
. 

— kol), Felino ? 

    

  

      

   
   

  

'aire «pertama 
mendapat 

menit 
s 

    

    

si
 

    

gi & “maupun. dari. 
| Dalar perdjalanar" 

en Sukarno duduk di- 
nan Victoria @uirino, 

1 ena duduk disebe- | 
rin Ra Oak: mengendarai 

   

   

   
Pn Borobudur 

   

      

denga ng aambut oleh Re- 
iksz “pembesar si- | 

polisian, ser- 

    

an disini, bah- 
2 sekolah ba- 

ng djalan dide- 
. dlantara or ane 

   
   

ay of Philipine”, Le 
@Guirino, Merak Tr   

  

'| Bahrun, Overste Sarbini, tamu? | 
| lainnja diantaranja tamu2 dari. 

2 pahlawan Semaki nampak 

| hatannja telah 

'kundjungan kedua Kepala Ne- | 
Lgara djuga Ibu S.P. Paku Alam 

| w oho..   e tt kabar 
dapa pasti an keher 
18 Ae 1 , - » 24 

j Bbitasa. 

ida sore harinja Presiden” 
ia dan. Te. Na 

menudju ke|Sen i 

   

   

    ye Pena 
     

            

    
   

   

o meng- 

tokol 
AMaranga : 
do, dan beb: tnja dimu- | 
ri Djakarta. ra? Sudir- | 

-| 
sa 

perkenalkan diri d 

  

Lan Jaan 'misalnja Wali Kota 
"Mp. S. Purwokusumo, al. 

| Meneruskan ke Bali. 
- Hari ini “rombongan “tamu 

merata « OoL 

sa ini. mania Sta S.P. Pa- 
ku Alam, Wali Kota Mr. Ss 
Purwokusumo, Overste Moh. 

Toar negeri. 
Menjaksikan tari?an 
Djawa, “NX 

Pada waktu berziarah dima- 

wadjah Presiden Hlpidio @uiri- 
no agak, segar, rupa2-nja kese-: 

baik . kembali. 
Maka dengan demikian Kepala 
Negara Philipina ini pada ma- 
lam harinja dapat menghadliri / 

| resepsi: jang dilangsungkan di- 
pendopo Paku Alaman. 

Pada malam itu selain S. P. 
Paku am jang menjambut 

jang- duduknja samping, Presi- | 
den Sukarno. Kepada ' Presiden . 

  

Blpido @uirino dengan rombong- 
annja dihidangkan pertundjukan 
tari-tarian Djawa dan- pertun- j 
ajukan petilan. Harajuno Wi- 

“perbg. dikabarkan, bahwa be- 
berapa pembesar Jogja pada | 

' malam itu mengenakan pakai-. 

dahan ajam 10.30 menjaksikan | 
pameran batik, perak dan peker- | 
djaan kulit, djam 11.3 menudju. i 

ketjandi Prambanan. Sekira 
djani 13.30 tiba dilapangan Ma- 
guwo untuk melandjutkan per-/. 
Gjalananaja ke Bali, 

— Menurut. kalangan jang ber- 
sangkutan diterima keterangan, 
bila ada kesempatan para war- 
tawan Indonesia akan -diusaha- | 
kan untuk mengadakan konpe- 
rensi pers dengan para Warta- ! 

|tawan Pilipina bi yA djam 
San 9.30. 3 LN 

  
   

H A R 1 AR 
EH I BADAN PENERBIT , 

  

       

    

         

    
    

  

    

  

             
           

    

     

        

   

    

Kedua Kepa- 

la Neyara 

turun dari 

Convair ,,Ra- 

diawali” dan 

menghirup 

serta 

sakan 

Jogja, bekas 

pusat 

djuangan ke- 

merdekaan 

Indonesia. — 

(KR). 

  

     

  

        

      

    

          
             

                

|-ditanah air kita, demikia 
| Iemen, kepada »Antara”.. 

   

  

Didjaman Kakan s 
lum Kerang 

kuasai yiodal Pane ara 
'alat pemerintahan kolonial 
Maka itu, Menurut kal 
garena untuk bah 

   
   

  

    
      

      

  

Kanaan Pata : 
“Kalau di. Pena Amerika 

              

   
  

  

penjambut jang terdiri. 
pembesar2   

Panitya jang : 

: Sosrokusumo 

dari sdr. 

Yi na 
telah An Alan 

  
I Prosa Oui- 
| Tino. diantar 

“riksa $ Phaar 

Sam LAN 

matan. (RR). 

pala “ Nega- 
Phitipi- 

| na diterima | 
wati 

anian), Pringgokusumo. (Wakil Sekretaris Da- 1 
(Kepala Kantor - -Urusan Pegawai Da- 

gala Tatan, pen, lesaian. . 

  

. mendjadi 
: KPT. disamping tugasnja: se- | 

bagai Kepala. Djawatan Perbu- 

''selalu difikirkan, supaja penje- 

1 jang terbit tanggal 10 Djuii 52 

: 1 Menteri: Perburuhan sdr. 
djolalito- sselaku Kepala K.P.P. 

  

   

Si dapat disimpulkan, 

S: |funcionaris Pemerintah Pusat 

“Fiemikiarn: apabila interviuw ter: 
5 sebut mnjata - maka Pemerintah 

   

  

“apabila Wakil Kepala Daerah 

“| kepada Pemerintah Daerah be- 

. 'akibat2 kerugian? Pemerintah 

    
S 

Pethubungan antara neca2 | BRKENAAN asia Bekaralan di ngaratan Perburuhan | MN. 
ih Istimewa Jogjakarta, Sidang D.P.D. pada tanggal 122 tersebut dengan kepulauan | 52 telah memutuskan menjerahkan Kepada sebuah Indonesia diselenggarakan setja. 

Susanto (D.P.D. seksi Perbu- 

Pajukan oleh Menteri Perburuhan | 
atas persoon sdr. Pr odjolalito | 

Kepala K.P.P,. danj 

| ruhan Daerah Istimewa Jogja- 
"| karta. 

Panitya telah mentjari -pen: je | ! 
lesaian jang sekiranja dapat me- 
redakan Suasana perselisihan.t tsb 
oleh D.P:D. Seksi Perburuhan. | 

'Hesaiap. itu djuga djangan sam- 
Pp menjimpang dari azas mem- 
peroleh otonomi bagi Pemerin- 
tah Da “oleh sebab . 'itu 

1 “Perburuhan: atas 
erintah Daerah pernah 

pula mint: iketerangan kepada 
nteri sendiri tentang hal ini. 

| Sebelum kesimpulan jang di- 
il oleh « Panitya dari hasil 

Tantan diatas diadjukan ke- 
1 pada, D.P.D. untuk diambil su- 
-atu 'keputusa sebagai penje- 

| lesaian, tiba2 ' termuat. dalam | 

3 

  

   

   

    

      

  

     

  

    

    
      

  

   
   

  

   

  

   

   

  

   

    

   
    

   
   
       

     
   
   
    

   

   
   

  

     

     

     

  

   
    

   

  

    
     
       

    

   
    
   

    

   

   

    

       

    
   

  

: atu interviuw jang menegas- | 
an tindakan? definitief dari 

Pro- 

  

'dan K.P.T4 dan Wakil Kepala | 
erah Istimewa Jogjakarta jg 

“ditegaskan selaku funcionaris 
dari Pemerintah Pusat. 
“Dalam internieuw 

  

tersebut 
bahwa pe- 

njelesaian itu seolah2 dikerdja- 
"kan oleh funcionaris2 Pemerin- 
tah Pusat (Menteri Perburuhan 
Wakil Kepala Daerah selaku 

“dan sar. rodjolalito 
vala K.P. / dan KP, D. 

laku Ke- 
- Dengan 

Daerah dalam artian termaktub 
dalam Undang? 22 tahun 1948. 
(DP. D. Coligial) telah ditinggal. 
ea walaupun “penjelesaian jang 
berdasarkan mutasi itu menga- 

| kibatkan gedeputeerdnja pega- 
'wai Pemerintah Daerah jg mau 
tidak mau mendjadi tanggung 
djawab DPD coligial. 
/ Jang sangat disesalkan jalah 

| usaha Menteri dengan menggu- 
nakan suatu” intimidasi, bahwa 

| tidak me enerir na beleidnja maka 
(PP. is K.P.T, akan diminta 
' kembali oleh Kementerian Per: 
buruhan, sedang sebenarnja pe- 
njarahan kedua Kantor tersebut 

lum pernah terdjadi. : 
Hal ini memberi kesan ' mem- 

“|perkosa Pemerintah Daerah Isti. 
| mewa Jogjakarta untuk meneri- 
ma sadja suatu mutasi dengan. 

aerah menampung pegawai Pes 
.marintah Daerah jang didesak   

    

  

s .nogara 
k ditengah? negara pro 

“dusen besar dan negara? konsi- | 

ra rapat dan pesat. 

Perhubungan dengan Amerika 
misalnja hanja diselenggarakan 
oleh beberapa perusahaan sadja, 

lagi pula “dikuasai oleh bangsa 

| asing antara lain perusahaan pe- 
Hajaran Belanda - “Norwegia, 3 | 
| perusahaan Amerika. dan 2 
| EN dari Inggris. # 

Hubungan pelajaran interin- | 

'sulir masih ' banjak diselengga- | 

rakan oleh. perusahaan KPM | 

dan beberapa perusahaan asing | 
lainnja. Menurut bahan2 resmi, 
.djumlah tonnage sebelum perang | 
'dari pelajaran interinsulair ada- | | 
Jah @jumlahnja hampir 1, 1 aju- | 
ta ton” 

“Dari djumlah ini, kira2 satu 

“Gjuta ton kepunjaan perusahaan 

Belanda termasuk KPM. plaire 
.nja terdiri tanker2: .minjak 

Kalangan tersebut. mener Tang. 

rintah- pernah mengirimkan pe-   
Djepang, tapi.dikatakan, usaha2 | 
ini, masih kurang  banjak dan 

kurang lantjar djalannja. 
Mangan pemerintah untuk 

gantikan KPM dalam hu- 

ana an pelajaran interinsulair jg 

semula direntjanakan dalam 10 
tahun, pun belum memperlihat- 
kan kemadjuan sama sekali, So- 
al pelajaran “adalah hanja sa- 
tu soal diantara berbagai soal 
meliputi lapangan perhubungan. 
“Gambaran jg sama dipelihat- 

kan pula dalam hubungan udara. 
Perusahaan penerbangan . GIA 
“belum dikatakan perusahaan pe- 

nerbangan nasional sepenuhnja. 
Perusahaan GIA ini, mendapat 

konsesi 30 tahun untuk menga- 

dakan .hubungan udara interin- 

sulair danmasih bekerdja sama 
dengan KLM, Disamping ini, hu- 
bungan udara djarak djauh “di- 
selenggarakan perusahaan | pe- 
rusahaan: asing seperti KLM, 
BOAC,: Perusahaan Perantjis, 

'tas Empire Airways. 
Malayan Airways, mengadakan 
perhubungan antara Semenan- 
djung Malaya dengan pulau Su- 
matera. Demikian Yantara lain 
Aan kalangan tersebut. 

“Tag | Ant. &, Rara 

e "3 g : 

dudukan kepada pegawai2 dari 
Kementerian Perburuhan. 
Maka dengan kedjadian tsb 

diatas, bukan berarti stimu- 
lance Gea otonomi penuh ke- 
pada. Pemerintah Daerah, tapi 
sedikit demi sedikit Pemerintah   apa janna Yna memberi ke- | 

dudukan jang tidak berdaja. De- 
mikian D.P.D. Seksi Perbu- 
ruhan, 

  

Kon. Batan satoh 

   
    

    

   

      

   

    

   

         

       

    

            
         

      

    

   
    

    

  

   

  

   
     

  

   
   
    

    
   

    

     
   
   

  

   
   

    

a
p
 

kan, tahun jang lampau, peme: | 

rutusan ke 'Djepang untuk mem- |, 
'peladjari soal2 pelajaran da 

dalam 'hubungan “ini, akan di- | 
mulai “pembelian kapal2 dari 

Por tegis dan perusahaan Guan 

Daerah ditempatkan kesuatu ke- | 

iga n penting 
an nasional 

NE petekn dinbak 1 jang kuat 

an? seksi perhubungan par- 

     

        

   
     

Westerling 
Dibitjarakan oleh Wi- 

  

M 

iantara PM Wilopo, Wk. 
awoto, Mentzr:2 LN 

Kehakiman 
kdjen Kem. 

PM 
Mukar- 

Lokman, 

  

     

    

       

    

itu te- 
lapo- 

ak resmi Gipertemuan 

Gibitjarakan tentang 
an dari: Mr. 

       
| merintah: Indonesia 

Han nga, bahwa 

ru meng 
| tan itu tidak 

1 Tapi Pemerintah indonesia akan 
terus “melakukan desakannja 
akan penjerahan  Westerling 
ini. : 

Sebagai diketahui Mr. Besar, 
baru? ini telah pergi ke Neder- 

|Jand untuk: mengurus bersama2 

dengan Kuasa Usaha Indonesia 
| di Nederland, soal tuntutan In- 
| donesia akan . penjerahan Wes- 
|terling, 'berhubung dengan ke- 
|diahatan2 jang telah dilakukan 

| bekas kapten tentera Belanda 
litu, terhadap rakjat Indonesia. 
| Dan Mr. Besar sudah tiba kem- 
“bali di “Djakarta. — Ant. 

perkemba- 
Snai soal tuntu-      

  

“. per- | 

mera-' 

udara | 

  

    

    

  

Dalam dan Luar Kota. 

LANGGANAN : 

Sebulan «on Rp3 LL 
PA Ma Na On 0. NO 

ADPERTENSIL: 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  mam 
TAHUN VII — NOMOR 166” 

KRISIS POLITIK MESIR: 
  

Saat Serkan Gea 

NESIA :— PHILIPINA 
Kulturi dan. pereko- 
nomian. 

Atas pertanjaan2, Mr. A. Ma- | 
ramis duta-besar Indonesia di 
Philipma  mehjatakan. “antara | 
lain sbb.: 

PERDJANDJIAN INDO. 

Per rdjandjian jang akan dapat 
diadakan lagi antara Indonesia 
dan Philipina ialah perdjandjian 
mengenai “kulturil 
nomian. 

dan pereko- 

Tentang apa jang telah dapat | 
di - expgrt oleh Philipina, Mara 
mis menjatakan belum tahu Ia : 

rena hasil industri Philipina buat | 
negerinja sendiri #mMasih belum | 
mentjukupi. 

Selandjutnja dengan ikutnja 
| Menteri Keuangan Philipina dlm ' 

| dikatakan oleh Maramis, bahwa | : 
hal ini ialah untuk menindjau | 

bagai PM, Sirry Pasha pernah | 

rombongan Presiden @uirino itu Is 

| kemungkinan? adanja perhubu- | 

topo,  Prawoto dan 

Mukarto. 

Pada tanggal 21-7 dikantor 

telah diadakan pertemuan | 

dan | 
Kehakiman . Mr. | 

“ Menurut keterangan dari -pi- | 

Besar, mengenai | 
el tuntutan penjerahan bekas | 

re “kepada Pe-1 
« Dan oleh | 

Poihak resmi stu-diterangkan se- | 

ada diperdapat.. | 

ngan perdagangan dehngaw In-! 
| kerdja sekuat tenaga untuk me- | donesia. TAN 

  

udan 
Suatu ' ,,inSiden” ketjil 

kemarin telah terdjadi ke 

Gedung Negara, jg hampir 

sadja menjebabkan ,,The 

first Lady of the Philipines” 

tidak djadi berangkat ke 

Borobudur. Soalnja hanja 

krupuk udang. Orang tidak 

akan mengira, bahwa The 

»tirst Lady of the Phili- 

pines” jang berkundjung 

di Jogjakarta itu, jaitu 

puteri Presiden ' @uifino 
»Vicky” sangat gemar akan 

krupuk udang made in In- 
donesia. Rupanja ditempat2 
jang telah dikundjunginja, 

, Vicky” pernah disuguh 

krupuk udang jang ternjata 

sangat digemari. Demikian 

gemarnja, sehingga kemarin 

membikin posing para pe- 
njambut. Duduk perkaranja 
.demikian. Waktu saatnja 
sudah tiba daa ',Vieky” di-- 
“minta -supaja bersiap2 “be p 
rangkat ke Borobudur, tamu 
puteri ini tidak lantas me- 
menuhi adjakan itu, “tapi 
mengadjukan ,,sjatat”, jaitu 

tidak akan berangkat sebe- 
lum diberi krupuk 
udang pada sa'at itu djuga. 

Terpaksa jang berwadjib . 
sutusan'- membeli apa: jang 

dituntut oleh ,,Vicky” itu. 
Kira2 10 menit kemudian 
setelah dapat krupuk udang 
baru adjakan itu dipenuhi 
olehnja. 

Djuga perlu. diketahui, 
bahwa dalam perdjalanannja 

“dari Maguwo ke Gedung 
Negara Vicky telah minta 
turun di Malioboro karena 
ingin beli. krupuk “udang,   tapi tidak dituruti. 

wara 

" Vicky dan krupuk — 

remeh sadja, jaitu perkara |! 

  

  

  

f 

hak gerombolan dilakukan dju- 
ga pemungutan padjak dari pen 
duduk, hal mana sangat mene-. 
kan kehidupan rakjat. ' 

Mengenai perkempangan2 di- 
lapangan perekonomian dikata- 
kannja, bahwa dalam hal 'ini 
dialami berbagai kesulitan, an- 
tara lain tidak adahja hubungan 
dengan luar daerah. #1 

Kapai2 KPM tidak perrah la- 
gi singgah disana, sedangkan 
Madjene hanja 2 atau 3 kali se- 

bulan, didatangi oleh kapal2 ke- 

Sulawesi Selatan. 

Dewasa ini sedang dipersiap- 
kan pembentukan sebuah  tja- 
bang dari Jajasan Kopra, oleh 
mana dikemudian hari pendju- 

alan kopra dapat berdjalan de- 
ngan baik dan kopra2 tidak 
akan djatuh lagi dalam tangan 
pedagang2 bangsa asing. 

Tentang kundjungan rombo- 
ngan Panglima Gatot Subroto 
ini dikabarkan seterusnja, bah- 
wa Sesudahnja di' Madjene' pa- 
da hari Kemis jl, terus diada- 
kan kundjungan pada rumah 
sakit Lepra, dalam manaskini 
sedang ditampung lebih kurang 
230 orang. 

Menurut kabar, dari orang2 

sekit jang dirawat disana, se- 
djumlah 20 orang telah sembuh 

sama sekali dan telah kembali 
kemasjarakat, Selain kundju- 
ngan kerumah sakit Lepra ini, 

| Panglima Gatot Subroto dan 

| Gubernur Sudiro telah menga- 
| sisi knihangns pula pada asra- 

    
yengdtaa nap 

vanKunsten an Watense happen”     

punjaan . perusahaan aneka 

Dalam hubungan ini oleh pi- | ma2 

  

' Keamanan di Sulawesi 
semakin baik 

5 Ketua dibeberapa tempat 

: JARTAWAN KAMK jang turut serta dalam rombongan 
panglima TT VI kol. Gatot Subroto serta gupernur Sula- 

wesi Sudiro, dalam perdjalanan inspeksi ke Madjene dan Sula- 
wesi tengah, mengabarkan, bahwa keamanan 
belakangan ini di Madjene, adalah baik, ketjuali 
tempat diluar kota, dimaya masih dilakukan pentjulikan dan 
pembunuhan terhadap dirinja kepala? distrik. 

selama hari? 

- dibeberapa 

dan bangunan2 tentara 
serta polisi, sekolah2 dan  ru- 
mah sakit, demikian pula diada- 
kan ziarah kemakam pahlawan 
Galumlombok, kira2 11 km dari 
Madjene. 

Tempat- ini dianggap. berse- 
sdjarah Oleh karena disana te- 
lah djatuh lk. 700 korban aki- 

ngat genting. 

amelalui Radio Teheran, 

mna 

Sirry Pasha minta berhenti 
-Ditolek oleh radja Farouk 

njampaikan perinintaan be: henti dari kabinetnja, jang baru 

SPM: 

itu telah disiarkan radio Cairo, 
|jang ada dibawah pengawasan 
| pemerintah ., pada achir siaran 
t berita dengan tiada memberi i- 
(kan komentar: 

Sementara 

  

itu, war tawan 

'barkan, bahwa sampai kini be- 
|.lum dikeluarkannja alasan2 ig 

H besi mengapa PM Sirry Pa. 
| sha jang baru memegang dja- 
| batannja'selama 8 minggu itu, | 
| telah meletakkan djabatannja. 

| Ketika pengangkatannja se- 

| metjahkan kesulitan2 ekonomi 
| dan'keuangan Mesir dan “akan 
| imbntjarif pertolongan kepada 
(para ahli internasional. 

“Permintaan berhenti 
| ditolak. 

kemudian mengabar- 

| kan tentang keadaan pada hari 

| Senin kemarin," bahwa. radja 

| 
| 
| 

t 

Reuter 

| Farouk . telah menolak pfrnja- 
taan berhenti dari P. M.. Sirry 

| Pasha Ren 
|. Berita tersebut, 
| statement jang dikeluarkan oleh 
Hafes Afifi Pasha, kepala kabi- 
net radja, 

f jang lalu. Ant. Rtr. 

Pada hari Minggu itu, para | 
pegawai dari bis2' kota di Te- 
heran telah mogok. 

Berita AFP lebih 
wartakan,” bahwa 
Minggu pagi, telah terdjadi in- 
siden2 lagi antara polisi dan 
kaum demonstran didjalan2 be- 
sar kota Teheran. Beberapa 
rang mendapat luka2 dan se- 

djumlah orang lainnja ditang- 
kap oleh polisi. 

Sementara itu dikabarkan pu- 
la, bahwa demonstrasi2 pro- 
Mossadegh kini djuga sedang 
dilangsunnkan dikota Abadan, 
dimana keadaan dianggap sa- 

Keadaan bahaja 
sementara itu telah diumumkan 
pula didaerah minjak Kerman- 

shah di Iran Selatan. 

landjut me- 
pada . hari 

Seruan kepada rakjat 

Iran. 
Pemerintah P.M. Ghavam Sul- 

marin telah mengadakan seruan 
dalam 

mana didesak kepada rrakjat 
Iran supaja mereka tetap tenang 
dan djangan. sampai mau  di- 
hasut oleh 
kehilangan kepentingan2 mere- 
ka oleh berhentinja Mossadegh. 
Dalam siaran tersebut selan- 

djutnja dikemukakan, bahwa 
adalah atas kehendaknja sendi- 
ri bahwa Mossadegh telah mele- 
takkan djabatannja. 

Sementara itu perdana men- 
teri Ghavam Sultaneh setjara 
sistematis sedang membersih-   

bat aksi Westerling. di Sulawesi. 
Selatan, Dalam hubungan ini 

menurut wartawan kami, oleh 
Panglima Gatot Subroto dimak- 
sudkan untuk memperbaiki. ma- 
kam tersebut hingga benar2 me- 

rupakan suatu 'Taman Pahla- 
wan. — (R.M.), 

kan pemerintahannja dari. se- 
mua pegawai jang dahulu di- 
angkat oleh bekas perdana men- 
teri Mossadegh. 'Tindakan2 ini 
ditudjukan terhadap semua pem 
besar tinggi Iran jang termasuk 
dalam Front Nasional. — Ant.- 

AFP. 

Mossadegh sanggup 
djadi P.M, lagi? 

Bertentangan dengan berita2 
jang telah disiarkan, menurut 
delegasi jg terdiri dari 5 orang 
dari Front Nasional, jang me-   ngundjungi Mossadegh pada 

Panitia 17 Agustus Pusat 
— dibentuk 

Diketuai oleh direktur kabinet Presiden 

Berhubung dengan akan datangnja 
Proklamasi Kemerdekaan jang ke-1, 

hari alang tahun 
maka direktur kabinet 

telah mengumumkan, bahwa dengan surat keputusan Presiden 
tanggal 19/7 no. 133, telah dibentuk Panitia Pusat. Peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan tetap. Anggauta2 

semua sekdjen dari kementerian2, 
kabinet Presiden sendiri. 

“ Tugas kewadjibannja, ialah mengatur 

ini terdiri atas 

sedang ketuanja direktur 

dan - memutuskan 

segala sesuatu jang bersangkutan dengan penjelenggaraan hari 

ulang tahun prokfhmasi 17/8 1945 setjara centraal. 
Panitia ini dibantu oleh panitia penjelenggara jang dibuat 

ditiap2 daerah, jang terdiri dari Wakil? Pemerintah dan organi- 
sasi rakjat, 

Achirnja pengumuman itu menjatakan, bahwa susunan 
» 

panitia penjelenggara akan diumumkan nama@nja lebih Tn 
- (RD). 

pada malam Senin | 

orang2 jang telah | 

berdasarkan | 

kekassar” — 

Selandjutnja dikabarkan, be- | 
rita tentang 'berhentinja P. M. | 

BBC di Timur- Tengah menga- | 

menjatakan, bahwa ja akan be- | 

berusia 3 minggu itu, dan jang bersifat non party. 

Radja Farouk telah mener ma baik 
Sirry Pasha itu, demikian diumumkan di Alexandria. 

permintaan berhenti 

| 

: 
| M. SIRRY PASHA, pada hari Minggu jang lalu, telah me- 
| 
| 

| 

| 

| JANG MASUK DAN 
|. KELUAR INDONESIA 

Menurut angka2 dari djawatan 
| transmigrasi pusat, djumlah 
orang jang keluar dari Indonesia 
dalam triwulan pertama tahun 
ini, ada 16.996 orang terb: vgi 
dalam 9 golongan bangsa, NN 
Indonesia, 3278, Belanda 613 
Inggeris 487, Amerika 476, Bro- 
pa lainnja 240, Tionghoa 5415, 

| Arab 131, India 693 dan Timur 
asing 141. 

Jang masuk dalam waktu tsb 
ada (asing) 15336 orang. — Ant, 

  

| "RA'JAT BERDJUANG," 
TIDAK TERBIT 

Harian ,,Rakjat Ber djuang” 
sedjak 16 Djuli jang lalu hingga 
hari ini tidak terbit. 
» Sebabnja karena belum sang- 

| gup melunasi pembajarannja ke- 
pada ,,Celebes Drukkerij” 
pengasuhnja sedang 

:'Pihak 
mengada- 

|kan usaha, agar harian itu da- 

|santara” 

Hem ea 

pat terbit kembali. 
Seperti diketahui harian ,,Nu- 

beberapa waktu djuga 
Gjatuh palit karena soal perm- 
bajaran kepada ,,Drukkerij Ma- 

Ant.. 

. kont Nasional Iran serukan 
pemogokari umum 

Rakjat djangan mau dihasut, kata P. M. 
Ghavam Sultaneh 

RONT NASIONAL IKAN, hari Ming 
tahkan 2 suatu pemogokan umum 

sebagai protes te Lap berhentinja perdana 

ix mad Mossadegh............ 

2 

hari Minggu jl, telah memerin- 

segera dilakukan 
menteri Moham- 

Laga ear 

hari Senin pagi kemarin, Mos- 

RT LD SALA Dash AS 

| sadegh kini bersedia memangku 

|rintah jang baru, 

taneh pada malam Minggu ke- | 

| sementara 
| memangku djabatan ps. Dokter 

  

kembali djabatannja sebagai 
| PM. 

Selandjutnja delegasi tersebut 

mengumumkan maksudnja, hen- 

dak mengadjukan petisi kepada 

Shah, memprotes usaha2 peme- 

untuk mem- 
bubarkan demonstrasi pro Mos- 

Sadegh diseluruh negara. 
Ant. - AFP, 

Ghavam minta kekuasaan 

untuk bubarkan parlemen. 
Kalangan wartawan di Tehe- 

ran, sementara itu menjatakan, 
bahwa Moch. Ghavam Sultaneh 
telah menawarkan perletakan 
djahatan kepada Sjah Iran pada 
malam Senin jl, tetapi,” oleh 
Shah, dia diminta Supaja tetap 
memegang djabatannja. 

Selandjutnja P.M. telah me- 
minta kekuasaan untuk membu. 
barkan parlemen, karena golo- 
ngan Opposisi jang berdjumlah 
besar akan merintangi diterima- 
nja rentjana undang2 jang pen- 
ting jang tidak lama laki akan 
dimadjukan Olehnja. — BBC. 

  

BERITA PP & K 
Kementerian PP & K bagian 

Penerangan mengumumkan, 
bahwa Lie Giok Tjiang arts. ps. 
Dokter pada Bagian Ilmu  Be- 
dah dari. Fakulteit Kedokteran 
Universiteit Indonesia “di Dja- 
karta, terhitung mulai tanggal 
1 April 1952, menurut surat 
putusan Menteri PP & K untuk 

ditetapkan untuk 

kl. I pada Bagian Ilmu Bedah 
dari Fakulteit Kedoteran Uni- 
versiteit tersebut diatas. 

Selandjutnja Drs. 
Prawironegoro, Presiden Direk- 
tur Perusahaan Negara Centrai 
Trading-Comp. Ltd: terhitung 
dari tanggal 1 April 1952 di- 
angkat mendjadi guru kelas T 
SMA, serta diserahi pimpinan 
SMA. C di Surakarta. — Ant. 

  
  

  

x Dikalangan Maguwo kema- 
rin: Seorang jg berpakaian putih 

dan bertopi Panama putih, nam- 
pak diambang pintu convair Ra- 

djawali. Segera terdengar suara 
KLIK KLIK KLIK: 
orang wartawan potret senjum- 
puas. Pikir mereka: Sudah kena 
ini, Gutwrino, 

Kamudian beberapa orang ke- 

Inar dari pesawat tervang. Achir 
nja keluar pula Pres. Republik 
Indonesia Ir. Dr. Sukarno dida- 

hului oleh seorang. jg ber: 
pakaian putih bertopi Panama, 

putih. Orang jang serba putih 
inilah Presiden @Guirimo, dan Ti- 

mad belas orang wartawan po- 

trel kembali KLIK KLIK KK.   

Maladi : 

(lima belas . 

    
    
   
   
   
   

    

Dede ya ts



      
   

  

    

  

   
     

  

Bea d a ' 
ibentuk wae r melia    

        

3 — ' malu Mak ERP 
di kelas lama 5 

b: — penerangan mela 
ikan beladjar 

   

    

tentu ada j 
2.0. fa jang te 

PanURNdBBYA 1 n 

“langit 1 tahun ada jan t 
Maka akibat darip: stiwa 
ini ialah, bahw wa anak Jalu me 

“tjari sekolah lain atau menif ar 
| pekerdjaan dikantor. 1 aa 

Tetapi” dua dja r 
bawa kesulita: agi sir 

| sendri. Dalam - 5 aa itu F 
“guru (penfiidik) masih | 
P. menahan Pan Nai tidak 

Ldju itu dilingkungan seko Ih 
sendiri, dengan meng angk 

' rasa ,,nralu”. (Orang pa 2 ui 
|adalah soal biasa!) | ja | 

bada. 
alus: Baen 

—' letak dalam penerang: 
|. mereka jang tidak 
"» tidak Julus, perlu Tadi 1 

| hatinja, didekati. Guru Lakon 

perlu lebih dalam menjelami dji- 
wa mereka jang hampir2 pura 
“asa, hingga malu untuk men 
angi dikelas lama. Ini bisa 8 

      

   

  

   

      

   
   

   
    
   

          

    
       
   

    

   
   

    

    

    

   

  

  

  

   
| perhubungan antara guru. u- 
. kanlah seperti didjaman Hindia 
' Belanda: guru Belanda ketika 

vaknja dan pada achir bulan 
menerima gadji, dianggap sele- 
“sai pekerdjaan' dan tugasnja. 
Hubungan jang rapat, sama se- 
kali tidak ada. Itu dapat dimak- 

imi, Memang tuntutan masja- 

      

      
   

    

  

    
   
   

    

   

kump lan, bangsa, ataupun pe 

: "sekian » soal malu" itu. 

soal ini, 
. 'kakan satu tjonto, “Seorang ma- 

    

Gjalankan dan ditjapai, Kalan ke 

| itu .asal sudah memompakan | 

“kat, ilmu insinjurnja tidak bisa   

  

    

  

   
   
   
   
   
      

    
   

  

     
   

    

    
   

  

    

  

rakatnja lain dengan : as. 
kat.kita. Dasar pendidikar Gan | 
pengadjaran djauh berbeda. | 

Tapi, kalau kita sekarang se- | 
ring mendengar, bahwa sekolah | 
dak bisa lepas dari masjara- 

- kat, maka soalnja tidak terbatas 
Ta | kepada apa jang dilukiskan di- 4 

: — Boleh diibaratkan: guru 
dan : murid harus saling mengar- 

i akan memudahkan djuga | 
erangan2 kepada mereka 3 | 
pir putus asa, dan tidak su 
,Goubleren”, karena malu | 

susul” oleh : anak2 jg: tadinjag. 
Guduk dikelas jang rendahan dax | 

  

- Bahan penerangan en: 'djurusan peladjaran. Sudah te- 

12 jang hampir putus asa |rang merugikan “diri sendiri, 

kalu itu bisa. anna t Ea bang, jang Naa se- 

   
   

         
   

  

    

  

    
   
   

          

: terus, | an ae me- 
ja a untuk selamanja. 2 Tg 

   berpo- 

u dalam tjorak ini 
stimulans atau pen- 

Y pir2 Merupakan 

rung Sa 
etap Ta dari ke- 
jang mengenai ke- | 

lalah tjambuk jg se- | 

  
juan. 

lihat dikalangan per- 

  

iri “0 orang seorang). 

MEMILIH DJURUSAN. 

SEBELUM . mengemukak an 
saja hendak mengemu- 

ihasiswa sudah beberapa bulan 
duduk. disalah satu fakultet di 
perguruan tinggi. Ia tidak ,,kra- 
san” emudian. pindah kelain 
|fakultet. Pun disini ia merasa | 

jeng kepalanja. Mau kembali 
atnja lama, tak mung: | 

tidak kekurangan | 
yakal”. Melontjat kelain Ta 

  
   

  

tet jang lain lagi! 2 

Ada lagi lain peristiwa, me- 
ngenai seorang jg memax ! tjer- $ 
das otaknja. Malah dalam per- 
guruan tinggi untuk insinjur 
mudah sadja ia merebut titelnja. 
Tapi serenta masuk kemasjira- 

ia pergunakan. Dia hanja bisa 
mendjad! pengadjar - mengenai 
ilmu Monte aldjabar, kimia. 

pertama djauh | bedanja 
seba: jang kedua, tapi mem- |. 

“ punjai dasarsjang satu. Orang 
pertama tidak sanggup atau ke- 
kurangan keuletan untuk me-' 
mahami mata -peladjaran jang 
diterimanja, hingga 'achirnja 
pindah2. .Tjonto ' kedua: otak" 
tjukup untuk mengolah ilmu. - 

| Persamaan pokok antara kedua 
| kedjadian itu ialah, bahwa ke- 
dua2nja tidak ada . penerangan 

| tentang melandjutkan beladjar. 
| Ini adalah akibat salah pilih 

  

  

   

    
   

  

   

      

    

  

   
    

penat adanja sekarang : 

- matera Utara di Medan dengan 

  

    

   

  

   
   
   

  

   

   
     

     

      

   
   
   
   
   

    

   

  

   
   

| Gjuta, djadi pertanjaan b 
betapakah uang itu akan digu 
nakan. Dalam hubungan ini ara 

  

, memperbaiki produksi “karet 

“pakan, bahwa dalam produksi 
karet rakjat selama ini bermain 
faktor? alat dan modal, Tiong- 

kredit jang diberikan “nanti Ke- 
pada produsen2 karet rakjat 

“oleh Jajasan Kredit Karet Rak- | 
“jat akan hanja. berupa uang 'be- 
laka, kalau tjara pemberian 
kredit dilakukan sedemikian, 
maka menurut pendapatnja tin- 
Gakan sebagai itu tidaklah akan 
'banjak menolong memperbaiki 
roduksi karet rakjat, sebab 
ang diperlukan “adalah La 

- apakah peme 
'menjediakan “ 

     
ah djuga Ata 

bagi kredit, 

  

      

   
   
   

  

    

Kredit Karet Rakj at nanti. Di- 
peringatkannja pt NA mo- 

dal Tionghoa jang b 1 : 
   

    

         

  

    

  

 pangjar, djuga mengimp 
jang diperlukan ia 

    

    

              

    

  

    

   
     

   

      

f untuk uang bangga 
“kan oleh modal2 na 
AN karet dari rakj 

   

  

   

      

Tejosan “Kredit "Karet Rak: 
|itu nanti hendaklah disertak 
sekali dengan rantjangan jan 

Ag, kredit itwa)     
      

   

      

   

   

  

   
     

    

    
     

     

   

  

       
   

       

   

“13 
ke 

   
   
   

   
       

   
             

     
    
    

  

Beri 3 agar KE 
. itu bisa berupa shee seb 

. jang dihasilkan oleh kebun2 mi 

Akan tetapi untuk mendapat 
paberik2 itu perlulah pena : na aman 
modal jang besar djuga « 

| nja sa n Salem hubungan iri 

“nja kalau ada ooifas. meng dari 

todalnja. berupa alat, as 
laa sarat jang en 

'jasan Kredit Rakjat untuk Su- rang, tim 
man Iran na Gida- 

modal pertama sebanjak- Rp. 2 (ama 

  

peringatkannja, bahwa dalam |. Tae 

.rakjat orang tidak boleh melu- ' T. karet rakjat, tentu memerlu- 

jang diberikan “oleh -Jajasan . 

    

    

    

  
sa di 'Sutuntera — 

39 

        

      

  

negeri dengar Maak sa- 

2 jang 
namka modalnja guna ME   H djaminan dari pemerintah 

ia. Sebuah 'paberik jang 
(dapat menghasilkan sheet ber- 

'hoa, jang ditaksirnja sebesar | harga Rp. 400000-— sedang” 

. Rp. 50.000.000. —  Djadi, 'perta- |adanja 10 paberik sedemikian 
njaan djuga has Jaa apakah di Sumatera Utara akan dapat 

menghasilkan 15.000 ton karet 
dalam sebulan. 

 Achirnja diterangkan, bahwa | 
erna “Perkebunan Karet 
Rakjat Indonesia Sumatera U: ta. 
ra tanggal 20-7 ini akan menga- 

soal2 organisasi, djuga 'akari di- 
bitjarakan soal modal untuk 
produksi karet rakjat. —Ant. 0 

SURAKARTA 

HASIL PBH DIDAERAH2 
“JOGJA DAN SOLO 

, — Menurut ' laporan aari “Katitor 

Inspeksi “Pendidikan VJ jang 

  

      

Pb meliputi Jogjakarta 
hasil pembe- 

uta huruf jang dila- 
gga achir tahun 1951 

aerah 

Ir Surakarta, 
1 buta 

  

  

: ya , dinediapi Sair 
ta 1 dalam usaha terse-" 
h. soal. keuangan jang 

dk lantjar diberikannja. Diu- 
buruknja keadaan penghidu- 

an pe Sg tahun 2g ca 

  

  
r jang hendak menanamkan 5 : 

  

Y /MENJELIDIKI pe 
USAHAAN R. RAMI 

i dari ions Tech 
“Kssistance “Miksion” telah 

- di Delanggu. untuk me- 
nja penanaman ra- 

| pada pertenunannja 
(karung. 2 

  

          

1 seorang achli 
ami (rosella) dan. 

k karung di In- 

       onesi adalah ja di De- 
Henagu" "jang dimiliki oleh Mi-, 

na Voute & Co, naka sa- 

  

harapkan. Keladi jang di- 

He TP 

tuban tahun kursus diberikan 

ae itu y 
nere. Te 

'avonturier j 

Ht barang kodan. 

  

Apa 3 men- 

    

  

Haa 

    4. Tempo pun terbuang. 
ahal hal sematjam itu bim 

itjegah, kalau pada penu- | 

  

   

studi ' apa 
) ng tjotjok? ka- 

ka nsgsajvono, pela- 

1 paedi “ber djalan. 
Mendekai murid itu sungguh 

endjelasan untuk . 
  

terasa perlu diwaktu sekarang, 

"| karena 
| melondjak keperguruan tinggi |: 

»kalan ti- | | sadja, dengan tidak disertai per- 
p kanan | timbangan jg tumbuh dari pe- 

herangan2 tentang suratan ta- 
rgan: masing2. Maklum, tjap se- 

umnja “murid mau 

kolah tinggi amat mentarang 
dan menarik, tidak perduli bera- 
pa bulah seseorang pernah me- 

, ngindjak universitet dan berapa | 
dalam ilmu jang diselaminja. 

Pendidikan: diperguruan ting- 
gi sudah lain denga: pendidikan 
disekolah "landjutan. Kalau ke- 
hru2 memilih landjutan studi, 

akan tambal 

tinggi jg begitu dalam. batas2- 
nja.dan spesialisasinja ataupun 
tjara beladjarnja. Apa lagi, se- 

karang begitu banjak dan@begi- 
itu “giat didirikan Inna 
dengan tidak Na sedik 
nja djumlah gurtbesar jg su 
begitu banjak Bao Mana 
padahal mereka itu harus. dapat 
memusatkan seluruh djiwanja 
untuk - memperdalam matapela- 

'djaran jang ditang PE djawab- 
«kan atas dirinja. | an jg terlihat | 
dalam hal ini. ialah bajangan 
akan mmerosotkan pendidikan 

| nal demokrasi. PNI telah mene- 

“banjak djumlah | 
g tidak akan da-! . 

Da menjelarni didikan sekolah 

  

Ketua Umum PNI, Sidik Djo- 
josukarto, pada res epsi konpe- k”. 
rensi. PNI Sa imur pada 
malam ' Minggu jl. di Djem- 
ber telah Pa nbaa Nan jelasan ' 
tentang dasar politik PNI jang | 
marhaenistis, jaitu sacio-nasio- 

  

A3 ma dasar politik itu karena . 
. berdjuang didalum mas jat 

ng jang beragama. PNI me- ! 
ngakut pengaruh lahir jang | 
bersifat kebendaan, tetapi men- 
Gjundjung tinggi pula nilai2 ke- 
batinan dan ke Tuhanan. 

Selandjutnja ia, mendjelaskan 
pula statement PNT jang dike- 

3 luarkan baru2 ini re nge ra1 Ma- 
-Sal “keamanan: : 

Atjara terpenting daripada | 
konperensi tsb. jang diadakan 
pada tgl. 19 dan 20 Djuli ialah 
mengenai laporan tamman dan 
pemilihan pengurus “daerah ig. 
baru. Ant. 1 

  

  

  

ANGGARAN UBELANDJA 
| 450. Daerah23 otonoom 

Djawa Timur. 

Didapat kabar, bahwa angga- 
ran belandja untuk  daerah2 
'otonoom Djawa “Timur dalam. 
tahun ini direntjanakan Rp.170.. 

000.000,—: Pembesar2 Djawa 
Timur beranggapan, bahwa se- 

disetudjui oleh Pemerintah. 

Dari djumlah ini “fr digtina- 

kan untuk gadji. pegawai dan 
3h untuk bahan2. 
Berhubung 

ngunan lebih penting, maka 

djumlah untuk bahan2 ini djauh 
lebih besar dari pada tahun jl.   universitet.  Achirnja, nama 

universitet” akan 
  

(Ernindung hal. 4. “2 " 

    tademi 

” 

jang. lalu atas 

AAN seper- | 

Indonesia 
Tingkatannja semakin lebih tinggi 

CA KADEMI Perniagaan Indonesia jang didirikan 1, 

ha Kementerian? Perekonomian 

Dalam tahun 1951 belandja 
| direntjanakan Rp.120.000.000,— 
, dan disahkan . Rp.90.000.000,— 
: Ant, 

perniagaan : 
ka 

tahan 

dan 

PPK. bersama dgn VISI, OVEIP, Dewan Ekonomi, Bankiers- 

vereniging, maskapai? pelajaran, Asuradur? dan - Industriele 

untuk 
Bond, d lapuran tahunannja diterangkan, bahwa ongkos? 

Eta an Akademi ini dipikul sendiri oleh anggau- 

ta2 organisasi perdagangan dan lain-lain peminat, djadi tidak 

men t subsidi Pemerintah, sekalipun kerdja sama dengan 

Kementerian? jang bersangkutan dapat didjamin. 

TAI di Djakarta, walaupun 

“belum dapat menjamai School 
of Business Administration jang 
modern, tetapi berhubung dgn 

| deradjatnja para dosen dan ren- 

tjana peladjarannja jang »rak- 
tis, kini sudah lebih tinggi ting- ' 
katannja dari pada sekolah? se- 54 

Na ini. .di Asia. Bi 
Dalam menerima Sneldoban 

untuk API. maka selain pen- 
Lengan Sekolah Menengah Atas, 
tekanannja diletakkan atas sja- 
rat pengalaman dalam dunia 
perdagangan dan Retjatakan 

| dengan'pekerdjaan itu. 

Kini diberikan college 3 ma- 

K3 “3m seminggu, i ialah dalam mata 

mata peladjaran Ekonomi, 

sora? Perusahaan, Ekonomi Mo- 

ioter, Orga: i Administratif, 

| nesia, Belanda dan Inggeris. Pa- 

tian2 hari ke-83 saban ming- 
xy. disediakan beberapa w aktu 
'untuk tjeramah2 dari ahli2 da- 
|Jam praktek. 5 

Sekalipun sekarang sudah di- 
daftarkan 200 peladjar, kapasi- 

tet API. masih terbatas -ber- 

hubung 
dosen dan kekurangan tempat. 

Bulan September jang ikan 
datang, untuk" pertama “kali, 
“akan ditamatkan beberapa pela- 
cjar (Ik. 12) dan tahun berikut. 

djadi Ik. 40 orang. 
Sanerti diketahui, Pengurus 

kepala Direktorat Perdagangan 
Ian “Perindustrian dari 'Kemen- 

“& jam Perekonomian, — 2 

|dakan konperensi dimana selain Na diketuai. oleh Dr. Saroso, 

  

  

Ba awikaranaan mengunaju. 

Dg Delanggu. 
Jang mendapat kundjungan 

| pertama2, - 
rung jang berdjalan serba mo- 
dern dan dapat menghatsilkan 
karung 360 lembar tiap djar- 
nja. (Tetapi hatsil 360 lembar 

tiap. djam .itu pada. waktu ini 
Erdak Gitjapai oleh pabrik: ka- 
“yung Delanggu, karena £ Ik: 
duduk di bagian pemda ihan 
jang. .dilakukan -sedjak tanggal 

uli. hingga sekarang. belum 
berachir, mogok-duduk jang di- 
perintahkan Oleh ,,Sarbupri” 
tiap 4 djam “masih terus ber- 

W 

  

ngan pemogokan ini hatsil pa- 
br'k karung sangat banjak me- 

.krosot). 25 (Kor, 

PEMBENTUKAN PANI- 
TYA 17 AGUSTUS 

' Telah dfanpeipkan rapat 
antara Djawatan2 niveau kahu- 
paten, party2 dan organisasi? 
(untuk membentuk Panitya 17 
“Agustus. Dalam rapat tersebut 

Panitya telah dapat d' bentuk, 
jang susunannja  sbb.: Ketua. 
Salim  Hard'ohantoro Bupati,, 
ketua muda Kaolan Brotosiswo- 
jolMasjumi, penulis I I. Sudadi/ 
PKRI, penulis II Darwanto Ha- 
Memn ena Kempen. Keuas 

an 

    
  

nggauta2 terdiri dari 1. Su- 
dharno/SBG, 2. Sudjono/SBPU, 
3 bp dan 4 Tjahjo- 
no/Sebda,   

Ta 

Eko- : 

| weni dan O: ganisasi Perdaga- | 

ngan, Hukum Dagang, Pengeta- | S3 

. yan bahan2, dan bahasa2 Indo- 

djumlah ini akan- diduga men- | 

  

(adalah pabrik ka- 

langsung hingga” dewasa ini. De, 

“SUARA MASJARAKAT 
Mendjadi harian PNI? 

Penjelerggara hariag , 
Masjdrakat”, wartawan Sunar- 

-jo, telah meletakkan djabatan- 
nja. Berhentinja ini bersangkut 
paut dengan mpoperkannja ,Su- 
ara Masjarakat” “dari tangan 
Pemimpin Umum/Redaksi A. 
Djarhum kepada Dr. Ambio, 
anggota Dewan Partai PNI, pa- 
da tgl. 16/7 di Malang. 
“Sementara kaiangan disini, 
melihat kedjadian itu, sebagai 

“dah lama - untuk menerbitkan 
suatu harian di PAMA. Taupe — 
Ant. : 

ik 

Y 

dengan ' kekurangan | S5 

    

"Pada tan Psi 17 Djuli Presiden 
temen Indonesia. Gambar: Pem 

no sedang mengutjapkan pidato 
sang —— Kakan 

tidak2-nja Rp.150.000.000, akan | 

dengan pemba- . 

Suara | 

pelaksanaan niat PNI jang su-. 

MANA aa” 

HALAMAN 2 

  

| Jusuf Jusuf Wibisono : , 

  

man 

Tini Javasche Bank 
a otonomi seb 

“n 
ALAM komentarnja terhad 
Bank jang dikeluarkan beb 

Politik moniter harus tetap 
— ditangan Pemerintah 

bo.eh mempunjai 
esar-besarnja 
ap laporan tahunan De Javasche 
erapa hari jg Sekai: bekas Menteri 

Keuangan Jusuf Wibisono menjatakan, bahwa ia sama sekali 
tidak dapat menjetudjui dan me 

sche Bank: supaja dalam politik 
punjai tugas mengawasi sadja, 
'ngawasi sadja, maka De Java- 
menentukan politik moniter. 

F3 ndirian jang demikian itu | 

kata Wibisono, tidak akan bisa 
dipertahankan lagi sedjak tim- 
bulnj: “faham, bahwa “politik 
moniter itu adalah sebahagian 

dari politik kesedjahteraan dari 
an jang mempunjai tang- 

gung djawab dalam soal tadi. 
Ditanja, bagaimana pendapat- | 

nja mengenai perhubungan pe- 

merintah dan bank sirkulasi, se- 
| bagai jang dinjatakan dalam ia- 

poran De Javasche Bank tadi. 
Wibisono katakan, bahwa sebaik 

nja De Javasche Bank dalam 
poli tik moniternja, didudukkan 

dibawah pemerintah" (gesubordi- 

neerd) dengan tidak terlalu 
membatasi otonominja. Wibisono 
menjetudjui sekali kalau bank 
sinkulasi ini mempunjai otonomi 

jang sebesar - besarnja, akan te- 

| tapi, kata terachir (putusan) 

| mengenai politik  moniter tadi, 

tetap pada' tangan pemerintah. 
Kedudukan Direksi De 

0 Javasche Bank. 

Tentang keinginan “De Java- 

sche Bank seperti dalam Japo- 

rannja gadi, jaitu supaja De Ja- 

| yashe Bank berhak untuk me- 

| nolak permintaan kredit dari 

| pemerintah, itu dapat disetudjui 

| akan tetapi pengertian, bahwa 

| apabila pemerintah setap meng- 

| hendaki kredit itu, fihak direksi 

| De Javasche Bank harus memi- 

clih: diantara dua : jaitu tunduk 

| kepada kehendak pemerintah 

: (seluruh kabinet) atau meletak- 

| kan djabatannja. 
Tentang soal apakah bank 

sentral itu nanti mendjadi ban- 

kier dari bank2 sadja, atau ma- 

sih 'mempunjai sifat seperti se- 

karang ini, jakni mendjalankan 

djuga pekerdjaan seperti jang 

dilakukan oleh bank biasa (alge- 
meene bankzaken), dinjatakan 
bahwa untuk beberapa waktu 

sifat jang seperti.itu masih per- 

lu diadakan, selama bank2 nega- 
ra jang lain seperti Bank Nega- 
ra dan Bank Industri Negara: 

belum dapa mengoper pekerdja- 

pekerdja. tadr » 
Ada keberatan terhadap 

: rentjana Undang2. 

Dinjatakan « oleh Wibisono se- 
landjutnja,. bahwa: sebetulnja | 
rentjana UU jg akan mengatur | 
kedugukan baru dari De Java- | 
sche Bank jang. telah dibuat 

oleh Panitia Nasionalisasi sudah | 
disampaikan kepada Kem. Ke- 

uangan dalam kabinet Sukiman 

jang lalu, akan tetapi belum 
sempat untuk dibitjarakan kare- 

na djatuhnja Kabinet. Dalam 

"rentjana UU tadi, dalam garis 

  

    

  
| 

Ba 

l   
# 

  

@uirino berkundjung ke Par- 

andangan ketika Presiden @uiri- 
nja dihadapan para anggota 

snerima pendirian dari De Java- 
moniter, pemerintah hanja mem. 

karena dengan tugas jang me- 

sche Banklah nanti jang akan 

& 

besarnja memang dapat disetu- 

djui ketjuali mengenai beberapa 

hal jang penting, tetapi jang 
tidak fundamenteel. 

Terhadap -rentjana UU tadi 

masih diketahui lagi sikap dari 

pemerintah jang sekarang ini. 

Salah satu diantara keberatan2 

tadi, ialah adanja bentuk N.V. 

dari bank sirkulasi seperti Ned. 
Bank. Pemerintah Belanda (Ned 
Bank) memberikan alasan bhw 

bentuk N.V. itu tetap mendja- 

inin kebebasan sirkulasi bank 
terhadap pengaruh pemerintah 

dan djuga untuk memudahkan 
pemulihan sipat partikulir lagi 

dari bank tadi. Karena itu, ma- 
ka sudah terang alasan itu tidak 

bisa diterima karena bagi kita 

tehtunja sudah tidak ada mak- 
sud lagi untuk memulihkan ben- 
tuk partikulir tadi. Demikian 

achirnja Wibisono pada ,,Pedo- 
man”. 

RAPAT PLENO PB N.U. 
DI DJOMBANG 

P. B. Nahdatul Ulama akan 

mengadakan rapat pleno di 
Djombang pada tgl. 24 dan 25 

Djuli jang akan datang. 
Jang hendak dibitjarakan ter- 

utama soal pelaksanaan keluar- 
nja N. U. dari Masjumi. 

Seperti diketahui kongres N.U. 
di Palembang . baru2 ini telah 
menetapkan, .bahwa. keluarnja 
N.U. dari Masjumi itu dilak- 
sanakan dalam batas - waktu 
sampai achir Djuli ini. — Ant. 

  
! 

MEMPORTES 
Pidato Prof. Mr. 
Pringgodigdo. 

T, Sirahata dan 4. Motomura, 

keduanja dari perwakilan Dje- 

pang di Surabaja, sekonjong2 

meninggalkan ruangan, dimana | 

orang sedang mengadakan upa- 

tjara meresmikan penggabung- 

an Fakultet 
kepada Universitet $ tadiah Ma- 

da. Mereka meninggalkan ru- 

angan setelah beberapa 1enit | 
Porf, Mr. A.G,, Pringgodigdo 
Ga 'aikan tatanegar a di Dja 
wa pada masa pendudukan | 

Djepang. 
Pada hadirin menduga, bhw. 

perbuatan itu suatu protes ter- 
hadap: uraian Prof. Mr, AG. 
Pringgodigdo, jang dengan ber- 
dasarkan sedjarah dan keilmu- 

an mengupas ketatanegaraan | 

dimasa. Djepang itu. Ursiannja 
itu, menurut pendapat hadirim 

tsb. tidak ditambah 
komentar, melainkan “titik-be- 
ratnja terletak dibagian un- 
(dang-undang jang dikehiarkan 
oleh Pemerintah Balatentara 
Djepang, dan tidak menjing 
gung kekedjaman jang dilaku- 
kan oleh  Djepang pada masa 
tsb. itu. 

Belum dapat diter angkan, ba- 
gaimana kelapdjuian ' peristiwa 

ini. —Ant. 

BENGAWAN AKAN DI- 
BENDUNG 

Di Randublatung. 

Prof. Ir. Sutedjo dari Kemen- 
terian Pekerdjaan Umum serta 
Ir. Sumadio, Kepala Inspeksi 

A.G 

  

' Pekerdjaan Umum dan Sudjono, 

  

Kepala Djawatan Pengairan 
Djawa Timur, telah mengada- 
kan penindjauan kedaerah Be- 
ngawan Solo di Babad Laingan 
(Bodjonegoro). 
Sebagai kesannja dinjatakarn- 

nja bahwa pada. dua kemung- 
kinan untuk menghadapi benga- 
wan Solo itu, jaitu 1 (menahan 
bengawan Solo dekat Randu- 
blatung2) mendjalankan rentja- 
na pembedahan. jang sudah ter- 
kenal itu. : 

Untuk sementara waktu da- 
pat dikerdjakan penahanan itu, 
tetapi besar kemungxinan ke- 
dua matjam rentjana itu sama 

didjalankan. —Ant. 
  

Konperensi dagang Asia 
Tenggara di Tokio 
Indonesia akan diundang 

, ERHIMPUNAN Dagang Djepang akan mengundang Duta 
Besar Amerika dan semua wakil diplomatik negara? Asia 

Tenggara jang ada di Tokio utk menghadiri ,,konperensi dagang 
Asia Tenggara” jang akan dibuka pada tanggal 15 Agustus jg 
akan datang di Tokio. Merak 

 Tokio., 

Tanggal 15 Agustus jang akan 

datang itu adalah hari ulang 
tahun kelima Djepang membuka 
kembali perdagangannja dengan 
dunia Iuar sesudah perang. 

Menurut-berita U.P. itu, Duta 

Besar Amerika di Tokio Robert 
tg Murphy, Duta Besar India 
|K. Chettur, Kuasa Usaha Thai- 

: land Sanga  Nilkamhaeng dan 

|R. Sudjono, , Kepala Missi Indo- 
nesia” adalah termasuk diplo- 

mat2 jang akan diundang oleh 

Perhimpunan Dagang Djepang 

itu. 
Soal2 jang akan dibitjarakan 

ialah antara lain Program Pasal 
|Empat Truman, 'kerdja - sama 

|ekonomi- dengan negeri2 Asia 
| Tenggara dan Soal2 tehnis jang 
mengenai export mesin - mesin 

Djepang kenegeri - negeri di 
| Asia Tenggara. 

Pada konperensi itu Djepang 
akan diwakili oleh pembesar2 

Bank Djepang, Bank Pembangu- 
| nan 
Import dan bahan2 

| berkepentingan dengan perdaga- 

ingan. Demikian berita UP itu. 
| Tentang akan diundangnja 
| Mr. Sudjono sebagai ,,Kepala 

| Missi Indonesia” di Tokio, diper- 

oleh keterangan di Djakarta, 
bahwa semendjak Djepang telah 

. merdeka dan berdaulat kembali 

. maka Perutusan Indonesia di 
| Tokio tersebut jang ,,geaccre- 

| diteerd” kepada SCAP sudah hi- 
(lang statusnja dan Mr. Sudjono 
  

      

»" II WILAJAH DJAWA - TENGAH 
aan menang 

  

, Mengenai keuangan rapat me 

mutuskan akan memungut tiap 
pagawai. 51 nja dari gadjih po- 
kok pada penerimaan bulan ini, 
dari party2, organisasi2 dan 
usaha2 lain. — (Kor). 

SEMARANG an 

NONA BERNICE 
MONTSOMERY 

(0 Andjurkan giat mena- 
nam rani, 

Saudara2, tanah airmu jang 

kaja raja ini dan jang sebagian- 
nja masih terluang. dgn. iklim- 

Inja jang sangat tjotjok,- hen- 
daknja mendjadi perhatian sau- 

tanaman bahan2 pakaian, teru- 
tama. rami. Karena dengan ada- 

Inja tanaman rami jang tjukup 
dan jang mudah ditanam d'ne- 

| geri ini,” rakjat Indonesia tak 
: akan kuatir kekurangan fhahan 
| pakaian. Demikian Nona, Berni- 

hee Ma dari ECA “da- 
lam tjiffamahnja digedurig pa- 
pak baru2 ini jang dihadiri Wa- 
KH2 dari Djawatan Perindustri- 
m, Pertanian Rakjat, para wa- 
nita dan ' pengusaha2 diantara 

  
| Hardjodise#stro / PGRI, mana hadi TIGA Naenku Kitii 

aga IL Sumarno/SSKDN | : aa PA Ma 
diono dengan isteri. 

Selain pendjelasan dan pene-- 
rangan2 tentang pentingnja me- 

ngusahakan tanaman ,rami, en 

dara2 untuk ' diusahakan 'bagi | 

  

pun menundjukkan hasil2 bahan 

pakaian dari serat rami bikinan 
luar negeri jang kwalitetnja 
tinggi dan sangat kuat dan si- 
ngat tjotjok dipakai dinegeri jg 
jang hawanja panas. Kemudian | 

diputarkan film tentang usaha2 | 
produksi rami dari tanaman se- | 
hingga mendjadi bahan pakai- 

| nal di Djepang. 

Nona Bernice “ Montgomery 

15 hari, mengadakan penindjau- 
an2 didaerah Djawa Tengah un- 

tuk menindjau kemungkinan ta- 
nah2 jang kosong dapat dihi- 

djaukan dengan tanaman po- 
hon rami. £ 

Untuk Djawa Tengah tana- 

man rami seperti dimaksud di- 

atas belum ada sedang jang ada, 
ialah ,,boehmeri rmivea' sema- 

tjam pohon rami, jang sebagai 
pertjobaan telah ditanam seba- | 
njak 15.500 batang. — Ant. 

RP. 1.47,40 UNTUK P.M.I. 
“Dari hasil perlonibaan 

-dansa Djawa 'Tengah. 

Sedjumlah Rp.1.470,40 telah di- . 
| serahkan kepada Palang Merah 
Indonesia. Semarang untuk di- 
pergunakan seperlunja. 
Uang itu didapat dari satu pa- 

nitya jg mengusahakan perlom- 
baan dansa baru2 ini diseluruh 

  
  

Sa 

| 
| 

an dengan memakai alat2 masi- | | 

| tinggal di Semarang selama Lk. 

aa RR Pera mereka 

Djawa Tengah di Semarang, te- 

tapi sebagaimana dikabarkan 
perlombaan . itu gagal," karena 
diserbu oleh segolongan pemu- 
da jang tidak menjetudjuinja, 
— Ant. 

PEMBANGUNAN GE- 
DUNG PERTJETAKAN 

. UNIT 

Nigai biaja Rp. 1.200.000 | 
Dari pihak jang bersangkutan 

didapat keterangan ,bahwa ge- 
dung pertjetakan Unit di Sema- 
rang jang terletak didjalan Ta- 
wang dan kini sedang sibuk da- 
lam - pembangunanmnja, akan 
menelan biaja sebesar Rp. 
1.200.000—, Bila mungkin ge- 

| dung itu akan diresmikan ber- 
| dirinja pada tanggal 17-8 jang | 
'akan datang. 

Seperti diketahui pertjetakan 
Unit tersebut adalah suatu ren- 

Tjana jang akan berwudjud N.V. 

. dari pengusaha surat2” - kabar 
Suara Merdeka”, ,,/Tanah Air” 
dan Utusan Nasional” jg ter- 

| ost di Semarang. 

Patut dikabarkan bahwa per- 
tjetakan ' tersebut merupakan 

pertjetakan jang modern dan 
jang terbesar di Djawa Tengah. 
Ant, 

BOJOLALI 

LATIHAN KE 17 
DI BANJUDONO 

Dari Inspeksi Pendidikan Djas 
mani daerah Surakarta didapat 

  

t 
« 

   Ia bp aduk lx sana 

  

Djepang, Bank Export dan: 

lain jang 

| 

dikabarkan oleh U.P. dari 

pun sudah sedjak beberapa Ia- 

ma telah dipanggil kembali ke 
Djakarta dan kini diperbantukan | 

Kepada Kementerian Luar 

geri. Kepentingan2 Indonesia di 
Djepang kini untuk sementara : 

diurus oleh Moh. Sjarif jang ber 
pangkat counsellor, sehingga 

&- 

konperensi dagang tersebut di- 

atas, apabila dalam pada itu 

' onsol-djenderal Indonesia untuk 

Djepang belum djuga diangkat 

orangnja dan ia belum ada di- 

tempat djabatannja. 

Seperti diketahui Indonesia 
telah memutuskan untuk mem- 

buka konsulat-djenderal di To- 

kio, sedang pihak Djepang 

menghendaki, supaja diantara 

kedua negara diadakan perhu- 

bungan diplomatik bertingkay 

Kedutaan Besar. 

Selandjutnja dapat dikabar- 

kan, bahwa berita Sangyo Kei- 

zai, bahwa pada tanggal 18-7 

jang lalu pemerintah Djepang 

telah meluaskan pengertian pa- 

sal 14 Frisco dengan ,,bersedia 
membajar penggantian kerugian 

perang dengan barang djika 

perlu, selain pembajaran dengan 

djasa” telah menarik perhatian 

kkalangan2 pemerintah di Dja- 
karga. Kalangan2 jang mengeta- 

hui menerangkan, bahwa lapo- 
ran resmi mengenai hal tersebut 

diatas sedang ditunggu disini. — 
Ant. 

Nana 

kabar, bahwa guru2 Sekolah 
Rakjat diseluruh daerah Sura- 

han dalam Kursus Ulangan Pen- 
didikan djasmani ada enam rar 
tus enam puluh tudjuh orang 
laki2 dan 46 orang wanita. De- 
ngan demikian maka hingga ki- 

ni latihan KUDP bagi daerah 
| Surakarta telah diadakan 16 ka- 

li. Selandjutnja latihan jang ke 
17 diadakan di kawedanan Ba- 
njudono daerah  Bojolali pada 
tanggal 21 Djuli hingga tanggal 
1 Agustus jang akan datang. 

TJILATJAP 
WK. PALANG MERAH 

INTERNASIONAL 
Tindjau Djawa-Tengat. 

Jean F. Munier wakil dari Ko- 
mite Palang Merah Internasio- 

nal di Indonesia kini ada di Dja- 
wa-Tengah untuk mengadakan 

penindjauan sampai tanggal 
31-7.jang akan datang atas 
usaha2 sosial dan kesehatan ke- 
punjaan militer, dan sipil serta 
pula usaha2 P.M.I, 

Jean F. Munier dari Djakar- 
ta a.l. disertai Nona Roswita 
Tanis Djajadiningrat dari Mar- 
kas Besar P.M.I, sedangkan di 
Semarang Sjarif koordinator 

bungkan diri pada rombongan 
tersebut. 

Rombongan tersebut akan   
  

Nusakambangan, — Ant, 

3 adan NN LA UG AR 

    

dengan ! 

& He teh 

mungkin sekali, dialah jg akan : 

mewakili Indonesia nanti pada | 

karta jang telah mendapat lati- ' 

P.M.I, Djawa Tengah mengga- ! 

mengund/uagi pula pendjaraddi 

- | DJAM BRODJONOLO 

d DIPINDAH 
Dengan maksud  djangan 

sampai mengganggu kuliah Per- 
guruan Tinggi Gadjah-Mada di 

Hukum Surabaja | Pagelaran, maka oleh jang ber- 
kepentingan, telah direntjana- 

kan pemindahan djam Brodja- 

nolo jang terletak di “Siti-Hing- 

gu kemuka regol Kraton (Ke- 

(ben). Sedang Djam Besar jang 

'terletak disebelah kanan regol 

| Kraton telah dipindahkan diha- 

|laman belakang Mesdjid Sura- 

inatan (Kraton), ialah disebelah 

Timur rumah Pangeran Bintoro.,, 

Tetapi beriiubung belum ada 

'hja- aliran listrik, maka Djam 

Besar itu belum dapat diresmi- 

kan pemindahanmnja. Perlu di- 
ketahui, bahwa Djam Besar 

tersebut sumbangan dari keli- 

arga pensiunan dan penduduk 
Tiong Hoa jang diserahkan ke- 

pada Kraton didjaman pendja- 

djahan Belanda. 

IPINDO JOGSJAKARTA 
TERBENTUK 

Baru2 ini DPM II mengada- 
kan penjempurnaan susunannja 

sebagai berikut : 
Ketua: ALT” Birowo (Pandu 

Rakjat Indonesia), wk.. ketua: 

Agustinus Haryadhi (Pandu 
Kristen), kerani I: Busthomi H. 
(HWI, 'kerani II: A. Sukirdjo- 

' no (Pandu Katholik), dan pem- 

bantu: Lauw Kok Tjang (Per- 
keti), sesudah penjusunan ter- 
bentuk, maka segera dipikirkan 

tjara2 untuk memelopori penje- 
lenggaraan IPINDO Jogjakar- 
ta, oleh DPM II jang baru ter- 
bentuk -di Kotagede 2 minggu 

jang lalu. 
Dalam pertemuan komisaris? 

dan wakil2 organisasi2 kepan- 
-an dikota Jogjakarta jang 

dikumpulkan oleh DPM pada 
Minggu 20-7 jbl., dimana hadir 

wakil2 Pandu Rakjat, H. W., 
Pandu . Katholik dan Pandu 
Kristen sebagai utusan dan wa- 
kil2 KBI sebagai penindjau, te- 

lah ditundjuk sdr. Sutanto, 
Kom. Tjabang Pandu Rakiat, 

sebagai Kom. Tjabang IPINDO 

  

dikota Jogjakarta: alamat 
IPINDO: djl. Gondokusuman 11, 
Jogja. & 

Sebagai diketahui, hingga 
sa'at ini KBI belum tergabung 

dalam IPINDO, meskipun Ko- 
ngres KBI telah memutuskan 

untuk masuk IINDO, 

MUTASI DALAM D:P.U. 
| Berdasarkan surat putusat: 
“Menteri Pekerdjaan Umum dan 

| Tenaga tanggal 17 Mei 1952 
|No. G 25/22/22 Djawatan Ge- 

| dung? : Daerah Jogjakarta/Sura- 

karta jang semula meliputi se- 
Tango Daerah Istimewa Jogja- 

| karta-dan Beng aiggnan Surakar- 
ting” Inulai 

'1 Mei 1952 dirobah mendjadi 

| Djawatan Gedung2 Daerah Jo- 
| gjakarta jang hanja meliputi 

    
' seluruh Daerah Istimewa Jogja- 

|karta, sedangkan Djawatan Ge- 
dung2 Seksi Surakarta jang se- 

(mula langsung dibawah Djawa- 

tan Gedung2 Daerah Jogjakar- 
ta/Surakarta terhitung 
tanggal 1 Mei 1952 djuga men- 

djadi Djawatan Gedung2 Dae- 

rah Surakarta dan langsung di- 
bawah Djawatan Gedung2 Pu- 
sat di Djakarta. 

Selandjutnja  dipermaklum- 
kan' djuga, bahwa berdasarkan 
surat putusan Menteri Peker- 
djaan Umum dan Tenaga tang- 
gal 29 Maret 1952 No. P 6/36/1 
sdr. R, Suroso Kepala Djawatan 

Gedung2 Daerah Jogjakarta/ 
Surakarta terhitung mulai tang- 
gal 1 April 1952. dipindahkan 
dari Djawatan Gedung? tersebut 
ke-Djawatan  Gedung2 Daerah 
Semarang di Semarang. Ditun- 
djuk sebagai Kepala Djawatan 

Gedung2 Daerah Jogjakarta di 
Jogjakarta sdr. R. Abdulkahir 

Wirjosudirdjo. 

PEGAWAI KL. PROGO: 
ADAKAN KOPERASI 
Atas usaha kantor koperasi 

kabupaten Kulon-Progo, kema- 
rin dulu diWates telah didirikan 

koperasi simpin-pindjam, jang 

anggotanja terdiri para pega- 
wai dalam. wilajah kabupaten 
Kulon-Progo (Jogja)... 

Ketua dari koperasi simpanr 
pindjam tersebut, adalah sir. 
"M. Pringgodihardjo, sedang pe- 
nwlisnja sdr. Widodo. 

IKATAN SISWA SEKO- 
LAH MUSIK PROTES 
Ikatan Siswa Sekolah Musik 

menjatakan, bahwa pada tang- 
gal 19-17 jl. ikatan siswa tadi 
telah mengadjukan "protes, ka- 
rera merasa kurang lantjar da- 
iam hal kenaikan klas, - djika 
ditindjau guna perkembangan 
seni-musik di Indonesia pada 
waktu ini. 

Selandjutnja . dinjatakannja 
pula, bahwa atas kebidjaksana- 
an Pimpinan Umum Sekolah 
Mnsik ' protes tersebut telah 
mendapat hatsil jang mermuas- 
kan, dan akan Mean 
lehih Ta 

  
  

' Tontonan malam” jdi: 
LUXOR: Ibu Murni", Kartini 

Hamzah, Ali Jugo. " 
INDRA: Happy Bride”, 

Rusia. 
SOBOHARSONO : »Smuggler's 

Island”. Jeff Chandier, Eve- 
Iyn Keys. 

SENI SONO: »Rindu"R. Moch- 
tar, Komalasari. 

film 

  REX: ,A Place in the Sun”, 
: Mongomery Clift, Eliza 
| beth Taylor, Shelly' Wins” 

ters. 

|RAHAYU: The Golden Gloves' 
Story", James Dunn, Kevin " 
O' Morrison, “ 

y 
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.hormati hukum dan peraturan2 

“ngannja 

2 Bak MEP 

  

   

        

   bung. Pama esai aa 
ppai, sehagai akibat dari 
batasan2, embargo dan bio 

merintah 1 
Amerika” demikian | 

“Pebaar dalam siarannja 1 
hari Sabtu jang lalu. 

? Siaran Rdtii 

  

ada 

io Peking itu ialah 

Suling Statement wakil men 
teri Juar" negeri RRT, Chang 

  
  

"Han Fu jang dikelnarkan Pa « 
tanggal 5 Djuli jang lalu, me- 
nurut pernjataan - mana peme-: 

rintah RRT - disatu pihak 'ka- 
tanja , “berniat akan melindungi 
(semua kongsi asing jang didi- 
rikan di RRT dan jang meng- 

negara itu”. Dikatakan seterus- 
nja bahwa dilain pihak vemerin- 
tah RRT ,,akan memberi segala | 
bantuan jang diminta oleh 
kongsi2 jang hendak mengun- 
Gdurkan diri dari RRT, agar 
kongsi2 itu dapat me-likwidir 
perusahain2 mereka - dengan 
tjara2 jang lebih disukai oleh 
mereka”. — Ant. AFP... 

DELEGASI2 SL SUDAN Je. 
-AKAN KE MESIR 

Radio Cairo niewartakan pa- 
da hari Minggu jang lalu, bah: 
wa' Abdurrachman Pasha, pe- 
mimpin gerakan kemerdekaan. 
Sudan, pada hari Kemis jang 
akan datang akan “bertolak de- 
ngan pesawat terbang ke .Cai- 
ro, untuk memenuhi undangan 
pemerintah Mesir.- 

Diduga, bahwa ia akan ting 

gal di Mesir selama seminggu. 
Akan ikut serta dalam rombo- 

sedju kira-kira 
30 orang dari Partai ,,Al Um- | 
ma” serta beberapa orang lagi 

      

bberintah untuk mendjalankan 

1 ah, demikian A 

Bap perdaga- 
ran telah tutup pa- 

ri Sabtu karena terdjadi 
- n2- antara polisi dan 
Sa anta Be: paka 

$ tru 

  

   

  

        
   

  

    
   

    

  

   
    

  

  

Antar Kaata 
Mossadeg. 

usuhan2 d: Tg dikan- 
tor harian? »ttalaat” dan ,,Ko- 
ham, jang mer okong perdana 
menteri baru, Ghavam 'as Sul- 
Inai Seorang penduduk telah 
tewas dan 12 orang mendapat 

arah dalam kerusuhan2 
   

    

   
   

3 Peringatan “Kachani. 
abah | Kachani, pemimpin 

agama dan politik, sementara 
'itu mengeluarkan pefingatan 
“bahwa erdana menteri baru, 
Sultaneh, bermaksud: mendjadi 
diktator 'di Iran dan menghan- 
alat kemerdekaan Iran. 

1. Pernjataan Sultaneh. 
“Kepada pers perdana mente- 

ri Sultaneh merigatakan pada 
harj Sabtu jang lalu, bahwa pro- 
gramnja didasarkan atas nasi O- 
ralisasi dan djuga eksploi:s 
-sumber2 mnjak. - 

Ia. mengatakan, bahwa Ing- 
“geris selaiu bersedia untuk rac- 
melesaikan pertikaian Inggeris- 
Tran denz.n dialan mengadakan 

perundingan 
ta Pada har Sabtu itu perdana 
2 seakan Sultaneh mengadakan 

bitjaraan pula dengan du- 

ar AS. di Iran, Hende-- 
ta “Kepada djenderal Sasari, 
'ang diangkat mendjadi kepala 
kepolisian, Sultaneh memberi   jang bukan dari- partai politik. | | na tegas dalam usaha 
Mn ketertiban. umum. 

  

  

  

aan akan Ba dua hari 
| Pon golongan sama di Iran, Kashani, hari Minggu 

jang lalu mengumumkan, bahwa bangsa Iran. akan me- 
'ngdhjakkon Ghavam (perdana menteri Iran) dalam dua hari, 

bila Ghavam berusaha untuk meneruskan kedudukannja seba- 
gai'perdana menteri. 

Dikatakannja pula, bila Sia seorang “ahli minjak Inggris 
| sadja jang “kembali ke Abadanj maka bangsa Iran akan meng- 
Dean pabrik? saringan? serta instalasi? minjak disana. 

Kashani, jang menjatakan de-. 
mikian dalam konperensi pers, 
memakai serbin hitam. sebagai 
lambang berkabung 'akan dja- 
tuhnja Kabinet Mossadegh. 

Kekuasaan Ghayam kare- 
na rentjana aganak Ing- | 

Lgris. 
Ghavami telah dapat. pegang 

kekuasaan, . karena Sa Tata 
djahat dari Inggris, ja: 
melakukan siasat demiki 
di Mesir "terhadap. kabinet Haa 
has Pasha, kata ' Kashani selari- 
ajutnja. Chavam - telah ditun- 
djuk oleh Shah Iran tidak 'me- 

    

   

nurut undang? dasar dan Mos- 3 
sadegh telah mengundurkan di- 
ri, tidak .atas nan sen- 
diri. 

Kata Panai 'Shah MAH 'ber- 
buat saiah dengan memberikan 
kesempatan | kepada Ghavam | 
mendjadi perd: menteri, dan 

Lam : 

Mi nggu kemarin dulu, “telah me- 
njerukan perang sutji terhadap 
P.M., jang diangkat, Shavan 
Sultaneh, jang ditudihmja. men- 
.djadi seorang agen Pa — 

Ant. - AFP. PRE : 

JORDAN NN 
- KETUA PENINDJAU 

SENTJATAN 
“SENDJATA 

Pemerintah Jordan, pada hari 
Minggu jang lalu dengan resmi 
menuduh, bahwa, @jenderal Wi 

Reily, "ketua penindjau 
truce PBB, menundjukkan berat 
sebelah dalam semua peristiwa2 
pelanggaran jang dilakukan oleh | 
Israel terhadap “persetudjuan' 

  

  program Ghavam hanja untuk. 
mengabdi kepada tudjuan2 ka- 

um imperialis Inggris. Ghavam 
bermaksud untuk minta supaja 
ahli2 misjak Inggris kembali ni 
Iran. e 

. Mossadegh tkenaaiinga. 
kembali -mendjadi .P.M. | 

Seterusnja, Kashani menjata- | 
kan, bahwa bangsa Iran meng- 
hendaki supaja Mossadegh kem- 
bali lagi sebagai perdana men- 
teri. Dinmumkannja, bahwa seh 
djumlah besar Ba ae 
ri semua propins 

ngangkatan. Ghavam sebagai 
ma menteri, tapi pasukan2 
pemerintah tak Drermbolekikaih | 

mereka masuk kota. 
Bersatu melawan, 'impe- 
rialisme. 

Seluruh Iran, Senin kemarin 

mengadakan hari libur “sebagai 
protes terhadap , Ghavam, d 
bila Ghavam masih djuga 
kuasa maka jhari Selasanja 
ga akan diadakan libur, 

Kashani. : 

  

sih mengalir Ara badan I 

kata Mn 

  

   Mossadeeh, $ maa Nan Min 
“kemarin dulu “menjataltan, Ra s 
pada delegasi 5 orang dari front 
nasional jang mengundjungi dia, 
bahwa ia tak akan lagi: mene- 

rima baik pengangkatan seba- | 
gai P.M., “tapi ia selalu akan 
bersedia untuk mengabdi nega- | m 
ra, djika dikehendakinja. 

Sementara itu, AFP mewarga- 
kan, bahwa pemimpin agama 
Ayatollah KANAN" na #hari 

datang ke- 
“Teheran untuk memprotes pe- j 

  

     
   

    

kita akan terus 

perletakan sendjata. 

Tuduhan "tersebut termaktub 

|derai PBB Trygve Lie 

  

“Politik Malan 

  

L Hara. sajap kiri Inggi 
rentjananja pada hari" 

 menudju ketindakan-ti 

"Dari ajumlah penduduk Atri 
jang tidak ' lebih 

riam tersebut ' selandjutnja, 9 
ag “djuta penduduk bangsa Negro | 

|dan bangsa bukan “kulit Putih 
— Diainnja kini Sipaksa hidup dida- | 

esai Ha agan Mereka Ne      

    

rusk "bepergian dalam alat? | 
ngkutan sendiri dan harus | 
aa Na duduk 

timewa unuk 
mereka bata Unnaan umum. 
Ke »Reynola News” sete- 

musnja, »Malan dan penganut2- 

kagi Af ik 'Betatgn. 
|ka bag Moti 

  

Kini mere 
djalan2 jang 

aham, dan gi    

  

“ka mantt na djalan telah tera 
-tutup, maka tindakan? kekera-   na akan linggat bana sa- | News". Saka Ant, - 

ut “berita2, jang dist akan oleh Front Nasional te- 
titah oleh pihak 1esmi, dibeberapa kota lain dju- 

mba monsirasi? protes terhadap keluarnja Mossadeuy 

dapat me- 8 

laksamana 

"n “ 

Di Teheran dan Abadan uritak 
menguasa: Keadaan telah digu- 
.nakan djuga tank2 Sherman, 

— Sikap Shah: Iran: 
Menurut UP, maka Shah Iran 

telah menegaskan bahwa ia ber- 
diri dibelakang Sultaneh. Kepa- | 

|-da utusan, terdiri atas 5 orang, 
jang dikirim oleh pihak pro 
Mossadeg, 

Iran dalam kekatjauan. : 
Shah hendaknja guna-. 
kan pengaruhnja. 

30 Wakil pengikut Mossadegh | 
hari Minggu jang lalu, telah me. 
ngirim kawat kepada- : 
Iran,, supaja Shah mengguna- 
kan pengaruhnja, untuk mentje- 
gah supaja polisi dan tentara 
djangan menumpahkan. darah | 
diantara rakja.t 

Dinjatakannja, bila hal terse- 2 
but tak segera dihentikan akan | - 
timbul akibat2 jang genting. “ 

650 Demonstran di 
“tai 

Memuwut harian ' Bttletaat” 

selandjutnja kabarkan, selama. 
24 djam belakangan ini lebih 
650 kaum demonstran 'anti- 
Ghavam telah ditangkap dan di- | 

masukkan pendjara, ketika ter- 
djadi bentrokan2. dengan polisi | 
tentara. 5 

40 
Ghashghai menu 
dju Teheran. 

Menurut kabar jang lajak di- 
pertjaja malam Senen 40 truk 
penuh dengan orang? bersendja- 
ta dari suku bangsa Ghashghai 
di sebelah Selatan Iran jang 
anti Ghavam sedang menudju 

lam demonstrasi2 anti-Ghavam : 
|dan mungkin untuk memaksa- 
kan suatu penjelesaian. Tapi 
tentara kabarnja diperintahkan 
supaja menghalaukan mereka, 
sebelum mereka sampai.ibu ko- 

ta Teheran. — Ant. AFP UP. 

PESAWAT2 AMERIKA 
MENJERANG LAGI — 

Bangunanz perhbangkit 
tenaga Nistrik utara. 

  

“ Angkatan 'udara dari angkat- 
an laut Amerika pada hari Sap- 
tu jl. telah mengadakan serang- 
an lagi terhadap pusat2 pem- 
bangkit tenaga listrik di Korea 

| Utara, demikian komunike jg. 
dikeluarkan oleh markas besar 

“angkatan laut Timur Djauh pa- 
da hari Minggu. 

Dikatakan, bahwa bangunan? 
jang telah diserang jaiah Cho- 
sen 1, 2 dan 3. Kepala operasi 
angkatan Jaut Amerika Serikat, 

iNiam “ Feschteler,   
  dalam suatu kawat protes jang 

dikirim kepada sekretaris sajen-'i memberi 

orang itu, kata | 

jg dewasa ini sedang mengada- 
“kan pemeriksaan bangunan2 : 
angkatan laut di Timur Djauh 
melihat sendiri pesawat2 jang 

menjerang itu meninggalkan 
kapal induk. — Ant. AFP. 

PASUKAN2 RRT MEMA- 
SUKI SHISATSE 

Kesatuan2 Tentara RRT. te- 
lah memasuki Shigatse, jaitu 
ibukota, Tibet Tengah, demiki- 
an dikfbarkan oleh kantorberi- 
ta RRT ,Hsin Hua” ena hari 
Sabtu jang. lalu. 5 
: Shigatse jang “ietatenja ham: 
pir diudjung barat. Tibet, ialah 
pusat pemerintahan Panchen 
Lama jang disokong oleh RRT. 
Menurut berita tersebut pasu- 
kan2 RRT sekarang telah me- 

Ingoper semua pos2 pendjagaan 
didaerah itu, dan bahwa pega- 
wai2 politik jang menjertai pa- 

sukan2 RRT kini sudah mulai 
penerangan kepada 

  

hari | penduduk Tibet didaerah seki- 
| Minggu. jang aa — Ant. AFP, (tarnja.. 1 Kau UP, 

mamaatan 

— Sis ..Resotis News! 't3 

Nda akan 
: antjurkan Afrika Selatan 

,Reyn old News”, dalam tadjuk - 
  jang lalu meramaikan, bhw 

| politile jang kini didjalankan oleh perdana menteri Malan akan 
kan kekerasan dan MANIA akan 

F . menghantjurkan Afrika Selatan. 

uk danbonya djalan keluar dari 
'keadaan jang mereka buat itu. 

Harian tersebut mendesak Ke- 
pada Inggris supaja memberi 
"bantuan, dan djika perlu, mem- 
beri perlindungan kpd orang2 

| Afrika Selatan jang kini sedang 
2 Serang untuk  menjelamat- 
kan negara mereka dari Fascis- 
.me. Kita dapat menjatakan te- 
gas kepada Malan dan penga- 
“hut? fanatik-nja, bahwa Afrika 
Selatan sedang mendjadi tempat 

kekatjauan diantara bangsa2 di- 
dunia. Inggris, dan terutama So- 
sialisme Inggris, harus meng- 
gunakan segala kekuasaan mo- 

iral jang dapat kita kerahkan 
“untuk membantu  perdjuangan 
melawan orang? jang berbahaja 
dari ,,berkelebih2an dalam ke- 
pertjajaah mereka Ia.   Demikian . harian 

atr, 
Reynolds 

- 

Shah mengatakan | - 
bahwa.ia tidak bermaksud men- | 
tjampuri urusan? parlemen, dan 

| tidak akan mengizinkan bahwa 
perselisihan2 paham dalam la- 

| pangan politik mendjerumuskan mi 

“Shah | 

“Truek suku | 

  

  
Lawn Tennis Club, 

  

nama djuJakan Littie 

dalam dua set 
Sedgman (Aust 

—berhasil merebut 

Se Tahun kampiun 

Little Mo jang baru berumur 

| jad ia mendjadi.18 — merasa 
sangat terharu, kalau tidak bo- 
leh saja sebut hampir menangis, 

ketika pertandingan selesai dan! 
menerima piring perak (Chal- 
lenge Trophy) dari Duchess of. 

-| Kent. Ia betul2 berada dalam | 

'puntjak kegembiraan jang tidak 
mungkin dilupakannja. 

orang sependapat, bahwa ia 
akan lama tahan mempertahan-, 
kan kedjuaraannja itu, disam- 
ping sebagai djuara se-Amerika 
Serikat jang direbutnja tahun 

jang lalu ketika baru berumur 
16-tahun- - 

Miss Louise Brough - seka- 

rang umur 29 tahun — kelihat- 

jan sangat tjapek dan memang |   
mair 65: kali satu masa ini, di- 
antaranja di Continent, sebelum 

hakeras ,Gari Miss Connolly. 

nang, terutama, ketika stand 

3-2 untuk dia. Connolly kemudi- | 
an bisa mengubah keadaan men- 
djadi 4-3, jang lalu berubah kes! 

langka 5- H3 Dan, berachir dgn. 
1-5 buat wanita muda itu.. 

Maureen Connolly adalah wa- 

nita jang termuda memegang 

djuara Wimbledon, sesudah 'ta- 
hun 1887, - waktu Miss Lottie 
'Dod berhasil merebutnja dalam- 

  
lihat pertandingan itu). 

Ke Irlandia. 

Litfle Mo tidak langsung pu- 
lang ke Amerika Serikat, tapi 

| akan mampir sebertar Kenegeri 

nenek —mojangnja di Irlandia. 
Disana kabarnja ja akan menga. 

dakan pertandingan2 djuga.. 

ramai2 dengan keluarganja.-Dan 

ini menjebabkan republik ketjil 
itu dapat uang tidak sedikit. Sa- 
ja dengar hasil terbanjak buat 
negerinja de Valera itu didapat 
dari pada tourisme ini, Halal, 
bukan ? 

Mr, Frank Sedgman, orang 

Australia jang pertama meme- 
gang 3 matjam kedjuaraan itu 

| — umur 27 tahun — adalah dju- 
ara Singel buat laki2 tahun jang 
lalu, mendjadi pudjaan para pe- 
nonton selama  pertandingan2, 

baik dalam double laki2, maupun 
ketika bermain mixed dengan 
Miss Hart. 

Kalau saja melihat pertandi- 
ngan2 'ini, njata, bahwa orang2 
Australia  bolehlah dikatakan 
mengagumkan. Tempo hari saja 

tulis tentang kedua anak muda 
jang baru berumur 17 tahun, K 
Rosewall dan LL. Hoad dapat 
menggulingkan pemain2 jang 
berpengalaman, sebagai R. Sa- 
vitt dan temannja dari Amerika. 

Kedua pemuda ini, meskipun 
buat tahun ini belum berhasil 
merebut djuara, kesempatan ba- 
ginja masih terbuka lebar dan 
saja kira pada suatu ketika nan- 
ti akan mendjadi kampiun djuga. 

Kentara djuga, bahwa pema- 
in2 dari Inggeris tidak ada jang 
sampai semi-finale, 
'Djika ditarik kesimpulan, sa- 

ja kira pemain2 tennis dari Aus- 
tralia bisalah diundang ke Indo- 
nesia untuk mendjadi. pelatih 

  

  
» 

Dari Wimbledon :- F3 

dis muda djadi Femina | 

, « '17 tahun itu — bulan Septemper | 
ke Teheran untuk ikut serta da- ! 

  

Dan" at melihat 

sudah. betul2 pajah (telah ber- |   
| 
| 

Ma auraen Diskon. alias Little Mo” 

unggulannja dri tangan Duchess 0 

single buat wanita di Wimbledon 

an final Miss Con noly telah memukul Miss Brough dari Bev 

dengan hasil-hasil T—5 dan 6—8. Duches of Kent adalah 

Gambar Lit tte Mo dan Duches of Kent. 

Orang Australi: tri — 
(eh Ii HUTAURUK wartawan , KR. di London). 

(USA) dan E. Strugess (Afrika Selatan) 
' mixed double dipegang oleh Sedgman bersama Miss D. Hard 

(USA) dengan menggulingkan E. Morea (Argentinia) dan Mrs. 

FD. Long (Australia) 4-6, 6-3, 64 Djuara double wanita direbut 

Miss S. Fry dan Miss D. Hart (USA) melawan Miss Brough 

.dan Miss Connolly dengan angka 8-6, 6-3. Dgn demikian Frank 

Sedgman memegang tri-djuara dalam tangannja, kedjadian jang 

pertama kali sedjak tahun 1939, ketika Bobby Riggs (USA) 

. berhasil merebut kedjuaraan jg tiga itu. 

(coach) para pemain tenniskita. 

RAKJAT" 

, dari San Diego (Califor 

djuara 

Connelly 
Amerika Serikat djadi djua- 

Brough 

) KRTANDINGAN2 terachir merebut djuara tennis di Wim- 

P bledon telah selesai. Leg Maureen 

) 

single ak wanita dengan mengalahkan Miss Loui: 

2 ddja, 1-5, 6-3, Single buat laki? dire ut Frank 

a) dan bersama temannja, 
djuara double dengan mengalahkan V. Seixas 

Ken MeGregor 

6-3, 1-5, 6-4. Djuara 

Karena danpa coach, tidak 
mungkinlah diharapkan mutu 

tambah 
tidak berapa djauh dari 

  

    

permainan orang2 kita bisa ber- 
tinggi. Dan Australia 

Indo- 

“Ketika saja bitjara tentang 

ni dengan sdr. Maladi kepala 

jawatan RRI dan anggota 

“laktip di PSSI jang datang di 
ondon. minggu jl. dan sempat 

pertandingan 2 

1, pendapatnja tidak berbeda 

  

an suggesti jang. dikemu- | 
Ikakan diatas itu. 

  

“UNDANG? ANTI-SUB- 

Dalam set pertama, orang ma. | wa 

sih ragh2, siapa jang akan me-.| akan memudahkan pemerintah 
untuk mengadakan tekanan ter- | 

' VERSIF DJEPANG 
Berlaku mulai hari 

Senin pa 

Undang2 anti-subve ersif Dje- 
.pang pada hari Senin kemarin 

| mulai berlaku. Undang2 terse- | 
| but memungkinkan memberi hu 

ke Wimbledon). Apalagi dalam | kuman? jang berat. bagi kegia- 
set kedua, kentara betul tjapek- | tan2 jang ditudjukan utk meng- | 
nja, dengan pukulan2 jang ma- (gulngkan pemerintah, tetapi 

| banjak orang berpendapat, bah- 
kekuasaan jang luas itu 

“hadap kegiatan2 jang sjah atau 
| solongan2 minoritet. 

Seperti diketahui, sewaktu 
|undang2 itu dimadjukan untuk 
| pertama kalinja 3 bulan jang la- 
| lu fihak komunis dan kalangan? 
| serikat sekerdja 

  

umur 15 tahun. (Sekarang su- | 
dah kira2 80 tahun, datang me- “ 

Memang tidak sedikit orang2 '| nendjamin mengalirnja bantu- 
Amerika, jang asal usulnja dari | 

Irlandia, pergi pakansi kesana, | 

telah menen- 
Pn dengan kerasnja. — Ant. 

PILIPINA INGIN PER- 
PANDJANG 

' Persetudjuan bantuan mi- 
liter dengan A.S. 

Kalangan pasukan2 bersendja 
ta Pilipina kini sedang berusa- 
ha supaja persetudjuan bantu- 
an militer antara Amerika Se- 
rikat dan Pilipina  diperpan- 
djang dengan 5 tahun, untuk 

an militer dan tehnfik dari Ame- 
rika Serikat, demikian dika- 
barkan “ di Manila pada hari 

| Minggu. 

Bisa diundang buat caach | 

  

Persetudjuan jang ditanda- 

tangani di Manila pada tanggal 
21 Maret.1947 mendjamin pasu- 
kan2 bersendjata Pilipina akan 
memperoleh bantuan militer dan 
tehnik Amerika hingga tanggal 

|4 Djuli tahun 1953. Ant, AFP. 

(dengan | 

nia) menerima tanda ke- 

f Kent setelah ia menang dalam pertandingan tennis 

(Inggeris) pada tgi. 5 Djuli jl. Dalam -pertanding- 
erly Hills (California) 
presiden dari All-England : 

(aa Na — Merdeka), 

PEMBERONTAKAN DI 
NEPAL AKAN 
MELUAS ? . 

Pemerintah India, dengan tje- 
pat» kini.sedang mengirim pasu- 
kan2 balabantuan polisi untuk 

batasan Nepal - India guna men 
tjegah djangan. sampai kaum 

pemberontak tani komunis da- 
pat mengadakan infiltrasi ke 

India. 

Panitya Kongres Nepal jang 
pada achir minggu jang lalu te- 
iah bersidang untuk mempela- 
djarj suasana sekarang ini, Ka- 
barnja menganggap insiden2, ka 

rena tidak dapat dikuasainja ke 
adaan didalam negeri, berhu- 
bung tidak adanja persatuan 

jaapat, antara para anggota 

kabinet. Diandjurkan oleh pani- 
tya supaja segerg diadakan pe- 
robahan2 dim kabinet sekarang 
Demikian menurut anggota pa- 
nitya Dewan Pemerintah Nepal 

tersebut. — Ant. UP. 

  

  
memperkuat pendjagaan diper- | ' 

| 
| 
i 
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t | 
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SHEEF-MODELBEDRIJF 
yARI » Kantor Karet Rakjat propinsi Sumatera Utara di 

Medan didapat keterangan, bhw kini telah selesai dibangun 

Ikan satu sheet - model - bedrijt jg pertama diseluruh Indonesia 

| di Bandar Tinggi, dekat Tebing Tenggi Deli. . 

Maksud mendirikan sheet- 
bedrijf tersebut, ialah “untuk 

membimbing rakjat kepada per- 

“baikan produksi karet rakjat. 
Menurut rentjana Kantor Karet 
Rakjat Pusat model2 bedrif se- 
demikian akan didirikan didae- 
rah2 karet diseluruh Indonesia. 

Sheet-modelbedrijf jang didi- 
Irikan di Bandar Tinggi itu di- 
rentjanakan semendjak bulan 

' Pebruari 1951, akan tetapi baru 
i 
| dapat diwudjudkan dalam bulan 
Oktober 1951 .dan kini telah 

irampung. Hanja hingga seka- 
rang bedrijf itu belum bisa di- 

djalankan 

tenaga. 

Model-bedrijf itu akan dapat 

menghasilkan  sebanjak?nja 12 
ton karet” RSS dalah sebulan. 
Untuk produksi sedemikian ba- 
njak diperlukan tap-areaal se- 

luas 100 ha. Perlu diketahui, 

karena kekurangan 

|bahwa didaerah Bandar Tinggi 
| terdapat 
£ 

1 3210 ha. 

areaal karet seluas 

Ongkos jang telah dikeluar- 
kan untuk mendirikan sheet- 

                   

    

imodelbedrijf ini  berdjumlah 

“Rp. 1175. 
tuk mendjalankannja diperlukan 
stootkapitaal sedjumlah Rp. 

100.000. 

Dimaksud kelak, kalau organi- 

sasi produ$en2 karet rakjat jg. 
ada didaerah Bandar Tinggi su- 
dah tjukup kuat, untuk menje- 

rahkan bedrijf tsb. kepada orga- 
nisasi itu, dalam fase permulaan 

ini modelbedrijf itu akan berdiri 
dibawah pengawasan Kantor 

Karet Rakjat propinsi Sumatera 

Utara. 

Didapat keterangan, bahwa 
kesukaran jang dirasakan oleh 
produsen2 . karet rakjat untuk 
turut serta dengan segera da- 

lam bedrijf tsb. karena meluas- 

nja idjon-systeem, jang didjalan.   “tahun 

kan modal asing dikalangan pa- 
ra produsen. 

Menurut rentjana di Sumatera 
Utara akan didirikan tiga sheet- 

modelbedrijf, Selain jang di Ban- 
dar Tinggi itu, djuga akan didi- 
rikan di Merbau dan di Kota 
Pinang (Sumatera Timur - Se- 
latan), jang sebagai diketahui 
adalah daerah karet rakjat. 

Ant. 

PRODUKSI KARET 
INDONESIA 

Produksi karet Indonesia, dlm 

6 bulan pertama tahun ini, di- 

taksir semua ada 389.000 ton. 

| Djumlah tsb meliputi 144.000 ton 

karet  onderneming dan Lk. 

245.000 ton karet rakjat. 

Taksiran jang  kebenarannja 

dapat. dipertjaja ini sangat djauh 

berbeda dari taksiran2 Finan- 

cial-Times 28 Juni jang lalu, se- 

bagai pernah dikabarkan. 

Dalam memberikan taksiran- 

nja akan produksi Karet Indo- 

nesia itu, Financial-Times menm- - 

perhitungkan dengan ukuran 

hasil 4 bulan jang telah dapat 

diketahui, sebagai jang dilapor- 

kan -kepada . Rubber - Study 

Group, sebagai jang kita kira- 

kan demikian - tadinja, karena 

sekarang tak diholehkan berhi- 

tung setjara itu,: menjatakan, 

bahwa Indonesia dalam setengah 

pertama ini, menghasil- 

kan karet 491.000 ton, atau 
herkelebihan lebih dari 100.000 
ton, dibandingkan dengan tak- 

siran jang lebih dapat dipertjaja 

itu. 
Ternjata, Financial-Times ti- 

dak memperhitungkan kemam- 

puan pihak pengusaha karet 

rakjat Indonesia, jang dengan 
tjepat dapat merobah usaha ka- 

retnja, kepenghasilan tanaman 

jang lain selekas2-nja harga ka- 

ret djatuh. Ant. 

        H 
jang lampau. 

Diteluk Finlandia, hari itu di- 

lakukan perlombaan sport me- 

ngajuh (regatta). Air laut da- 

|lam keadaan tenang. Lebih-ku- 
| rang 115 peserta dari 33 negeri 
ikut serta dalam periombaan ini. 

Sementara itu, pada” djam 

08.00 GMT, dilapangan atletik 

dilakukan perlombaan? atletik 

jang. pertama kalinja, jaitu utk 

| menetapkan siapa2 jang meme- 

Imuhi sjarat untuk a) -atlit2 wa: 
|nita dalam lempar tjakram dan 
|b) atlit2 laki2 dalam lompat 

tinggi : 

Hari Minggu petang, dilaku- 

Lkan nomor2 lari bagi laki2, | 
| jaitu : 10.000 m. finale dan lari 
| s00 meter, serta lari gawang 

| 400. meter. 

Barang siapa diantara pelom- 

pat2 tinggi laki2 memenuhi sja- 

rat tadi, jaitu lompat sekurang- 

kurangnja 1,87 m, id"akan ikut 
serta pada petang harinja. Ten- 

tang lempar tjakram wanita, 
dapat disebut disini, . bahwa 

tiap2 peserta diberi kesempatan 

| lempar .3 kali dan 'sjarat mini- 

| mum untuk ikut serta dalam 
|lemparan2 selandjutnja ialah 

36 meter. 

Lempar tjakram 

(babak ke-1). 

Dalam babak penjaringan dari 
lempar tjakram bagi wanita, 

diantara mereka jang akan 

muntjul dalam finale al. ter- 
dapat Nina Romasschovka (So- 
vjet Uni) dengan . lemparan 

45,05 meter, ia pada hari Ming- 

gu ini — dalam babak penjari- 

ngan — mendjadi pelempar jang 
terbaik. 

Pemegang record dunia, Nina 

Dumbadze (Sovjet Uni) lempa- 

rannja sedjauh 43,20 m, hari 

ini ia mendjadi pelempar nomor 

2 djauhnja. Diantara mereka 

jang akan ikut dalam lemparan2 
ae Major terdapat M.. Wor- 

wanita 

  
ner (Djerman Barat) 41,37 mj: 

(Sovjet) 
  

antara PBB Dr. Frank 

pada hari Minggu jang lalu, 

Ditambahkannja, bahwa usul 
Graham untuk ' menjelesaikan 
persengketaan antara India dan 
Pakistan mengenai hari kemu- 
dian Kashmir kini sedang dipe- 
ladjari di New Dethi. 

Persetudjuan India — 
Kashmir. 1 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa menurut sumber jang 
lajak dipertjaja di Kashmir pa- 
da hari Minggu itu, dalam kon- 
perensi jang diadakan di New 
Delhi selama beberapa hari jang 

Kashmir telah tertjapai suatu 
persetudjuan penuh. 

Kepada AFP perdana menteri 
Kashmir Sheik Abdullah me- 
ngatakan, pada hari Minggu di 

. 

  jalu antara pemimpin2 India dan | 

Bagrjayanceva 

. . : .@ : 5 1 

India menerima usul baru 
3 2 k 

dari Graham 
Tentarg demiliterisasi Kashmir 

p EMERINTAH INDIA telah menerima usul baru dari per- 
Graham, tentang demiliterisasi 

Kashmir, demikian kalangan? resmi di New Delhi mengatakan 

| New Delhi, bahwa ia telah me- 
| hjelesaikan .tugasnja di New 
' Delhi dan akan kembali ke 
Kashmir pada hari senin kema- 
rin. . 
Menurut  sumber2 Kashmir, 

suatu kompromi telah tertjapai 
mengenai penghapusan kera- 
'jaan di Kashmir. Pemimpin2 
Kashmir akan melepaskan mak- 
sudnja untuk memproklamirkan 
Republik di Kashmir. 

Diduga, bahwa mangkubumi 
“Kashmir sekarang, Karam Singh 

| akan dipilih sebagai kepala ne- 
gara oleh parlemen Kashmir 
dan setelah itu akan diangkat 
“2 gai kepala negara oleh pre- 

'epublik india, Ant. - 

   A Kr 

   

ARI KE-?2 dari pertandingan? Olympiade ke-XY, 

hari Minggu jl, dimulai dengan udara berawan mendung. 

Lapangan atletik agak betjek, karena hudjan “dalam hari? 

HARI KE-2 OLYMPIADE XV 
jaitu 

40.73 m, I. Mello (Argentina) 

40,90 m: MM. Williams (New 

Zealand). 

Demikianlah a.l. hasil2 dari 
lempar tjakram bagian wanita 

dalam babak-penjaringan. 
Sudarmodjo penuhi njarad | 
untuk lompat. 

Tinggi galah jang menetap- | 

kan ikut-serta tidaknja bara 

peserta dalam lompatan2 beri- 

kutnja, ialah 1,87 m. 

Jang memenuhi sjarat untuk 
ikut dalam lompatan? finale 

ialah dalam golongan 1: C. Be- 

nard  (Perantjis), 
(Amerika Serikat), G.L. Dami- 
tro (Perantjis), W.EF.A. Davis 

(Amerika Serikat), J. Delegline 
(Belgia), M. Dimitrijevic (Ju- 

goslawia), B. Gundersen (Nor- 

wegia), B.A.A. Goobadia (Nige- 

ria), P.O. Halme (Suomi, Fin- 

landia). 

Soetar (Rumania), M. Sudar- 

modjo (Indonesia), E. Vanso- 

vieeh (Sovjet Uni). Dari golo- 
ngan2 jang gagal ialah: E. 
Shaffei (Mesir), M. Sidhu (In- 

dia). Tidak ikut melompat: O. 

Mamonov (Sovjet), K. Sridvogs 

(Muang Thai). — Ant. - UP. 

Hatsil pertama lari 
100 m laki2. 

Babak2 pertama dari perlom- 
baan lari 100m bagi laki2 telah 
dilarikan. Angin berhembus dgn 
kentjangnja. Lebih dari 50.000 
penonton menghadliri perlom- 

baan ini, dalam mana, kedua pe- 
lari pertama dari tiap serie akan 
ikut serta dalam guarter finale. 

tempo 
Serie 1: detik. 
1. John Treloar (Autrali), 10.7 
2. Alam Lillington (Ing) 10.8 
Serie 2: 
1. Eti€nne Bally (Perantj.) 
2. Anguel Koleff (Bulg.) 
Serie 3: 
1. Macdonald Bailey (Ing.) 

10.7 
10.9 

10.4 
2..Carlo Vittorei. (Italia) 10.9 
Serie 4: 

1. William. Jack (Inggris) 10.8 
2. Romeo Galan (Argent.) 11.0 
Serie 5: 
1. Herbert McKenley 

(Jamaica) 10.7 
2. Georgiu Kiszka (Pol.) 10.9 
Serie 6: £ 
1. David Tabak (Israel) 10.9 
2. Tomio Hoseda (Djep.) 11.- 
Serie 4: 

1, Vladimir Soukbarky 

1. (Sovjet) 
2. Theodorus Saat 

(Belanda) 

10.7 

10.9 
Serie 8: 
1. Rafael Fortun Chacon 

(Cuba) 
2. Byron 'Labeach 

(Jamaica) 

10.5 

10.9 
Serie 9: 
1. Zandtterner (?) 

(Djerman B.) 
2. Aslam Jemadar 

(Pakistan) 

10.7 

10.9 
Serie 10: 
1. Arthur Bragg 

(Amerika Serikat) 
2. Hans Welril (Swis) 
Serie 11: 
1. Lindy Remigino 

(Amerika Serikat 
2. Lavy Pinto (India) 

Serie 12: 
1. EF. D, Smith 

10.5 
1018. 

10.4 
10.9   (Amerika Serikat) 10.6 

2. Alain porthault 

  
A. Betton | 

  
Baha mewaka Melisa eka Ne lada AA maha os As - Bas. H0 

(Perantjis) 10.7 
Emil Zatopek (Tjeko- 

slowakia) djuara lari 
10.000 meter. 

Emil Zatopek (,,Si Lokomo- 
tif”) hari Minggu jl. muntjul se- 
bagai pemenang dalam lari dja- 
rak 10:000..m. jang . ditem- 
puhnja dalam tempo 29 menit 

17 detik. 

Dengan demikian maka Za- 
topek memperbaiki rekord Olym 
piade, jang djuga ada ditangan- 
nja, jaitu 29 menit 59,6 detik, 
jang -ditjapainja. ketika. Olym- 

piade ke XIV di London. 

Kedua ialah Alain “Mimoun 

(Perantjis), dalam tempo 29 
menit 32,3 detik, hal mana ber- 

arti bahwa djuga dia telah me- 

metjahkan rekord Olympiade 

tahun 1948. 

Ketiga ialah Alexandre Anounf- 
riev (Sovjet Uni) dengan tempo 

29 menit 48,2 detik. 

Hatsil2 lompat tinggi 

laki - laki. 

Tentang lompat tinggi bagian 
Jaki2, jang ternjata telah dime- 
nangkan oleh Walter Davis dari 
Amerika Serikat itu (204m), 
seterusnja dapat dikemukakan 
hasil pelompat2 lainnja. (record 

baru).. 
No. 2 Ken. Weisner (Amerika 

Serikat), tinggi lompatan 

2,01 m. 
Jose Teles da Conceicao 
(Brasilia) dengan 1,98 m. 
Gosta Svensson (Swedia) 
dengan lompatan 1,98 m. 
Charles H. Moore (Ame- 

rika) petjahkan record 

lari gawang 400 m: dim 

1j4 finale, 

Dalam babak guarter fimale 
dari Lari Gawang 400 meter 
bagian laki2, Charles Hewes 
Moore . dari Amerika Serikat 
berhasil memetjahkan rekord 
Olympiade. Djarak tadi ditem- 
puhnja dalam tempo 50.8 de- 
tik. Rekord lama, tertjapai oleh 
R.B. Cochran (Amerika Seri- 

kat) adalah. 51,1 detik. Hasil 
Moore ini tertjapai dlm. babak 

kedua dari perlombaan penja- 
ringan. 

ATLETIK : 

Hasil? lempar tjakram 
wanita. 

Hasil2 dari finale lempar tja- 
kr Tg Na wanita adalah sbb: 

Nina - Romaschkova 
( Sa Uni) dengan lemparan 
5142 m.  (Rekord  Olympiade 
baru). 

No. 2. Hlizavetta Bagnjacheva 

(Sovjet Uni) dengan lemparan 

47.08 m, 

No. 3. Nina Dumbadze (Sov- 
jet Uni) dgn lemparan 46,26 m. 

No.4. Toyoko Yoshino (Dje- 
pang) dgn. lemparan 43,81 m. 

Dengan demikian, maka Ni- 
na, Romaschkova, menerima me- 

dali emas. 

Zatopek, ,,Si Lokomotif”. 

Matahari bersinar dengan te- 
rang-benderang, ketika Emil 
Zatopek, pelari  Tjekoslowakia 
jang ketika bulan Februari ma- 
sih ,,sakit. disekitar djantung”- 
nja itu, akan mengalahkan 33 

orang lawannja dari berbagai 
negeri. 

Sesudah start jang buruk, Za- 

topek mula2 terdapat diantara 
pelari2 jang belakang sekali 
tempatnja. Tetapi pada achir 
ronde ke-7 ia sudah ada dider 
pan sekali: langkahnja dipertje- 
pat. Lawan2-nja dilampauinja 
semua, 

No. 3 

No. 4 

(Bersambung hal, Ih 

    

A3 
N



   

   

          

5 nitya penerimaan tamu berpa- 
kaian black and white (tjelana 

. hitam. 

| mani kemarin. Mungkin seresmi 

orang2 jang tempo-hari pe 
Philipma, orang2 disana sangat 

— tjari #Resian An an .agar 

“malam itu aji ga. 

Preskien Guirino tidak MENJUN 

. djungi pertemuan di Paku Ala- | 

“and white, melainkan 

han D. E Jogja sdr 

    ia. lain Ta 
. Beberapa orang anggauta pa-       

      

        

          

  

   

hitam, djas putih, dasi kupu? 
sepatu  perlah hitam), | 

| pada pertemuan di Paku Ala- | 

« menurut pengalaman 
pergi ke   Pa nanang 1 

depat datang pada pertemuan.   

  

ini serigeta 

  

' Tetapi di Jogja 

aa 

  

   
man dengan berpakaiai 

-| lepaskan tembakan. -Sikap de- 

eta Tag, dan achirnja gu 

   

  

        

3 

orang pada malam Dju 
polisi: di Radji mandala, jaitu sebuah te empat 

Bi 

Net bahwa 
etul2 tentara, 

f ang sudah Sina aa 
matkan ri) mereka angkut: 

mereka menjergap 
i Tjipeureudeuj (ter- 

mn ketjamatan Tjipeundeuj) 
ja dtajaga oleh 5 orang. 
inggota2 polisi sini me- 

  

at Baek bahwa 
na “bergerak itu gerombo- 

lan sedapat mungkin tidak me- ! 

  

mikian diduga orang, supaja 
jt Ban sampai terdengar rak-: 

jak “sehingga menimbul- 
'kegaduhan2 dan didatangi 

kentara» — Ant. 
  

na Pkgua akan liwat deli 
rempias Tan putjuk Banana 

“jang lalu “di Pwwosari, Solo: 
| tatkala sediumlah 200 penduduk 

| tempat tinggal 'M. dan mem 

   

    

   
   

      

    

    

    

(sebuah botol dikepalanja. 

“Inja perkara adalah sbb: Pada 

F) | mudian, iternjata, 

: besar itu. 

| jang ada dirumah, seperti-meu- 

  

4 dan berpakaian seram | 
m'at jl. telah . 

  

Suatu peristiwa “jang “serem 

   

   

  

“Pun   

    

ernah mengu: | 
a dengan itu. 
(tur seorang    

A Tea 
$ Pep 

        telah terdjadi pada hari Kemis | 

kampung tersebut . ,ngamuk"” 
dengan menjerbu sebuah gedung 

kuli "tuan r Soalnja ialah- 
membela ' tukang pen i 

  

Jiang dipukul A. bin M, ngan 

  

Menurut. keterangan diduk-. 

sore itu Ik. djam 17.30 seorang 
peninat sate ' telah minta air 

tjutji iring dirumah 
kediaman M. dan. 

wetajannja diperbo- 

    

  

oleh 
Hehkan. 

Belum sampai 
'kang sate mengambil air, seko- 

SStekak situ- 

'njong2. ia dihampiri oleh se- 
orang keluarga rumah tersebut, 
jang memukuinja dengan sebu-- 
ah botol dikepalarja, jang ke- 

bahwa. orang 
"jang memukul itu ialah. A bin: 
M. anak dari.M pemilik rumah. 

Dengan pukulan jang ,,berat” 
-itu, sikorban lari dan minta to- 
long. Keributan terdiadi, tat- 
kala ti ''Iama kemudian se-. 
djumlah 200 penduduk seki- 

tarnja- Hot sikorban. Ber- 
“dujun2 mereka smenjerbu” ru- 
mah tersebut dan dengan tidak 
dipikir peanne merusak dan 
menghantjur segala barang 

“bilair, katja dsb.nja. 5 
Sementara itu A, bin M jang 

melaporkan kepada jang herwa- 
Ajib dan tidak menjaksikan per- 

  

     

N3 kolah. Memang selama guru me- |. 

Lkalau' kita tidak memakai sen- 
“jang begitu | 

it, guru mean, Pena otr 
vab pula, Memang tidak pas- | 
spat 10004 berhasil, kalau 

|guru memberikan penerangan: 
tentang matjam pekerdjaan apa. 
ang” patut bagi muridnja jang 

-|akan meninggalkan bangku se-. 

   

   

  

   
  

-ngadjar, tak pernah dia. melihat 
murid bekerdja seperti dikahtor, 
hingga dapat" diketahui lebih du- 
dur si A tjakap dan tepat utk. 
“@jadi ini, si B untuk pekerdjaan 
Me Untuk “melihat sebelum 
anak itu bekerdja sendiri dalam 
praktek, mMemang-tak mungkin 

djata ilmu. djiwa 
banjak tjabangnja itu. Tapi toh: 
oleh dunia pendidikan barat dlm 

abad jl pernah diambil statistik 
mengenai ketjakapan murid, se- 
telah diadakan penjelidikan dgn. 
pertanjaan2. “Kalau disini belum 
mungkin digjalankan, bolehlah 
kita buat sementara mengambil. 
inti daripada hasil penjelidikan 
.dilapangan pendidikan - dibarat | 
itu. “Pun psyeho-techniek tak 
mungkin didjalankan, kalau gu- 
ru kurang pengetahuan ilmu dji- 
'wa jang bertjabang2 tadi. Se-j 
dang di Hindia Belanda dulu sa- 
dja tentang ini baru hampir dx 
mulaj .dengan, kelilingnja Mr. 
Kluiver, kira2 th 1932 keseluruh 
Indonesia guna memberi pene- 
rangan2 tentang  ketjakapan 
Gan bakat murid2 guna memilih | 
sifat peker djaannja. Pug ketika 
itu belum bisa berdjalan dengan 
lantjar dan teratur. 

Dan mengingat kepentingan |   buatan penduduk jang marah | 
itu, Sedangkan: M. sendiri jang | 
tidak tau -apa2 dan masih da- | 
lam kam | oleh sedjumlah pen-.       

tontut djuga dibekukannja se- | 
| gala pemindahan pegawai dan ' | herat pen, Tega dirumah sa- 
perobahan lain sebelum ada ke- | 

: SRI PENUHI P PERSETU-, 
DJUAN BERSAMA 

anggota PGRI Iptu 

  

Pe ada tanggal 20-7 jl. di 
Harsono, dibawah pimpi- 

nan sdr. 'Moh. Djumali dan di 

kundju i Ik, 300 orang angg    
   

  
   

aja, berpakaian putih, dan se. | we 

  

patu fantasie. 
Sekian laporan ketji tentang 

kedatangan tamu agung. (Tam- 
bahan: Bung Karno masih tetap | t 
agung, mak LaaDan, Ta b 

    

PANITYA PEMBELAAN 
TETAP MENUNTUT 
Panttya /Pembelaan “Buruh | € ai 

Perburuhan jan, dipimpin oleh 

Gabungan : 1 Satar Sekerdja | 

Pemerintah Daerah Istimewa 
PD Jogja, GSS       

S.B. Kem. Perburuhz 
Djawatan Peruhan DI 
2 

ja, S.B. 
Jogja, S. B. 

an Tenaga di J 
rapatnja pada “tanggal 19-7 di 
J mengenai sekita: 
Sani ang 'Djawatan Perburu- 

Daerah Istimewa Jogja ea 
Pe rani keputusan : sbb.: 

    

Djawatan Penem-   

" Menuntut segera Gipiitaniraa 2 PERI 

nja Kepala Djawat      

  

   
    

Djawatan Perburuhan D 
setjara sempnta, dgn uu 
1950 j. O, U.U. Naba 

  

     

SE 3 

ogja dalam | 
e (TO per 

j 2 tanggal 24-7 jad. akan dilang- 

rsar » antara PGRI dan PER” 
zgal 4-7-1952 mengen: ii per- 

  
     

|GE “dan wakil Kepala SR 

(mereka je mengerdjakan 
Kepala Sekolah) PGRI 
rap, supaja persetudjuan- 

n tempo 1 bulan telah 
'kenjataan. 

. Kenbikan gadji 

  

tertentu |   

epat pada waktunja. 

wakil Kepala SR V3 
    

  

      

   

        

    

aa . EVO) "dan “Pertetan 
akte A, di PGRI. 

: elandju 

    

| tan dinas. Beban Mann 
naa ee Ma pen 

   

  

Dipendopo Sono Budojo Fata 

“sungkan perlombaan tembang 
untuk Sekolah Rakjat. Perlom- 
baan tadi akan. dimulai p ajaa   dan putusan DPD 3 

    

   

  

   

  

   

  

    SMA inggan -ini sampai 
koran dengan 1 pertjuma, . S3 

   

      

40 09.00 pagi, 

rap kami ditjatat 
ATAN RAKJAT”. 

putusan - dari Pemerintah, me- |. 
H4 ngenai tuntutan2 Ha tadi. 

.M. terhadap. pendjual- sate 'itu, 

  

   

“g0- : 
lain telah dapat me- . 

   
     

    

     

  

   solongan dll, supaja p 

Ba prinsipnja menolak | 

2 tah Haa berangsur2.” 

   

  

   

duduk jang marah itu dipukuli, 
hingga karena luka2 jang agak 

kit. 
- Setelah tibake dana da- 

| tang peristiwa itu sudah bera- | 
' chir, tinggal menemui bekas2 

(kerusakan jang ditaksir se- 
Lajumlah Rp. 4.000,—. 

Menurut beberapa keterangan 
iang didapat, pemukulan A bin 

| | 
t 

| | 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

bahwa orang itu akan | 
mentjuri disiang. hari), 

halaman rumahnja, 
: Men 

  

Tea! 

  

      

    

      

  

   

      

duk dan Bea sate Aaju- ! 
sa masih perlu diminta ketera- 

.ngannja. Peristiwa itu 'kini se- 
Tap Gilakukan na 5 

(Kor). , 

  

     

  

   

         

   

   

   

BN ae 

: Mendjadi nelajan 
25 2 dan pelaut. 

Kabar dari Djepara mewarta- 
, bahwa 39 orang anggota 

Biro Rekonstruksi Nasional se-. 
empat, telah diserahkan ke- 
pada 16 orang nelajan di Djepa- 
ra untuk dididik. selama 2 bulan 

BS 

  

   

telah | Hi “Steni jang “Ni 
jib mereka diberi 2 buah. per, 

   
       

     

Selain, untuk penghi- 
a, kelak djuga utk 

Le harga iperahu 

Latihan begini adalah jang | 
Pena Pa ditempat Ta 
23 Sa. 

   

    

   

  

Panjat penjuluhan pemilihan lapa- 

| ngit dan kedjam. Dan 'kalau Pe- ' 

pembangunan sekarang, akan 
| lebih terasa lagi bahwa “kur ang- 

ingan kerdja akan mengurangi'f 
effisiensi pekerdjaan. Sebab 
orang jang bekerdja disatu tem- 

pat'jang kurang tjotjok Tengan P 
djiwa dan ketjakapannja, akan, 
mengurangi ,,werklust” ( kegerni 3g 

kalau 2 8 

ea PERLOMBAAN KE- 

biraan bekerdja), sedang : 
dia minta keluar, dihadapannja 
akan terbentang “djurang “ pe- 

ngangguran, Terpaksa dia ting- - 
gal ditempat “ kerdjanja untuk | 
kepentingan hidup sehari2nja | | 

idan ' tanggungannja dirumah. 
Achirnja hal ini harus ditebus | 
dengan pelann ja pekerdjaan js 

dilakukan. Barangkali tidak ber: | 
kelebihan, #dlau dikatakan, bhw 

| hampir Gitiap lapangan beker- 
| aja terdapat keadaan demikian: 

biar tidak  tjotjok pekerdjaan.. h 
jasa menerima nafkah ! | 

Tapi. terang, bahwa keadaan | 
demikian tidak bisa dipertahan- | 

| kan terus menerus, dimana ma- | 
sjarakat ja —menuntut diffe- | 
'rensiasi dan spesialisasi, keahli- | 
an dalam sesuatu vak, Babaja | 

akan menimpa tenaga2 jang be- 
kerdja “dalam suasana jang de- 
mikian, - jang bukan terdorong 
Oleh'panggilannja atau suruhan- 
nja (roeping), tapi hanja terdo- | 
rong oleh bahaja kelaparan. Ma- 
sjarakat kita dari sedikit kese: | 
dikit akin menuntut ,,sk'led | 
labour”, hingga tenaga seperti | 
diatas, bisa terpelanting karena i 
kemadjuan sesuatu pekerdjaan MN 
tak dapat' diikutinja. temang | 
“dalam .masjarakat pend an Ma 
makin terasa ma'na kata? jang | 
diutjapkan oleh. Darwin: Gsm | 

vival of the “fittest” (dalam ma- | 
sjarakat jang membutuhkan ke- | 

'Ftjakapan, sembojan-itu bisa di- | 
obah : bertahanlah mereka jang 
ahli 9)- Perdjoangan hidup Guna- 

sjarakat nanti akar semakin se- 

  
  

  

  

merintah tidak bisa lekas mem- 
bikin undang2 |iang mengenai 

: pe Pap Hanan PAneA aura!   
  

“ILMU UKUR SUDUT da 
tjetakan ke 2 oleh Prof. & 

t 

OA 

| eng 
Pd   

Bu ear “difotak 
“Tg Buku STENOGRAFI oleh R.M. Matram ... 

. POKOK - POKOK PERUSAHAAN untuk Sek. 
Pan Pertama 2 Prot. nk #3 sea 

: peekuning ratan 71 — Tee « 

ai “5 AH LAG)2 
NG Ta SAD)4 Z 

    

    

   
    

2 

n SEGITIGA SMA ne 
SA mad ea Sa ktp Di                

    
       

     

  

PENGETAHUAN :          

ha kaiau memang dipikir! Saja ke- 

    

    menwa memungann mna 

gara perlombaan kedjuaraan 
Pasi 1952 didapat kabar, bahwa 
kini telah didapat kepastian per- 
lombaan2 itu akan dilangsung- 
kan di Surabaja “antara tang- 

gal 26 s/d 31 Oktober 1952. 
Nomer2 perlombaan akan ter 

alah jang saja kemuka-' 

sehia ga ahli dk ini 

Saja hanja. ,,pro- 
pen”, jang bagi pen. 

1 Pemerintah, teruta- 
Rr : diri atas: putera: lari 100Um —- 

Dkesed yang PPK tju- | 200m LL 400m 1» 800m Lag 

n petjah kepala... | 1599m —- 5000m —- 10.000m- --— 
Marathon 414.195m). 

' m@kakan hal ini: karena keka- Ae SEN na PA Ga ON na Aan 
tjauan2 sekarang dan dihari da- 
tang bukan semata- mata terle- baba IL Of TB « ANN 
tak dalam tekanan ekonomi sa- Lempar . peluru. J lembingy 
dja, tapi semuanja bersangkut 

  

tjakram lontar peluru - lempat 

Bt 2 menjangkut Soal Kihggi - djauh tiga - tinggi ga 
lah. : 

' Puteri: lari 100m - 200m”: 4 X 
Hari ke-2 Olyimpiade XV 100m -" 80m gawang. Lempar 

peluru - lembing - tjakram. Lom 
pat tinggi - djauh. ' Minimum ei- 
schen untuk dapat dibolehkan 
meng'kuti “pertandingan? itu 

“akan diumumkan Oleh PB.-Pasi. 
Dalam pada itu jang boleh am- 

bil bagian hanja para anggau- 

ta Pasi, baik perkumpulan mau- 
pun perseorangan., 

Pendaftaran dibuka mulai se- 
karang dengan alamat: Pendidi- 
kan Djasmani, Gentengkali 33, 
Swabaja, dan ditutup pada tg. 

“(Sambungan hal. 3. 

:' selama 20 ronde 
dlm ronde ada 25 kali Yitew 
rus "menggandol” Zatopek, te- 
'tapiia tidak tahan dan achirnja 

ia djauh dibelakangnja. 

te J. Perry (Australi) pada. | 
startnja lari didepan sekali. Se- ' 
mentara itu pelari2 “mer upakan 
2 gerombolan jang terpisah: A- 
oufriev (Sovjet) ganti pegang 

ea sebentar, ketika ron- 

    

  

Ng, 

  

de ke-4 dan ke-5,.lalu datang- | 15 September jng akan datang. 
lah Zatopek. ' ka Aint Rr 5 

(AA . 
SEPAK - BOLA ae 1 

Brazilia - AAN. LT, KOMANDO PBB 

Dalam pertandingan sepakho- . DITUDUH 
la. antara kes. Brasilia dan kes. 
Luxenburg jang -hari Minggu jl. Menggunakan - tawanan? 

“dilangsungkan di Kotka, Br asi- , Utara sebagai mata2. 
lia berhasil mengalahkan Lux- Delegasi gentjatan sendjata 
.eniburg “dgn: angka 2 lawan 1. 

Keidaan sampai” waktu ber- 
istirahat adalah 1 lawan 0. 

Utara pada hari Minggu jl. me- 
nuduh, bahwa pihak PBB telah 
mendjatuhkan tawanan2 Utara 
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Sovjet Uni — Jugoslawia 
d— &. 

Pertandingan sepakbola an- 
tara Sovjet Uni dan Jugoslawia, 

- jang diselenggarakan di Tampe- 

untuk dikerdjakan sebagai ma- 
ta2, 

Lam suatu pertemuan singkat 
AAS . g Lantara para “ opsir staf kedva 

re pada hari Minggu jl, berlang- | pihak jang terdjadi sebelum di- 
Sung dengan amat seramnja. | mulai sidang rahasia jang ha- 
"Sampai waktu beristirahat | nja berlangsung 12 menit di 

'stand 3 — 0 untuk kemenangan | Panmunjom pada Minggu pari. 
Jugoslawia. 3 i 

Pada achir babak kedua, ke- | tundjukan kepada ketua delegasi 
adaan adalah 5 — 5, alias serie, | bpp .djenderal 
Sedangkan waktunja menurut | delegasi Utara djenderal Nam 
ukuran Olympiade sudah habis. | r menuduk bahwa para tawan- 
Kemudian diambil keputusan, lan Utara itu telah dipaksa 

bahwa pertandingan diperpan- | oleh pihak PBB untuk bertin- 
djang dengan waktu 2 X 15 me- | 

'nit (dua kali limabelas menit). | a jang untuk maksud itu didja- 
Dan pada achir babak pertama | tuhkan Te pajung di Xo- 

“Gari waktu tambahan ini, djadi | rea Utara. Tawanan? itu kemu- 
“pada achir 15 menit jang per- | dian dimasukkkan dalam daf- | 
tama, - keadaan masih tetap | | tar2 PBB sebagai ,,tawanan2 
5 — & | jang telah melarikan diri” 
“Pada sa'at berita ini diteri- | 

ma, pertandingan masih akan | (3 
Achirnja surat djender ya Nam 

HI itu menjatakan, ba ..ko- 
ilandjutkan, para penonton mando PBB harus Herelaa tang 
nanti?kan hasilnja Sea Kgung-djawab sepenuhnja terha- 

ati berdebar2, | dap tindakan sematjam itu jg. 
s fenurut peraturan2 Olympia- | 

, per tandingan ini akan diula- 

'ngF lagi, pada hari dan tempat | 

hay nva 

  

    

  

   

    

   

    

  

    

          

   

   

  

dengan pajung di Korea Utara | 

Tuduhan itu dikemukakan da- | 

"Dalam sebuah surat jang di- | 

Harrison, ketua | 

dak sebagai agen2 istinewa dan | nsi, 
| Daule akan pula mempeladjari | 

  

ANGKATAN LAUT 
AMERIKA 
Akan bikin kapal se- 

lam atom dan kapal 
induk raksasa. 

Kapal selam atom jang kedua 
dan sebuah -kapal induk lagi jg 
besarnja 60:000 ton, sebagai ka- 
pal induk raksasa ,,Forrestal”, 
akan dibuat-untuk angkatan la- 
ut Amerika, demikian diumum-   kan oleh angkatan laut Ame- 

(rika di Washington pada hari 

| Minggu. f 
pal induk raksasa baru itu 

akan dibuat di ,,New York Na- 

val Shipyard” di Brooklyn, se- 

dangkan kapal selamnja di Gro- 
ton, Connecticut, dimana kapal 

selam atom Amerika jang per- 
tama ,,Nautilius” kini. sedang 

dibuat, — Ant. UP. 

MADJIKAN DAN BU- 
RUH BADJA DI 
AMERIKA BER- 
UNDING LAGI 

dja dan pemimpin2 paberik2 
badja Amerika - Serikat pada 
hari Minggu - jang lalu mulai 
berunding lagi di Pittsburgh da- 
lam suatu usaha baru untuk 
mengachiri . pemogokan buruh 

badja jang kini telah berdjalan 
| 48 hari lamanja dan jang mem- 

| beri pukulan2 
perindustrian Amerika. 

Pada. waktu ini lebih dari 600. 

mogokan, dan menurut taksiran 
sedikit2nja 1.500.000 buruh di- 

Lindustri2 lainnja jang mempu- 
'njai hubungan dengan industri 
badja kini tidak mempunjai pe- 

kerdjaan. Ant, Rtr:. 

SEKITAR PERIKANAN 
DARAT 

Antara tanggal 25-28-7 jang | 
akan datang, bertempat di Kedi- | 

| 

Pemimpin2 Serikat Buruh Ba- | 

hebat terhadap | 

2 

000 buruh badja ikut dalam pe- 

! 

| 
| 
|17.00. Hidangan sore 
| 
| 
| 

HALAMAN 4, 

besar Up. 5:000,0M.- » Dikan- 
dung niat untuk membuat ko- 

Ham? pembibitan 'ikan tombro 

|dan tawes di Blitar, Lumadjang, 

Malang dan Bodjonegoro. Kesu: 

karan2 jang sampai Sekarang 

ia djumpai  diantaranja ialah 

ditjurinja bihit2 ikan oleh orang- 

orang. Menurut taksirannja 1 ha 

| kolam pembibitan dapat membe- 
rikan tawes  sebanjak 500.000 

ekor. Tawes jang pada usia 3 

bulan sepandjang 3-5 em. itu 

bisa mentjapai berat 500 gr. 

djika ia sudah berusia $& bulan. 

Konperensi akan pula mengun- 

djungi Sampang (Madura). 

Ant, 1 

  

SELASA 22 DJULI 1952. 
12.15 Ujon2 siang oleh  Game- 

lan stodio Jogjakarta 

|.18.20” Tentang buku 
| 18.30. Taman Pemuda oleh IPPI 

sJogjakarta 
19.15 Ruangan  Kesusasteraan 
19.40 Seni Suara Djifva 
20.15 Merdu  meraju “diwaktu 

malam 
20.30 .Rajuan Andalas 
21.15 Obrolan Pak Besut 
21.30 Laporan Olympiade 
2145 Bisikan malam 
22.20- Untuk penggempar Klas- 

sik ORJ dbp, sdr. Nicolai 
Varvolomeyeff 

SURAKARTA 

Gelombang 99 — 130 m. 

1245 O. K. Irama Sehat. 
19.05 Taman Kanak2 

17.45 Ruangan pemudi. 
1850 Rajuan petang. 
19.30 Sadjian meriah. 

  

  
|ri, akan diselenggaraka konpe- | 

| Darat Djawa Timur. 
| mendjad: bahan  pembitjaraan 
ialah soal2 tehnik mengusaha- 

|kan perikahan darat. Diantara 

| pengundjung 
| Daule, kepala Inspeksi Perika- 
|nan Darat Sumatera Utara. Di- 
samping menghadiri konperensi, 

rensi dinas Djawatan Perikanan | 
Adapun jg | 

akan hadir djuga ' 

| berbagai soal perikanan di Dja- | 

| wasTimur. 
Sebagai atjara  darmawisata, 

| peserta konperensi akan meng- | 

| undjungi telaga Tjampurdarat | 
(Tulungagung) dan hendak me- | 
nemui Mudjaer, jaitu pemelihara | 
pertama dari ikan mudjaer itu. | 

Kepala Inspeksi Djawatan Pe- | 
kanan Djawa Timur membe- 

21.15 Langendrijan. 

  

Tersedia : 

3 buah TEEKENPLANK 
uk. 125 X 150 cm. 

Harga 2 Rp. 700,— 

Toro ,MADIJO" 
Special alat-alat Kantor & 

: Kartonage. 

Sosrokusuman 8 - Jogjakarta 
230-7   

  

  

   

   
   

3 akan ditentukan kelak. Ant. | 
  

DJUARAAN PASI 1952 
Dari pihak panitya penjeleng- 

! 

z2 :| & 

| terbesar: SI N H 
: 2? 
' 

1 

1 

“Mulai tgl. 24 s/d 25 DJULI REX akan mempersembahkan 

UNG LOU MU 
-(Modern Red. Ehamber Dream). 

Pakai teks bahasa INDONESIA! Pergunakanlah kesempatan 

bertentangan dengan “hukum | rikan keterangan, bahwa ia te- | 
internasional”, Ant. UP: lah memadjukan begroting se- 

KABAR GEMBIRA! BAGI SOBAT? BANGSA TIONGHOA. 

film TIONGHOA terbaru dan 

N GCG 1 

NN bait “has 234 -T, 

  

Untuk th. peladjaran 1952/1953 

DJAWATAN KEHUTANAN 
membutuhkan 100 MAHASISWA ikatan dinas jang akan 
dididik mendjadi AHLI KEHUTANAN di Per guruan Ting 

Faculteit Pertanian BCGOR dan GADJAH MADA “Jogi 2 

B. 

1 
Hr 

Jang diterima: tamatan S. M.A. Bag. 

Keterangan lebih jandjut dapat diterima dari: 

' Kepala Pendidikan Kehutanan 
Djalan Perniagaan No. 9. 

BOGOR. 
aka Pendaftaran ditutup pada temgga 26 Augustus 1952. 
233 - P 

| 
! 

| Dengan ini, 

kepada eren Ta Nn. (Ng.    

  

Rr. SOETARIN 
pada tgl: 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
kami menghaturkan diperbanjak terima: kasih 

pada perkawinan anak kami : 

dengan 

11 Juli 1952: 

atas perhatian dan bantuan 

R. SOEKIRMAN 

Jorja-21-- Dul 3x95, 

R. Ngt. Wongsodiwirjo. 
dengan 

mempelai.   
Naam "Ar 

Hi 
  

  

Toko Buku KK. R" ni 

  

TUGU 42, TELP5901 — JOGJAKARTA. 

Sudah datang lagi: 
2 t 

1 Ar Rach3elk Srereoma Bra MR Bi Rp. 6,50 
A. “Dasuki: Pokok-pokok Kosniografi |... 1 naa 
Sundoro: Sedjarah Indonesia |... 0.0. ». 650 

DAN MASIH SEDIA : 

1. E. St. Harahap: Kamus Indonesia Besar a20, 

2 (Ia H. Wink: Undang - Undang Hak Pengarang ,, 4,50 

2 Mr: “Wirjono Prodjodikoro: Hukum Atjara 

Perdata di Endonesia PO AO Eee ena hn O— 

£ NS." At Wohirs Kotab Raraid MB ara Po paraaU 
Di SENTRA RAWA AA Men SA Ne AN aga pa 

6: Agenda Sekolah tahun 1952 — 1953... Aap ab 

Pesanan tambah. ongkos kirima 1096 sedikitnja Rp. 1.— 

SESULUH 
KALA WARTI BASA DJAWA NGOKO 

KANGGO UMUM 

Diwetokake saben 10 dina sepisan d&ning: 
JAJASAN SESULUH RAKJAT 

: JOSJAKARTA. 
  

Redaksi : 

Kantore : 

Administrasi :             

Regane saklembar Rp. 1,00. 

A. M. HARDJONO 

Direksi : TARKYO TJOKROSUMARTO. 

: 7 
5. DJOJOSUKARSO. 

Kantore : Tugu Kulon 85. 
JOGJAKARTA. 

Matja SESULUH tegese oleh Kawruh. 
| Matja SESULUH nambahi Teguh. 

Asemgede 20. 
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1-2 kilo dan dalam botol 

Typ »KEDAULATAN 
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