

| tahuan umum 
Di madrasah2 dan bondok2 disamping 

  

     

  

    

  

“3 (0 petadjaran agama 
Pen (Dari Pembantu ,K-R/“sendiri). 

1 OGAN Yark pada Kantor Pendidikan Agama selain menje- 

2 Pane pengadjaran? agama di Sekolah? Rakjat dan 
Menengah adalah in dan mengawasi madrasah? | 

dan pon aa . Djuga di berbagai asrama seperti 
asra tmah “Perumahan Social, Pendjara dll. diusa- 
|hakan -tekselonggatanja agama. Demikian diterangkan 

rang telah dimulai dengan me- 
ngadakan latihan guru2 agama 

| dari seluruh kab. Magelang. La- 
tihan pertama jang telah dimu- 
Jai “diikuti oleh sedjumlah 27 

orang, sedang peladjaran?2 jang 
diberikan berupa Ilmu Djiwa, 
Paedagogie, Pengetahuan Umum 
'dan mu Keagamaan. Tiap? 

| Iatihan Tamanja 1 minggu. 

  

BUPATI BONDOWOSO 
— AKAN NAIK HADJI 

1£ 
'kepada se- f 
madrasah | 

  jang hendak naik hadji tahun 
“ani terdapat R. Tya Bupati 
. Bondowoso. 

| “Idzin untuk-itu didasi Kemen- 
terian Dalam Negeri sudah di- 

« | dapatkan dan waktu keberang- 
5 Ikatannja direntjanakan nanti | 
pada permulaan bulan Agustus. 
dengan mempergunakan pesa- 

| wat tetang —Ant. 

mengawasi objek2 : pen. 
tadi jang diseluruh. ka- 

en Magelang djumlahnja | 
Kran, Opa “5 buah, kini 

smelihara selalu ber- 
1 tingkat pengetahuan 
ara guru2 agama, oleh me! . 

copter baru ini dapat memuat 

  
   

      

    
   
   

  

   

    

   

    
    

   

  

   
     

   

  

   
   
   
   
    

   

  

         

  

    

    

   

   
   

        

   
   
    
      

   

   

   
   

    

   
   
   

    

   
   

   
   

  

   

      

   

  

    

  

   
    

              

   

   

  

   

| terhada p 

pertama jang diadakan 
Pole Menteri Penerangan Mono- | 

ira2 60 pertanjaan tertulis | 

| Pendidikan Agama 

Dari kalangan pamonpradja ' 

  

Baru2 ini Angkatan Udara Amerika telah mendemonstrasikan 
sebuah pesawat helicopter baru. 

a ya penjambutan Oui- : 

|. ino bersidang 
ndak beaja disediakan Rp. 90.000,— 

KEMARIN bertempat di Gedung Negara Jogjakarta dlang- 
ngkan rapat pleno Panitya Penjambutan Presiden @uiri- 

ipinapin oleh Ketua Panitya Wiwoho. 
adlir djuga Wakil Kepa Daerah Paku Alam, Gubernur 

a Tengah Budiono, Resitten Kedu Muritno. Residen Sara- 
a Salamun dan pembesar? militer, polisi dan sipil. 

  
    

belum tetap. | hari dan . selain ak 
Dalam hubungan ini Ketua j djungi tempat2 ber 

aa Wiwoho menerangkan | bersifat kebudajaa 

  

   

      

| 
Is 

“Rentjana atjara masih , djung "ke Jogjakarta Anam 2 2 ts 

| 
1 

        

   

  

   

    

ke a kita, bahwa soal rentja- | mengundjungi Makar 
tjara 'masih belum tetap, | Semaki, PERORNN Pram. | | 

isampingnja daerah mem ! banan. | 
i rentjana sendiri jang “dial 

an dengan rentjana dari 
i Djawa Tengah, djuga 

“disesuaikan dengan ren- 

“Rp. 90. 000,— diperlukan 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa beaja jang disediakan oleh   

  

2 jang diterimanja dari | Pemerintah Pusat sebesar Rp.- 
| Pem rintah Pusat. 21 90.000,—, sedang mehur ut ren- 

Seperti pernah Gikabarkan, | tjana jang diusulkan | 
Presiden. @uiri ino akan berkun- | tah daerah beajanja Pesat 

Ip LAN OO LRT 
Dari uang sebanjak itu menu- 

'yut keterangan Ketua Panitya 

Wiwoho antara Jain digunakan 
(untuk perbaikan djalan2 raya 
Mp. 13.000,—, Borobudur Rp. 12.- | 
000,— membersihkan Gedung | 
Negara jang akan digunakan 
untuk menginap tamu agung, 
Rp. 6.000, 5. LN 

   
    

“ BADAN PENGAWAS 
PEREDARAN FILM 

0 Eilm  cowboy 
sangat kurang. 

sudah 

MN pertjakapan dengan 
Maria Uifah . Santosa di- 

wi any bahwa p penelitian film 
produksi: dalam negeri atau 
film2 dengan bahasa Indonesia 
/Melaju umumnja lebih teliti da- 
ri pada film2 import, ini dise- 
bahkan karena pengaruh fiim2. 
Indonesia itu relatif lebih besar 
kepada rakjat dari pada film2 
Amerika umpamanja, jg umum 

nja dilihat oleh golongan pendu- 
duk jang sedikit banjak mem- 
punjai pandangan kritis. Korek- 

| si kepada film2 Indonesia sela- 
| Iu disertai dengan saran jang 
maksudnja memperbaiki nilai2 
film: Indonesia itu. Perobahan 
kepada film2 Indonesia masih 
mungkin sadja, tetapi jang rae- 
ngenai film asing, maka film2 
jang tidak diluluskan itu, di- 

Bukan brosur, tetapi 

buku atjara.   
Lebih landjut Ketua Panitya 

menegaskan, bahwa oleh Pani- 
tya  bukannja ' dimaksudkan 
akan menerbitkan brosur ten- 

tang kedatangan Presiden 
@uirino, tetapi membuat buku 
atjara kedatangan tamu, dima- 
na didalamnja tertulis djuga 
sekitar riwajat beberapa tempat 
penting di Jogjakarta dan diri 

Presiden @uirino. 

Buku atjara sematjam itu 

pernah dibuat djuga sewaktu 
PM Nehru mengadakan kun- 

djungan ke Jogjakarta 'bebe- 

  
berhubung dengan penetapan 

TALAMAN. 8 

  

      

   

  

    

  

PEMBUKAAN FAK. HU: 
KUM SURABAJA 

DITUNDA - 
Menurut rentjana pembukaan 

Fak. Hukyn Surabaja Tjabang 
Uari Univessitit Negeri Gadjah 
Mada akan diresmikan pada tg. 

19 — 7 jad. Berkenaan dengan 
akan datangnja. Pres. @uirino 
di Jogja pada waktu jang ber- 
samaan, maka hari peresmian 
tsb ga diundur sampai tg. 30 

“Sina utnja dikabarkan, bah- 
wa jang berangkat ke Suraba- 
ja dari Jogja Ron Mr. Dr, Ne- 
tonagoro. 

PEGAWAI NEGERI 
EA RUS PILIH 

indah ketempat la- 
in atau masuk pro- 
pinsi. Y 

Dewan Pemerintah Daerah 

Sementara Propinsi Djawa Ba- 
rat telah “mengirimkan surat 

kepada para pegawai negeri ig 

Giperbantukan kepada Guber- 

nur Djawa Barat, supaja seka: | 

rang memilih sedia atau tidak 
mendjadi pegawai jang tetap di- 
perbantukan kepada Propinsi. 

Menurut keterangan kesempa- 
tan untuk memilih itu diadakan 

  

dari Kementerian Dalam Nege- 

ri, bahwa djumlah pegawai ne- 
geri jang akan diperbantukan 

kepada Gubernur tjuma boleh 
226 orang, sedang sekarang pe- 

ngurus 

Peang Aa aa La SN SNN na Danar aan 

PENGURUS HARIAN 
JAJASAN ,,GEDUNG 

BURUH'" 
Dalam sidang jang V dari wa- 

kil2 Serekat Buruh/Serekat Se- 
kerdja dan vakcentrale's diselu- 

ruh Jogjakarta pada tgl, 3-7 

telah dapat terpilih sebagai Pe- 
Harian Jajasan 

Buruh", 

tadi adalah 
Gedung 
Hasil pemilihan 

sebagai berikut :. 

Sdr. Prodjopramudjo dari S.S. 

Pamong Pradja, (27 suara), Sdr. 
Surjono dari S.B.K.B., (25 sua- 
ra), Sdr. Hadisusanto dari 8.B.- 
P,U., (25 suara), Sdr, Sukapsi 
dari SB. Pengairan, (22 suara), 

Sdr.  Pradjokartiko dari S.S. 
Kotapradja Jogja. (16 suara), 
Sdr, Tirtoamidjojo dari S.B, Pe- 
gadaian (16 suara), dan Sdr. 
Salijo dari S.B.. 'Djaw. Trans- 
migrasi (8 suara). 

DJURUSAN KEHUTA- 
NAN PADA FAK. PER- 
TANIAN DIBUKA 

Diterima “kabar, bahwa da- 
lam menghadapi tahun peladja- 

ran jad. Fak. Pertanian Univer- 
sitit Negeri Gadjah Mada akan 
diadakan jang mempunjai dju- 

rusan Kehutanan. 
Seperti diketahui Fak. Per- 

tanian kedjurusan Kehutanan 
di Indonesia jang ada dikota 
Bogor, 

GURU2 CVO AKAN 
BERTINDAK ? 

Dari jang berdekatan diberi- 
tahukan, bahwa anggauta P.B. 
PGRI sir. A. Sanusi, jang kini   gawai negeri jang diperbantu- 

“kan itu ada sebanjak kl. 540 
orang. j 

Akibatnja ialah bahwa kl 314 
orang harus angkat kaki dari 
Kantor Gubernur dan pindah ke- 
lain tempat atau meminta ber- 

henti. Tapi sekarang timbul 
Kantor ' Sekretariat Propinsi 
Autonoom jang hingga seka- 
rang belum mempunjai pegawai 

seorangpun dan masih tergan- 
tung dari kehendak baik para 

pegawai negeri jang pan   potong bagian2nja atau ditolak | rapa tahun jang lalu, djadi si- 
sama sekali. Kepada importur2 
sudah dinasehatkan untuk tidak | saan. 
banjak memasukkan film2 jang 
hanja menundjikkan kekasaran 
dan karenanjalah film2 ,,cow- 

boy”, umpamanja, kini sudah sa- 
ngat berkurang. Djuga telah di- 
nasehatkan untuk memasukkan 
film2 dari negara2 jang kebuda- 

Umumnja pihak importur su- 
ka Apengerti pendirian komisi. 

| -. Ant. 

Panitya 17 Agustus   permanent sbb: - Ketua tetap 

“ketentuan duduk dalam panity: 

ENDJELASAN 
m- upatjara perletakan | 

  

   
   

“K.H. Dewantara . dengan | Dipilih djadi wakil :ketua . I 
Sumbogo (PKL), wakil 

ketua II sdr. Sbd, Gani Surjo- 
kusumo (P:N.L), wakil ketua III 

sdr. Muridan Noto 
dan wakil ketuagdV sir. Banu- 

rarli- (Partai Murba). 
Sekretariat terdiri dari Sobsi, 

Gabungan Organisasi Wanita 
dan Gabungan R.K. Sebagai 
Penghubung dipilih sdr. Budiadi 
(Katholik). Selandjutnja Bag. 

Umum dipegang oleh Murba, 
Bag. Penerangan oleh Katholik, 
Bag. Rapat? oleh P.S.LL, Ba- 

gian Kesenian & Kebudajaan 
oleh P.R.N. dan Wanita Rakjat, 
Bag. Keuangan -oleh Masjumi, 

Bag. Usaha oleh Partai Buruh 
dan Panitya Permanent - oleh 

PSI. 
Wudjudkan tjita?2 rakjat. 

Menurut keterangan Panitya 

tsb. bertugas untuk dapat. me- 

nelorkan sesuatu jang kiranja 
penting bagi rakjat dan dapat 

(3 1 pertama ditempat akan 
Gi annja gedung Taman Gu- 5 
ru jang meletakkan batu tsb. | sa enak, 

F disaksikan segenap pinitua, pa- sdr. 
4 mong dan murid2 Taman Siswa. 

”Piasecke Work Horse”, Heli- 
20 orang bersendjata lengkap.     
    

2 WILAJAH  DIAWA - TENGAH | 

  

dng tjat merah, ditudjukan pa- 

da pengurus dan guru kepala, 
Dan apa . jang dimaksudkan 

  

Lip aediatat resmi, pun Aan aa: 
ri golongan penduduk Belanda : 

dan Tionghoa sda banjak 
djuga, : 

Dengan diramaikan oleh mu- 
sik dan gamelan, para tamu ber- 
djabatan tangan dengan Pak | 
Wali dan Njonja, jang achirnja 
setelah "para tamu mengambil 

2g tempatnja masing2 maka sdr. 
Sa “Abu Bakar ketua D.P,R, Kota- 

besar mengutjapkan selamat de- 
ngan djalannja pemerintahan 

Dengan singkat Wali-kota 
mendjawab sambutan itu de- 

ngan mengutjapkim banjak te- 
rima kasih atas segala bantuan 

: : diberikan selama ia menge- 
mudikan pemerintahan kota. 

| Resepsi itu mengambil tempat 
dikebun muka, jang dihias dan 
diterangi dengan lampu seribu, 
Gipantjangkan  berenteng sim- 
pang siur diatas kebun, : 

Resepsi itu dihabisi pukul 9, 
dilandjutkan dengan pertundju- 
“kan wajang kulit dengan lakon 

| djikan untuk rakjat Pertundju- | 
kan ini sampai pagi hari. — TA. 

“Rp. 50 DJUTA UNTUK 
— PENAMPUNGAN 
TAWANAN SOB - 

Djawa Tengah men- 
dapat separoh. 

Seperti telah kita kabarkan, 
beaja untuk penampungan para. 
“bekas tawanan SOB adalah se- 

" Ibarjak Rp. 50 djuta, sedang se- 
un | paroh dari eh tsb, utk. Djawa | 

| Tengah, mengingat banjaknja 
na | tawanan SOB di Djawa-Tengah 

| Lebih landjut didapat. KA 
lan dari jang adji 
penampungan di Djawad#tengah 

“itu dapat dikatakan tak dapat” 

    

  
|TjiLatyaP 

dilingkungan kota besar Sema- | 

.Kresno Kembang” jang disa- | 

belum dapat diketahui sebelarnja 

Achirnja pengurus menerangkan 

bahwa pemberhentian guru2 jg 

3 orang itu sekali2 tidak ada hu- 
bungannja dengan peristiwa 1 
Juni 52, tetapi karena memang 
telah habis kontraknja, sedang 
jang 2 orang lainnja atas per- 
mintaan sendiri, 
Sedang pemberhentian anak 

itu dikarenakan memang anak 

tersebut katanja terlalu nakal 
dan selalu membantah dalam ke- 

(Kor). 

MAGELANG 
PENTJURIAN AIR Ml- 
NUM TERBONGKAR 

Sudah berdjalan Ik. 

1, tahun? 

Suatu kedjadian jang menu- 

rut sepandjang pengetahuan ki- 

ta baru sekarang terdjadi, ia- 
lah peristiwa, terbongkarnja pen 
tjurian air minum pada tanggal 
1 Djuli '52 pagi jang baru lalu 
disebuah rumah di Djalan Ke- 
djuron Magelang, waktu bebe- 
rapa pegawai. dari Djaw. Air 
Minum Kotapradja Magelang, 
sedang mengadakan pemeriksa- 

an sekitar keadaan pipa2 air 
minum didjalan tersebut. 

Bnsrajslaa, karena para tawanan 
setelah keluar dari kamp. terus 
“pulang kerumah masing2 dan 
tak membutuhkan ditampung - 
Oleh fihak jang herwadjih dibe- 
yi kesempatan kepada inereka 

untuk ber transmigrasi kedaerah 
Kalimantan, siapa jang ingin, 

n Pemerintah bersedia mem- 
aa bantuan. —U.N. 

MAMA ANTENA NPL, YAH 

| PERISTIWA T.H.H.K. 
BEREKOR PANDJANG 

. Peristiwa sekitar Sek. THHK 
Tjilatjap jang terdjadi pada tg. 
1-6-52 (Hari Kanak2) hingga 
mengakibatkan adanja protes 
keras dari C,H.H.H Sidaredja, 
ternjata tidak  hanja berhenti 
sampai sedemikian sadja, tetapi 
mempunjai ekor lebih pandjang 
dan djelas bahwa soal tersebut 
mempunjai background 
politiek. 

Atas pertanjaan fihak pengu- 
rus bg. pendidikan menjatakan, 
“bahwa dari golongan lain (ba- 
tja biok R.R.T.) adalah jang 
“mendjadi dalang, jang mendo- 
| rong fihak murid untuk mendo- 
“brak guru dan pengurus. ' Me- 
"reka ini menghendaki agar su- Waktu mereka mengadakan 
paja guru Chang meletakkan pemeriksaan tersebut, ternjata. | 
-djabatannja serta penggantian ' pipa air-minum jang ada ditepi | 
pengurus jang dipandang dari | djalan Kedjuron didepan rumah 

blok Kuo Min Tang dan kolot | | nja telah dibongkar lobangnja 
Dinjatakan pula, bahwa hal de- | oleh penghuni rumah, jang ke- 

mikian itu sangat tidak diharap- | mudian dengan pipa. lain disam- 
kan, kareha soal politiek dja- | bung ke lobing pipa jang ter- 

| ngan ditjampur aduk dengan dapat didalam ' pekarangannja, 
"pendidikan dan THHK. adalah | sehingga dengan djalan demiki- 
persendi neutraal jang chusus | an, maka pada sa'at2 ter tentu 

mengurus soal2 peladjaran “dan | air minum dengan leluasa dapat 
pendidikam kanak2, dialirkan ' kekamar mandinja 

Hikor dari pada “peristiwa ini | dsb. dengan tidak usah memba- 

Ialah ,tembok beberapa hari ter- (jar pada D.A.M tiap2 bulannja. 

  

  

  
  | dapat tulisan dan gambar (cari- Oleh beberapa pegawdi jang 

fatnja sudah mendjadi Kena. 

(Masjumi) | 

tukan kepada Gubernur Ta 

Ant. 

Perajaan 17 Agustus 
Laksanakanlah tjita2 rakijat Jogia 

jaannja bernilai tinggi. 1 “1 ENGAN bertempat di Balai Kota-pradja-pada “tg. 3 25 
1952 melangsungkan rapatnja kem- 

bali dengan berhasil mengambil keputusan susunan 

.Mr. S. Purwokusumo dengan 

a tadi sebagai wali-kota dan ke- 

tua D.P.R. Kota-pradja (wakil rakjat). Dengan demikian Pa- 

nitya.17 Agustus tahun ini dapat mentjerminkan adanja ke- 

satuan dan persatuan jang ada dalam masjarakat sesuai de- 
ngan dasar dan tudjuan panitya. Bentuk sedemikian itulah 

Giharapkan benar? merupakan konsentrasi: antara Pemerintah 

Agustus. Diperoleh.kabar, bah- 
wa panitya tadi a.l. diharapkan 

agar mewudjudkan tjita2 rak- 

jat Jogja dalam mendirikan Ke- 

Taman Kenang2an. 
Atjara perajaan. 

Untuk merajakan Hari . Pro- 
klamasi Kemerdekaan 17 Agus- 
tus akan diadakan resepsi, expo- 
sitie, perhiasan gapura  toko2, 

pekan olah-raga, rapat2 pekan 
sosial,  defile “ (demonstrasi), 
arak2an (bloemen-corseau), per- 
“tundjukan film untuk umum, 
dan hiburan2 rakjat lainnja. 

Sementara itu telah  dikan- 
dung maksud oleh  Djapendi 
untuk merajakan hari itu akan 

dikeluarkan brosur sebagai ke- | 

'nang2an Hari Proklamasi 17: 
Agustus 1945.   

  

    
| We : 

saan tersebut lobang pipa air 
Gitepi djalan raja segera ditutup 
(dizegel) kembali, 

Diduga. perbuatan pentjurian 

air minum tsb. jang sangat dja- 
rang terdjadi oleh fihak D.A.M. 
Magelang akun diadakan tun- 
tutan lebih landjut terhadap 
penghuni rumah Kedjuron 5 tsb. 

karena pentjurian itu menurut 
ketetrangan sudah 'berdjalan 
Ik. satu setengah tahun sedjak 
lobang pipa jang menghubung- 
kan kerumahnja itu dizegel da- 
lam tahun 1951 jl., jang tidak 
sedikit merugikan pada Kota- 
pradja Magelang. (Kor.). 

DJUMLAH PBH DAN 
KPU. A. 

Menurut  tjatatan Djawatan 

Pendidikan  Masjarakat kab. 
Magelang djumlah kursus2 PBH . 
dan KPU hg. A dalam daerah 
kabupaten Magelang ada 901 
P.B.H. Pertama dan Landjutan 

dengan 3662 murid dan 865 te- 
naga guru, Djumlah K.P.U. bg. 

A ada 18 dengan 642 murid dan 
109 guru. Djumlah kursus P.B.H. 
jang chusus untuk kaum wanita 
ada 121 buah (Pertama dan 

Landjutan) dengan djumlah mu- 
rid 5560 orang dan 124 guru. — 
ERA 

POHON PISANG BER- 
DJANTUNG 12 

Sebuah pohon pisang kepu- 

njaan seorang penduduk dukuh 

Malangan - Tidar Magelang te- 
lah melahirkan” 12 buah djan- 

tung jang masing2 sebesar ibu 

diari, 

Pohon pisang tersebut tinggi- 
hja baru ada .15cM, Banjak 
orang jang datang “ ketempat 

tersebut untuk menjaksikan po- 
hon pisang tadi, dan sebentar 
Sadja, disana, sudah tampak ber- 

| taburan bungaZan dan berbagai   kkatuur) bersifat slogan jg ditulis | sedang mendjalankan pemorik: 

selinkam a   

matjam | ,sadjenan' — (KR). ! 

Bean ab apn Ta 

Panitya | 

Manan Bean Bala 1 
tudjuan Paritya Permanent 17: 

bun Binatang, Pemandian Wa- | 

rung Bata, ,,Kinder-garten", dan . 

HS NA ENG EKRA DA 

berada di Jogja, akan menemui 
Djawatan PP & K (Wijoto Pro- 
djo) "untuk membitjarakan .s0o- 
al2 jang terutama mengenai na- 
sib guu2 CVO dan jang sede- 
radjad. Menurut keterangannja 

PGRI merasa heran dan tjemas, 
bahwa didaerah bekas Ibu-kota 
dan pusat perdjuangan Inasih 
terdapat anasir2 jang meng- 
hambat kemadjuan. Dalam hal 
jang dimaksud ialah : Tentang 
belum dapat  dilaksandkannje 
Suatu nersetudjuan untuk mem- 
perbaiki nasib guru? CVO (dan 
jang-sederadjad) jang sudah. di- 
mufakatinja. 

Dikuatirkan, kalau pihak ber- 
wadjib tidak segera bertindak 

selaras dengan djandjinja, ma- 
ka akan berakibat kurang sem- 
purnanja djalannja roda .pendi- 
dikan dan pengadjaran dfkala- 
ngan SR2 (termasuk SR 3 th). 

Dapat ditjatat disini, bahwa 

Ldjumlah £R- (3 th. dan 6th) 
| diseluruh daerah istimewa Jo- 

gja, kini ada Lk. 1000 buah. 
Dan dengan penuh perhatian 

guru2 CVO menantikan berhat- 
sil.tidaknja ,/perdjuangan" -Wa- 

PEKAN P.P. & K. 
DITUNDA 

diperoleh keterangan, bahwa 
pekan P.P. & K. jang semula di 

rentjanakan akan diadakan di 
Bandjarmasin dalam bulan jang 

lalu, berhubung dengan  bebe- 
rapa hal, ditunda dan dipindah 

! kelain tempat. 
Pekan itu.akan diadakan di 

Makasar dan akan diadakan pa- 
da achir bulan Djuli-ini. 

Seperti diketahui, dalam. pe- 

kan P.P. & K. itu akan dipamer- 
kan segala hasil jang telah di- 
peroleh dari djawatan2, urusan2 

dan Par Kementerian PP & 

BANGO LIAR AKAN 
: DIBONGKAR 

Dalam sidangnja Dewan Pe- 
rintah Kotapradja . Jogjakarta 

jang dilangsungkan pada tg. 4 

IX. 
Brosur diterbitkan. 

— 9, antara lain memutuskan 
bahwa djabatan . K.R.T. Juda- 
hingrat sebagai kepala“ Dinas 

| Lain2, dalam Pemerintah Kota- 

pradja, dihapuskan. Adapun dja- 
batannja jang sekarang ialah 
mengepalai ' Djawatan2 Sosial 

Perburuhan dan Pendidikan. 
Sebagaimana diketahui sebe: 

lum ada  penjerahan' otonomi 

dari Pemerintah Daerah Isti- 
mewa kepada Pemerintah Ko- 
tapradja Jogjakarta, KAR.T, Ju- 
daningrat mendjabat Kepala Di- 
nas Lain2 jang didalamnja ter- 
masuk djawatan2 Sosial, Ke- 
makmuran, Perizinan, Pendi- 
dikan Masjarakat dsb, 

Sesudahnja  penjerahan oto- 

nomi tsb., maka djawatan2 tadi 

telah ada jang mengepalainja 

Putusan2 jang lain ialah da- 
lam prinsipnja Pemerintah Ko- 

tapradja akan membongkar se- 
mua emplek2 | (bango2) liar 
jang terdapat didalam daerah 
kota, dan pelaksanaannja akan 
diserahkan pada pihak polisi 
negara. 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tgl. 5-7 “dj, 18.00 

6 pagi adalah dokter ' 
hoesodo alamat Pakualaman 
tilp. No. 383 Jogja. 

Kendaraan pada malam hari 
disediakan oleh PMI Tjb. Jogja 
Gondokusuman 14 tilp. No. 206, 
atau D.K.R. Djetis tilp. No, 343. 

Ur Wo- 

  

Tontonan malam ini : 
RAHAYU: ,,Fhe Orusades' Lo- 

retta Young, Henry Wilco- 
xXon. & 

LUXOR: Kembar”, Mariam. A: 
Amin. 

INDRA. : ',,Bagdad”, Maureen 
D' Hara. Paul Christian, 

SOBOHARSONO: »Pagan Love 

Song”, Esther wil jlams, Ho- 
ward Keel, 

SENI SONO: ,,Tokyo File DAD 
Florence Marly, Robert Pey. 
(ton, 

REX: , The Desert Hawk", Bag. 
"Mona .   Ir Gilbert 

Maris, 
Raland, 

  

kil PB PGRI sdr. A. Sanusi itu. 

“Daki pihak Djawatin Kebuda- ..... 
jaan Kem. P.P,& K. Jogjakarta: 

Sampai hari Senin tgl. T-7 dj. 

t 

 



      

     
     
       

      

     
      

      

           

     

    

      

  

   

   

   

  

      

   

   
   

      

   

jang 
Hegkap pihak 

pihak Perantjis, D 

        
rang beri Hionjelya ju 

u - Oleh PBB, 

   

   

  

   
   

per 
-$ Kuke : Nana,  pengiri 
   

          

   

        

   

  

Ken 

          

       

    

      

        

      

       

      

   

    

   

  

   

  

   
    

   

          

   

  

   

   

  

   
   
   

       
   

          

   

njak ai . 
Hi. Kemis kem 
membelok keutara 
ke KAA Laut. .   

  

jang diberi nama 
senapan tadi, seraya meni : 

  

  

  

“laki diadi pesuruh 
pantawan BB: 2 di London. ) 

da waktu ini di Inggeris 

rambut. saja.- K satu 

  

  

dan tjap 

| PM Sirry Pasha. Kabinet 5 
-berpartai Sirry Pasha jang ter- 

K sedang. 
katen Oktober-jang akan datang. 

jang pergi libur, keluar. negeri, tapi 
tjari pekerdjaan aa bulan? jiran 

Saja aa kenal PN ba tu 
kang tjukur, jang biasi poto 

      
   saja kesan tidak ada dia. 

atau makan nasi | 

“da tjay direstoran | 
hoa, sekali dalam 2 ming- 

ada nahasiswa2 ig! 
sa jas akan saja per- 

  

   

    

   

  

   
   

      

   

  

   

    

   

“Sebelum kabinet baru dilam- 
  1 |tik, Ragja Farouk telah berun- 

   ding selama 30 menit - 

bentuk pada. hari Rebo kemarin 
dulu itu mengganti kabinet Hi-. 
lady Pasha janag 'djatuh pada 
hari Minggu a — Ant, - UP. 

  

35. 000 TAWANAN Di 
PINDAHKAN DARI 

Pe IKOJEDO. H1 
Kira2 35.000 orang tawanan 

    

  

Korea Utara, kini sedang dipin- 
dahkan 
buah tempat lainnja. Demikian- 

   

  

   

    

   

  

   

"akan San tempo 10 hari. 
Perkemahan2 tawanan baru 

ini terdapat dipulau2 Kojedo, 

Tae besaran. Sebar? Papua 
'Koje, dimana | mula2 terdapat 
89.900 : (tawanan. perang. 
— Ant.- AFP. 

didaerah Nan, Djepang. 

Menurut hasil penjelidikan 

polisi Djepang, anggota2 ang- 

katan perang” Commonwealth 

tadi tiap2 hari rata2  melaku- 

kan 1,5 kedjahatan. Demikian- 

| Asahi Shinbun. 

' Dari tanggal 28 April sampai 

Ikan, 6 perkara pentjemaran 

njak perbuatan2' 

“wanita jang tidak dilaporkan. 

Pada waktu ini, djumlah ser- 

dadu Commonwealth jg   
“Uang djalan di ganti. 

PAT BEKERDJA, 

55-7 
- Tn " -- abang 

          

   

   BURU (au tomatisci 
GanA. 1   

g Korea Utara dan Tiong- | 
dan orang2 interniran sipil | 

dari "pulau Kojedo ke 4| 

lah diumumkan dengan resmi 

Da L Lega harap ea ama | r 

  

3 di Kura 7 
Ke Dasrar mekanis pada hari Kemis jl. di Tokyo, bahwa 

kementerian luar negeri Djepang sedang 

»protes keras” jang akan disampaikan kepada 

'Commonweaith Inggeris, peribai gelombang kedjahatan jang 

dilakukan oleh serdadu? Commonwealth, jang ditempatkan 

lah diwartakan oleh Tea 

| tanggal 25 Djuni, serdadu? tadi. 

| melakukan 4 perkara perampo- 

wanita, 24 kali pentjurian, 212 

j perbuatan kekerasan dan 23 kali 

menimbulkan kerusakan dengan 

sengadja. Perkara? ini baru jg' 

dilaporkan kepada polisi sadja | barkan, bahwa 

dan menurut ,Asahi”" masih.ba-| dinas « 

pentjemaran | Commonwe Taja Ta Timur Djauh 

| ditahan oleh TT Djepang ada 

Inilah gambarnja Dr. Richard. 

   
      

   

Ioi Missouri jang sedang mendja 

  

| pertolongan para penubantunja. 

mudah dan menguntungkan, Pe 

| “tetapi pembajarann ja sangat 1 1 

  

     & 

| | Bilatera 
3 Perdiandiiz n F 

PA p: 
an jalg sekarang € 

        

kedokteran dan peci 

Hitkan tetapi kalau Djepang 

| dipaksa an membajar dengan 

ini berarti Djepang mau 

isa mendjadi daerah dja- 

jahan Citengah2 negara2 Asia. 

a bangsa2 Asia senang meli- | 

Djepang sebagai tanah dja- 

yan ? Demikian tanjanja. 

Ia katakan, kedatangannja di 

nesia adalah berupa ,,per- 

al mission” guna memper- 

“perhubungan per sahabatan 

ra bangsa Indonesia dan 

ng, selain itu djuga untuk: 
jijumpai warga2 Djepang jg 

i masih ada di Sumatera jg ' 

perang belum kembali 
p-airnja. Djumlahnja jg 

ada di Sumatera Utara 

Oo orang, beberapa waktu 

Jalu telah dapat berangkat 

Ps kenegerinja 20 orang. 

1 enjatakan teri- | 

  

        

   

   
     

     

  

   

  

   
   

  

    
     

     
    

be : $ 
'Djepang Ng betina djuga perla- 

kuan jang dialami warga2 Dje- 

pang: pa” Peang herachir.   
mempersiapkan 

pembesar? 

| mena Na 

  

   

   

  

   

      

      

Parto tai | 'Sosialis Demokrat Djepang 

jian San Francisco, dan ia berp 

tara Indonesia dan Djepang diad 

1 ti kerugian pera 

 Diepang untuk meuRg ant kerug 

4 pangkalan? militer Ame 

bahwa Djepang tidak akan di- 
| serang dari luar. 

| kewatirkan orang itu — karena 

Lord dari St. Louis Hospital 
lankan sesuatu operasi dengan 
Penghidupannja, katanja, tidak 
kerdjaannja bapa tempo lama, 

endah.   

  

risco ditentang 
Kp “sosialis Dj 

3 ne 
enje 

tebin baik kalau an- 

jilateral. 
1 Muna 

oleh 

    

  gan 

  

   

ju Djepang | 

dipersendjatai kembali | 

dan .didjadi: pang- | 

kalan railiter Amerika. | : 

Ia mengharapkan pengerti 

bangsa2 Asia, bahwa bangsa H 

Djepang tidak menghendaki ne- 

gerinja mendjadi pangkalan mi- | 

liter Amerika. Sekara | 

Tidak setu 

  

  

      

  

   

  

Djepang, dan ini (membuka ke- 

mungkinan dilakukannja sera- | 

ngan dari luar “atas Djepang. | 

Itu sebabnja, maka hal ini dju- 

ga mendjadi pembitjaraan kabi- 

net Yoshida dan antara Djepang 

dan Amerika, jang mengandjur- 

kan agar Depan dipersendja- 

tai kemb 

Nj. Fujiwara dan Partai Sosi- 

alis Djepang berpendapat, bah- 

wa Djepang tidak perlu diper- 

sendjatai kembali, karena jakin, 

Dengan me- 

ngemukakan Tjekoslovakia Se- 

bagai tjontoh ia terangkan, bah- 

wa sesuatu negara tidak akan 

mendjadi komunistis — jang di- 

serangan dari luar, akan tetapi 
karena serangan dari dalam. 

Jang penting ialah menaikkan 
taraf penghidupan bagi rakjat. 

Persendjataan kembali tidak 

akan memungkinkan naiknja 

taraf penghidupan rakjat, Gan 
inilah jang banjak memberikan 

kemungkinan timbulnja revolusi 
dari dalam jg menguntungkan 
pihak “komunis. Persendjataan 
kembali akan meminta angga- 

ran belandja jang tinggi pula, 
jang menekan rakjat. 

Sebagai tjontoh dikemuka- 
kannja, bahwa taraf penghidup-   

58 serdadu Kanada, 19 Inggeris, 

9 Australi dan 4 ser dadu New 

-Zealand. 'Djumlah anggota ke- 

polisian Djepang didistrik Kure 

hanja 400 orang dan mereka 

tak berdaja menghadapi Ke- 

djahatan2 ini. 

Kedjahatan2 tadi sulit diurus- 

nja, karena antara Djepang dan 

pihak pasukan2 Commonwealth 

tidak ada persetudjuan  juris- 

diksi. 

Pihak Inggeris pura? 

tidak tahu? 

Sementara itu AFP. menga- 

hari Kemis jl. 

penerangan pasukan2 

dengan resmi sembantah beri- 

Lta2 tentang” Ha tahoking jang 
5 

  

pernah | dilakukan oleh Aan Com-   monwealth SA AN: Kes 

an di Djepang sesudah perang 
adalah 5055 dari sebelum pe- 
rang, kemudian naik mendjadi 
8072. akan tetapi setelah diben- 
tuk polisi tjadangan sebanjak 
15.000 orang, taraf penghidupan 
rakjat turun mendjadi 7046 

Pengaruh Boondis di 

Djepang. 
Atas pertanjaan nj. Fujiwara 

munis di Djepang sesudah pe- 
rang memang besar, disebabkan 
a.l. karena tindakan pihak SC- 
AP untuk memukul feodalisme 

| Djeparg. Dim pemilihan “umum 
“ditahun 1948 pihak. komunis 
Djepang mendapat suara seba- 

piak 4 djata, sedang Kaum $0- 
sialis 9 djuta. Pengaruh komu- 
nis itu kemudian turun, untuk 

| seterusnja, : 
banjak kepentingan2 

   

  

    

    

    

  

   

  

   
   

terangkan, bahwa pengaruh ko- ' 

  ep 

Bebas koki takitan minjak (4- Habis). 
  

Bangsa Indonesia dengan 
sumber kekajaannja 

D ALAM pada itu bekas Perdana Menteri Natsir atas perta- 
njaan mengenai soal pertambangan minjak itu 

ikan, bahwa jang mendjadi soal bukanlah soal? 

pia menjelenggarakan dan nrengerdjakan sumber? 

  

sendiri dan dalam soal ini perusahaan? 
dapat memberikan sumbangannja jang lebih 

menjata- 
djarminan sosial 

untuk buruh dan pekerdja pertambangan injak itu, soal jang 
lebih besar lagi ialah, bahwa perusahaan? minjak asing itu ha- 
rus menginsjafi, bahwa achir?-nja bangsa Indonesia harus da- 

kekaja Ar - 
minjak dunia itu 
Inmas dengan 

  

  dja- 
lan mendidik lebih banjak tenaga? muda dalam industri minjak 

dari pada jang ada sekarang. 

Pemimpin? tsb. 

Indonesia dan negri2 di Timur 
Tengah, maka Indonesia harus 
mengadakan kerdja- sama dan 
saling pengertian lebih baik dgn 
negara2 di Timur Tengah. De- 
mikian bekas Perdana Menteri | 
Moh, Natsir. 

Mengenai soal pemeliharaan 
sosial dari perusahaan minjak, 

apa jang dapat dilihat di Balik- 
papan me 1g lebih baik -dari 
pada dikebanjakan perusahaan2! 

Soal “perumahan,  tun-) ““ 
n2 lain, sehingga gadji! TT 

buruh 
Se 

    

    tan £ pe NA 

didaerah 

          

    

      

      
   

        

    

          

      

  

| pokok 
2p. 13,93 Be 
silled labour”    Na dua | 

dan anak tiga: 1 
12 dan tiap tambah anak | 
h Rp. 0,60 seharinja. Dan | 
Pa na Abdul Gani 

an, Memang rata2 
pegawai perusahaan mi- 

1 ih lebi ih tinggi “dari 
pada pekerdja2 lainnja. Untuk : 

keperluan pendirian perumahan | 
kaum e re Belanda dli. dan j 

nesia dalam tahun | 
'kan beaja 30 djuta 
jang masih men- | 

lan antara BPM di- 
dan serikat2 buruh | ' 

apanjialah ' mengenai: 
pensiun, soal. ba- 

| 

    

   

  

  

   

  

loy     

  

   

          

      

  

ra, kini 809c dari pergerakan | 
Pen, Djepang dikuasai oleh | 

t Djepang ' semula 

hendak menindas “gerakan ko- it 
munis, akan tetapi ditentang j 
oleh sosialis Djepang, karena di- 
pandang lehih banjak ruginja | 
kalau gerakan komunis Djepang i 
itu kelak mendjadi gerakan di-j ! 
bawah tanah. 

Sebagai kaum sesialis umum- | 
nja dilain2 negeri, nj. Fujiwara 
djuga jakin akan lahirnja tena- | 
ga ketiga disamping dua blok | 
jang bertentangan sekarang utk | 

mentjegah timbulnja perang. Ia 1 
terangkan, paham ini djuga hi- | 
tingnja menghalangi. timbulnja 
dup di kalangan intelligensia. 

Dikemukakannja, betapa pen- 
satu peperangan. dimasa 'jang | 
akan datang dimana kelak akan j 
digunakan bom atom, jang 
nurut para ahli Amerika se 
akan dapat memusnahkan 

dari seluruh manusia, antara 
djuga kaum tjerdik- pandai, 
rena bom2 itu akan didjatu! 
dikota2 besar jang padai 
Guduknja., 
Djepang berhak untuk menen 

tang timbulnja perang baru, ka- 
rena Djepang pernah Ana 
mi pemboman atom. Aliran anti. 
perang ini terutama . didukung 
oleh pemuda dan wanita, jaitu 
golongan2 jang paling bunjak | saha 

merasakan akibat perang itu. 

Kelebihan penduduk : 
soal terutama. 

Kelebihan penduduk merupa- 
kan soal terutama bagi Djepang 
sekarang. Djumlahnja 86 djuta, 
sedang semestinja jang dapat 
ditampung oleh daerah Djepang 
hanja 50 djuta sadia, sehingga 
timbul kesulitan? sosial karena- 
nja. Menurut pendapatnja, ha- 
nja dua djalan jang terbuka ba- 
gi Djepang untuk mengatasinja, 
jaitu pertama emigrasi keluar 
negeri, dan kedua mendjalankan 
pengawasan atas kelahiran. Me- 

ngenai jang pertama 'ia terang- 
kan, sebelum sampai ketarai 
ernigrasi itu, rakjat Djepang ha- 
rus bersabar dulu agar timbul 
pengertian baru terhadap Dje- 

pang sekarang. Ia berharap, 
agar orang diluar negeri dap: at 

    
     

    

        

   
   

      

    

     

   
   

  

    
   

    

     

soal 'ini 

  

   

  

an diwakt 

Iner 

AI 

   naderij2 jang 
rentjanakan 

tralia dan di 
Ant. 

Terbit 

  

  

  

  

kemudian naik kembali « 
djunah kefjil setelah dit: 
Bnigtnja perdjandjian an 

Francisco, Menurut nj. F ara 

  

     
Pes 

maen mena aa Aa aa aa 

ni Dijori dengan fegera KI 
2 Pemuda BERIDJAZAH S M.A: untuk guru Sekolah 

Menengah. Pertama di daerah Tjikampek. 

Gadjih menurut Pemerintah 

-extra Rp. 100,— dan rumah, air, listrik pertjuma. 
ditambah  tundjangan 

Pa aa geng SEGERA DA- 

Pelamar dengan membawa kajeeah diharap datang ke 

Bintaran Wetan 15, Jogjakarta, rumah sdr. SOEPADI. 
. 

Penempatan. segala matjam Bebutuhan tjetak: 

| tamatan "NEGERI" 
Kepatihan / Danurdjan. — Telp. 349 — . Jogjakarta. 

| Bagi keperluan ' 'segenap Kantor" (Djawatan? dan para Pe- 

| an masih ada kesempatan untuk memesan matjam? ke- 

itsalnja! BLANCO?, KARTJIS?, ETIKET-. 
BON-BON. dan segala pekerdjaan boekbinder. 

1 : gung bagus serta memuaskan. 

Keperluan mentjetak disediakan MESIN TJETAK PEM- 

| jang dapat mentjukupi para lang- 

Memm ggu pesanan: 
PENGURUS. 

mengerti kesulitan Djepang, dan 
ra Djepang sekarang bu- 

lah Djepang sebelum pe- 
i rang. — Aht. 

      

menjatakan , gaimana  penghitun 

bahwa mengingati| dinas kalau orang .dike 
jang sa-! dan kemudian f 

ma dalam soal minjak antara | beberapa soal 

1 Lan u Timur 
Gitar Tara 

ah Per an m 

Tu Gitamba I 

Irut keterangar 
n Koninkiijke 

| leum Mj., maka. di 
bjauh, India dan At 

Geelong dekat Mc 
Bombay di 

an2 m 

          

     
  

akan 

  

waktu 

       
   

    

     

  

pula ada dikemu 1 
ki ketua 

jang lalu. 

  

  

didi 
d 

   Ibourne 

hari SENI 

mi tid 

Pa 

   

       
      

   
   

  

     

ta ven- 
sudah ting. 

ijak2 ind 

  

At 

KAWANKU 
N. Rp. 3— sekwartal (3 bin). 

& Gratis bagi para langgar 

  

  

Berisi a.I. : 

x 

DEMONST 

an
 

Jaan
 

Os
 
La
 

Ye
 

Ia
 

Dan lain-la         
  

      
  

in. 

Apa dan Siapa : PUDJANGGA HAMKA. 

Suka Duka SEORANG , ABDI" JANG MASIH MUDA. 

RASI MAKE - UP HOLLYWOOD. 

PARIS, KOTA TJINTA. 
CHARLIE CHAPLIN," Radja badut dan kritikus ulung. 

Mutiara dan Dongengan. 

Drama Sedih di Kutub Utara. 

Harga langganan : | bulan Rp. 8,— 
etjeran 2 

i TUGU 42 — 

Gu | | 
Sa nd an V3 Pk MORAL Wa ibadah bai Dong 1 

       

JOGJA, 
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: “Tan On 2 Pijat malam, 
“Ram oraia Berabe terima surat 

| “kesasar djumlahnja ada 17 bu- 
cah. Kalau tjuma ada satu surat 
“jang kesasar, atau satu kartjis 
lebaran, jah, djamak, djamak, 
mamusia. memang bersifat. chi- 

Iaf. Tapi kalau 17 bwah dengan 
Olidernja serentak kesasar, ah, 

    

      
: da bikin massa-aksi ? 

Untung Berabe belum buka 
surat? itu. Sebab sebenarnja su- 

00 dja, Berabe sudah pernah buka 
“surat jang kesasar " sematjam 

Oon Habis, ada surat menggele- 
Mt gak: Ta Berabe lekas2 
- D0. sadja buka. Eh, siapa tahu, ba- 
D0 rangkali surat dari satu pihak 

: Ig zarang. lain tidak boleh tahu. 
1. Berabe pikir, kalau dibawah 

. “suasana lebaran jang kesasar 
“ada 17 buah surat, mudah2-an 
“pada tanggal 1? tidak ada su- 
wat jang meraka: -hari ke- 

R3 “bangsaan dan jang “lantas ra- 
L mai? berkundjung kepada Be- 
De rabe untuk bersilaturachmi. 

& On: nasib Surat ! Mudah-mu- 

2 “dahan tidak ada surat tjerainja 
"Jang ditunggu oleh sesuatu pi- 
“Wak “dengan mati berdebar2. : 

    

Ja
n 

at
 

    

“
A
i
 

3 “Beberapa K5 lamanja GIA 
tidak ' mengadakan — perhubu- 
ngan udara . dari dan  kekota 

“Bandung. P& Suryadarma lan- 
“tas marah, dan bilang, bahwa 
tindakan GIA “itu tidak sesuai | 

nasional dengan" kepentingan 
dan hendak menimbulkan kesan, 
seakan-akan  Pemerintahlah. Ja 

“ melarang :, perhubungan udara 
Udari dan ke kota Bandung itu. 
Padahal perhubungan itu di- 

“ idjinkan, asal memenuhi arak: 
jang tertentu. 

: Saking marahnja( 2), Pa Sur- 
yadarma lalu umumkan, AURI 

akan mengadakan sendiri per- 
hubungan — udara traject Bap- 
dung “tu. Tahu2, sekarang ada 
.kabar, mulai tg. 3 kemarin dulu 
GIA telah adakan kembali per- 

-hubungan udara traject: Ban- 
dung itu. - 

Komentar mBah Nur : GIA 

kok-presis mBah Nur Puteri. 
Kalau kami sudah mengant jam 

“akan pasang kantjing sendiri, 

pikir, apa surai2 i itu pa- 

P
P
A
p
U
P
 
T
n
 

an 

I
a
 

O
n
 

A
N
E
 

M
N
 
M
N
 

  “baru mBah Puteri ambil keme- 
@ja jang kantjingnja sudah isti- 

rahat, dan lantas radjin pasang 
kantjing. 

Pikir Berabe: GIA kok se- 
perti kaum wanita  tabPatnja, 
Kan tidak minta tjerai ? 

beRABE 
1 TUNTUTAN MANG- 

—. KUNEGARAN. 
Tak dapat diterima 

Bidan pengadilan negeri di 
$ Djakarta kemarin dulu telah 

RA mefrneriksa perkara sipil jang 
: diadjukan  pem.. Mangkunega- 

ran, - terhadap pemerintah Re- 

publik Indonesia. Dalam sidang 
itu pengadilan mengambil ke- 
putusan, bahwa tuntutan Mang- 

: Kunegaran tidak dapat diterima. 
g. .Sebagai diketahui, berhubung 

dengan pembekuan dana-milik 
Mangkunegaran. Oleh pem. se- 
Gjak.tgl. 2 Nopember 1951 pem. 
Mangkunegaran telah menun- 

tut pem. R.I. dimuka pengadi- 
Pa negeri. — RD. 
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: TOGJAKARTA : 
-SELAMATAN DJoLo- 

SUTRO.... 
£ : Seperti telah diketahui, bah- 

.wa tiap setahun sekali dimakam 
Sunan Geseng (Djolosutro) da- 

erah Kap. Pijungan, diadakan 
2 | “upatjara selimatan bersih desa. 

“Begitulah hari Minggu malamj 
£ Senin besok djuga Hadirkan se- 
! perti biasa, 
1 Perlu diketahui, 

B3 djatuh hari selamatan itu ba- 
! 'njak orang datang dari sana- 

sini perlu berziarah. Dit mpat 
itu merupakan keramaian dan 
tersohor "ketupatnja” jang luar 

biasa besarnja, — (KR). er 

BANTULAH ata 
PALANG MERAH 
6 INDONESIA. 

“GANECA 
Menerima Langganan: 

Madjalah: OLAH - RAGA 
: TIME 
: WERELD- 

.. NIKUWS. 

bahwa tiap 

  

     
     

  

     

  

   

  

  

  

TA : 
N RATHOEK. 23: - DJOKJR 

- MENGETIK SEJARA pOrTR 
4 menORuIs siNGKAT— : 

ILMOE PEGANGBOEKOE...        

  

“ewaktu2 begitu bajar, Cursus 

yaulai, Tiapbulan udjian. mena 

kan 
(persidangan akan dilangsung- 
Kan 

Aa tilaka Semanag 17 

“1
 

Basadi dari Djawa-Barat, dengan angka. .... 2527,89 
“Rudy Matusea dari Djawa-Tengah ........... 2427,05 

Chobir dari Djawa-Barat, dengan angka ...... 2143,25” 

ladjar? Sekolah? Landjutan tingkatan Atas seluruh Indonesia, 
ketjuali Daerah X (Kalimantan), bagian puteri. Bintang? lapang- 

“ Jogjakarta, jang hampir meliputi 
lomba. 

kan dengan hasil? peladjar? Sekolah ILandjutan tingkatan Per- 
tama pada hari pertama. & 

PELADJAR SMA ME- 

Dalam pemeriksaan terhadap 
S. seorang peladjar SMA jang 
melanggar 

Polisi didesa Pukuh (Delanggu) 
peda tg. 2-7 jl. 

peperiksaan ditempat 'ketjelaka- 
yan terdjadi. - 
| Ketua Pengadilan menerang- 

Sementara itu pihak pembela di- 

saan terdakwa menjatakan pe- 

EBAGAT hasil Pantjalomba hari kedua untuk Sekolah? | 
Lendjutan tingkatan Pertama oleh Jury tetas diphiniskang 
Untuk djuara? Daerah: : 

Daerah IV (Djawa Barat dengan angka |... 1235257 
Daerah IX (Sulawesi) dengan angka. «....... 18025,97 
Daerah VI (Jogja- Solo) dengan angka... 17653,39 
“Daerah? lainnja berturut?: 
Daerah VII (Djawa- Timur) dengan angka...” 17562,70 
Ng era V1 MANA wa ENAM AA Mn AG aa 16901,27 
Pamerin SEM aluku ye an Ke Sia Sen RUN 16758,87 
Dserah. KE (Suynatera "Pengh): Ae Gn 3 16276,96 
Daerah. I (Shmatera Utarar Aa Watapan RR 151778,22 
Deen el sunda Ket Na PE naa 15574,43 
san VI UUbjakarta Raja) 3 sb Men NA aa 15431,22 

Tera ea anang GA SE RERE UE ia 15203,17 
Daerah HI (Sumatera Selatan) ..0..00a 1431853 

| Sedangkan pemegang djtlara? perseorangan dipegang oleh: 

Pemberian hadiah dilakukan pada tanggal 4 Djuli 1952. | 
Pekan Pantjalomba dilandjutkan pada kemarin antara Pe- | 

dari 
seluruh 

pada hari itu nampak pengikut: Djawa- Barat dan 
tjabhang -Pantja- 

Hasil?-nja untuk sementara sbb.: 

Lari 80 meter: 
Go Swie Bee dari Daerah VIE (Djatim) LL... .i.i 11,6 dtk. 
Lies Tupamahu dari Daerah IX (Sulawesi) . |... 11.7 dtk. 
Wjatinah dari Daerah VI (Jogja - Solo)... 118 dtk. 
Sujati Narsikin Daerah VI “Jogja - Solo) Li... 11.8 dtk. 

. Lempar Lembing: 
Nanie dari Daerah IV (Djawa- Barat) ........ 24.39 m 
Sri Nurmini Daerah VII (Djatim) 0.50 24.34 m 
Nurbetty Daerah II (Sumatera Tengah) ....... 22.92 m 
Lempar Tjakram: 

Topian Daerah I (Sumatera Utara) |... 26.41 m 
Sri Nurmini Daerah VII (Djatim). 6, san oph 25.63 m 
Titiek Hudiati Daerah VI (Jogja- Solo) | «ai. 22.50 m 

Lontjat Tinggi: 
Sukesi Mascan Daerah VII (Djatim) .... ii... 135m. 
Aatje Daerah IV (Djabar) .. . :. an ana na 1.30 m 
Chia, Lan Hoa Daerah-IV (Djabar) oi 1.30 m 

Lontjat Djauh: 
Wijatinah Daerah VI (Jogja- Selo) «iii... 4,63 m 
Sukesi Mascan Daerah VII (Djatim) Li.» 442m. 
Sujati Narsikin Daerah VI (Jogja - Sato MA 4.39 mM. 
Pada umumnja -hasil?-nja kurang memuaskan. dibanding- 
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LANGGAR POLISI 

seorang anggauta 

telah diadakan 

kepada terdakwa, bahwa 

besok “padi tg. 23-7 jad.    ,R ICASAN 
ng Telp. 353 

beri kesempatan untuk membu- 2g Juvoneeanan 18 

at pleidooinja. Dalam pemerik- Jonjakat   u
n
 

Natan Menerima 

»' KED: DAMLANAN RAKJAT. ” 
Nanga Ba 

DJAM: 
TM Bot 

merk MAUTIE, LION, UIMA. 
KIKNZLN. 

LISTRIE 

merk SMITH ALARM, GE- 
NALOX, RADIO CLOCK | 
dari GE, 

TANGAS 

  

  

“merk MIDO, BLECTION, CY- | 
Si TI- MA,» LE PHARE 

TUS, WYLER, ENICAR, 
SANDOZ, MICAL, dl. 

WEKKER 
merk JUNGHANS, MAUTHE, 

KIENSLE, SMITH 
ALARM, LION, ROBIN 
HOOD dll. 

MODEL TERBARU 
YEWALITEIT TERTINGGI 

HARGA PALING 
RENDAH. 
TOKO 

Petjinan 112 — 
Telp. 184 

“Jo gjakarta 

BUKA Djam: BUKA Djam: 

PAGI 8.30-2 PAGI 9-2. 

SORE 5.30-9. SORE 5-9. 

Minggu TUTUP. Senen TUTUP. 

EA ENAM TANI ENAK NTP” 

    

  

  

S. MA. bag. C. 

»LKUCTOR” 

Mulai masuk tg. 7 

djam 4 sore. 

Masih menerima pendaftar- 

an untuk klas I dan II di 

BINTARAN WETAN 11. 

  JULI 

  

  

Penerimaan Baru 

Mesin djahit kaki dan 

tangan Merk 

HUSOVARNA 
Buatan Sweden 

Madju / Mundur. 

Pakai sehakelaar buat 

borduur. 
Warna indah (idjo) 

Kwaliteit ditanggung 

tidak kalah dengan merk2 

lainnja. 

Manrapar 
TUGU 56.TELP 566. JOGJA | 

      
  

PEMBUKAAN BARU 

' Foto SERVICE 

Malioboro NY. |. 

njesalannja. “Dalam. pada itu | 
terdakwa dibela oleh R.M. So- | 
srokusumo dari Jogja. 

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tang- | 

gal 6 Djuli 1952, ' apotheek | 
J. v. GORKOM dj 09.00 — 12.00. | 
  

  

. SABTU 5 DJULI 1952. 
“Gelomb:. 42,25, 52,2 dan 122,4 m. 

13.45 
14.00. 
17.00 

Aneka warna Barai 
Dwi Suara Menghibur 
Genderan sore oleh cs. 
Jogjakarta 
Bingkisan Penjiar 
Piano Recital 
Bisikan malam 
Meraju-raju oleh Suara 
Maluku 
Malam manasuka lengkap 
oleh ORJ dbp-sdr Suwandi 

19.15 
19.40 
20.15 
20.30 

21.15 

“MINGGU 6 DJULI 1952. 

ngakuannja dan menjatakim pe- |'    

      

TOKO FEN 
Pa kerdjat an an 

berkwaliteit Ss 

Radjin Sampurna HARGA — AFDRUK 

dan Ilemuaskan. s Nana, 

Dapat Diban g3- 3x4 Rp. 025. elajanan 

kan Untuk Dipakai AA 0.30 : s8 

g Diluar Haupun di W4AX 6 035-Tjepat 3 

3 a Dalam Necari. Pet @e 45 

6x90. 59 Memuaskan, 

HARI MINGGU . TUTUP. SAKSIKANLAH. . 

66-7. c 
  

Tugu- Kidul 125 — Jogja. | 

  

  

RIBUAN PERHIASAN, SELALU DISAMPING NONA? 
MAS, INTEN, BERLIAN, selalu mentjari pasangan. 

Terima pekerdjaan & bikin perhiasan, model: -ALUS, 

TJANTIK?. Para Wanita, lekaslah 'atur Da selama mulai se- 

karang. 
Djangan tunggu- tunggu harga paik lagi."   
  

  

Pasar Mas 22 krt. Malioboro 31 
Djual & beli. TJONG Jogjakarta 

Tjintalah. barang berharga, 'tambah semangat bekerdja. 

PEMBERIAN TAHU. 

Dengan ini dipermaklumkan kepada chalajak umum, 

terutama petjinta orkes krontjong chususnja, bahwa mu- 

lai tgl. 4-7-1952, berhubung tidak memenuhi sjarat2 seba- 

“gai anggauta maka : 
Sdr. ARISMAN Dji. Sukun No. 39, violist orkes Kron- 

08.15 

09.30 
10.15 

Kebaktian pagi dari ge- 
redja Katholiek Kotabaru 
Hidangan untuk Pemuda 
Ujon2 Hadiluhung dari 

ngan hormat.   56 -7. 

tjong Bintang Timur Jogjakarta, kami keluarkan tidak de- 

Harap umum maklum adanja. 
Pengurus Orkes Kronfjong BINTANG TIMUR. 
  

22.15 

Kraton Jogjakarta 
Hiburan Minggu siang 
Taman Ksatria 
Lagu2 Populair 
Ruangan Chotbah dan 
"njanjian Kristen 
Untuk Keselamatan 
Umum 
Krontjong dan langgam 
Gadon malam oleh €.s. 
Jogjakarta 
Tembang Tjiandjuran 

13.45 
17.00 
17 A5 
18.15 

19.15 

19.40 
20.30 

  

Telah lahir dengan selamat 
| pada hari Rebo tgl. 2 Juli '52 

anak kami: 

INDRAWANTO 
En, J. MARJONO. 

60-7. 1 
  

  

'S.M.P. STENSIL,   
| Ongk. krm. 1074. Sedikitnja 15 s. 

| Guru? S.M.P. pesan djumlahnja 

Ilmu Aldjabar Kl. I., Rp, 7.25 
Omu Aldjabar KL IL, «7.25 
Ilmu Aldjabar KI. III. ,, 7.25 
Ian Gikur EL TA pp Die 
Heni Ole BANI Mina aa 

TU knee RI Ie yi ena 
SoaR Ilmu Ukur Kl. IL ,, 420 
Ilmu Tumbuh?an. KI. IL ,, 1.15 
Ilmu Hewan KI. II/III », 2.75 
Ilmu Manusia KI. IfII/IIT ,, 2.50 

Sedjarah Umum KI. I. era 
Sedjarah Umum KI. IL. 2 —, 
Sedjarah Umum KI. III ,, 2.75 
Ilmu Bumi Eropa . Da en 
Ilmu Bumi Asia/Austrl.. ,, 275: 
Ilmu Bumi Amr./Afrika ,,. 250 
Ilmu Bumi Indonesia. . ,, 2.75 
Ilmu Bumi Pasti/Alam ,, 2.75 
Hitung Dagang S.M.P..,, 
Penget. Hukum Dagang. ,, 5.50 
Pramasastra Djawi ii. 673 
Pel. Djawa Kuno S.M.P. ',, 8.50 

|. Djawaban Melaju 
Umi OR G60 

50 buku keatas potongan 1056. 
Ongkos kirim bebas. 

PUSAT TOKO BUKU 

nE KONOMI" 

  

Tubo sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

        tahun 1930. . Tugu Kidul 2-P muka Stasiun 
Lt. Telp, 289. | meme Jogjakarta yaa 

TAN n ana PNP Tan Na has . "3. 

t 

| 
| 

  
' 
ak 

| 

| 
Sg 
"| 

  

  

     

@ bawah tanah 

    

Be   

RaHAYu 
DJAM MAIN:'5 

MATINER: MINGGU) Djam 10.00 pagi. Dengan: 

  

MULAI MINGGU 6 DJULI 1952 PAGI & MALAM BERIKUTNJA: 

.. “THE CRUSADES" 

HALAMAN 4 
Hamgtukasn— 2 sma Pa An aa em Aa Te ,9.9.3-. 

Film buah Tjiptaan CECIL B. de MILLP. 

Loretta YOUNG. Henry WILCOXON, Jan KEITH. 4 

  

  

  

   
   
   

SENIN) 2 UNTUK 17 TAHUN KEATAS! 57-17. 

SENI DESPERATE INTRIGUE n LUXOR “ 
“Sono BEHIND A CURTAIN Y: 2 LPM 

Pa RA FURY: : PERTAMA 

Suk Ek Kilm 

: A by-way dame arid MALAJA. JOKO uu afighting man | | | 

Teks: G Tn aa " - 

INDONESIA 
angerous sp:es t 

1 plotting interna- 

Djam tional riot and 
ruin! 

   

  

     

     

  

        

This remarkable 
melodramawasfilmed:: Yg 

    

with the approval of The: 
PN NN 0 Mk eat Dia kian 

Di SY ARMY, (FAR :EASTi 
“. PNP PIN aa 

BE UD Ba 
gnd THETOKYO: 
Ka ela Ur Na 

         

FLORENCE MARD 
ROBERT PEYTO 

A BREAKSTON-McGOWAN Production 
Screenplay & Direction by Dorrell and Stuart McGowan 

Pa On «3 

II S. Contra 
gerakan di- 

di Djepang 
tahun 1945. 

68 - 7 

  

  

  

Untuk sakit gigi 
obatinja tablet 

ca SPN BEN 
3 
A 

BAYER 
E 
R     

  

   

  

      

  
Buatan 

    

FILM SINGAPORE 

  

YANG MODERN DE" SHOW BRO- 

BARU So MERbO. THERS. 

: — 17 Th. — 

Tjeritera/ menarik, diselingi tari-tarian dan njanji-njanjian 

(12 lagu-lagu baru). 

Lihat senjuman, lirikan dan 

MARIAM, 
gadis Singapura tjantik molek. 

gerak - gerik bintang baru: 

61-7. 

  

KUTIKA JANG BAGUS 
BARU TRIMA: 
Matjam? horloges untuk lelaki dan perempuan, model paling 

baru dan kleur- wijzerplaat modern. 

Semua horloges dapat tanggungan penuh 10 tahun 

LEKAS DATANG dan BELI sekarang djuga, DJANGAN 
SAMPAI KEHABISAN. HARGA dan SERVICH TENTU 

MEMUASKAN. 

Radja Horloges 

Ok SING 
Petjinan 30 Telp. 533 

Jogjakarta 

Pena 

JUWELIER HORLOGEKR 

    

Djuga baru datang LONTJE NG tembok. merk MAUTHE 

all chroom made in Germany. MODEL ISTIMEWA dengan 

tanggungan 30 tahun. "..164-7 

  

Njonja2 hendak membikin perhiasan atau memperbaiki per- 

hiasan, datanglah lebih dulu pada satu-satunja toko jang” h 

paling tua dan jang sudah terkenal dari pembikinan jang 

halus dan kena dipertjaja. 

Pembikiman dibawah aa dari vakkundige, - dan 

ditanggung jang Njonja2 dapat pelajanan jg memuaskan. 

Harga melawan. 

DIVA BEDI PERUKASA Ni: 

  

| | 

| 
21 

| 

| 

: 

| 

——| 3. 

Juwelier ,,T AN“ 
PETJINAN 115 — JOGJA.   

  

geri Gadjah Mada. 

1 
| 2, 
| S.M.P. Rp. 10— sebulan 

S.M.A. Bp. 15,— sebulan. 

  

Djangan tunggu sampai besok 
tata 

disekolah - sekolah Menengah “adalah 

TATA NEGARA INDONESIA. 

Karangan Mr. IMAN SUPOMO. 

Buku jang dipakai untuk peladjaran hegara 

Air 

tanah 

ruan Menengah ,,WIDJAJA" 

34-7. 

SMP. — SMA. tertulis 
diselenggarakan oleh tenaga2 Mahasiswa Universiteit Ne- 

SMPbag A dan B 2'th, SMA. bag. YeB dan 2th. 

Wang pangkal Rp. 5— 

Segala pertanjaan mengenai peladjaran jang diherikan 

akan didjawab dengan segera. 

Mintalah keterangan pada kantor pendaftaran Pergu- - 

karta, disertai perangko Rp. 

» WIDJAJA”. 

djl. Kadipaten No.: 2 Jogja- 
1,50 trntuk balasan. 

PIMPINAN. 

  

Tegalkemuning 49 

A, ACHLI berpengalaman 

CONSTRUCTION 

.DOERIAT COMPANY” 

specteur Machine di ,,De Vuicaan” Machine: fabriek Ngagel 

— Jogjakarta. 
lebih 25 tahun sebagai In- 

Te GT TAU Ia “Rp. 5— Haa ag 

ala aan ar MAA ea B. BEKAS guru K.E.S. Surabaia. 

PESANLAH SEKARANG PADA TOKO “BUKU 4: RJ “CG. ACHLI segala MOTOREN dan MACHINE JANG BER- 

PERSEDIAAN TIDAK BANJAK LAGI. x 1 PENGALAMAN. 
: 

Hi Hat : Na Inn waktu dapgt menerima segala REPARATIK dari 

Djika kehabisan, saudara terpaksa menunggu tjetakan ke-V AUTO MOBIPIL, tau segala ' Manchinerietn. BEDRUF 

Pe aa MOTOREN,  ELECTRO, DIESEL MOTOREN, dan 
LASSERIJ. 

19-7. 

Kursus tertulis jang terbesar 

Instituut Dagang 
— INDONESIA” — 

Solo. 
Diarahkan untuk udjian Ne- 

geri: SM.P. — S.M.A., Peg. bk. 

B. — Peg. bk. A — Bhs. Belanda 

— Inggeris — Korespondensi. 

Prospectus dikirim graties. 

  
  

KURSUT TKADII :KUATAN : 11) P.K. (5000 RPM). : 

TEORI -- PRAKTIJK ma- an F 2 $ x Mesin bisa hidup sambil 

tjam? Radio. Mulai pendaf- x. KETJEPATAN : 7 sampai 50 kmjdjam. berhenti (stationair). 

taran peladjar baru. £ VERSNEELING 12 #1 vrij. Me kaan 

Ketr,: KURATEK Me 5 Peak 
Djl. Kanak 12 — Jogja. Kk MESIN : 4 tact (bensin tak perla ditjampuri olie). 

Na Denda Ohh aan dn ob ape ea Mena 0 Up wap 
& Tiotjok untuk daerah 

dataran dan tandjakan. 

dari semua Djamu,  jaitu 

Djamu  tjap Djago jang 

sudah: “tersohor ' dimana2 

tempat. Tambah hari tam- 

bah madju. 

Djamu tjap Djago 
sudah “berusia 34 tahun. 

Pengalaman jang sudah pu- 

luhan tahun lamanja men- 

djadi djaminan akan kesem- 

purna'an Djamunja. 

Djanganlah tjoba ” minum 

Djamu jang belum terkenal, 

karena kalau tidak berhasil 
dapat membahajakan kese- 

hatan atau buang uang per- 

tjuma. 
Pilihlah Djamu jang Tuan 
rasa tentu baik. . Djamu 

jang sedari dulu hingga se- 

karang populer dapat Tuan 
beli di : 

  

SELURUH INDONEDIA     
    

    
Siapakah PRINCE PARIS ? tunggulah! Segera tiba di REX JOGIA. 

INI DIA Na bermotor “DUCATI" 

jang selalu djadi buah pertanjaan. 

    

   

  

UNTUK DJAWA BARAT: N.V, BARAS, Djalan Raya Timur 114 -— 

“4847 “ 

aa ia Aa aa 

1001 matjam keadjaiban ! ! ! 

A-.tact 

x CILINDER : 48 cmc, 

  Importeur/ dealer Na 

  

Na 

| Gowongan" 

lor 29 

JOGIA. 

  

BANDU NG, 

  

  
2 Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1081 / HL A 102, 1 
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