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ta'ati betul2 oleh ar ak2 
Sepak. pelanggaran 

tjari dan “Sibasgak. 

     

    

    

    
     
    

    

     

  

       

3 | oten Letn, R   

NOSOBO 
5 

  

    

    

Mengenai “gerombolan 1 MM- 

na -Ginjatakan, bahwa me- 
reka menurut perhitungan ma- 
sih Pa Kenang sendja- 

Ba 500, ditata 

na beksaskan. 

| Mengenai enghapusan SOB 
“Kol. Henna dinjata- 

   

   

ini jang sungguh? “dihapuskan 
.hanja keadaan Staats an Beleg- 

sud supa- 
    

  

oa 

  

   

  

   

     

       
    

  

3 5 an ea Wonosobo, " 

|organisa 
toriaat Int 

   

      

  

       
    

   

  

   
   
   

   
    

7 “kmengurangi kekuatan 

Kementerian Dalam Ne- 
An aa dan berlaku diseluruh In- 

“kepada para bintara jang akan 
dilatih, | bahwa latihan ' it adalah 

   
donesia. ' Maksud jang utama. 

g Daan app UE mutu 
     

     
    
     

   

  

    
    

lainnja diberi- 

Dj jawa 

Djawa 

aro dan leua 2 

katan “berturut n 
ngkatan lamanja satu 

atjam peladjaran jalah 
i ngkatan Perang, 

1: Territoriaal, Terri- 
egence, SOB, Per- 

Hat Na Kepolisian, Tae 

      

      

    

   

  

    
   
   

        

   

    

    

   
   

  

   
     

  

Bana" Man unak su- | 
Jae Kr 

  

ah 262 La desa 
da katjamatan dalam kabu- | 
benaan osobo : akan Tang me.   

      

“bulan Djuli ini angka itu 

dh
 

      

     

g desa Tata adalah instruk- 

: oleh Kepala Sie V Try 
Ali, Pembantu P 

selaku | : 

        

   
    
         

   

  

       

      

    

   

  

     

   
   

  

    

   

  

   
     
    
      

»| Iadang -ladang:. 

sja kjat menjambut Bung Karno, 

KEMARIN: MANGA 
RUN MENJATAKAN BAHWA 
DJAWA TENGAH BAIK HA- 

3BAGIAN BESAR DAPAT DIKATA- 

KITA. MEREKA JG 
(TAN? TERROR MEM- 

ARONG DLL. JANG OLEH: 
N DAN DIPELADJARI MEM- 
'A MENDUGA, A VER) 
KA TIDAK PUAS TERHADAP 
ITU, SEBETULNJA HANJA 

URUT PENDAPAT SAJA, DE- 
TAN SOSIAL EKONOMIS. 

, ATAU MERE- 

    

   

      

       

     

      

    

   
     

ja peraturan? “sesuai dengan 
UU jang ada dewasa ini. Seperti | di 
diketahui keadaan S.B. itu mem- 
beri kekuasaan kepada militer 
untuk mendjalankan peraturan2 
jang menjimpang dari UU, djika- 

dianggap perlu, seperti mitsal- 

nja memutuskan externering 
dan lain sebagainja, 

| - Tentang tawanan2. SOB jang 

telah dibebaskan, diterangkan, 

bahwa sampai “sekarang - baru 
5096 jang dimerdekakan. 
dapat diharapkan bahwa .achir 

akan 
mentjapai -709c.  Kelambatan 
pembebasan para tawanan ' itu 

menurut Letn. Kol, Bachrun di- 

sebabkan karena soal2 adminis- 
tratip. 

Achirnja dinjatakan, bahwa 

makin sedikit tawanan, maka 

makin ringanlah beban jang di- 

pikulkan 'kepadanja, “karena 
mengingat, bahwa beaja jang 
diperlukan untuk pemeriksaan 
mereka itu tidak sedikit dan 

begr 00- 

ing miiliter. . Demikian : 

  

run kepada pers . ai Wonosobo 
kemarin. 

i BUPATI BARU- 
SUKOHARDJO - 

M. Abu Talip. 
Sastrotanojo. 

Pada tanggal 7/7 jl. di Suka- 

an pteraro, telah dilakukan pelanti- 
kan bupati baru, bekas patih 

Adi Blora, M. Abu Talip Sastro- 
tanojo. Upatjara pelantikan dila- 

Pora oleh gubernur Djawa Te- 
ngah Budiono dan disaksikan 
“oleh residen. Surakarta Sala- 
mun, walikota Moh. Saleh, ketua 
DPD propinsi dan DPR” dan 
para bupati serta fraksi2. 6 

Pengangkatan dan penjumpa- 
han bupati baru itu telah  di- 
lakukan beberapa Pa jl. di 
Semarang. Bs 

Tanggal 8/7 aan Budiono 
melantik bupati Para di Wono- 

giri 3 (Kor). 

Tapi k 

| keadaan dari 
& Nasional. 

HARIAN UMUM 

  

. DITERBITKAN « OLEH "BADAN, PENENa KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P. 2 

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

ak : Bebulan ........ 

Etjeran ..........» 

« “ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 

  

“Rp (L.— 

9.89 
  

0.80 

  

TAHUN VI — NOMOR 159, 
      ap 

.1 Fardalam 
“ MChasse Djakarta dalam keadaan 

an2 sendjata 

  

“PM Wilopc dika 
—. kembali 

Kemarin sore PM Wilopo dan 
Menteri DN Mr. Moh. Rum te- 
lah tiba kembali di Djakarta 
'dari perdjalanannja ke Ambon 
dan Makasar, Pembesar2 itu. 
menjatakan, bahwa selama pes 
nindjauannja diperoleh kesan jg. 
sangat memuaskan, Keadaan 
keamanan umumnja bertambah | 

baik, selain kelompokan2 jang 
masih ada dapat dibasmi. .,Di- 

njatakan, bahwa di Ceram kini | 
dibuka sawah seluas 25 ha dan 
diantaranja telah ditanami pa- 

i RD. '“ pang aseli. 

Bung Hatta: : 
  

Membina bawahan rakjat 
djuga tergantung usaha2 jg ketjil 

| wanita Indonesia 

2 ORANG DJ EPANG 
“ TJOBA HARA - KIRI | 
Tata Sang laki2 sudah keluar | 

S ususnja, tapi belum sam- | 
pai mati. 

| kira2 djam 2 siang didapatkan | 
kamarnja . di Kamp 

berlumuran darah akibat tusuk- 
tadjam,  Luka2 

orang Djepang jang laki2 telah 
sedemikian  parahnja, hingga 

|aangkan sang isteri hanja men- 
Matapat luka2 tidak terlalu berat 

dibagian lehernja, keduanja da- 
lam keadaan pajah, segera oleh 
polisi seksi III diangkut dengan 
ambulance kerumah sakit umum 
negeri. 

Sebab pertjobaan membunuh 
diri dari kedua laki-isteri itu, 
hingga kini belum diketahui. 

Djurubitjara kantor besar po- 
lisi lebih djauh mengabarkan, 
bahwa kedua suami isteri tsb. 
diatas, kini bekerdja pada peru- 
Sabaan film »Perfeni” selaku 
Cameraman, sang suami mem- 
punjai surat2 keterangan tanda 
kewarga - negaraan, ber-ibukan 

dan ajahnja 
seorang  Djepang, - sedangkan 
sang isteri adalah wanita Dje-   — Ant. 

“Kita serba kekarstaan k-pital, achli2 
An dan alat2 industri 

'GABTU JJ. Wakil Presiden dn Njonja Hatta telah menga- 
dakan kundjungan ke Puryakart a dan dari sana terus ke 

Plered. Dalam perdjalanan mapel ke Djakarta Wakil Presi- 
Ten mempersaksikan pula 1 

.rikan di Krawang, 2 
   

   

  

ih sakit umum jang baru didi- 

mempergiat usaha membangun    
    

  

   

      

          

Dalam perkundjungannja, jg 
disertai oleh Menteri Perburuh- 
an. Iskandar  'Tedjasukmana, 
Drs. Hatta telah memberikan 
pula wedjangan2 kepada rakjat 
Purwakarta, Plered - dan Kra- 
wang jang telah menanti-nanti- 
kan kedatangannja ini. 

Di Plered Wakil Presiden 
| mempersaksikan “usaha2 dan 

Pabrik Keramik 

Dalam wedjangannja ditem- 
pat-tempat jang dikundjungi itu 
Wakil Presiden terus menjeru- 
:kan kepada rakjat untuk ber-     sama2.. dengan Pemerini tah 

  

“Mr. Seeah :5 

| Orang Pata di Suri- 
name 

da rendah AO aK hnya dalam 
lapangan sosial dan ekonomi 

(R. SUSANTO TIRTOPRODJO, kuasa usaha Indonesia. di: 
Negeri Belanca, Sulaiman, kepala bagian pers dan Zakaria 

#Hamsehat keuangan pada komisariat agung Indonesia di 
Haag, pada hari Minggu pagi jang lalu telah jtiba 

Den 
kembali di 

| Amsterdam dari kundjungan . LA aa an an ke Suriname. 

. Mr. Susanto menerangkan, 
bahwa di Suriname, mereka te-. 
lah  menindjau “ penghidupan, 
keinginan dan kesusahan 38.000 
orang. warga negara Indonesia 

| jang diam disana. 
Mr. Susanto mendapat kesan, 

bahwa orang2 Indonesia itu, di: 
lapangan sosial dan ' ekonomi 
sangat rendah ting- 
Ikatannja,. 

.. Meskipun mereka berada. di- 
sana semendjak sebelum perang: 

|dan telah ada peraturan kewa- 
djiban beladjar, tapi banjaknja 
“orang buta huruf mengedjutkan. 

| Rupanja undang2 kewadjiban 
1 | beladjar itu tidak  didjalankan 
| dengan keras, kata Susanto. 
Selain itu, banjak pula dilihat- 
"nja, jakni anak? “Ketjil dari | 
kaum tani disuruh bekerdja di- 

Kedatangan Mr. Susanto di- 
imbut dengan gembira, seperti 

    

bila ia melalui daerah Republik. 
“ Orang2 Indonesia ingin | pus 

“Yang ketanah: airnja, Bila dita- 
.Inja, mengapa pulang, mereka 
mendjawab: ,,Karena Indonesia | 

| sudah merdeka", 
| Di Suriname, kata Susanto   2 "telah Manjak didirikan perhim- 

asal dari sana. 

  

punan, Ke ndk satu 2. aja- 
san Ketanah Air” jang bertu- 
djuan menjimpan uang untuk. 
Te pulang ke Indonesia, 

r. Susanto menasihati, su- 
aja mereka sabar, dan beker- 

“dja untuk memperbaiki tingkat 
hidupnja, dan radjin pergi ke- 
sekolah, supaja mereka sendiri 
sanggup membuka kesempatan 
untuk “pulang, bila dikehendaki 
nja. Kepada mereka, kuasa 
Indonesia mengatakan, bahwa 
pemerintah Indonesia tidak akan 
menahan untuk mereka pulang, 

tetapi pemulangan ini tak mung- 
kin sekali gus dan pemerintah 
belum mau memberikan djandji 
jang pasti. 

Selandjutnja, kepada mereka 
ia mengatakan, bahwa pulang 
ke Djawa Timur, tak mungkin, 
walaupun mereka lahir dan ber- 

“Djika hendak 
pulang, pergi dan diamlah di- 
pulau-pulau diluar Djawa, kata 
Susanto. 

Tentang komisariat di Para- 
maribo, Mr. Stisanto menerang- 

kan, bahwa kantor itu telah 
| banjak berdjasa dalam memberi 
penerangan dah djuga dalam 
pemberantasan buta hur uf, Ant, 

  

Komerg a 

: yanKuniten en 

kusaha2 jang besar 

  
NN Ae Agak 

Gee Kabu n Ganootschee 
laa 

uKon. Batavia atengehepeon 

gara Ian mengisi kemerdeka- 
1 Indonesia sekarang sampai 

JA DA tudjuan2 aa Ba: 
ker erdeka 

amtung” “kepada 
sadja, tapi 

djuga kepada usaha2 jang ke- 
tj", demikian Hatta. Dan di- 
terangkannja selandjutnja, bhw 
gerakan koperasi dan kegiatan? 
dimasing-masing kabupaten un- 
tuk mendirikan rumih2 sekolah 
dan rumah sakit sendiri, adalah 
djalan jang dipudjikannja un- 
tuk membangun dan memupuk 
usaha2 jang ketjil itu. 

Keadaan Indonesia jang ser- 
ba kekurangan “akan. kapital, 
'enaga2 ahli dam alat2 industri 
ini harus dapat diisi dengan 
kegiatan bersama - diantara 
rakjat dan Pemerintah, baik jg 
berupa  usaha2 memperbaiki 
maupun membangun, sehingga 
tanah jang luas serta kekajaan 
lainnja dari Indonesia sesung- 
guhnja dapat memberikan har- 
ga dan faedahnja bagi bangsa 
kita,” kata Hatta. 
Berbitjara mengenai ganggu- 

an2 keamanan, Wakil Presiden 
mengingatkan rakjat supaja se- 
lalu awas akan gerakan2 Apra 
jang merupakan dirinja seba- 
gai gerakan2” Islam dan awas 
pula terhadap aliran dari luar 
negeri jang akan meruntuhkan 
kemerdekaan Indonesia. 

Tanggal 6-7 Wakil Presiden 

    

“Lakan mengadakan pula kundju- 
| ngan ke Kalimantan untuk le- 

bih kurang 9 hari lamanja. — 
Ant. 

- MUFTI MESIR SUPAJA 
MINTA MAAF 

" Harian setengah resmi Pakis- 
tan ,Dawn” hari Minggu jl. te- 
lah minta agar supaja mufti 
Mesir, Sech Hussein Muhammad 
Makhlouf, minta maaf ,,sepenuh: 
nja”, karena ia dengan resmi 

telah menjatakan bahwa mente- 

ri luar negeri Pakistan Zafrul- 
lah Khan, jang beraliran Ahma- 
yah @adiyan itu adalah seorang 
»kafir” dan ,,tidak tjakap utk. 
mendjadi menteri luar hegeri 
Pakistan”. 

Seterusnja ,,Dawn” menjata- 
kan harapan supaja pemerintah 
Mesir berusaha  menjelesaikan 
soal ini. Perlu dikemukakan di- 
Sini bhw pernjataan Sech Hus- 

sen jang dimaksud tadi, diutjap- 
kannja ketika tgl..22 Djuni jl. 
Ant, UP. 

377 ORANG TEWAS 
Pada hari Kemerdekaan 

' Amerika Serikat. 

Hari libur berhubung dengan 
Hari Kemerdekaan Amerika Se- 
rikat, jang dimulai pada tgl. 4 
Djuli jl, hinga hari Sabtu ke- 

marin dulu, sudah makan kor- 
ban 377 orang tewas karena ber. 
matjam2 ketjilakaan, 

Dari djumlah tadi 231 orang 
tewas dalam ketjilakaan Jalu- 

lintas, 98 orang tenggelam keti- 
ka berenang, 7 karena ketjilaka- 
an penerbangan, 2 orang karena 
petasan dan 39 orang lainnja 
tewas karena sebab2 lainnja, — 
Ant: UP, 

      
    

    Bad MALU Aa MEA aa RU 
ti 4 Aa # 

“I Dua orang laki -isteri bangsa | 
“ “TDjepang, bernama M.T. dan M. 

usus-perutnja sudah keluar, se- 

tan saudara dimadjelis2 perwa- 

  
  

Sidang asa Per- 
damaian selesai 

| 
| 
! 
! 

| 
|. Sidang dewan perdamaian se- 
| dunia di Berlin Timur, pada ha- 

jai Minggu jl, telah mengachiri 
| persidangannja 

sung 6 hari dan disetudjui  se- 
buah resolusi, jang menjerukan 
supaja Sovjet Unie, Amerika, 
Inggeris, RRT dan Perantjis 

mengadakan 'konperensi untuk 
menjelesaikan soal2 jang ber- 

talian dengan Djepang. 

Diserukan, supaja 5-Besar ta- 
di mengadakan perdjandjian 

perdamaian jang akan meng- 
gantikan perdjandjian  perda- 
maian San Francisco dan me- 
nuntut supaja pasukan2 Ameri- 

ka Serikat ditarik kembali da- 

ri Djepang. Supaja diadakan 

perletakan sendjata di Korea 
jang sesuai dengan "ketertiban 
hukum dan itata internasional” 
supaja perang kuman dilarang. 

Mengenai Djerman, diserukan 
supaja - diadakan 

4-Besar (Amenika, Sovjet, Ing- 
geris dan Perantjis) dengan se- 
gera agar dapat dilangsungkan 
pemilihan jang bebas dinegeri 
tadi. Sidang dewan tadi dihadli- 
ri 200 wakil dari 70 negeri. — 
Ant. . Rtr,   

jang berlang-. 

Peringatan Nehru : 

  

penting. 

  
konperensi | 

  

— PERPETJAHAN D DI 
KALANGAN RPF 

Sedjumlah anggauta2 Madje- 
Jis Rendah serta senator2 Pe- 
rantjis dari Partai de Gaulle 
(Rassemblement - du  Peuple 
Francais) telah mengambil ke- 
putusan untuk keluar dari RPF' 

karena mereka tak dapat me- 
njetudjui peraturan2 disiplin 
ari partai dalam hal pemungu- 

TO Sara “dalam RPF itu 
akan memperkuat kedudukan 
perdana menteri Antonie Pinay. 

'peringatkan   Ant. AFP, 

  

Penindjau2 tadi membanding- 
kan pernjataan Nehru tadi de- 
ngan peringatannja dulu, bahwa 
Tiongkok mungkin akan  ber- 

tjampur tangan dalam perang 
Korea pada waktu pasukan2 
PBB melintasi garis lintang 

Utara 38 deradjat. 

Kalangan tersebut mengemu- | 
kakan bahwa pernjataan Nehru | 
malam Senin jang lalu itu,  di- | 
utjapkannja sesudah  Sardar 
Kvalam Madhava Panikar, duta | 
besar India untuk RRT pulang | 
ke India. 

Menurut penindjau tadi Pani- | 
kar dapat membentangkan ,,si- 
kap pemerintah RRT 

pat” kepada Nehru. 
ketahui, 

jang te- 
Seperti di- 

pemerintah RRT tjen- 
derung untuk menerima baik 
usul . India jang menawarkan 
djasa2 baik guna ikut mem- 
bantu penjelesaian pertikaian 
Korea. : 

Dan sesudah itu Nehru mem- 

perutusan2  Ing- 
geris. .dan Amerika..di -New 
Delhi, betapa berbahajanja an- 
daikata pertikaian Korea itu, 

diperluas. Demikian antara lain 
tulis Gunzburg. — Ant.-AFP. 

  

Sovjet Rusia mungkin 
tampur tangan 

Bila perang diperluas diwilajah Tiongkok 

ARA penindjau politik di New Delhi berpendapat, bahwa 

P peringatan P. M. India Shri Jawaharlal Nehru jang diutjap- 
kannja malam Senin jang lalu,bahwa € gk 
akan bertjampur tangan dalam perang Korea, apabila pertikai- 
an sampai diperluas hingga wilajah2 Tiongkok, adalah sangat 

Demikian tulis watawan AFP Serge de Gunzburg. 

Sovjet Unie mungkin 

MARSEKAL TITO 7 

Yugoslawia tak akan 
memasuki blok 

Marsekal Tito dari Yugosla- 
wia, pada hari Minggu telah 
memberikan isjarat, bahwa Yu- 
goslawia tidak mau memasuki 
salah, satu blok jang dibentuk 

atas dasar persekutuan formil. 
Dalam piditonja menjambut 

hari ulang tahun jang ke-II da- 
ri pemberontakan Serbia, Tito 
menjatakan: "Perkataan kita 

adalah lebih berharga dari pa- 

da persekutuan formil jang ma- 
napun djuga. Persekutuan? itu 
seharusnja  dikuntji didalam 
hati kita”, 

Dimasa damai, demikian Ti- 
| to, persekutuan2 itu memisah2- 
kan rakjat satu sama lain dan 
memprovosir pembentukan blok- 
blok. Oleh karena Yugoslawia 
menjokong front perdamaian, 

| maka kita tidak menghendaki 
|adanja blok2 perang, demikian 

| 
l 

  
Tito. 

Utjapan2 Tito ini oleh kald- 

ngan2 di Nigh ditafsirkan se- 
bagai utjapan2 'jang chusus di- 

| tudjukan kepada  Junani dan 
Turki. — Ant. - AFP, 

| 
|? 
| 

  

  
Eisenhower menjokong konsep 

npakt Pasifik" 
Kalau ia kalah dalam pemilihan, ia dapat menjokong orang 

lain asalkan programnja sama 
JENDERAL Fisenhower men jatakan, 
konsep pembentukan suatu 

pun semua bangsa didaerah P 
hati untuk mempertahankan 

Berbitjara dalam konperensi 
persnja jang pertama di Ghica- 
20, 2 hari sebelum konvensi 
Partai Republik dibuka dengan 
resmi, djenderal Eisenhower me 
ngatakan, bahwa dimana sadja 
Amerika Serikat mempunjai ke- 
pentingan2-nja jang vital, “ia 
menjetudjui djika mungkin di- 
bentuknja suatu sistim keama- 
nan, jang menurut pendapatnja 
lebih baik daripada Amerika | 
sendiri... jang memikul beban 
keamanan itu. 

Eisenhower, jang seperti. di- 
ketahui adalah salah seorang 
tjalon dari Partai Republik da- 
lam pemilihan presiden Ameri- 
ka, tidak menjebut2 usul men- 
teri LN Philipina Elizalde ke- 
pada beberapa negara Timur 
Djauh untuk mengadakan suatu 
Pakt Keamanan Pasifik, 

Dapat menjokong Taft, 

kalau program konven- 
Si memuaskan. : 

Selandjutnja Bisenhower me- 

Pasifik jang mempunjai 
in tegritetnja terhadap agressi. 

  'ngatakan, bahwa ia akan me- 

bahwa ia menjokong 
»Pakt Pasifik” jang menghim- 

ketetapan 

njokong dengan sekuat tenaga 
seorang anggauta dari partai jg 
mungkin dipilih sebagai tjalon, 
dengan sjarat, bahwa program 
dari orang itu sesuai dengan 
pendapatnja tentang politik da- 
lam dan luar negeri. : 

Pernjataan ini diulanginja 
oleh Risenhower beberapa kali 
kepada para wartawan jang 
hadlir ' dalam konperensi pers 
itu, jang merupakan pernjataan 
jang tak dikemukakan, bahwa 
ia mitsalnja akan menjokong 
senator Robert Taft djika ia 
terpilih sebagai tjalon presiden, 
dengan sjarat, bahwa program 
jang dibuat oleh konvensi Chi- 
cago memberikan kepuasan se- 
penuhnja kepada golongan Ei- 
senhower, Ant. AFP, 

»k 

HYSTERIA AMERICANA 
Berhubung dengan akan 

diadakannja kongres Partai 
Republik Amerika Serikat di 
Chicago, maka dikota San ah 

BURUH TUDJU PERTJETAKAN 
|... SURAKARTA MOGOK 

(Dari pembantu kita sendiri), 

ERKENAAN DENGAN pemetjatan seorang buruh dari per- 
tjetakan ,,Fadjar” jang oleh S.B.P.I. dimintakan kepada 

pengusaha supaja buruh jang dipetjat tersebut dipekerdjakan 
kembali, akan tetapi oleh madjikan tak dapat dikabulkan, maka 
sedjak hari Djum'at jang lalu segenap buruh dari pertjetakan 
»Fadjar” mengadakan pemogokan selama 1 djam, demikian 
S.B.P.I, tjabang Surakarta mengabarkan. 

Selandjutnja sebelum tuntu- 
tan fihak buruh tersebut dapat 
dilaksanakan oleh fihak madji- 

kan, pemogokan tersebut akan 

berdjalan setjara bergelombang 

dengan tidak terbatas Waktunja. 

Buruh pertjetakan" 
lainnja solider, 

Tanggal T/T jl, sebagai per- 
njataan tanda solider atas si- 

kap buruh pertjetakan ,,Fadjar", 
maka segenap buruh pertjeta- 
kan di Surakarta, jang djumlah- 
nja ada 6 buah, djuga mogok   

h 
— 

  

selama 1 djam. Mereka itu, ada- 

lah dari pertjetakan2 Dwiwarna, 
Sie Dhian Ho, Liem Gwan Die, 
Djawi, Popiler dan Persatuan. 

Pertjetakan2 itu kesemuanja 
tergabung kedalam Gabungan 
Perusahaan  Pertjetakan Sura- 
karta, sedang para buruh meng- 
gabungkan diri kedalam SBPI. 

Selandjutnja didapat  ketera- 

ngan dari pihak SBPI, bahwa 
organisasi ini sewaktu2 siap 
mengadakan perundingan dgn 
pihak madjikan. Tjara mereka 

bermogok adalah bergelombang. 

“ 

timbul keadaan jang oleh war- 
tawan UP disebut "greatyAme- 
rican hysteria”, 

Orkes2 musik-tiup "beraksi" 

dalam djumlah jang sangat be- 
sar didjalan2j ribuan orang —- 

penganut partai tadi — menjer- 
bu kehotel2, restoran dan tem- 
pat2 lainnja dan memenuhi dja- 
lan2, dimana mereka siang-ma- 

lam tak ada henti2-nja “berteri- 
ak-teriak memudji2 tjalon2 ig 
mereka adjukan dalam pemili- 

han presiden jad. 

Keadaan abnormal ini dimulai 
ketika hari Sabtu petang. Tja- 
Ion Republik jang pertama da- 
tang ialah Djenderal Eisenho- 
wer, Beberapa djam kemudian 

datang Taft, jang disambut de- 
ngan 'barisan apa jang disebut 
"glamour girls”. Dan segala 

kedjadian ini disertai dengan 
pekik2, 'bunji musik-tiup dan 
teriakan2. — Ant. . UP, 

  

Acheson terhindar dari 
bahaja maut 

Polisi Berlin Barat pada hari 
Sabtu jl. telah menemukan se- 
buah ' bom ditempat dimana 
menteri luar negeri A.S., Dean 

Acheson, dalam minggu jl. telah 
meletakkan batu pertama dari 

gedung perpustakaan A.S. di 

Berlin, 

Menurut keterangan polisi, 
bom jang ada tepat dibawah 
tempat dimana Acheson dan 

pembesar2 A.S. Jlainnja. telah 
berdiri dalam upatjara tsb., ia- 

lah bom buatan Rusia, jang di- 

pakai dalam perang dunia ke-2 

dan jang beratnja 300 pound. — 
Ant. - Rtr. 

Sungguh2 terdjadi 
x Kalau biasanja pertemuan 

"Alal bic halal? oleh instansi2 
dan organisasi? dilangsungkan 
dalam gedung jang dipilih seba- 
gai gedung jang besar serta bax 
ik, pertemuan Ata bic hatat da- 
ri SB Postel baru2 im, dilang- 
Sungkan ditengah-tengah run- 
tuhan Kantor PTT, dibekas ru- 
angan dalam, dikelilingi oleh, 
tembok2 jang usang dan tidak 
beratap, Demikian  ketjintam 
mereka terhadap bekas gedung 
PTT jang sudah hantjur, dan 

. belum sempat dibangun lagi... 
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. Na per 
h kegesihan itu | 

arena lama- | 
han. sonder | 

| 
  

   

“n BEM 

, tergi    

  

    

   

  

2 

  

i akan 
si2 

“kan ...nga. kesatuan didalam 
Can SB. Iss . sendiri. 

Tudjuan untuk 'membertuk 

satu vakcentraal, atau sedikit- 

  

   mengusa in “ke 
|dan tindakan, selalu terbentur. 

| | pada soal2 politis, sehingga kini 
“belum dapat tertjapai. 

Tetapi rasa ingin bersatu ma- 
sih tetap terkandung. Gidalam 

SB./SS. seluruhnja. Maka. 
perlu kiranja -ditjari titik per- 

sesuajan (aanrakingspunt), Se- 
hingga keinginan jang baik itu 

“etap dapat disalurkan. 
i ka dari “persoalan politis 

mengingat kebutuhan ber- 
. jang sangat dirasakan 

.agi s4 pimpinan SB./S.S. adanja 

| atu gedung pertemuan untuk | 

-ongres2, konperensi2, rapat2, 

maka: tertjiptalah suatu Jaja- | 

san Gedung Buruh. Tidakkah 

'mendjadi salah satu sjarat jang 

| mutlak bagi. or i buruh 
aa 

    

   

  

persatuan 'baikpun 
: “buruh dengan lain? golong- | 

“Lan, Gedung Buruh “dapat me- 

wudjudkan lambang bagi kaum 

| buruh, Kaum Buruh jang mem- 

u, | punjai sifat ingin bersatu utk 
mentjapai “keadilan - sosial dan | 
djaminan hidup dana PAN Naa 
gai manusia. 3 

|. Tertjiptanja Gedung Buruh, 

jang diusahakan oleh semua 

organisasi buruh, tidak akan 

F merugikan siapa 'pun djuga.. 
Maka Jajasan Gedung Buruh: 

'. Didukung oleh semua S.B./S. 

Les baikpun jang telah terga- 

bung, maupun jang belum/tidak 
tergabung dalam vakcentraal, 
sebagai Pengurus, Kepala2 Dja- 

watan Pemerintah duduk pula 
jan | didalam Dewan Penasehat, Usa- ! 

tha keuangan tidak sadja dida- 
Ipatkan oleh Buruh sendiri, te- 
tapi dari Pemerintahpun sangat 
diharapkan, bahkan dari kaum' 

Iiwadjikan dapat memberikan 
“| bantuamnja. Karena usaha ini 

| mendjadi Sosialeszorg baik dari 
Pemerintah, maupun madjikan. 

“. Gedung Buruh disediakan un- 
tuk organisasi2 lain dan partai2 

-politik. Dengan demikian rakjat 
kseluruhnja dapat Pena a Ra 

  

  

Sampai dimana kesanggupan- 
nja kaum buruh untuk mewu- 
djudkan. suatu lambang persa- 

Ik tuan dengan berdirinja Ge- 
Lani Buruh itu, terletak nanti 

  
Pp mbentuk nang, 1 “apa sar. 2: 2 

I Tg supaja.: 

An razzia Agustus, 
menghapuskan staatsarrest 
terhe lap bekas tahanan raZ- 

Agustus, 
$ membe status honyara men- 
.djadi hak de: tanah2 erf- 

ht jang wa ini dipin- 
ijamkan pada. akjat berda- 
al. hestuursbeleid. 

64 PENGANGGUR DA- 
PAT PEKERDJAAN 

Menurut #jatatan KPT Ka- 

  

   
   
   

      

'saampai Djuni tahun ini, ada 187 
“orang penganggur jang men- 

| fiatatkan diri untuk minta. pe- 
sarana, “dengan perintjian me- 

L t. keahliannja mdsing2 sbb: 

Ya ana tu kang Haag 

    

  

  
ag : Tai telah Nara na 

: 4 Parea dan Magna, .88- 

"etika /hany dan 31 Ban pe 
“kerdja Tenan Pa semua 

64 

Untuk mentjukopi Md" 
angganta2 angkatan perang das 

.a ng. Buruh — 
atuan kaum buruh 

"Tiarilak titik persesuaian 
suatu “ya jasan Gedang Buruh, jalah ber- 

nja suatu. keinginan dari pada organisasi 

      

ranganjar, “sedjak bl. Djanuari | 

42 prane ad- | 

apung dalam suatu Sarekat Buruh) 
belum dapat merasakan hasil 

hasil jang dapat berguna bagi masjaras 

djauh Na Na ta tertjapai apabila organisa- 

masih terb hah belah, djuga belum dapat kita rasa- 
sena persatuan Menang” 

un a.tjara bekerdja, b. ke- 

uletan dalam usaha, c. persatu- 

an jang kokoh kuat, d. berani, 
ajudjur dan ichlas dalam per- 
djuangan, " e. dapat menarik 

sympathie dari semua golongan 

an Sdr. Prodjopramudjo salah 
seorang anggauta pengurus Ja- 
jasan Gedung Buruh. | 

  

- KONPERENSI PEMUDA 
RAKJAT 
Seluruh Indonesia pa- 

| da tg. 16 - 19 Djuli. 
Di Bandung akan dilangsung- 

kan konperensi ,Pemuda Rak- 

Juruh. Indonesia jang akan ber- 

Konperensi itu kabarnja akan 

“ni, 
Kant sal ah kongres Pemuda Rak- 

jat” ke II jang akan datang dan 
konsulidasi organisasi kedalam 
dan keluar. . j 

Konperensi ini sebelumnja 
takan didahului oleh konperensi 
'Dewan Pimpinan Daerah Dja- 
wa Barat (termasuk Djakarta 
Raya) jang akan dilangsungkan 
pada tg. 13 bulan ini, djuga ber- 
tempat di Bandung. 
Panitia konperensi Pemuda 

ain — Ant. t 

KONPERENSI GEREDJA 
| KATOLIK 

ykan konperensi pemimpin? Ge- 
redja Katolik di seluruh Indone- 
sia sebelah timur, untuk mem- 
bitjarakan hal2 jang dihadapi 
mereka bersama, Diputuskan 

untuk menjusun kata2 bersem- 
bahjang dalam bahasa Indone- 
sia dan buku peladjaran agama 
jang sama buat seluruh Indone- 

sia. 
Perlu diketahui bahwa perte- 

'tolis2 vikaris dari Manado, Am- 

ri Den Pasar, Provicaris Atam- 

si-“di (anna 

  

dan rakjat seluruhnja. -Demiki- | 

Man oleh kira2 60 utus- 
terpenting dalamsi d5 

ialah disekitar File: 

Rakjat diketahui oleh E. Atma- 

Bamu2 ini di Makassar diada- | 

muan itu dikundjungi oleh apos- | 

boina, Makasar, Endeh, Ruteng, ' 
Lr antuka, Apostolis prefect da- 

.gono,. kini mulai diperiksa perkaranja, masing? oleh Pengadi- 

lan Negeri Bandung. 

RM. Djojoupojo dituduh men- 
   
   

  

| telah memasukkan 
| srachtbrief. 

6,250 kg. 
Regu 

1 | nama 

sedjak bulan Agustus 1951. Ke- 

        

jat” daerah2 (propinsi) dari se- | 

langsung selama 4 hari, dimulai | nas 
tgl. 16 hingga tgl. 19 Djuli 1952. Han 

merugikan orang lain dan me- 

nerima uang sebesar Rp. 1.700.-. 
hasil pendjualan ikan asin itu, 
sedangkan ia seharusnja patut | 
mei , 

  

d dengan terus terang mentjeri- 

itu), sehingga saja tidak punja' 

g0on0 itu. Ia lupa” akan terdja- 

| perhah dihukum, 

   
   

   

            

   

    

   

          

          

   9 
pa nur Djawa Barat, dan 

tukang tadah (heling) se- 
mlah koli ikan asin hingga 

sang SARAN | bahwa 

' Hambali dan Mar gono dituduh 
surat regu 

untuk pengiriman 
ikan asin ke Solo. 

itu dirobah alamatnja, 
   

    

an "ke Bandung, .serta dite- 

| dan ditanda tangani 2 
palsu ,,Purwanto”. 

Ketiga orang ini telah ditahan 

tua Pengadilan Negeri, Harsojo, 

terlebih dulu memeriksa Ham- 
bali dan Margono jang masing2 

terakan segala perbuatannja jg 
salah itu, sesuai dengan hasil 
pemeriksaan polisi dan djaksa. 

Djojupojo memung kir. 

Atas pertanjaan hakim : 
kah tidak sepatutnja pak bupati 
mempunjai persangkaan sesuatu 
apa ketika Hambali memberi- 
kan “ikan asin sebanjak itu”, 

Djojoupajo mendjawab : Saja 
pertjaja betul kepada Hambali | 
(jang mendjadi . penjelidiknja 

Sangka apa2. Lagi pula saja pa- 
da waktu itu sangat sakit. 

. Djojoupojo djuga memungkiri 

telah mengadakan - pembitjara- 
an2 dengan Hambali dan Mar- 

'dinja sesuatu pembitjaraan dan 
memungkiri pernah menerima 

muka hakim 
Dituduh mendjadi tukang tadah ikan: 

“asin tjurian 

3 1. DJOJOUPOJO bupati jang diperbangukan kepada Gu- 

(- 

,Apa | 

    

orang, jaitu Hambali dan Mar- | 
| 

|   

DAERAH GEREDJA 
KATHOLIEK BARU 

Dengan keputusan konggrega | 

si Propaganda Fide di Vatikan, 
maka kini di Padang telah di- | 
bentuk apostolis prefectuur jang 

tuk apostolis prefectuur Tan- 
djungkarang jang terpisah dari | 
pada apostolis vicaris Palem- | 

bang. — (K.R), | 

TARIP ANGKUTAN 
GULA PASIR 

Diturunkan 
dengan 2070. 

Kepala Djawatan Kereta Api 
di Bandung minta kita me- 
ngumumkan, bahwa . mulai tg. 
15 Djuli 1952 bea angkutan gula 
pasir dengan kereta api, dikirim 

sebagai barang gerobakan, ra- 
ta2 diturunkan dengan 2056. 

Menurut pengumuman itu, 
penurunan tarip itu telah pula 

rata? 

dilakukan untuk beberapa ba- 
ran. Barang2 apa, tidak dise- 

hutkan. —— Me 

BANTUAN M.S.A. 
Indonesia akan menerima 

43.600 dollar. 
Mutual Security Agency (M. 

S.A.) mengumumkan, bahwa 

Indonesia diperkenankan untuk 

membelandjakan 43.000 dollar 
untuk membeli barang2 jang 
dibutuhkannja. 

Agency itu djuga mengumum- 

kan, bahwa. izin serupa itu 

djuga diberikan kepada Birma 

sebesar 3.503.000 dollar, Indo   uang itu. 
Dibawah sumpah Al @ur'an, 

Hambali dan Margono sebagai | 
saksi menerangkan, bahwa me- 
reka itu melihat uangnja dita- 
ruh diatas medja dan diterima 
oleh Djojoupojo. Tapi Djojou- 
pojo berulang2 menerangkan, 
bahwa keterangan itu hanja di- 
maksudkan untuk ,memban- 
ting” perkara kepada dirinja. 

Hakim selandjutnja berkata : 
ja tidak mengerti. Kalau pak 

ti tidak mempunjai sangka- 
a 'sesuatu apa, mengapa pak 

pati Penata mobil di- 
1 urus ikan asin itu, 

dinas dipakai 

Ha tjari uang penebus. Lagi 
ula pak bupati sedang sakit, 

na 1 mengapa bisa ge3 kn api &' 

  

     

  

   
   

  

   Apakah. pak. upati tidak mem- 
punjai “sesuatu “harapan dari 
ikan asing: tersebut 2 

Bupati Dijojoupojo tetap ber- 

bahwa ikan asin itu barang jang 
berasal dari kedjahatan. 

Siapa Djojoupojo itu? 

Djaksa Winarja ' memperingat 
kan. supaja bupati Djojoupojo 

itu terus “terang sadja. Atas 
pertanjaan, apakah pak bupati 

Djojoupojo 

djawab : ,,Belum”. 

Ke Ala Djaksa membatja- 
kan sebuah daftar dari Kedjak- 

saan, jang menerangkan, bahwa 
dalam tahun 1938 Djojoupojo 

pernah dihukum di Glodok, ka- 
rena mendjadi pemimpin peram- 
pokan2 dan dirumahnja dikete- 
mukan mesiu, senapan jang di- 
potong loopnja. Dalam th 1946 
Djojoupojo. mendjadi ,,Ambte- 

naar Zee - visserij” (pemerintah 
Hindia Belanda) dan ditangkap 
karena perbuatan kriminil. 

Djuga | diperingatkan . oleh 

Djaksa, bhw bupati Djojoupojo 
itu sehabis perkara ini akan di- 
tuntut lagi karena  dipersalah- 

kan melakukan ,,velsheid inge- 
sehriften”, dalam riwajat hidup- 

nja.     
“yang itu 

pendirian tidak punja sangkaan 

| Tjina 1.615.000 dollar, Muang 

"Thai 307.000 dollar, - Pilipina 

2.847.000 dollar dan Tiongkok 
| Nasionalis 30.000 dollar. Demi- 
kian U.P. dari Washington. 

Lebih dari separo djumlah 

jang akan diterima Pilipina 

akan dipergunakannja untuk 

PANITIA PENERIMAAN 

tertutup jg achir2 ini kabarnja 
| terdjadi perdebatan tentang kun 

djungan Presiden Pilipina @ui- 
rino kegedung parlemen nanti 
tg. 17-7 jad., sehingga achirnja 
sidang 
tan suara jang berhasil 64 me- 

|njetuajui dan 14 tidak menje- 

| tudjui, 

arkan suara. 

'terpisah dari pada apostolis Vi- | nias Mr. 
kariat Medan. Pun telah diben- | Abidin, 

   

Presiden @uirino “di 
parlemen. 

Dalam rapat parlemen pleno 

mengadakan pemungu- 

30 anggauta mengelu- 

Atas putusan itu kemudian   | dipilih suatu Panitia ' “Peneri- 
maan kedatangan Presiden 

@uirino  diparlemen, . terdiri 
Teuku Hasan, Prof. 

Manopo, Ir. Pangeran | 
Noor dan Pellaupessy. 

Penerimaan diparlemen akan | 
dilakukan dengan atjara sbb: 
Pada. tg. 17-7, rombongan Pre- 
siden @uirino tiba” pada pk. | 
09.00 pagi, segera. diperdengar- 
kan lagu kebangsaan Pilipina 
dan Indonesia Raya. Sesudah 
itu Presiden @uirino memerik- 

sa barisan kehormatan, disam- 
bung dengan sambutan Panitia 
Penerimaan dan  penjambutan 
oleh ketua serta para wakil par 
lemen, Sesudah. tamu-agung di- 

antarkan oleh ketua - dan para 
wakil ketua parlemen serta Pa- 
nitia Penerimaan dan dipersi- 

lahkan duduk pada tempat jg 

tersedia, maka ketua parlemen 
mengutjapkan pidato sambutan, 

jang akan didjawab dengan pi- 
dato pula oleh Presiden @uiri- 

no. Setelah ketua parlemen me- 
ngutjapkan terima kasihnja dan 
rombongan tamu-agung diantar- 
kan keluar gedung. parlemen, 
sidang ditutup. — Ant. 

KEPALA T.C.A. KE 
DJAKARTA 

Kementerian Luar Negeri 

Amerika Serikat mengumumkan 
bahwa Stanley Andrews, kepala 

Technical Cooperation Adminis- 
tration (T.C.A.)y akan berang- 

kat hari Sabtu ke Djakarta 

dan Rangoon, “untuk meran- 

tjangkan . landjutan program 

pembangunan ekonomi Indone- 
sia dan Birma. Demikian U.P. 

dari Washington. 

Stanley Andrews akan tinggal 
sebentar di Tokio, sebelum ia 

    

  membeli mesin2 industri dan 

kantor dari Djepang, Eropah 

(pulang ke Amerika Serikat 
| tanggal 23 Djuli, — Ant. 
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Ps 

sebagai berikut. : 

1. Mentjabut 
'atas tanah “perusahaan ,.Ban- 
Gungwonolelo” tsb., 2. Menjerah- 
kan tanah perusahaan tersebut 

kepada kelurahan2 jang bei- 
sangkutan, 3. Seterusnja mem- 
bagi2 tanah tsb. kepada rak- 
jat dikelurahan2 jang hingga se- 
karang mempunjai penggarapan 
atas tanah tsb. tapi belum mem- 
punjai sanggan tanah/tegal, se- 
dang menurut kelaziman mem- 
punji hak sanggan tanah di ke- 

lurahan2 jang hingga sekarang 
masih berlaku, dan 4. Bahwa 
rakjat.tsb. belakangan ini sang- 
gup memikul beaja2 jang berhu- 
bungan dengan pemberian tanah 

tersebut. 

mengingat: 1. Bhw tanah peru- 
sahaan serat-nanas ,,Bandung - 

wonolelo” milik N.V. Duteh Ja- 

pan Plantation Ltd. seluas 712 

Ha, tsb. conversie - beschikking 

rakjat - 
Aksi tanah didaerah Surakarta 

berdjalan terus 
ANITYA. RAKJAT ,Bandungwonolelo” dalam Kawkdanan | 
Gemolong kabupaten Sragen (Surakarta), jang mewakili 

kepala? keluarga penduduk kelurahan? : Brangkal, Kragilan, 
Genengduwur, Peleman, Tegaldewo, Djatibatur dan Djeblogan 
termasuk ketjamatan Gemolong,kelurahan Karangdjati ketja- 

matan Kalidjambe, kelurahan? Semorodukuh dan Ngrombo ke- 
tjamatan Plupuh dan kelurahan? Karangasen dan 
ketjamatan Tanon, seluruhnja termasuk kawedanan Gemolong, 

dalam sebuah resolusinja telah mendesak kepada 

kembali idzinyj 

" Resolusi tsb. telah diambilnja 

langng pada 

dan Amerika Serikat. Jang se- Ss 
lebihnja akan dibelikan bahan? 
pembangunan listrik, pertamba- 
ngan, dan alat2 pertanian. Ant. 

  

Mr. KERTONEGORO 
MEMPERDALAM PE- 
PENGETAHUAN KE 

U.S.A. 
Dalam ,rentjana Universitit 

Negeri Gadjah Mada untuk me- 
ngirimkan beberapa dosen kke- 
luar negeri seperti jang pernah 

disiarkan dalam harian ini ter- 
masuk nama Mr. 
jang ketika itu masih belum da- 
pat memberi keputusannja ten- 

tang kesediaannja. 

Kertonegoro, 

Kini diterima keterangan dari 
pihak Gadjah Mada, bahwa Mr. 
Kertonegoro telah bersedia dan 
dalam pertengahan bulan ini 

akan berangkat ke Amerika 

Serikat perlu memperdalam da- 
lam soal2 ekonomi, selama kl. 

16 bulan. Seperti diketahui Mr. 
Kertonegoro selain memberi pe- 

ladjaran di Unicersitit Negeri 
Gadjah Mada djuga di Univer- 

sitit Islam Indonesia. 

UII. AKAN MEMBUKA 
KEMBALI FAK. 
PEDAGOGIK 

Fakultit Pedagogik Universi- 
tit Islam Indonesia jang untuk 
sementara waktu terpaksa ber- 

henti, maka mulai bulan Sep- 
tember. tahun ini akan dibuka 
kembali. Mengingat tenaga2 gu- 
runja belum mentjukupi, maka 
untuk sementara waktu jang 

akan dibuka fakultit tersebut 
baru di Jogja, untuk Tjabang 

'U.LI. di Solo belum dapat dise- 
lenggarakan. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan, bahwa mulai tahun peladja- 

ran ini U.IL.I menghapuskan klas 
pendahuluannja. 

BIAJA PERTANDINGAN 
PSIM Rp-15.000.— 

Hari imi ditunggu kedata- 
ngannja di Jogjakarta dari Ban- 

dung kesebelasan Nan Hua dari 
Hongkong jang kini sedang 
berada di Indonesia, 

Besok mereka akan bertan- 
ding dengan kesebelasan PSIM 
di Kridosono sedangkan tang- 
gal 10 Djuli jad, di Stadion Su- 
rakarta dengan kesebelasan 
PERSIS, 

Lebih landjut menurut pihak 
PSIM di Jogjakarta kedatangan 
tamu? dari Hongkong itu bagi 
PSIM Jogjakarta diperlukan 
beaja Rp.15.000,—. 

OTAK INDONESIA 
Mentjapai gelar Doktor 
Filsafat di Roma. 

Buat pertama kali dalam se- 
djarah, maka baru2 ini seorang 
putera Indonesia, jalah Pastoor 
Niclaus Drijarkara - S.J. telah 
mentjapai gelar doctor dalani   

Sambiduwur 

Pemerintah 

tahun 1945 hingga sekarang 

oleh pemilik tanah tidak diusa- 

hakan sebagai mana mestinja. 

2. Bahwa tanah tsb. oleh seorang 

bernama Sukasto bekas pegawai 
perusahaan tsb. terus diusaha- 
kan, sebagian telah mendjadi sa- 
wah dan digarapkan . kepada 
rakjat, sedang hasil panenannja 
mendjadi milik Sukasto tsb. 
Sebagian tanah lainnja dewasa 
ini diteruskan dengan tanaman 
serat nanas. 3. Mulai tanggal i 
April 1948 hak konversi untuk 
Karesidenan Surakarta .dan Jo- 
gjakarta telah dihapuskan dgn. 
kekuatan Undang2 No. 13 th. 
1948. Dan hapusnja hak. tsb. 

tetap didjamin dalam perdjan- 
djan K.M.B. sebagai tersebut 
dalam persetudjuan - keuangan 

dan perekonomian bagian A pa- 
sal Tajat 3c. 4. Bahwa dibukan- 
nja kembali tanah perusahaan   

          

  

Serharang:: miaka pihak tang!" 
berwadjib telah mengadakan se- 
kolah2 untuk memenuhi kebutu- 

han itu. Hal ini dapat kita tu- 

turkan sebagai berikut: 
| Hal ini dapat kita tuturkan sbb. 

— DPP.K. 

ru/klas permulaan, untuk 
klas A. (& sama dengan 
klas I/IL S.R. Negeri). 
Klas B. ( & sama dengan 
klas ITI/IV S.R. Negeri), dan 

mulas Gn 
“klas V/VI S.R. Negeri), da- 
pat menerima anggauta A.P. 
jang telah pernah mengikuti 
klas III/IV S.R. 

20 tuk klas B: SR. 
dan jang telah pernah me- 
ngikuti klas V/VI. - Negeri, 
untuk klas C, SR. - pk 

S.M.P. — D.P.P.K. 

aa 

“   Klas I Bg. B, menerima mu- 
rid tamatan SR. - "DPP 
dan anggauta A.P jang te- 
lah pernah mengikuti klas I 
Bg. B, pada sekolah? jang 
sederadjat dengan S.M.P. 

Klas II Bg. B, dapat mene- 
rima- anggauta A.P. jang te- 
lah pernah mengikuti klas 
IL Bg. B, pada sekolah? jg 
sederadjat dengan S.M.P. 
Klas III Bg. B, dapat me- 
nerima AP jang telah per- 
nah mengikuti klas ITI Bg.     Na Tan makuah NN an 

Sun 3 : 

B, pada sekolah2 jang sede- 
radjat dengan $ M.P, 

Sekolah Tana, (SR). 

a. Tidak mensanana Ki ba- 

sama. dengan 

Negeri un-: 
TDP.P.K 

' S.M.LA. — Dppk.: 
a. Tidak mengadakan lagi klas 

permulaan. 
b. Klas penghahisan Bg. A-B-C 

(Sosiaal Bconomie) dapat 
menerima. anggauta A.P. jg 
telah pernah mengikuti klas 
II/II Bg. A-B-C-: pada se- 
kolah2 jang sederadjat de- 

ngan S.M.A. Negeri. 
Sekolah Techniek D.P.P.K.: 

Klas Bg. Mesin dan klas Bg. 

deradjat dengan S.T.P. Negeri. 
— (KR). 

Y2 Lj 

. PELANGGARAN PER- 
ATURAN FAKTUR 

— Dalam 4 perkara dihu- 
kum badan. 
sidang istimewanja 

Pengadilan Negeri Semarang 
telah memutuskan 52 perkara 
dengan hukuman denda Rp. 100, 
sampai Rp. 1.500—, subsidi 
20 hari sampai sebulan Kkuru- 

ngan, karena melanggar peratu- 

ran faktur, lalai daftarkan ba- 
rang2 dagangan dan tak dapat 
perlihatkan faktur barang baru, 

ketika diperiksa jang berwa- 
djib. 4 Perkara, karena menaik- 
kan harga etjeran tersebut da- 
lam tiap2 faktur dan daftar pa- 
rang2 serta harga jang sudah 

disjahkan, masing2 dihukum 
20 sampai 40 puluh hari pendja- 
ra dengan perintah segera dita- 

Dalam 

han dan. barang2 bukti diram-   pas, 

Listrik, pada: sekolah2 jang se-” 

dan merupakan peringatan jang 
bisa lehih “berat bila diulangi 

kembali. — Ant, 

MAGELANG 

WANITA BERPAKAIAN 
“ LAKI2 DITANGKAP 
Baru2 ini oleh pihak Kepolisi- 

an Magelang telah ditangkap 

didaerah Salaman seorang Wa- 
nita jang berpakaian laki2. Ia 
memakai tjelana pendek, keme- 

dja dan berambut setjara laki2. 

Hingga kini “orang tersebut 
masih ditahan dikantor 'kepo- 
lisian Magelang. Belum didapat 
bukti2, apakah orang tersebut 
berasal dari suatu gerombolan. 

Tapi menurut pengakuannja 
ia memang sudah lama berpa- 
kaian setjara laki2, dan mala- 

han mempunjai suami djuga. — 
(Kor). 

KPUJA BAG. WANITA 
|. Pada “tanggal 3 Juli jk di 

| Delanggu telah dibuka Kursus 

| Pengetahuan Umum bagian A. 
chusus bagi kaum Wanita. 

|. Sambutan dari golongan wa- 

(nita tjukup memuaskan, Pada 
permulaan pendaftaran tertja- 
tat 35 orang pengikut. 

Sementara itu dapat diterang- 
kan, bahwa  peladjaran2 jang 

diberikan antara lain : masak- 
memasak, djahit-mendjahit, ha- 
hasa Indonesia, budi pekerti, 

kenegaraan dll, — (Kor), 

  

    
  

TAKE AAA AA MEN BAJA Na gs 

hua dan utusan Pusat Biro Mis- Sidang diundurkan hingga tg. | tgl. 1-4-24 No. 43, sedjak mu- | tersebut belum mendapat idzin 

——- aa 18/17 jang akan Pa Ant. (lai meletusnja revolusi nasional ' dari Pemerintah. —Ant. 

aa 
Jala 1 Na Sana 

Dinjatakan semua perkara PENDUDUK MEM. 

| wajan tersebut dianggap kedjahatan BANGUN 

Atas inisiatief rakjat didukuh 

Kembangan termasuk ketjama- 
tan Grabag baru2 ini telah da- 
pat didirikan sebuah organisasi 
sosial jang  'herazas-tudjuan 
memperbaki dan membangun 
rumah2 penduduk didaerah tsb 
jang telah rusak. Organisasi 
tersebut kini sudah mentjapai 
keanggautaan  sebanjak 70 
orang. Adapun tjara melaksa- 
nakannja pekerdjaan pemba- 
ngunan, jalah dengan djalan go- 
tong-rojong. Alat2 serta beaja-- 
nja diusahakan 'bersama-sama 
dengan suka-rela, 

Untuk pertama-tama telah di- 

rentjanakan untuk membangun 
kembali sedjumlah 10 buah ru- 

mah jang rusak: — (Kor). 

DEWAN PEREKONOMI- 
AN RAKJAT WIN- 

DUSARI 

Dengan maksud untuk mema- 
djukan perekonomian rakjat, ki- 

ni didesa Tindjomojo ketjama- 

tan Windusari, telah didirikan 
Dewan Perekonomian Rakjat jg 
diketuai oleh Hadji Moch. Si- 
rad. Dewan tersebut kini sudah 
mempunjai modal sebesar Rp. 
8.000,-. Dari Kantor Gerakan 
Tani kab. Magelang telah dite- 
rima pula bantuan berupa alat2 
pertanian seperti gilingan padi, 
tjangkul, dandang, linggis, alat2 
matun dan topi tjaping. 
(Kor),   

  

Naaah ah aka Pa 

filsafat pada 'universitit Vatica- 
na, jang bernama Gregoriana. 

| Promosi tersebut mendapat kun 

duta Indonesia di Vatikan. 
Seperti diketahui, ia dahulu 

menuntut peladjaranZnja. di. Jo- 
gjakarta dan telah memberi ku- 

liah2 dalam ilmu logica pada 
Universitit Negeri Gadjahmada 

di Jogjakarta. 

Jang bersangkutan. 'membe- 
ritahukan bahwa ia segera akan 
kembali ke Indonesia, “untuk 

memberi kiiliah2nja pada pen- 
didikan tinggi bagi tjalon2 pas- 
toor di, Jogjakarta. Perlu dike- 
tahui bahwa peladjaran tinggi 

pada Universiteit Gregorjana di 
Vatikan itu diikutinja dalam 
waktu 2 tahun. Sebelum itu Pa- 

ter Dr. N. Drijarkara S.J. telah 

pula melawat ke Irlandia, un- 
tuk mempeladjari keadaan ma- 

sarakat Katolik disana 

CHITANAN BER- 
SAMA 

Pada hari Djumat malam 
sampai pada Saptu malam tg. 4 
sjd 5-7 jang lalu di Dukuh Pa- 
dukuhan, Karanglo-Tapan Ka- 
lurahan Purwomartani Kap. 

Kalasan telah dilangsungkan 
malam gembira diramaikan de- 
ngan ujon2 dan wajang orang 
jang didjalankan oleh anak2 ba- 
gian djoget sendiri dengan tje- 
ritera ,,Kindjeng Mas”. 

Malam perajaan itu ialah un- 

tuk menggembirakan anak2 jg 
dichitankan, 'sebanjak 7 orang 

anak lelaki dan seorang anak 
perempuan. Pada malam gembi- 
ra jang ke II datang djuga 
sdr.2 Dukuh, Kepala daerah 
Kal. ' Purwomartani dan Sdr. 
Murtisusanto bekas Mantri-gu- 
ru disekolah rakjat 6 Grogol- 
sari dan guru2 . lainnja datang 
pula. 

PERLOMBAAN TEM- 
BANG SR DIADAKAN 

BULAN INI 
Dalam bulan Djuli ini Dja- 

watan PP &K Daerah Istime- 
wa Jogja bagian  Kebudajaan 
akan mengadakan perlombaan 
tembang untuk anak2 SR VI 
seluruh kota Jogja. Bagi SR VI 
Negeri diharuskan ' mengikuti 
perlombaan tersebut, sedang 
bagi SR partikelir tidak meru- 
pakan suatu keharusan. Ten- 
tang haknja tidak diadakan per- 
bedaan. 

  

Tontonan malam ini : 
LUXOR: ,,(Kembar", Mariam, A. 

Amin, 

INDRA :, ,Bagdad”, Maureen 
O'Hara, Paul Christian, ' 

SOBOHARSONO: ,,Mystery Sub- 
marine”, . Macdonald. Carey, 
Marta Toren, 

SENI SONO: Toko File 212”, 

ton. 

REX: Killer Shark” 

mc Dowall, 

RAHAYU: ,,The Crusades”, ILo- 
retta Young, Henry Wilco- 
xXon. 

Laurette Ltez.   

Gjungan- orang2 — terkemuka, art 

Florence Marly, Robert Pey-s 

            
   

Roddy . 

   



   

    
     

| perang 
“ate ew Rid- | 

  Pa 70.000 buruh “al 8 
bus pe pambang” batu-bara jang 

5 2 di Djepz hari Sabtu 
35 aa 5 ba aa | 
6 gokan selama 2 djam. : 

Pemogokan A5 meru 
. pertama dalam' r       

  

selama 24 d: 3 #3 langsun: 
akan 

  

TEA sm umur 89” tahun Gada 
RA tinggal di Houston, Texas, | 
aa KA bertjerai lagi, kali ini 

untuk ke - 12 kalinja. Dan | 
“ia ingin bertjerai-dari orang 

   

                

   

   
   
   

2 2 kalinja, j 

    

(bahwa s 

La 

| jang telah mendjadi suami- || dinja sudah sangat dent & 
E: mendjadi 3 

  
    

    

  

   

  

   

  

   

    

   
     

Shan 4 jan mengaku ne 
i, menulis bahwa ia 

| malam sar 

KP
A,
 

Te
: 

      

ari seorang Tea n 
rman Pe an jang Nate telah me- 

3 KA piring 

Kusen Kia malam Ha bulan di- 3 

|lan Agustus jad. dan akan di- 
adakan diseluruh Korea Selatan, 

sg se- | tetap 
      

  

Ti mumk ur 
kapal2 Te 4g : 
ah 

Tuai 

   

4 
»Iowa” telah: menggempur pe 
buhan 1 Mayer ara, Wonsan. 

jang “berlangsun     

  

| Manitpbtnen ea 
| Homme Pa $ 

kapal2 nana 
,Bausel?, 2 - 

an e ptan s 3 menga 
takan, bahwa Rina ara pl 
menggunakan 
pun pelabuhan Aa Ket 
mengalami pemboman seru ber- | 
kali - kali. Dikatak selandjut- 
nja bahwa kebak: 2 .per- 
ledakan2, jang ditimbulkan oleh 
serangan armada PBB tersebut 
membuktikan bahwa pihak Uta- 
ra menjimpan sedjumlah besar 
mesiu dan. perbekalan ' di Won- 
san. — UP. 2 

      
  

0 Meter 

' kekuatan 

  

| Himalaya jang ten tin 

spedisi jang dip 
" Antara, ina ditera kannja, 

emua anega ta rombong- 
annja berhasil Tdk 

   

  

Me (ae Tan Meta Na S3: Panu, 

  

a dimulai usa 
3ean Santana Banana men- 
daki sampai 8400 m atas permu- 
kaan laut. Tenda didirik 
landasan batu? 2 Orang di- 

  

  

  

         
    
   

  

m 

  

      

  

mogokan 2'jang masing2 nara Pn 

  

    

   

      

   

    

   

   
: enakan manusia L “et 
“Mereka. an 'kembali dan ga- 

page. Kan, lan 

   
  

lagi, hing- 
tuk berge- 

        

“ana 

    Te naa Moana 
€ Crest sesudah . Musim -hu- | pa “ml 

Seorang ajur t 

  

    

    

   

     

  

ta Gleimers- 5, 

“terbang” dari sebuah 

     

  

— berasal dari 

    

      
    

  

      

    

    

    

  

   
   
   

     

abah Na mungkin 
l ah V-7 Djerman 

1g sed Me raan, kep 
Ne an aari. $A 
Ba & srbang 

diatas pabrik atom | 

unia II, Ketika hari Sabtu 

ira2 3 km atas) 

it 0000 feet atas pesa- 
n. Kemudian benda   

'an2nja, B1 berobah bentuk | 

piring” tadi kelihata: 
iam melajang2 atas atom, 
bergerak dan engan 

dengan Sg ten   

Sos EDOUARD Wyss Dunant, pemimpin x 
47 telah mentjoba mentjapai puntjak Mt, Everes, puntjak 

oi, telah mentjeriterakan. hal- ihwal ek- 

  

ag . itjara dari is- | 
——. sa Ta Nepal mengatakan | 

terbang: dari Rlo- | pen 
t diantaranja veteran pe- | 

G 
    

| a 

i “ pasukin2 Ame 
tempatkan Ginegeri tadi, dise- 

    etika ita Kn agitasi 1 “Gi . 

   

  

adi kelihatannja mendja- |" 
» hi esawat2 Baldwin dan ka- | 

  

  

   

   
        

dari puntjak 
Mt Everest” 

tenaga manusia 
abe an Swis jg. 

  

bahwa izin ini akan Aher 

ran- kesukaran. 

ri Katmandu diterima hari Ming 
1 di New. Delhi. — Ant, AFP - 

Persela 'DA- 
SANG DJERMAN 
BARAT — RRT 

“Menurut kantorberita Djer- 
man Timur A.D.N. antara Djer- 
man Barat dan RRT pada tgi.. 
25 Djuni jl. telah  ditandata- 
ngani Suatu en ANA. Nek 
dagangan. 

Persetudjuan ini adalah lan- 
| djutan dari Pee Nan umum 

/ a 

ipihakk L me. 
| nandatangani adalah wakil Pkorie 

si »Ostage”, jang berkedudukan 
ja Bonn. 

Menurut persetudjuan jang di 
ema har di Berlin ini, Djer- 
man Barat akan kirimkan ba- 
rang2 jang sudah siap dipakai 

| (finished products), kertas, alat 
ha alat mesin, tekstil dan hasil2 

ar. 
“Sebaliknja. RRT akan kirim 

bidjih2, logam2 jang tak me- 
| ngandung- besi, kedele, benih2 
mengandung minjak, djagung. 

  

   

t | Kini di Berlin sedang dirunding- 
kan persetudjuan2 lainnja, jang 

3 “ San telah : dirundingkan di 
skow. — Tk Ka 

    

RHEE TANDATANGANI - 
— AMANDEMEN U.U.D. 
KOREA SELATAN 

ee hari Minggu jl. 
telah ' menandatangani aman- 

Te demen terhadap undang2 dasar, 

(jang telah disetudjui oleh par- 
lemen ketika malam Sabtu. 

Menurut amandemen ini, pre- 
| Isiden setjara langsung dipilih 

oleh rakjat dalam pemilihan, 
| dan tidak melalui parlemen. - 

Disamping ' “itu, amandemen 
tadi menetapkan pembentukan 
perwakilan jang terdiri dari 2 
madjlis (bicameral). 
-Djurubitjara. menteri dalam 

negeri menerangkan, bahwa pe- 
milihan presiden akan dilaku- 
“kan dalam bagian pertama bu- 

  

termasuk djuga daerah jang 
letaknja sebelah utara sungai 
"Han, dekat front perang. — 
|Ant. . AFP, 

  

Suberhnur Tokyo, Seiichiro Ya- 
mengatakan dalam tanja- 
wab dengan koresponden. su- 

bar tentara Amerika ,,Pa- 

    

    

   

    
“bahwa     

      
Stars & Stripes”, 

        

  

   

    

    
   

    

   f kebangkitan 
Ta semangat kebangsaan 

dan Sa karena 
      
     

  

    
      

        

    

  

   

        

   
   

    

epang ap ber- 
simpati dengan Partai Komu- | 
is ,karena keadaan ekonom) 
ang sulit”. . 
Yasni terus-terang. mangata. 

“kan, bahwa, kemerosotan moral | 
dikalangan sbangsa Djepang di- 

babkan karena kemerosotan 
'hilai2 sosial dan ekonomi se- 
sudah perang dan karena per- 
buatan2 serdadu2 Serikat.   Hkg, DP 

      

   

impin oleh kapak penem ar |. 

      

, dilakukan 2 | 
g dan 

  

    

     

  

   n2  penangkis sera- 2 amannya 5 

pink Utara Par PA      

  

   

   

  

dengan tidak menemui kesuka- : 

Demikian menurut berita? da- 

“| maka semua "kendaraan bermo- 

|ga dengan .sendirinja djalanrja 

Djepang. 
bike jang Ia | 

ba. suatunia atas keichlasan ra'iat 

Ba Lu h 
diri, berdasarkan undang 2 da- 

“sar, berkenaan 
terpilihnja par 

    

  

bali Mossadegh selaku perdana 
menteri dan . memperingatkan, 

  

fetap dilakukan hingga Mossa- | 
sa kerana mean” Tagi seba- 

oran, menteri. 

LS Madjelis KA 
pilih Mossadegh 
sebagai P.M. 

| Menjambung berita tentang 

PARA P.M. NEGARA2 
PETA BEAM 

Menteri luar negeri Pakistan, 
Sir Zafrullah Khan, menjatakan- 

| dalam suatu interview, bahwa | 
sebelum. tanggal dilangsungkan- | 
nja konperensi. para perdana | 
menteri negara2 Islam ditetap- 
kan lagi, maka lebih dulu perlu | 

“diusahakan untuk melenjapkan 
prasangka2 jang ada diantara 
“beberapa negara Islam sendiri. 
Zafrullah menegaskan, 
penundaan konperensi 
kali2 tidak mempengaruhi prin- 
sipnja. 

Mengenai prinsip konperensi | 
itu Zafrullah - mengemukakan, 
bahwa konperensi itu dimaksud- 
kan untuk , membentuk suatu 
system permusjawaratan di- 

: ag um Ka aa Be dan Ma vandah 
ig hendaki Mossadegh 

La pada hari Mingyu jl. telah minta kepada Se- 
jelis Rendah untuk bersidang guna membi- 

than yeraang menteri jang baru. 

.bahwa pemogokan umum akan | 

KHAN TENTANG KON, | 

    
(kian India 

pemilihan perdana. menteri bar 
(YM Iran, lebih landjut diwarta- 
|kan, bahwa ' dalam 

| Mohammad Mossadegh sebagai 
| perdana menteri. 

Dalam pemungutan suara jg 
bag “diadakan dalm sidang tertutup 

pada hari itu, Mossadegh mem- 
peroleh 53 suara, Ghavam es- 
Sultaneh 2 dan Nasroullah En- 
tezam 1. suara. 10 Orang tak 
memberikan suaranja. 

Pada hari Senin kemarin 
Senat akan membitjarakan soal 
“emilihan perdana menteri baru 
tu, dan menurut dugaan pili- 
an akan djatuh pada Mossa- 

legh djuga. Ant. “Bk 

  

“NEHRU — TENTANG 
PERTIKAIAN KOREA 

Perdana menteri India, Shri 
Jawaharlal Nehru, men jatakan 

pada hari Minggu, jl, bahwa 
|India didjilat- djilat djuga oleh 
perang Korea, sungguhpun In- 
“dia telah memutuskan untuk 
|menjingkirkan diri dari tiap2 
pertikaian dunia jang mungkin 
"timbul. 

' Dikatakan, bahwa India ada- 
"tah satu2-nja negara jang mem- 
"punjai perhubungan baik dgn 
kedua belah pihak jang saling 

(| ber tikai, sehingga dengan demi- 
, ditugaskan untuk 
berusaha menga aAA pepe- 
rangan. 

'Selandjutnja  Nehru menge- 
mMukakan, bahwa untuk 

"pertahankan diri terhadap ne- | 
gara2  agressif 
'terdjangnja seperti binatang 
buas, maka India terpaksa me-   antara negara2 Islam. — Ant. 

AFP. : 5 

7 j 7 

g   

  

Ta — ANP, 

-melihara pasukan2 bersendjata 
djuga. — Ant. - AFP. 

  
Inilah, pintu gerbang Ntar Oly mpiade &i Helsinki jang akan 

Presiten Korea Selatan Syng- | dipergunakan untuk para athleet dari Eropa Timur (Blok 
(man 
  

mula. 

Menurut Tjamat kawuingan- 
ten Mochammad kepada ,,Nasi- 
onal' apabila dalam waktu 
pendek ini semua djembatam2 

ketji/besar bisa diselesaikan, 

“tor, andong dsb. akan bisa me- 
lalui dgn. mudah sekali, sehing- 

“perekonomian rakjat gerai le- 
bih. sempurna lagi. . 

Menelan beaja Rp. 500.000,- 

Aitas pertanjaan, sdr. Tjamat 
selandjutnja menerangkan bah- 
wa mengenai soal beaja jang 
diperlukan untuk itu dipikul 
oleh rakjat sendiri dengan dja- 
lan gotong-rojong, dan menda- 
pat bantuan moreel dari para 

ahli, Djika djalan baru ini dapat 
diselesaikan setjara sempurna, 

"akan dapat menelan beajy pa- 
| Jing sedikit setengah djuta ru- 
| piah. Hanja karena segala se- 

  
sendiri “baik berupa tenaga, 
uang, maupun alat2 jang pen-   “ting unttuik keperluan tsb., maka 
dengan mudah dapat diatur se- 
demikian rupa. sehingga dalam 

| waktu tidak lama menundjuk- 
kan perobahan jang sanga: 
mengherankan, Dalam hal iri, 
Pemerintah tidak/belum menge- 

| luarkan beaja untuk keperluan   tersebut. | bangkangkung 
| telah mendapat sambungan dja- 

Rp. | 500.000 untuk 
—.. djalanan baru 
A3 usaha rakjat Kawunganten, jang dipimpin oleh Tja- 

mat Kawunganten (Tjilatjap), 
bantuan para Lurah? desa sedjak beberapa bulan jl. telah di- 
mulai pembikinan pelebaran djalan baru antara Katwunganten, 
Gandrungmangun dan Kawunganten - Kubangkangkung. Pan- 

djang djalan baru tersebut menurut keterangan tidak kurang 
(dari 20 Km. sedangkan lebaruja djalan jang semula hanja 4 M, 
kini mendjadi 10 M. (dua setengah kali lipat) dari lebarnja se- 

Mochammad dan dengan 

0. 

Peresmian pembukaan 17 
Agustus jad. 

Djika keadaan mengizinkan, 
maka dalam renftjananja, pem- 
bukaan resmi. djalan baru itu 
akan dilakukan nanti tanggal 
17 Agustus jad, bersamaan de- 
ngan hari peringatan  Prokla- 
masi Negara Rep. Indonesia. 

Sebagai diketahui djalan an- 
tara Kawunganten — Kubang- 
kangkung, dan Gandrungma- 
ngun adalah suatu djalan jang 
tidak pernah dilaluy oleh ken- 
daraan2 sedangkan orang dja- 

Lrang sekali melalui djalan jarg 
sangat sempit lagi berliku-liku. 
Akan tetapi setelah diperlebar 
dan tampak baik itu kini tam- 
pak orang2 jang melalui djalan 
tersebut. 

Selain itu, sebagaimana per- 
nah dikabarkan, pihak Onder- 
neming telah menjumbangkan 
sebesar Rp.20.000 guna pemba- 
ngunan djalan baru antara Ku- 
bangkangkung — Djeruklegi, se- 

dang keadaannja sekarang ter- 
njiata tarapak mendekati pe- 
njempurnaannja. Dengan dernii- 
kian, maka antara, Gandrung- 
mangun, Kawunganten,  Ku- 

dan Djeruklegi 

lan lebih mudah bagi lalu lintas 
kendaraan dan orang2 peda- 
gang jang akan menudju kekota 

| Tjilatjap, — UN 

     

    

  

   

   
   

    

  

sidangnja 
: pada hari Minggu Madjelis Ren- 
1 dah Iran telah memilih kembali 

mem- | 

jang sepak- : 

Pertempuran? ida 
China 

Markas besar tentara Peran- 
tjis di Saigon ' mengumumkan, 
bahwa suatu patroli Vietnam- 

'Perantjis didjalan sebelah Utara 
Binhoa, 30 km, Utara Saigon, 
telah masuk perangkap pasu- 
kan2 Ho Chi Minh. 

Dalam per tempuran jang ke-. 
mudian terdjadi, pihak Vietnam- 
Perantjis telah kerugian 2 orang 
tewas dan 6 orang. luka2. 
Diumumkan djuga bahwa su- 

atu pos Vietnam - Perantjis, 50 
km. Tenggara Hanoi telah ber- | 

pasukan2 

pos tsb. 
hasil menghalaukan 
Ho, jang menjerang 

pada malam Djum'at. dan Djum- | 
'at pagi. 8 Orang pihak Bo 
telah tewas. 

Didaerah tadi djuga terdjadi 
pertempuran antara suatu pa- | 

dan | troli Vietnam - Perantjis " 

pasukan2 Ho. Setelah pihak 

Perantjis “mendapat bantuan 
artileri, pasukan2 Ho mengun-: 

durkan diri dengan meninggal- 
kan 12 orang tewas dan 2 oranga 
luka2. 

Selandjutnja diumumkan pada 
malam Senen ji. bahwa dalam 
operasi pihak Perantjis disuatu 
perkebunan dekat Dautieng, 80 
km. Barat Laut Saigon, pihak 

E Ho Chi Minh telah kerugian 24 
orang tewas dan 20 orang luka2. 

Dalam 24 djam terachir ini pe- 

sawat2 terbang Perantjis telah 
menggempur kamp2 dan pabe- 

'rik2 persendjataan pihak Ho di 
Barat Laut dan Selatan Hanoi, 
demikian. komunike tersebut. — 
Ant. - AFP, 

KOREA SELATAN BER 
SIAP - SIAP 
Menghadapi serangan? 
udara Utara. 

Pemerintah Korea Selatan me- 
ngumumkan hari Minggu jl., 
bahwa telah terbentuk markas 
besar pertahanan udara guna 
menghadapi kemun 1an2 ter- 

| djadinja serangan2 udara Utara. 
Markas besar ini ditempatkan 

dibawah pengawasan kemente- 
rian dalam negeri dan dipimpin 
oleh Lee Bum. Suk, menteri da- 
lam negeri Korea Selatan. Un-   

  

tuk melatih penduduk dalam 

menghadapi. serangan2 udara 
pihak Utara di kota2 besar dan 
pusat2 propinsi didirikan djuga 
pusat2 pertahanan. udara, 
Ant. - AFP. 

PANGLIMA BESAR 
MESIR LETAKKAN 

KOMANDO 
Menurut semua harian Mesir 

ketika malam Minggu, panglima 
besar angkatan perang Mesir 
Djenderal besar  Haidar Pasha 
telah meletakkan djabatannja. 
Ant. - AFP, 

  

  

    

7000.000 Orang tidak me- 
makai kain batik lagi ? 

Gambaran gelap mengenai. 
“perusahaan2 batik 

ALAM laporannja mengenai perusahaan? hatik di Djawa 
Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur Seksi Perekono- 

mian Parlemen memberi gambaran jang gelap, karena angka? 

menundjukkan ' kemerosotan jg besar sekali, dan berhubung: dgn 
itu Seksi mengemukakan usul2 kepada pemerintah untuk me- 
lakukan tindakan? guna mentjegah keruntuhan sektor pereko- 
nomian rakjat ini lebih landjut dan mengusahakan lebih baik: 
nja kembali. 

Dalam 'laporannja mengenai 
perusahaan batik .di Djawa Ba- 

rat, ketjuali Djakarta, ditun- 
djukkan, bahwa produksi batik 

kasaran. tjiamisan, setengah ha- 
lus dan halus, dalam bulan Dja- 

bani pendjualan batik ialah 
kurangnja keamanan didesa? di- 
beberapa daerah, jang 'menje- 
babkan orang desa segan me- 
njimpan batik dirumahnja, 

Sebagai usul al.  dikemuka- 
muari 195i ada 405.521, sedang | kannja, supaja pemerintah mem 
dalam bulan Desember 1951 
djumlah itu merosot mendjadi 
173.873. 

Mengenai perusahaan batik di 
Djawa. Tengah dikatakan, bah- 

han batik 

| ketjuali 
wa dari djumlah 6.435 perusa- | 
haan hanja 1.808 jang berdjalan, 

atau hanja 28.196: sedang jang 
djalan ini, jang menurut kapa- 
sitet mestinja dapat menghasil- 
kan 151.789,2 kodi dalam bulan 

Desember 1951, selama itu ha- 
nja menghasilkan 32.486,45 kodi 
atau hanja 21,14 dari kapasi- 
tetnja. Perusahaan2 itu tersebar 
didaerah2 jang terkenal hatik- 
nja, jaitu di Surakarta, Jogja, 
Pekalongan, Banjumas, Sema- 
rang, Pati dan Kedu. 

Mengenai perusahaan2 batik 
di Djawa Timur dikatakan, bah- 
Wa hanja perusahaan2 jg besar 
sadja jang kini berdjalan, dan 
inipun. hanja dengan kekuatan 
5076. 

Sebab? mereka tidak 
|tupan itu untuk sementara tidak memakai kain batik ? 

Sebagai sebab? merosotnja 
perusahaan? batik ini dikatakan 
a., karena tidak tjukupnja mo- 
dal: tidak stabilnja harga ba- 
han? mentah, antara lain cam- 
brics, jang pendjualannja diku- 
asai oleh importer? modal besar 

asing, padjaknja berat, tenaga | 
membeli rakjat merosot, a.l. ka- 

(rena merosotnja harga karet: 
wanita? sekarang lebih senang 

| pakai house-coat daripada kain 
: batik. 

Mengenai jang tersebut ter- 
achir dikatakan, bahwa pemuda- 
pemudi sekarang sudah banjak 
jang melepaskan batik. Kalau 
dari 70 djuta penduduk separoh 
atau 35 djuta jang sudah dewa- 
sa, maka kira2: 2046 dari jang 
dewasa-itu, jaitu 7 djuta orang, 
sekarang tidak pakai batik lagi. 

Sebagai faktor lain jg djuga 
disebutnja sebagai sebab ku- 

  

“OL OLYMPIADE: 

Bendera? sudah dikibarkan di- 
perkampungan Olympiade 

Da upatjara pertama dari pertemuan Olympiade ke-XY 
jang diadakan pada hari Sabtu jl, beberapa bendera negara ' 

peserta jang wakilnja telah tiba di Helsinki mulai dikibarkan. 
43 Orang utusan dari Djepang jang tiba pertama? di. Hel- 

sinki berdjedjer dibarisan kehormatan berhadap?an dengan wa- 
kil2 dari Sailan, Korea, Iran Tg. Afghanistan. 

Baron Erik von Frenekell, wa. 
likota Helsinki dan Ketua Ko- 

mite Penjelenggara Olympiade 
Helsinki mengutjapkan selamat 
datang kepada para atlit dan 
mempersilahkan para wakil2 

negara peserta jang telah tiba 
di Helsinki untuk mengisi per- 
kampungan Olympiade di. Ka- 

pyla. 
Dalam utjapan selamat da- 

tang itu von Frenckell memper- 
ingatkan kepada pepatah Ingge- 

ris jang herbunji : ,,Home is his 
castle” (dalam Indonesianja. se- 
enak2nja dinegeri orang, lebih 

enak dinegeri sendiri). Dan ang- 

gaplah ini sebagai rumah (ne- 
geri) tuan2 sendiri, sampai nan- 

ti tiba waktunja untuk. pulang, 
demikian von Frenckell. 
Sebagai penutup upatjara pem 

bukaan perkampungan  Olyr- 
piade itu jang -disertai penge- 
rekan 8. hendera, Olympiade dan 
13 bendera, Finlandia, von Fren- 
ckell menjerukan supaja berso- 
rak 8 kali untuk kehormatan 
Olympiade ke-XV. 
Kemudian dinaikkan bendera 

Djepang disusul dengan pidato 

sambutan dari manager Masaji 
Tabata. : 

Djuga pemimpin regu Sailan, 
Perreaira, mengutjapkan pidato 
jig mendapat sambutan hangat 

dari hadlirin, ketika ia mengu- 
tjapkan kata2 ,,Regu kami dgn 
hanja 6 orang atlit mungkin 
adalah regu jang. terketjil dalam. 
pertemuan nanti, tapi kami se- 

nantiasa insjaf, bahwa itu ber- 
arti djuga turut sertanja kami 
dalam pertemuan olahraga se- 
dunia itu”. 

Obor Olympia tiba di 
Stockholm, 

Dalam. pada itu obor Olym- 
piade jang sedang dalam per- 
djalanan dari stadion Olympic 
ke-stadion Helsinki, Sabtu ma- 
lam jl tiba di Stockholm. Obor 
itu tiba dengan barkas di Stock- 

holm, dan akan diteruskan oleh 
pelari? mengelilingi. kota menu- 
@ju stadion. Henry Brikson dju- 
ara lari 1500 M di. Olympiade, 
London mendapat kehormatan 
membawa masuk obor itu ke- | 
Stadion. Sampai 
Obor itu dikawal 

kehormatan . dan 

esok  harinja 
oleh. barisan 
didampingi 

foleh bendera? dari Junani, Swe- 

dia, Finlandia, dan bendera 
Olympiade. Pada. dini harinja 
djago2 balapan sepeda memba- 
Wa obor itu, kekota Universitet 

Uppsala . 50. Km, sebelah, utara 
dari Stockholm dalam perdja- 
lanan PALANG AAN ke Helsinki. 

  

  
  

  

HOCKEY : 

KES. HOCKEY PAKISTAN 
MENANG 3 — | DARI 

KES. NEDERLAND”— 
UP mengabarkan dari Ams- 

terdam, bahwa kes. hockey Pa- 

kistan jang akan turut serta 
dalam pertandingan2 hockey di 
Olympiade Helsinki, dalam per- 

tandingan latihan melawan kes. 
hockey Nederland, telah mem- 
peroleh kemenangan 3 — 1. Ke- 
dudukan diwaktu istirahat 1—1. 

Kesebelasan - Pakistan . jang 

“akan dimadjukan dalam pertan- 
dingan2 Olympiade itu kini telah 
ditetapkan sbb.: Pendjaga ga- 
wang A, Wahid Gazi. Back: As- 

ghar. Ali Khan dan Mohammad 
Niaz Khan. Tengah: Habib Ali 

Kidde, Manzoor ' Hussain - dan 

Jack Britto. Muka:  Latifur 
Rhoan, Habibur Teman, Rehman 
Abdul Azib, Abdul Hamid dan 
Mahmudhlan. — Ant, 

ATLETIK : 

BOB MATHIAS MEMPER- 
BAIKI REKORD: DUNIA 
DASAR - LOMBA 

Mendapat. djuralah 
bidji 1825. 

Dalam perlombaan atletik un- 
tuk melatih atlit2 Amerika jang 
akan dikirim ke Helsinki, atlit 

terbesar sedunia Bob ' Mathias 
dari Amerika telah memperbaiki 

rekord dunia ,,Dasa - Lomba” 
dengan djumlah bidji kemena- 

ngan 1825. Rekord lama meli- 
puti 7444 bidji kemenangah, 

» Hasil satu persatu jang di- 
tjapai Mathias itu sbb.: Lari 100 
M dalam waktu 10.8 detik men- 
dapat bidji 1028. 
sLontjat djauh 23 kaki 5—14 

intji mendapat bidji 835. 

Lempar peluru 49 kaki 10—-74 
intji mendapat bidji 901. 

Lontjat tinggi 6 ksi' ?" 

intji mendapat bidji 886, 

Lari 400 M dalam waktu 50.8 
detik mendapat bidji 730. 

Lari 110 M gawang waktu 14.6 
detik mendapat bidji 923. 

Lempar tjakram sedjauh 156 

kaki 1154 intji bidji 881, 
Lontjat tinggi dengan galah 

12 kaki 33—4 intji bidji.620. 
kaki 10-84 intji bidji: 713. 

Lari 15 20 M.dalam waktu 4 
menit 55:38 detik intji bidji 294. 
Lempar lembing sedjauh 193 

mn Ant 
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berikan kredit, mengatur import 
bahan batik (cambries dll) dan 

melarang importir mendjual ba- 
kepada lain pihak 

kepada pemerintah, 
memberi pertolongan dalam ex- 

port batik, meninggikan peng- 
hasilan rakjat supaja lebih be- 
sar  kekuatan-membelinja, dan 
memperkuat Susunan pegawai 
Djawatan — Perindustrian dan 
Keradjinan, — Ant. 

PABRIK2 GELAS 
MENDERITA 

Seperti diketahui salah satu 
paberik gelas jang besar di.Su- 
rabaja ,, Ngagel”, beberapa hari 

J. telah memutuskan. antuk me- 
nutup . perusahaannja, tetapi 
berhubung dengan antara pihak 
madjikan dan  'buruhnja kini 
masih ada perselisihan, maka 
dapat diharapkan, bahwa penu: 

akan dikabulkan, Betapa henar 
tidaknja alasan2 jang dimadju- 
kan oleh pihak madjikam, dari 
pihak berwadjib dalam hal ini 
belum ada pernjataan. 
Sementara itu dari Mr, Liem 

Tong Kiat dan Liem Lee Swie 
didapat pula keterangan, bahwa 

|giantara 20 perusahaan gelas di. 
seluruh Indonesia jang dipimpin 
nja kini Ysudah ditutup. Sebab2 
dari penutupan itu umumnja ti- 

| dak berbeda dengan sementara 
| perusahaan2 lainnja, jaitu tidak 
dapat bersaing dengan barang 
intport, kesukar -an2” dalam 'fa- 
pangan perburuhan, naiknja har 
ga bahan2 dsb. 

Dari sumber lain didapat ke- 
erangan, bahwa di Djawa Ti- 
mur sadja sedjak Djanuari sam- 
pai kini ada 450 orang bekas 
buruh paberik gelas jang me- 
nganggur. Lain paberik jang su- 
dah pula tutup antaranja pa- 
berik gelas ,,A. Noor” (gloei- 
lampen). 

Liem Tong Kiat dan Liem 
Lee Swie kini kabarnja minta 
kepada jang berwadjib supaja 
dibebaskan dari padjak pendju- 
alan. —Ant, 

PETANI DJAWA TIMUR 
Mendapat bantuan 

Rp. 169.609, 
Sampai sekarang uang jang 

jang telah dikeluarkan Peme- 

rintah buat 

Djawa Timur didalam memper- 

baiki seluruh2 air dalam desa2 
sudah-ada Rp. 1,6 djuta, hingga 

ada harapan “penghasilan padi 

didalam tahun2 jang akan da- 

tang lebih baik dari pada tahun2 
jang Jalu, 

Adapun uang jang disediakan 
buat perbaikan 'itu buat tahun 
ini ada kl Rp. 3.000.000,- 

Seperti diketahui karena revo. 

lusi maka saluran? air didalam 
desa2 tidak - terpelihara: sama 

sekali, sehingga hasil tanaman 
padi pun kurang memuaskan, 

Karena kekurangan air. 

Karena didalam” perbaikan 

ini petani tidak punja beajanja, 

maka oleh Djawatan Pengairan 

lalu disediakan uang tsb, melulu 

guna memperbaiki pengairan di 
dalam desa2. 

9 Pompa baru akan dibeli. 

Sementara itu Djawatan Pe- 
ngairan Djawa Timur dalam ta- 

hun ini mengeluarkan uang Rp. 

250.000,— guna beli 94 pompa 

baru, sedang pesanan lIainnja jg 

didatangkan dari luar negeri 

berdjumlah 4 djuta. rupiah. 

Dalam tahun ini diharapkan se- 

mua . pesanan  jalah 17 buah 
pompa besar ketjil dengan har- 
ga Rp. 500.000,— telah dapat 

dipergunakan semua. oleh Dja- 

watan Pengairan Djawa Timur, 
sehingga dengan demikian Dja- 
wa Timur nanti akan mempu- 
njai 32 buah pompa besar ke- 
tjil, jang mempunjai kekuatan 
diantara 100 dan 500 liter tiap 
detik. 

Dapat pula diwartakan, bah- 
wa dalam ini ada tiga pompa 
jang dibagikan kepada daerah2 
Ngawi, Ngandjuk dan Tuban. 

Dengan mendapat 1 pompa ini 

Ngawi akan dapat. mengairi 

sawah baru jang  luasnja ada 
300 ha. Ngandjuk 1.200 ha, se- 
dang Tuban masih" belum dapat 
diketahui dengan pasti, sebab 
disana terdapat satu rawa jang 

luasnja ratusan ha, dimana ter- 
dapat dua matjam. tanaman.- 
Satu ditempat jang banjak air- 
nja dan jang lain kekurangan 
air, 
Maksud Djawatan Pengairan, 

jang terlalu banjak airnja. ini 
dipompa. supaja djangan terla- 
lu banjals airnja sedang: daerah 
jang kekurangan air. tersebut! 
diberi tambah air, sehingga de- 
ngan demikian daerah rawa ini, 
jang terletak di Rengol, Tuban   dapat ditanami padi semua, —- 
Ant, 
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- nja Berabe jang sudah biasa 

  

“jakin, untuk selandjutnja, ala- 
. mat2 mesti diurus. betul. Dan 
'Berabe  jakin, biar pulangnja 

. dimalam gelap, mBah Nur ti- 
“dak akun salah masuk . pintu 

- 

    

Ha kan tentang 

pon habis, datang pengantar su- 

    jl Berabe lapor- 
a . 1? putjuk surat 

Jang kesasar kekantarnja Beru- 

@ 

be. Kepala PTT Jogja rupanja |- 
torang jang actief. Senen pagi 
“dengan kontan ia telpon “Apa 
“betul ada 17 putjuk surat kesa- 
sar?” mBah. Samawi lalu. dja- 
wab » "Betul? “Kalau masih 

ada minta dikirim!” “Tidak ada 
lagi, sebab Pa' Sumo, pengawal- 

terima surat kesasar sudah me- 
masukkaunja . kedalam | bus!” 

"Kalau ade lagi, harap beri ka- 
bar!” Sa 

“ru sadja pembitjaraan tel- 

rat, dan ada 4 putjuk surat jang 

kesasar, dan mBah Samawi te- 
Tana surat “itu kepada kepala 

Berabe gembira, kepala PTT 
segera urus perkara surat jang 
kesasar “itu. Berabe sekarang 

orang lain, asal alamatnja su- 
dah djelas. , 
Ig — $ 

Wanita Demokrat Indonesia 
marah besar, karena Pemerin- 
tah membuat perdturan menge- 

nai pensiun bagi djanda jang 
rangkap dua ataupun rangkap 
tiga. (mBah Nur njletuk: Hus, 

kok seperti karbon sadja !). 
Kata Wanita Demokrat In- 

donesia, peraturan Pemerintah 
itu “seakan-akan mengandjur- 

kan orang berpoligami dan. bi-, 
kin “ri hati orang2 jang tidak 
berigama Islam (jang. tidak. bi- 
sa berpoligami). 5 : 

Berabe senang dengar reaksi 
dari . pihak Wanita Demokrat 
Indonesia itu, Suatu bukti, bah- 

vw anggauta2-nja — tidak suka 
vgkap. Tjuma, Berabe ma- 

Sih sangsi, apa peraturan Peme- 
rintah. betul2 seakan-akan me- 
ngandjurkan orang berpoligami.   Kalau menurut mBah Nur, tin- 

daki Pemerintah “itu tjuma 
mengurus “ apa jang perlu di- 
urus. Sebab zonder tindakan 
Pemerintah ini, toch ada pega- 
wai negeri jang berpoligami. 
Dan kalau orang2 jang tidak 

berigama Islam “iri hati, mBah 
Nur bertanjz: Apa mereka lan- 
tas #ngin “mengubah. peraturan 
perkawinan mereka masing2? 
Kan tidak ?- 

Berabe. sendiri tjuma tanja: 
Nama perkumpulan ini kok ja 
aneh, Wanita Demokrat Indone- 
siavalias WANITA Din... 
-Siapa sih jang pilih nama?   La 

  

ATURAN PENSIUN 
UTK. DJANDA 

Ditentang Wanita De- 
mokrat Indonesia. 

Peraturan pemerintah No. 19 
tahun 1952, mengenai pensiun 

suntuk djanda?2 jang disiarkan 
oleh Kementerian Urusan Pega- 

.waj 30 Djuni '52, ditentang oleh 
Wanita Demokrat Indonesia dgn 
sebuah resolusi jang mendesak 

pemerintah untuk membekukan 
peraturan tersebut dan  meng- 
gantinja dengan jang adil dan 
jang dapat diterima oleh semua 

golong: 
Menurut peraturan pemerin- 

tah jang ditentang Wanita De- 
mokrat itu, 
orang pegawai negeri (sebanjak 
nja 4 orang jang dikawininja 
dengan sjah), berhak menerima 
pensiun. 

Bila seorang pegawai negeri, 
meninggal dunia dan meninggal- 
kan 4 orang djanda. maka ke- 
empat djanda itu berhak menda- 
pat pensiun jg besarnja masing? 

' separoh (setengahnja) dari 
pensiun sebenuhnja jang berhak 
diterima oleh seorang djanda. 

Bila jang ditinggalkan 3 orang 
djanda Maka masing? menerima 
sepertiga dari pensiun itu  se- 
dang kalau dua orang djandanja 
mereka. masing2 menerima 1 

- kali pensiunnja seorang djanda. 
Peraturan ini, mulai berlaku 

1 Maret 1952 dan berlaku untuk 
pegawai negeri jang meninggal 
sesudah tanggal itu. — Ant, 

« MAKIN BESAR 
“8. AFSCHRIJVING 

Makin besar untung 
dan hal ini kini akan 

ditjegah? 5 
Mengenai perubahan padjak 

jang tidak lama lagi akan di- 
djalankan, tentang afschrijving 
”Keng Po” mendapat  ketera- 
ngan dari djurubitjara Kemen- 

'terian Keuangan, bahwa dengan 
peraturan baru itu nanti tidak 
mungkin. umpamanja  meng- 
afschrijf barang2 dengan sekali 
pembukuan mendjadi sampai 

Rp.1.000.000, seperti 2 seka- 
rang diidjinkan. 

"Harian Rakjat” dalam pada 
itu kabarkan, bahwa menurut 
laporan Koninklijke Paketvaart 
Mij. (KPM), dalam tahun 1951 

KPM dapat mengadakan af- 
schrijving sebesar f 12.252.880.- 
dan tahun “1950 £12.116.394.- 
(rupiah Belanda), atau seluruh- 
nja dalam rupiah Indonesia 
mendjadi kira2 Rp.74.000.000.—, 
Djumlah jang di-afschrijf itu 
sebagaimana / diketahui bebas 
dari padjak £ 5 : 

Selain itu dikabarkannja, bah 
wa dalam tahun 1951 dan 1950 
KPM memisahkan dari keuntu- 
ngannja masing2 f 4. djuta dan 
f3, djuta untuk tjadangan pem- 
baharuan kapal-kapal, sehingga 
djumlah tersebut tidak dikena- 
kan padjak, Dengam demikian 
djumlah sisa keuntungan jang 
dikenakan  padjak dalam dua 

tahun itu Masing-masing ting- 
gal f 4.778.182,- dan f 1205484 - 

pa Ant fall saka petang ena | 

semia Sdjanda se-. 

| minta dosen U.LI. 
treal 

Kesukaran tehnis belum dapat dipenuhi 
BLALUI kantor kedutaan Indonesia di Washington U.LI. 
menerima surat dari Insuitute of Islamic Studies Me Gill 

University dikota Montreal, Kanada, jang isinja mengadjukan 

agama dalam universtit tsb. 
Lector Magnificus Prof. 

permintaan seorang dosen U.LI. untuk memberikan peladjaran 
« 

A. Kahar Muzakkir menjatakan, 
bahwa permintaan tadi untuk tahun ini belum dapat dipenuhi di- 
sebabkan kesukaran? tehnis jang dihadapi oleh U.LL. 

Perlu dikabarkan disini Insti- 
tute'of Isiamic Studies di Mc-- 
Gill University tadi mengirim- 
kan pula surat sematjam itu 
kepada negeri Mesir, Turki dan 
Pakistan. Ketiga negara itu ma- 
sing2 dapat mengirimkan Sse- 
torang mahagurunja ja'ni Prof. 
Ishag Mussal- Husaini (Fwad 
Ih), Prof, Niyazi Berkes' (Ang- 

kara) dan Prof. Fozlu-r- Rah- 
man (Punjab). 

Hindarilah sedjarah jg. 
menjedihkan, 

Lebih landjut Prof. A. Kahar 
Muzakkir persoonlijk menjata- 
kan, bahwa pernjataan C.C. 
P.K.I, kepada umat Islam ber- 
kenaan dengan hari raya Iedhul 

itri diterima dengan gembira 
dengan pengharapan hendak- 

LL 
  

  

Umum agyaknja sudah menge- 
tahut, apakah arti 6 huruf sing- 
katteen itu, “jakmi: Kursus Pe- 

ngadjar Kursus Pengantar Ke- 
wadjiban  Beladjar.  Tudjuan 
kursus itu: Mendidik guru2 se- . 

banjak2-nja dengan biaja jang 
semarah2-nja. Begitulah djarwa- 

ban atas pertamjatm “ anggota 
DPR RI Kusnan. (Lihat Suara 
Guru. No. -7).. Ha adanja 

KPKPKB itu dapat . ditero- 

pong dari 3 sudut. 
IL Dari sudut. Mas 

sjarakat. Bagaimanapun 
mentuk dan tjoraknja KPKPKB 
itu, Masjarakat Indonesia nja- 

ta beruntung, terbukti dari te- 
lah dibukanja beratus2 Kursus 

Pengantar, jang berarti berw- 

bu-ribu tambahnja anak2. Indo- 

nesia jang bersekolah, sesudah 
KPKPKB berdiri setahun! 
KSEDBETAL EKA ML pe 

ladjar2-nja. Adanja 
KPEKPKB sungguh merupakan 

pelabuhan jang aman dan mak- 
mur, setelah mereka kandas da- 
lam menempuh udjian masuk 
Sekolah Landjutan tingkat Per- 

tama! - Pun keuangan mereka 

dari mulai terbukanja hingga 
sekarang senantiasa diperbaiki- 

Taja. Dari mendapat Ikatan Di- 
nas mulai dengan Rp.45— se- 
bulan, naik mendjadi' Rp55, 

lalu djadi Rp135 — dan - seka- 
rang oleh sebab djuga menda- 
pat tundjangan kemahalan, ma- 
sing2 sebulan dapat menerima 
Rp.116— lebih sedikit, bagi jg 
duduk dikelas I! 

II: Dari sudut gu 
ru-gutrunja. Tambahan 
beban jang sangat memberat- 
kcin dan tidak mudah, dengan 
selalu mengetjewakan hati ! Be- 
tapa tidak ? : 

a.- Disamping mendidik tjalon 

guru, mereka masih- harus 
mengadjar “pada dan ber- 
tanggung djawab-atas Seko- 

lah Rakjat jang digabungi- 
nja, dengan hanja diberi 
tambahan tudjangan Rp.40.-, 

Rp:80— sebulan, tanpa tun- 
“djangan kemahalan ! 

b. .Daja penarik jang berwu- 

djud hadiah premie i ma- 
sing2 amak jang lulus  da- 
tam udjian naik kelas II, se- 
karang dihapuskan ! : 

Cc. Uang premie tersebut dia- 
tas, jang pada waktu akan 

dibukanja dikatakan besar- 
nja “Rp.50,— seorang, ter- 
njata hanja diberi & Rp.30,- 
seorang ! 

Surat. Keputusan - Menteri 
PP &- K “tgl. 24-1-1952 
No..2679/Kab jang maksud- 
nja memberi keduduktm ke- 
pada - Pemimpinnja . kolom 
IV c, dan kepada guru2-nja 

kolom IV b, ditunda2, “ dan 
“hingga .kimi belum dilaksa- 
nekan ! Djadi berarti untuk 

pengadjar  KPKEPKB jang 
menyadjar mulai djam. 17.30 

sampa dj. siang, hanja di- 
keluarkan sebulannja Rp.40, 

AH Rp.30 & Rp.30 — Rp.100, 
20Onder tundjangan kemaha- 

edan! Murah betul, bukan? . 

e. Kesanggupan kalau ada Pe- 
kan Ulangan. tiga bulam se- 
kali bagi anak2 kelas II, Pe- 

mimpin dan gurut-nja akan 
diberi honorarium, sampai 
sekarang tidak ditetapi ! 

f- Kesanggupan diberi uang 
vacantie untuk pemeriksaan 

pekerdjaan udjian naik ke- 
kelas II, djadinja tidak di- 

ge
 

KPKPKB dengan sendiruja 
Pemimpin dan guru2-nja ha- 
Trus turut. mengawasi atau 

mengurusnja, berarti tam- 
. bah pekerdjaan lagi L 

h. KPKPKB bukan sekolah: 
landjutan, baru 2/3 sekolah 
landjutan, ternjata guruz jg 
mengadjar diwaktu sore, ha- 
nja mendapat honorarium 
2Ig-nja honorarium bagi gu- 
ru-guru Sekolah  Landjutan 
Tingkat Pertama. 

« Itulah keadaan peraturan ig 
mengenai guru2 KPKPKB. Ti- 
dak mengherankan, kalan disa- 
na-sim sudah ditelorit mn reso- 
lusi2 perbaikan nasib! Seka- 
rang ada pertanjaan: Siapa su 
ka melamar  djadi Pemimpin 
ataw guru KPKPKB ?.   P, ADISOETIGNO, 

Budus Il, " 

nja utjapan itu disertai goodwill 
jang besar dan dapat bermanfa'- 

at bagi seluruh bangsa Indonesia 
serta dengan demikian diharap- 
kan terhindarlah sedjarah Indo- 
nesia jang menjedihkan. 

Tiap kedutaan adakan 
tempat. 3 

Bagi bangsa Indonesia pera- 

jaan alal bil halal dilakukan de- 
ngan bagus dan laras, sebab di- 

mana2 hari besar itu dilakukan 
baik dikantor, kampung2, dika- 
langan kaum buruh dlsb. Karena 
hari raya itu dilakukan oleh tiap 
warga negara kita dan mulai: 
digerakkan oleh pemimpin2 per- 
gerakan politik jang terdahulu, 
baik oleh jang bukan beragama 

Islam, maka “sukarlah untuk 
mengatakan perajaan itu dilaku- 

kan setjara adat atau menurut 

agama. 
Jang sungguh2 membesarkan 

hati umat Islam, demikian Prof. 
Kahar Muzakkir, adanja berita 
jang menjatakan, bahwa sudah 

disediakan tempat diruang ke- 
dutaan kita di London ' untuk 

berkumpulnja umat Islam disa-   

berinja ! 
9- Bagi « tempat-tempat jang 

ada. asramanja  peladjar2 

na, begitu “pula di Paris oleh 
duta kita Mr. Anak. Agung Ge- 

de Agung disediakan tempat se- 

matjam itu. 
Mendengar | berita tsb. tadi 

diharapkannja, agar ditiap ke- 

dutaan Indonesia diluar negeri 

hendaknja disediakan tempat se- 
matjam itu pula. : 

  

Ten anak 2 - 

SEKITAR PEMILIHAN 
| PAMONG DESA KL. 
|... TJATURTUNGGAL 

Hari Senin tg. 7-7 kemarin, 
| telah dilangsungkan rapat pe- 
milihan pamong kl. Tjaturtung- 

gal, j:ng dapat kundjungan Bu- 

pati dan Bupati Muda, para 
Wedana, Panewu, Djapen dan 
instansi2 lainnja. Rapat dimulai 
djam 09.00 diachiri djam 14.00 
siang dan dipimpin oleh sdr. 
Prodjoprakgso - wedana Kab. 
Sleman. $ 9 

Mula2 rapat itu diadakan di- 
tempat kring2 dalam daerah 
kl. tersebut, jang menurut sta- 

tistik ada 22 kring terdiri atas 
1880 kepala somah. 

Selandjutnja rapat jang ke- 
dua kali berpusat didesa Nge- 

pringan ialah untuk menentu- 
kan hasil dari pada pemilihan 
jang terachir untuk memilih 
Kepala bag, Sosial. 

Rapat sematjam itu pernah 

diadakan pada bulan Mei jl, te- 
tapi berhubung tidak mentju- 
kupi sjarat2nja (guorumnja), 
maka rapat belum “dapat. diab- 

sjahken dan dimintakan penda- 
pat (keputusan) “dari Pemerin- 

tah daerah. 

Selandjutnja rapat jang dia- 
dakan kemarin “adalah rapat 
ulangan jang akan menentukan 

hasilnja setjara “demokratis, te- 
tapi djumlah jang datang (jang 
mempunjai hak memilih) tidak 
mentjukupi sjarat2-nja lagi. 
Oleh karena itu, berdasarkan 

instruksi dari Pemerintah Dae- 
rah, walaupun tidak mentjuku- 

pi. guorumnja, setelah diminta- 

kan persetudjuan rapat, maka 
putusan jang dululah jang di- 
pakainja. Artinja, hari itu tak 
usah mengadakam pilihan lagi, 

dan djago2 jang menjusul tidak 
dianggap sjah. 

Adapun  keputus ja, sdr. 
Sastrodiardjo dipilih mendjabat 

Bag. Umum (Tjarik), dan sdr. 

Djarwodarsono  mendjadi. bag. 
Sosial. - 

Dalam pada itu didapat ka- 
bar, berhubung dengan Kelura- 
han tersebut djabatan lurah 

masih, terluang, maka nanti pa- 
da tanggal 28 Djuli.jad. akan 

tersebut. — (K.R.). 
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» KEDAULATAN RAKJAT. ” 

    

PERAN 
HALAMAN 4 

  

BRIDGE-DRIVE KEDJU- 
».ARAAN 1952 
Bridge-drive jang diadakan. 

baru2 ini selain untuk meramai- 
kan perajaan lustrum ke:I dari 
€hung Luk Sheh  djuga untuk 
merebut kedjuaraan Jogja ta- 
hun 1952, Pengikut perlomhaan 
ini ada 30 orang akan berlang- 
sung 7 djam lamanja. 

Jg) berhasil merebut hadiah ke 1 
berupa 2 vulpen "Parkette” ia- 
lah pasangan “nj. Karimunjnj. 

Houtman dengan mentjapat ni- 
lai achir sebesar 9.320. Hadiah 
ke:2 pada pasangan nj. Dr. Yap 
Kie Tiong/Tjo Kiem Han  de- 

ngan angka 4.090, dan hadiah 
ke:3 djatuh pada pasangan Tan 
Gie Hiap/Tan Giem Tjong. de- 
ngan angka 830, 

Dengan 'hasil perlombaan ta- 

di, maka pasangan nj. Karimuny 
nj. Dr. Yap Kie Tiong keluar 
sebagai djuara Jogja th. 1952. 
  

  

Universal). (Internasional 

Film spionage ini sedang di- 
putar di Soboharsono. Seorang 

djanda komandan kapal selam 

dituduh telah melakukan kedja- 
hatan jang merugikan pemerin- 

tah Amerika. Tuduhan dapat di- 
tangkis dengan keterangan se- 
orang dokter jang diserahi me- 

njelidikinja, Dalam film ini da- 
pat kita lihat propaganda Ame- 

rika tentang keunggulannja da- 

lam pemberantasan kedjahatan 
dan adilnja kedjaksaan Ameri- 

ka. Kisahnja setjara ringkas 
adalah sebagai berikut: Seorang 
djanda (Marta Toren). tertipu 

oleh seorang komandan U boot, 
hingga seorang dokter jang ke- 
namaan dapat ditjulik oleh ge- 
rombolan U boot tersebut. Oleh 

dikirimkan 

seorang dokter muda untuk me- 
njelidiki tempat kapal selam 

TP 

ngalami beberapa. avontuur 
achirnja kapal selam ,,U” da- 

pat ditenggelamkan dan kom- 

mand:nnja tertangkap, dan 
happy end. Film tersebut dida- 

hului dengan sebuah film me- 
ngenai kehidupan biruang jang 
baik dilihat oleh anak2. 

" 

Diminta dipertundjukkan | 

guna umum di Tjecho- | 
Slovakia, : 

Pirektur Perusahaan Film 
Negara ' Harjoto  menjatakan 

bahwa PLEN, "telah menerima | 
Suatu permintaan dari Kantor | 

Distribusi Film . Tjechoslovakia 

untuk dapat dipertundjukkannja 

fin Si Pintjang” (bikinan 

PEN.) dibioskop2 umum dise- 
luruh Tjechoslovakia: 

Sebagai diketahui film . tsb. 

telah dikirimkan oleh. PEN. 

ke Tjechoslovakia untuk di- 

ikutkan dalam Film Festival di 
Praha jang dimulai tanggal &. 

Djuli “ini. 2g 
Menurut Harjoto, haru2 - ini 

film Si, Pintj ng” telah diteri- 

ma baik oleh"badan penimbang 
Film: Festival tersebut untuk 
dapat ikut dalam: festival. Ant. 

SEPAK-BOLA : 

KES. CHUNG HUA 

FILM SI PINTJANG "| 

| Yan dan Wim Pie, 

Gie, Chairuddin, Liong How, Ti- | 

ong Tat, Siong Kwie, Bron- 
chorst, Machrum, Ka In, Keng 

Medan Kombinasi : Ong Yu 
Tek, Sem Kian, Taringan, Su- | 
leiman, Tk, Eftendi, Suparman, 

Salamun, Arifin,  Fidaus, Hu 

Kiang dan Umar K, -—-Ant. 
  

Perlombaan menembak : 

UNTUK MEREBUT KE- 
DJUARAAN DUNIA 

Djuga akan ditjoba 
perlombaan? bagi 

kaum wanita. 
Perlombaan? untuk kaum wa- 

nita akan dimasukkan djuga da- 
lam atjara perlombaan menem- 
bak untuk merebut kedjuaraan 
dunia-jang akan diadakan di- 
tahun 1954 sebagai suatu per- 
tjobaan, demikian “Reuter me- 
ngabarkan tentang kongres dari 
Internasional. Shooting Union jg 

diadakan di Oslo tg. 6/7. 
Tapi perlombaan2 

wanita itu tidak akan dihitung   DJAKARTA 

kombinasi dengan 6-2. 

Dalam debuutnja kes. Chung 

Hua. Djakarta telah memperoleh 
"hasil .jimg gemilang “dengan 

menggulingkan Medan Kombi- 

nasi dengan 6 — 2.   Kes. Chung Hua diperkuat de- 
ngan pemain2 Djakarta jang 
mempunjai nama” seperti Chai- 

Menggulingkan Med | 

sebagai kedjuaraan dunia. 
Kongres itu telah. memutus- 

kan djuga bahwa perlombaan2 
kedjuaraan dunia akan diada- 
kan setiap 4 tahun sekali, di- 
mulai dari tahun 1954 jang akan 
datang. Perlombaan kedjuaraan 
itu tidak akan diadakan ber- 
samaan dengan tahun Olympia- 
de. Dinegara mana perlombaan 

kedjuaraan dunia tahun 1954   
ruddin, Tuyl van Boellard, Mac- 

hrum. 
Mutu permainan Liong How 

CS., ditilik dari sudut tehnis mau 

pun routine ataupun pengalam- 
Lan djauh Jebih baik dari pada 
Medan Kombinasi. Dengan per- 

mainan terbuka dan pas2 pan- 
|djang diseling dengan permain- | 
|gn2 pendek dan serangan2 jang | 
|diatur via sajap kanan Wim | 
(Pie, Chung Hua dengan mudah | 
(melalui pertahanan Medan Kom- | 
' binasi, sehingga sebelum turun 

minum tuan rumah telah kebo- | 

| 

t 

bolan 3 — 0. | 
Pemain2 Medan Kambinasi | 

jang sebagian besar terdiri dari 
pemuda2 jang baru mempunjai | 

pengalaman ,,setahun djagung”.. 

dilapangan hidjau, sungguhpun | 
mempunjai semangat bertempur | 
(Lighting spirit jang bernjala - | 

njala, tetapi tampaknja tidak | 
berdaja untuk membendung se- | 
rangan2 pihak tamu. | 
Pasangan kedua “belah pihak | 

pada-hari itu adalah shb. : 
Chung Hua : Mo  Heng, Kok |   

  

Sidik Djojosukarto 
  

Kalau hanja tergantung 
PNI 

Pengangkatan duta2 besar di Moskow 
dan Peking sudah beres 

ETUA UMUM PNI Sidik Djojosukarto menerangkan, bahwa 
djika hanja tergantung pada PNI sadja, maka pengangka- 

tan duta? besar di Moskow dan Peking tentu sudah terlaksana. 
K 

Diterangkan selandjutnja bah- 
wa soal pengangkatan duta2 
besar di Moskow - dan Peking 

dimadjukan 

Menurut Sidik, ,,kesukaran2” 

kunja dasar reciprociteit, se- 

ada duta besar Sovjet, dan ini 

karena di Indonesia sangat se- 

dikit sekali orang2 Rusia. 

Pun bila duta besar Indonesia 

di Moskow ' nanti tidak mem- 

punjai kebebasan ' bergerak se- 

tjara luas, maka “ Pemerintah   Indonesia dapat memakai hak 
reciprociteit untuk - membatasi 

keluasan bergerak bagi duta 

besar Rusia di Djakarta. 

Menurut Sidik, andaikata -ke- 

beratan. terhadap adanja duta 
besar Sovjet di Djakarta itu 

ditudjukan pada PKI, jg dalam 
hal ini lalu - mendjadi object, 

maka Sidik berpendapat bahwa 
dalam negara - demokrasi dan 
negara hukum Seperti Indonesia, 

tiap2 partai politik bebas dalam 
gerak-geriknja asal tidak ber-   diadakan pilihan kepala desa: tentangan dengan peraturan hu- 
kum jang ada. — Ant. 

  

Rp. 8.— 

menemui kegagalan. 

Kabarnja Dewan Pemerintah 
Kotabesar Surakarta tidak da- 
pat mengizinkan (? red.) per- 
mintaan tanah bekas Keweda- 
nan Kota jang diminta. oleh 

(K.T.T., dengan alasan, bahwa 
tanah tsb. diperuntukkan pendi- 
rian perumahan dinas  (pega- 
wai). 

Dalam pada itu menjetudjui 
gedung K,T.T. itu didirikan di- 
bekas Kantor-pos jg. dihantjur- 
kan pada clash. kedua. Akan 
tetapi berkenaan dengan akan 
adanja perluasan K.T.T. sebagai 
direntjanakan, untuk  didjadi- 
kan satu dengan Kantorpos, ti- 
dak mungkin, dan perlu mendi- 
rikan gedung tersendiri. 
Permintaan tanah bekas Ke- 

wedanan itu berdasarkan djuga 
atas factor2 technis, dengan Je- 
taknja kabel dibawah tanah jg 
membudjur  disepandjang dja- 
lan besar. Karena  pembong- 
karan kabel untuk dipindahkan 
jang sangat banjak . memakan 
ongkos dan waktu, tak dapat 

  
  dihindarkan, kalau gedung KT,   

calat2 

Tanah untuk kantor telpon 
.. gagal? 
Dari pembantu sendiri 

ENJAMBUNG berita tentang akan  didirikannja Kantor 
Telepon dan Telegrap jang modern di Surakarta dengan 

rentjana beaja Rp. 3.— djuta (dengan segala perlengkapannja 
djuta), lebih landjut didapat kabar, bahwa usaha dari 

K.T.T. untuk mendapatkan tanah guna pendirian gedung tsb. 

T. tak dapat didirikan ditanah 
tersebut. 

Kegagalan soal tanah, 
berarti pentjabutan 

rentjana beaja selu- 
ruhnja, 

Didapat keterangan lebih lan- 
djut, bilamana soal tanah untuk 

pendirian gedung K.T.T. tsb. ti- 
dak lekas dapat diselesaikan, 
besar kemungkinannja rentjana 
beaja seluruhnja untuk mendi- : 
rikan gedung dan memperleng- 
kapi 'kota Surakarta dengan 

telepon vol. automaat” 
akan ditarik kembali dan ke- 
sempatan itu akan. diberikan” 

pada Kota lain, Karena pendi- 
rian Pusat K.T.T. supaja  ge- 
dung itu dalam tahun ini djuga 
sudah bisa dimulai. 

Sampai berita ini ditulis  fi- 
hak K.T.T, masih terus berusaha 
agar kesulitan2 mengenai tanah 
itu dapat diselesaikan dan se- 
mentara itu kebidjaksanaan dari 

itu dalam waktu singkat akan 
“kedalam kabinet.» 

jang akan timbul, karena berla- | 

hingga djuga di Djakarta akan , 

tidak perlu dibesar2kan, djustru | 

| (. RADIO 
f3 “JOGJAKARTA. 
8 SELASA 8 DJULI 1952 

| Gelomb.: 42,25 59,2 dan 1224 m. 
| 1215 

| 17.00 

  

Ujon2 siang 
Gending kanak2 'oleh 
SR Wilosoprodjo 
Pengumuman dan Warta 

kota 

Santapan “djiwa untuk 
Angkatan Perang : 
Tentang buku 
Taman Pemuda oleh IPPI 

Jogjakarta " 
19.15 Ruangan Kesusasteraan 

/20.15 Puspa Suara oleh O.K. 
| Tjahja Muda 

21.15. Obrolan Pak Besut 
21.30 Konsert malam 
22.15 Hiburan malam. 

SURAKARTA. 
Gelombang 909-130 m. 

12.45 Lagu2 Tionghoa modern 
13.45 OLX. Sederhana 
17.00 Taman kanak2 

17.45 Rajuan puteri 
18.15 Dongengan anak 

Katholik 

Irama Tanah-Air 

Paduan suara 
Langendrijan . 

11730 

"TAB 

118.15 
148.30 

13.30 
20.30 
21.15 

t 

| 

| 
| 

| 2. mu ukur SMP kar. Prof, S. 

diadakan, akan ditentukan da- 
(lam kongres - jang akan diada- 
kan di Helsinki pada tg. 23 

Djuli jang akan datang. — Ant. 

  

Film Malaja 

»KEMBAR" 
benar 

GEMPAR 

di LUXOR 

Mariam dil. 

17 th.   90 -8.   
  

  

Harga buku? jang berikut di- 
| tarunkan mulai 1 DJULI 1952. 

| 41. Aldjabar SMP kar. Prof S.M. 
Abidin, djilid I Rp. 3,—- djilid 
II Rp. 3,—, djilid III Rp. 3,—. 

M. Abidin, djilid I Rp. 3,—, 
djiid II Rp. 3,50, djilid- III 
NO 

| 3. Aldjabar SMA kar. Prof, S.M. 
Abidin, djilid TI Rp. 3,50, djifid 
II. Rp. 4, , 

. Mekanika SMA dan Sek. Teh- 
nik Pertama, kar. B.S. -Anwir 
dan. S.B. Latif, berkulit ti- 
pis Rp. 5,50, berkulit tebal 

  

wa
n 

Rp. 8,— 
5.1lmu  tanam-tanaman - Sek. 
Rakjat kar, 'Nany Anwir 
Rp. 215 F 

wir. dan- Prof... SM. 

RO — : 
7.500 Resep? Populer disusun 

Oleh Ahli pharmacie S.B. Ab- 
bas Rp. 12,50. 
Kamus Inggris — Indonesia 
kar. S.Z. Muchtar Rp. 4,— 

:9.Umu Alam Sek. Rakjat kar. 
P. Esma Rp. .3,— 

Ongkos kirim 1075, sekurang - 
kurangnja Rp. 1,— 

»Menara Pengetahuan” 

  
3 

Jogjakarta: Pakuningratan- 71 

(Djakarta : Djalan Bafadel 10. 
82 —T 
  

  

| 
utk kaum 

an 

| 
| 

  

  

starring 

“Macdonald CAREY 
Marta TOREN “ 

Robert DOUGLAS 
A UNIVERSAL INTERNATION-« " 

   
"Tung 

M. M. Hadiprabowo: AZAS? p 
Ketan Ke abon 
Moh. Sadli dan Sufaat: ILMU 
djilid- TI, 

6 s sjahkan oleh Kementerian P.P 

Sunarno 

S. Surjotjaroko dan 

Suap Pe Ia 

Alibasjah 231 

Pesanan harus disertai wang 

10”o, sedikitnja 15 sen, 

84-7. Bausasran Ta 

   
     

   

    

     

PERSEDIAAN KITAB2 UNTUK SMA 

Sunarno: ILMU UKUR RUANG, djilid I, telah di- 

Moh. Sjahlan: PERMULAAN PELADJARAN IL- 
MU MELUKIS, Penerbit Kementerian P.P. dan K. 

KITAB? JANG MASIH DALAM PERTJETAKAN. 
««. “ILMU UKUR RUANG, djilid II 

Kare aa ILMU BUMI EKONOMI SOSIAL 
KAMUS INDONESIA - INGGERIS 
KAMUS PRANTIJIS - INDONESIA 

U. P. P. PRAPANCHA 

M A.A M 

PERTAMA 

Teks. 
INDONESIA. 

— 138 Tahun — 

——009— 

BEKAM 0 
LUAR BIASA! 
Pengedjaran si- 

sa kapal selam 
ME poboot. 21841 

Ta MOMOK 
jg. berkeliaran 
di Semodra 
Atlantic. 

88-T. 

KONOMI, 

UKUR MELUKIS, 

4,50 KI AN UI NAN anti » 

jeda Rea pen 7,80 

EA 

harganja ditambah ongkos 

man 9 Jogjakarta. 

  

LEKAS beli : 

IMEXI - 
masih sedia: VICTORIA speda 
spiedometer. 

Djokja — Solo 
Djokja — Wonosari   

  

  

. Umu-alam SMP kar, B.S. An- | 
Abidin | 

djiid IL Rp. 94, “djila IT ! 

  

  

JANG LAMA DITUNGGU. SEKARANG DATANG : 
SIMPLEX — Neo: model DAMES 

Compleet dgn. REMTROMMEL dan Kettingkast origineel, 
persediaan tinggal sedikit. NI 

dengan naik VICTORIA ongkos: 
Djokja — Kaliurang pulang 

TUGU Kidul 29 
Telp. 600 

bermotor warna? kleur dan 

pergi bp 120 

2 » 2— 
» 1.200.   

  

  

  

  

83 -T7 TIDAK ADA JANG MELAWAN MURAHNJA 

Philips Ch lips Changer DITJARI: 
Me Gta Seorang tuk - € x strik 2 g guru untuk me (Gramapon — buat ngadjar: HUKUM / EKO- 

10 plaat NOMI di S.M.A. bag. C. 
3 SPEAD Pelamaran pagi dj. 9-11 

UITVOERINGC LUX di Bintaran wetan 11. 

DJARUM SAFIER 

Persediaan terbatas. 

at 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

TO -T. 
  

SENDJATA HIDUP !! 
Kirim wesel Rp.2-—, dapat les 

pertjohaan schrifteliike cursus : 

at Ae PR 
Sekolah “ Mendjahit 

hgn. Tailor — djl. Alhambra 67 
87-17 Djakarta 

Siku DA 
BUKU NJANJIAN 

. Pak/Bu Sumarno: Do —1 

. Bu Sud: Ketilang 
. Madong Loebis: 

  
  

  

Ibu Munah: 

R.C. Hardjosoebrata: Ajo 
- da Kacha: Mari Bermain 
. Soekidjo / Situmorang: Ber 

inan untuk SR/SGA/SG 

S
P
A
N
 

Pesanan tambah ongkos kirim 1075 sedikitnja Rp. 1,— 1 

- Toko Buku ,,K. R"' 

TH, PHIL 

Indonesia " 

Taman Kesuma I » 
Taman. Kesuma II - 

Dari anak untuk anak I 
Dari anak untuk anak II 1 

  

  

  

K eperl uan 

Rumah Tangga Modern 
|K KIPAS ANGIN LISTRIK 

| Besar dan Ketjil 
!K STRIKAAN LISTRIK 
(Kk KOMFOOR LUAR 
KL. NEGERI 

Besar dan Ketjil 
GRAMOFOON LISTRIK 16 

| PLATEN en 

1GANBARP” 80.0, NB: 

mo Ata 1 YOKO ,, . 

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

meta semena   

(PERMAINAN : 
Re —2 Mi —3 

pada Nembang dj. I ,, 

main (buku Perma-. 

B) » 

Tugu 42, Telp. 901 
Jogjakarta. 

  

! i Ana 

| Prince Paris   160i MATJAM KEADJAIBAN!!! 

Sim PILIPINA — terbaru — Bitjara dgn bhs. INDONESIA. 

Mulai sekarang sudah dapat disaksikan film pendahuluannja. SEGERA diputar di REX. 

  

Rp. 1250 Is 

  
  

  
  

PEP. 51-6-195-8 PA 

(Ebi . 

   

  

Ukuran betar 

Tube keluarga   Dewan Pemerintah sedang di- 
tunggu, 

IRIUM, (jap jang tertjatat sjah dari Pepsodent Ltd, 

      

    

   

  

  

  

-. saksikanlah sendiri hasil Pepsodent jang 
memberi rasa segar dan senang! Senjuman 
berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- 

bersih-rapi akan selalu menarik dan dikagumi. 
Saudara mengetahui rahasia rajuan senjuman, 
karena saudara mengetahui bahwa Pepsodent me- 
ngandung Irium. Irium, mudjarab terhadap segala 
selaput jang merusak gigi, adalah bahan terbaik guna. 

pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi 

  

    

   

        

    
    

    

   

        

   

jang berfacdah buat gigi putih, bersih dan rapi. 

  

Segarkanlah mulumu sebabis makan 

dengan Pepsodent, 

  

buatan UNILEVER 

Rea 

  

Typ ,KEDAULATAN RAKYAT" 1031 / MUA | 102, 

4 

KD BNN ABM Ta mena NA IK ASI UNA CAD UN TOL aa ea CN 
.
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