
  

      

    

  

   
   

      

   
   

    

    

  

   

    

     

    

   
   
   
   

Hibebulmbiin Asal  SAMAWI Tan 
73 Ba mn HN 

  

'sawat Ouantas: Airlines 

pada tgl. 28 Djulitte- 

:lah berangkat ke Ameri- 

Ka melahti London 6 pe- 

Taajar Indones, ja jang 

kan menuntut jebera- 

pa matjam peladjas andi 

Luar Negeri. 
t Oka ke- 

enam peladjar terse- 
but. ialah, “dari kini 
kekanan: Nona Swmarni 

ngendi Bibli- 

| Surudarm d 

— “Sosiologie dan Eko- 

nomi, Trs Opusunggu — 

Bahasa Inggeris: Sadeh 

Hasan - — Pamoan .Pra- 

Taglpahus), TT 

  

  

  

    
.di Manila 

Eu. 211 jl. presiden Pilipina 
@uirino dan pengikut?nja tiba 
kembali di Manila setelah- 10” 

ari mendjadi tamu Indonesia, 
“demikian AFP Manila. Ketika 
ia turun dari pesawat terbang 

. »Bataan” dari Philipina Airli 
nes, ia disambut dgn 21 temba- 

kan meriam jg dibunjikan untuk 
. menghormat dia, dan oleh pem- 
besar2 pemerintah serta corps 

diplomatik. 
F Sebagai diketahui, ia berang- 

  

  
kat pagi tg. 27-7 dari Djakarta, 
kelap: L terbang Kemajoran 
diantark: n Oleh - Presiden dan 

1 Wakil Presiden, para Menteri 
dan anggauta2 :corps et 

“tik, — Ant. “ 

  

1 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

Setan kasih Nu | 
Presiden Sukarno kemarin telah 
menerima kawat pernjataan te- 
rima kasih dari Presiden Guirino | 

donesia, — Ant. 

Guberani pa 2. 

  

Pada tgl. Tii Per ji Aa 

   Banjuraaa" Bupati2 “Banjumas, 
Purbolinggo dan Bardjarnegara. | 

  

jadi. Djajomartono, “anggauta | 
P.P.D. nj. -Surjohadi anggauta2 
D.P.R. seluruh keresidenan Ba- 
njumias,. dan pembesar? Tainnja. 

Didalam pertemuan jang di- ' 

pimpin oleh Gubernur Budiono, | 
kepala2 daerah Kabupaten telah b 

menjampaikan Dena ja ma- : : 
sing2. PA 5 

Setelah itu dibitjarakan pula | 
soal2 "untuk memadiukan kese- 
djahteraan rakjat, mit ny af- 
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N
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watering kota2 uruh Tjita- 
, tjap, perumahan rakjat. 

. Pada.sore itu djus Bian 
an Budiono Mean, Tyas 
tjap 5  (Kor.). f 
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e 
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2 58 Ka Maan 

  

    

  

  

   

     

  

| daan SOB itu akan dihapuskan, 

| Ambon, 

| yaan? dengan peNnapk? ang- 

da 
5 an Gubernur Dai aa Jean Bu- | ' 

Tjilatji Dalam G3 

Sets” usaha peer Pala api. 

serta ketua D.P.R. Propinsi Mul- f , , 

kan sore nett 'itu djuga. - Ant. 

|| bang ke Malang untuk. hadir 
| didalam konperesi Serikat Bu- 

(Menteri     

  

  

- Menm ng ada 
i hari Dj Hat jl. tiba Tua 
1 ngan terbang | Kemajoran. | 
7 - (Djakarta), a 
/ “(udang besar) Jen pesa- e 

4 wat terbang ( 7 
3 ngapura, uni jg 
$ diadakan dihote 1 Kel Des Indes 
$ es. Su- 
$ uirino jg 
4 dilangsungkan : i Saptu. 
# Berat Anna ita 58 ee. 
1 an 3 
  

  

La, ditunggu-. 

  

  

| Duisino” tiba kembali | en RN : na 1 

e Pengheesn 
kan ta. : 

Mexeen pers, bahwa berkenz 
keadaan 
gal 36 Bjuli 1952, akan dikelua 

— tentang penghapusi ' SOB itu. 

Adapun daerah2, dimana 

   

kea- 

ialah: Sumaterz , ketjuali kepu- 
lauan Riauw, Sulawesi ketjuali 
Bea deeh Sapi ai Maluku ke- 
#jual « Ciram dan kepulauan 

Madura “Sedang di 
Djawa keadaan ma perang 
itu akan tetap @ipertahankan. 

Mengenai reorganisasi dalam 

angkatan perang, sebagai jang 
didjalankan sekar: ini, men- ' 
teri mengatakan - bahwa usaha 
reorganisasi itu berdjalan Ian- | 

    
atas penerimaan ramah tamah. F tjar. Setelah mengundjungi ber- 
jang dialaminja selama kun- bagai-bagai daerah dan se-, 
Gjungannja jang baru lalu ke In- | sudah mengadakan  pembitja- : 

| Katan perang, angat jang | | 
|ia dapat simpulkan, jalah bah- | 

wa usaha itu a dapat ter- | 
selenggara dengan baik. 

2 Data 'komperensi 
seluruh In- 

ai. Banana, g 

          

  

diadakan se- 

   Anti MIE 
kearah kelan- 

Ant. t 3 

  

et. Rasad meninggal 
3 — dun'a 1 | 

“Bekas Menteri dalam : 
3 Cina 

3 ak Sjahrir. 

"3 21 jl. sekira djam 11.00 
1 setelah menderita ' sakit: lama 
'meninggal “dunia di Djakar ta 
Galam usia 67: tahun Ir. Bagindo 

| Zainuddin Rasad, dimasa hidup- | 
nia pernah mendjadi 

'Pertania 
: Menteri 

'dan Persediaan pada 
kabinet Sjahrir ke-2 ditahun 
1946. Djenazahnja dimakam- 

|   
  

Want. Ai toneilin 
Ke Malang, 
“dan Djawa Tengah, 

  

Hari Minggu Tn Monteri per. kt 

ekonomian Mr. “Sumanang Ler- 

rih Bank Rakjat Indonesia. 

Sesudah ke Malang, maka 
Sumanang akan me- 

: An jpn pula Surabaja, Ae 
Ne dan Jogja. : 

Kemis jang: akan da- 
kedatangannja 

kembali. di Djakarta. — Ant. 
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Tiap “adil it 
..boleh datang 

  

  

tama dan 

karang jang telah tiba di Me 
kah umat Is 
Indonesia, Malaya,, 
tan, dan Afrika Selatan? 

| Atas pertanjaan crangkan- 
mnja, bahwa. en ab tidak 
MIN NY NAN suaty larangan | | 

“India, Pakis- 
7   

- Tila dari Te 

KN ka Pijaktarek-kemabal dan “sepak? 5 

na aan in tiba, di Jogja. 
Ta 

  

    

ia AL TN, 
utama jang 

   

   

ae dari “Pilipina, | 

Iwa djalan antara ' Mekah 

naik Hadji 
  

  

sdr. H. Sudjak seorang. -cang- 
H. Sud : 

gan, Aa tetsebut | 5 
    k g 

   

: di Mekah keadaan bangsa. 
lebih baik dari pada tahun2 

her “penerimaan mereka ' 
Na Pe ea 

17 

pe manapun map Nah 
kan ja, "naik hadji. Me- 

L berita jang 

s3 larangan 

wad jib 
   

    

  

   

    

    

  

hhadji. bagi slam dari” Azer- 
Ijadi jbaidzan 'jan, ikan. naik hadji 
ialah | k Kana gk tidak benar. 
pe ja Nanah angkatan para 

5, i 1 kit kes NM, ny jang me- 3 

ra Ar f ngi ilanan naik dji 
as tt im. | dani Mabaonian -dinjatakan, Ng 

Ka wa mereka j “menunaikan ke- 
Selandjutnj: Nag PR bannja sebagai - “umat Is- 

pembitjara, bahwa samp ses Jam, ang mengikuti perdjalan- | 
ani itu ada 3 orang dokter dan 
18.01 “djuru rawat. ' 

irdija diterangkannja, bah 
dan 

| Medinah sebagian telah dibikin 
F baik 2 sentempar Sana 

   

  

      Ea 

Laral Indonesia di Djepang, tapi 

—
p
 

| 

| 
| : 
Fu 
| 
| 

| 
| 

'Surabaj Ja | 

“maka “pemerintah perlu menga- 

  

s0 diumum- 
  

ENTERI Pertahanan Plane Lan Da pa menerangkan 
an dengan akan dihapuskannja 

SOB dalam bulan Djuli ini oleh pemerintah, pada tang- | 
rkan suatu BN resmi 

  

teh Tn diooana 
dibantah 

Dalam keterangannja, pihak 
resmj membanta (kabar2 dari 
Djepang, bahwa pemerintah 

selain dengan djasa2, djuga dgn 

barang2, hal ini: menurut kala- 

ngan tersebut adalah ditest dari 
| Djepang. 

Tentang. "penukaran Aa 

djendral minggu jang lalu, ke- 
menterian LN telah minta per- 
setiidjuan, mengenai. persoon, 

"jang akan mendjadi konsul djen. 

| belum dapat djawaban. Demi- 

' Dengan menumpang wes 

| terhadap 

| 

Djepang bersedia membajar ke- | 
| rugian perang kepada Indonesia, 

28 lan 

. KA RI AN uv MU M 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT #KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P. si 

      

  

- Gedung Sukarno -— 
Mekah 

Dari kesiaanakan jang 
' ngetahui diperoleh keterang- 
an, bahwa Pemerintah Saudi. 

Th 

gembira “atas akan  kun- 
'djungannja Presiden Me aRa 
no naik hadji. 

Kaiangan “memerah 
Saudi Arabia mengharap, 
agar kundjungan Presiden | 
Sukarno ditentukan satu: 
tahun. sebelumnja. untuk ' 
memberi" kesempatan bagi 

| Pemerintah Saudi ' Arabia ' 

Te mentirikan gedung | 
5 bagi Presiden Sukarno. 2 

ih 
2 

me # 

Arabia menjambut dengan t” 

          
Keterangan Mukarto. 

Dimuka Parlemen. N 

Mengenai sikap konsulat djen- 

dral Indonesia di 
terhadap beberapa anggauta 
parlemen didjadikan pembitja- 

|raan sengit sekali dalam sidang 

parlemen pleno.terbuka kemarin. 
|. Menteri LN Mukarto, dalam 

| | pendjelaSannja, menarik 'kesim- 

' pulan bahwa parlemen telah ter: 

| gesa2 mengambil . keputusan, 
mengenai sikap konsulat djen- 

»dral di Singapura yu sebaliknja 

en tidak puas 
pendjelasan menteri 

jitu, dan memandangnja pendje- 

f anggauta2 parlem 

| lasan itu kurang objektip. 5 
| Achirnja menteri . meminta 
| waktu, untuk mendjawab lagi 
pembitjaraan itu. Sidang diha- 

berbitjara 10 anggauta. — Ant. 

: Bung Karno pada ts. 17/8 

'Dalam sidang pleno parlemen 

terbuka kemarin, Mr. Moh. Ya- 
Min mengandjurkan, supaja pi- 

dato Presiden 17 Agustus .jang 
akan datang, diutjapkan dari 
parlemen jang pada hari itu her 
daknja mengadakan sidang aa 
mewa. 

dipandang sebagai ,,usul 'sim- 
patik sekali” dan akan diadju- 
“kan dalam wanitya   | kian kapan gan tersebut. — 0 J 

2 
2 3 Haa 

Sekitar perebutan kekuesaan : : 

Waratar. — Ant. 

  

nga Danau 

  

i 

E 
B Mesir pada hari Sabtu jl. 

la 

esir tidak : 
Suatu revolusi kearah Aan 

i ' hidup masjarakat 
ERKENAAN dengan terd jadinja perebutan kekuasaan di 

orang terkemuka 'dika- | 

AN 

  

2» & maka 

an kaum Islam di Jogjakarta, jang telah mengikuti Pergu- 

ruan Tinggi di Mesir, jaitu Prof. Kahar Muzakir rector mangni- 
' ficus UII dan MH. Farid Maruf, kepala Djawatan Agama Dae- 

kepada ,,KR” jalah bahwa coup 

rah Istimewa Jogjakarta, berkenan menjatakan  pendapatnja. 
Pendapat jg sama.dari kedua pemuka? Islam itu jg dinjatakan 

di Mesir itu tidak mengherankan 
baginja, karena sudah dapat diduga semula. Menurut pendapat 
kedua sdr. tersebut peristiwa i 
tiwa jang luar biasa dan merupakan suatu revolusi jang sudah 

ama Dengan :Hanja Te meletusnja baru sekarang. 

-      u 

    
1 Port. KAHAR MUZAKKIR, 

.Inggeris dibelakang 
KA, di Mesir. 

Keane 

: : Togo ikat kakimu. 
“Nom ut Prof. Kahar Muzak- 

kir, Yevolusi ini jang kini se- 
i Gang berlangsung “di Mesir itu 
|disebabkan “oleh beleid peme- 
rintah Farouk jang boros. dan 
tidak mempunjai 'kebidjaksanaan 
dalam mendjalankan -ketiangan 
ba Keborosan inilah djuga- 

ah satu sebab jang pokok jg 
Kedintabaadn “Mesir mempunjai 
hutang 100 djuta kepada luar 
negeri. .Keborosan ini sudah se- 

Idjak pemerintaha: - dipegang 
oleh Khudewis (S Itan) Ismail 
Pasha (ejang | Farouk) dan ber- 
djalan sampai sekarang ini. Ka- 
rena keadaan “jang demikian, 

dakan Kas Hutang Internasional: 

Seperti djuga “dalam revolusi 
'jang pertama di Mesir,  jaitu 
pada djaman' Khudewi Taufik 
"Pasha (th. 1880) jang dipimpin 
oleh Urabi Pasha, maka menu- 
“rut pendapat prof, Muzakkir, 
dalam revolusi sekarang ini dju- 
ga Inggeris sedikit banjak tjam- 
pur tangan, dengan melalui dja- | 
Ian kraton, Rupanja pemberhen- 
tian Kabinet Nahas Pasha jang 
sangat tjondong akan pengha- 
pusan perdjandjian Mesir - Ing- 
seris 1986 itu djuga atas Tp 
«an Inggeris, :   

“ 

w 
Ng 

|Muzakkir, maka revolusi. | 
sekarang ini sudah mulai sedjak 

kabinet: Nahas | 

terbukti bahwa waktu 

tu adalah dapat dikatakan peris- 

Menurut perhitungan prof. 

jang 

pemberhentian: 

Pasha itu. 
Mengenai pemerintahan seka- 

rang jang dipegang oleh Djen- 
“deral Moh, Nadjib dan Maher 

Pasha sebagai menterinja,  di- 
-njatakan bahwa baginja masih 
-mendjadi. 
Moh. Nadjib itu. 

“jalah bahwa . Nadjib menurut 

berita2 itu mendapat backing 

dari rakjat. Maher Pasha dika- 
takan sebagai orang kuat. Ini 

Maher 
Pasha mendjabat menteri Pen- 

didikan dalam tahun 1925, selalu 

Jang 

( mempunjai rentjana2 jang baik. 

Menurut . fahamnja pemerintah 

Mesir jang sekarang ini akan 
mendjalankan politik ,,melalui 
djalan jang beku”, jaitu tidak 
bertempur, “tapi djuga tidak 

berunding, dan akan dapat me- 

njelamatkan negara ' dengan 
perSetudjuannja partai Wafd. / 

njatakan, bahwa coup @etat di 

Mesir sekarang ini adalah suatu 
peladjaran baik bagi dunia Islam 
Chususnja dan dunia umumnja 

jang bertjitakan melepaskan 
imperialisme. , 

$ Kehendak angkatan muda. 

Dalam “hubungan ini dapat 

Faried Ma'ruf agak berlainan 
dengan pendapat Prof. Muzak- 

kir,jaitu disekitar intervensi 
luar negeri dalam Coup ini. Me- 
nurut fahamnja- H. Faried Ma'- 
ruf niat untuk mengadakan re- 
volusi ini sudah sedjak . Selesai 
perang dunia ke-II/ Perasaan 
anti- Inggeris sudah nampak 
njata pada saat itu, sedang pe- 
rasaan 'kebangsaan sudgh terasa 
benar2, ' terutama dikalangan 
mahasiswa dan peladjar2. Demi- 
kian-hebatnja, sehingga mereka 
tidak mau mempergunakan ba- 
hasa Inggeris, melainkan hanja 
bahasanja sendiri, Pergerakan 
kebangsaan jang dilakukan oleh 
angkatan muda Mesir untuk me. 
ngusir bangsa Inggeris telah 
lama berdjalan, tapi karena ka- 
um tua selama ini masih kuat   
Achirnja prof. Muzakkir me-- 

Singapura, 

Gliri 137 anggauta dan dipimpin | 
wakil ketua I Mr. Tambunan, Jg ikap. Ketika perang di Palestina 

“3 Pan di 

supaja pidato di Parlemen. | 

dalarn melaksanakan kehen- fl 

   

mang 

TAU YE 

  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

Hutan 
0.60 

Rp. Sebulan ....... 
Etjeran ....... a.n 

  

APPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Kp. 0,80 

  

Xx 

TAHUN VH — NOMOR 1 1. 
  

  

DJENDRAL MOH. NADJIB: 
  

Dp 

wa tentara akan menindas se- 
gala denfonstrasi dan kekatjau- | 
an ,dengan .tak mengenal am- 

(pun. Malam Senin itu pula, Na- 
Lain bertolak ke Cairo dimana 
.ia segera berunding dengan bri- 
gadir djendral Ibrahim Seifud- 

  
di Palestina, 

221 264-Korban Farouk 
Na Senin kemarin, . pemerintah 
'seluruhnja pindah dari Iskanda- 
ria ke Cairo. PM Aly Maher 

sha, selaku menteri DN Me- 

sir, telah mengambil putusan 

ri Minggu jl, 264 tawanan po- 
ri ,jang mendjadi korban Fa- 

rouk” akan segera dibebaskan. 
“Dari Cairo diwartakan, djen- 
dral besar Haydar Pasha bekas   

    

    
      permusja- | 

Panglima Besar pada hari Ming- 
nh kemarin dulu telah ditangs 

menteri angkatan 
darat dan laut dan pernah men- 

jadi ,,aide de camp” radja" Fa- 
uk. 

5 Rakjat gembira. 
4 Sementara itu, di Cairo -dan 
Ekandaria sesudah bergembira 
pmpai djiauh malam, ketika 
lam Minggu berhubung tu- 

ian tachta Farouk, hari Minggu i 
: ahu tenteram kembali dan tenta- | 

Hal ini, oleh pemimpin sidang r | masih berdjaga-djaga. 
Sesudah turun tachta diumum 

"Han, maka pemimpin2 politik 
esir mengadakan pembitjara-   

pertanjaan, siapakah | 

njata | 

(dikatakan, bahwa pendapat H.. 

    

| : 
| 
I 
h 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
' 

  

  

12 lengan PM Maher Pasha. 

v 

  

RK. H. FARID MA'RUF.- 
kehendak angkatan muda 

“semata - mata. 

dan mempunjai tentara 

tjita2 itu belum dapat dilaksa- 

nakan terlebih dulu, melainkan 

menunggu kesempatan 
bertindak. Pendapatnja ini 'di- 
perkuat oleh kenjataan, bahwa 
jang melakukan revolusi seka- 
rang ini djuga angkatan muda 
dalam ketentaraan. Revolusi ini 

timbul/k#rena perasaan kebang- 

saan kaum, muda tadi jg meng- 
hendaki perobahan hidup masja. 

rakat, djadi tidak semata2 .ka- 
rena usaha luar negeri, meski- 
pun kemungkinan ada. A 
.Achirnja mengenai" untung 

ruginja revolusi itu. hanja di- 
njatakan,. bahwa tiap2 revolusi 

jang menudju perbaikan “akan 

menguntungkan 'negara.' Tetapi 

menurut pendapatnja dengan 

adanja revolusi itu, tidak ber- 

arti bahwa . keradjaan Mesir. 
akan hapus, mengingat, bahwa 

masjarakat Mesir adalah masih 
menghendaki berlangsungnja ke 
radjaan. Hal ini terbukti, bahwa 
meskipun Farouk telah diturun- 
kan dari  tachtanja, namun 

anaknja jaitu Achmad Fuad jg 
baru berumur “ bulan itu, masih 
sadja diangkat sebagai tjalon 
Pena 

PENGURUS B BARU PE, 
MUDA DEMOKRAT 

Tjabang Jogja. 

Baru? ini bertempat di Dl. 
Pathook no: 528 Pemuda De- 

mokrat Indonesia 'Tjah Jogja 
telah mengadakan rapat untuk 
mengadakan reorganisasi dika- 
langan pengurus. Hasil pemili- 
han Pengurus baru ialah : ke- 
tua sdr. Slamet wak, ketua sdr. 
Sutedjo, sekretaris sdr. Sukirdjo   dan pembantu sdr, Sudihjo, 

| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

! 
| 

1 

| 

| 

maka | 

tuntuk | 

| 
| hui, 

g 1 Soter usnja ia berdjandji, bah- | 

din, komandan pasukan2 Mesir | gambaran: 

t 

Ibrahim . Abdul Hadi Pasha, 
| pemimpin partai Saadi, Salahud- 
| din Pasha bekas menteri LN pe- 
| merintah Wafd dan Zaki al Ara- 

| by Pasha, ketua senat (partai 
Wafd) menerangkan, maksud 
kundjungan mereka kepada Ma- 

her Pasha ini untuk mendapat 
jang djelas tentang 

keadaan sekarang, ketjuali itu, 
Maher djuga mengadakan pem- 
bitjaraan dengan djendral Muh. 

Nadjib. 

'Pemimpin Wafd Abdul Fatah, 
hari Minggu kemarin dulu me- 

lah apakah parlemen dalam tem 
poh 10 hari jang akan datang 

ini, akan bersidang untuk mene- 
rima sumpah setia dari dewan 

Mangkubumi.... 

Pemerintah mungkin akan 

tjondong untuk menantikan ha- 
sil2 pemilihan umum jang akan 

datang, kata Hassan Pasha, 
Sebab2nja,, pemerintah jg dulu 

lah soal pembentukan Dewan   
| 
| 

| 

gherankan | 

  
| 

  

'Mangkubumi tadi. 

Sementara itu belum diketa- | 
apakah Wafd hendaki su- 

paja parlemen dilandjutkan di- 
bentuknja semula apakah meng. 

| hendaki |diadakannja pemilihan 

umum. Sementara-itu, Dewan 
Mangkubumi ini belum lagi di- L.—.. 

bentuk. setjara resmi 

Susunan Dewan 
Mangkubumi. 

Sebaliknja, berita AFP dari 
| Cairo mengatakan, susunan De- 

ih 

Amerika: terus ke- 
djar2an dgn Sovjet 

-Di Helsinki. 

Kemarin Olympiade di 

Helsinky mengindjak pekan 
ke-II dan penghabisan. De- 
ngan demikian akan dimu- 
lai perlombaan2 balapan se- 
peda, tindju dan naik kuda. 
Selain itu akan dilandjutkan 
pertamdingan2 polo air, ang- 
gar, Menembak dan perlom- 
baan2 mendajung dan ber- 
lajar. Sampai hari ini dja- 
go. dari Amerika dapat 
menggondol lagi beberapa 
buah bintang emas. Dengan 
demikian Amerika dapat 

memperoleh 25 buah bintang 
emas dan Rusia 22 buah. Se- 
“Jlamdjutnja negara2 lain 
'me€ndapat: Sweden 7, Honga 
ria 6, Yjech 5 dan Perantjis 
hanja memperoleh 4 buah 
bintang emas, Unie Sovjet 
selain nerima 22 bintang 
emas djiga 26 bintang pe- 
rak, sedangkan Amerika ha- 
hja. memperoleh 14 buah 
bintang aan — BBC.   

AKAN BERTJAMPUR TA- 

ngatakan di Cairo belum tentu- | 

(Hilaly Pasha)d isampingkan, ia- | 

  

  

Tindakan sta' kenal ampun' al 
. dilakukan terhadap kekatjauan 

264 TAWANAN POLITIK DIBEBASKAN 
JENDRAL NADNIB, HART MINGGU JANG LALU MENERANGKAN KEPA- |rintah Mesir 
DA PERS, BAHWA TENTARA MESIR TIDAK 

NGAN DENGAN SOAL? POLITIK. KE WADJIBAN KAMI, MEREORGANISASI | 
“TENTARA DAN MEREORGANISASI NEGARA, ADALAH CHUSUS URUSAN | 
- PEMERINTAH, KATA NADJIB. 

jang diumumkan 
Ae gata Senin jl, sumpah pada 

anggauta Kabinet, pegawai? ne- 

geri dengan anggauta2 angkatan 

perang telah dirobah hingga 

| tidak lagi mereka bersumpah 
| setia kepada ,,radja” melainkan 
|kepada tanah - air". 

  

FAROUK HILANG ? 
Kapal keradjaan jang 

membawa Radja Farouk, 

suami serta putrania, ke- 
marin tiba di pulau Kapri, 
dekat pantai Italia. Tetapi 
dikabarkan, bahwa Radja 

Farouk tidak terdapat da- 
lam kapal tsb. Demikian 

All Indian Radio. 

Sedang dipertimbangkan pula, 

| tindakan2 lainnja untuk meng- 

ganti nama2 jang bertalian dgn 

nama radja jang sudah turun 

tachta. — Ant. AFP. 

Argentinia berkabung 
Di: Buenosaires ribuan 6rang 

berbaris untuk memberi peng- 

hormatan jang penghabisan ke- 

pada keranda Sinora Ava Peron, 
isteri presiden Argentinia jang 

hari Minggu jl. telah meninggal 
dunia. Pembesar? militer Argen. 
tinia telah memerintahkan untuk 
memberi penghormatan militer 

kepada Sinora Peron jang dje- 
nazahnja kemarin akan dima- 

kamkan. Diantara utjapan? bela 
sungkawa jang dikirimkan ke- 

pada Presiden Peron, antara lain 

dari Ratu Elizabeth dari Ing- 

geris, Presiden Truman dan 

Presiden Sukarno 

dari Indonesia. — BBC. 

  
  

wan Mangkubumi ini, sudah di- 

umumkan terdiri P.M. Ali Ma- 
her Pasha sebagai ketuanja dan 
djendral Moh. Nadjib Bey sen- 

diri, Lutfi as Sayid Pasha (bekas 
rektor 'universitit Fuad dan 

presiden akademi bahasa Arab) 

serta Abdul Razak Sanshury 

Pasha (ketua pengadilan tinggi 

,dan bekas menteri pendidikan) 

“dan Zaki Araby Pasha (ang- 

gauta Wafd dan bekas ketua 

| senat) sebagai anggauta. 

Sumpah baru. 
Berita AFP dari Cairo menga- 

.takan, menurut putusan peme- 

  
|   
  

Inggeris dekati Nadjib, tapi 
berdjaga- djaga 

Pergeseran dalam angkantan lautnja di 
jaut Tengah 

Inseeris telah mengadaKan pergeseran? dalam angkatan 
lautnja di Laut Tengah, dan pada malam Senin jl. telah 

dikirim pasukan? menudju daerah Terusan Suez, untuk meng- 
: hadapi keributan? jang. mungkin timbul disebabkan. oleh turun- 
nja radja Farouk dari tachta. Putusan tersebut diambil seba- 
gai tindakan pentjegah. 

Mountbatten landjutkan | Radja dari Mesir dan Sudan”, 
rentjana kundjungannja | meskipun ia telah diproklamir- 

ke Jordan dan Syria. |kan dengan gelaran tersebut. 

Sementara itu dikabarkan da- | Telah lama Inggeris berpen- 
ri London, bahwa panglima ter- | Sapat, bahwa angkatan darat 
tinggi Inggeris untuk Laut Te- | Mesir adalah temannja jang ka- 
ngah, laksamana Mountbatter, | Yih di Mesir. Dan jang meme- 
telah memutuskan akan melan- | Sang kekuasaan dewasa ini 
djutkan rentjana kundjungan- | adalah seorang dari angkatan 
nja resmi ke Jordan dan Syria. ' Sarat. Karena itu terdapat ha- 

Dikabarkan, bahwa pada hari 'apan di London, bahwa djika 
Minggu Mountbatten beserta ' Keadaan dalam 'negeri Mesir 
keluarganja telah tiba di Jor- | Sudah mendjadi djernih, peme- 
dan, tetapi ia mengirim kembali | Yintah jang baru akan bersedia 
stafnja kemarkas besar angka- | membitjarakan soal Terusan 

“tan lautnja di Malta. | Suez. Inggeris bersedia membe- 
5 .. |rikan konsesi2, sebagai peng- 

Harapan? Inggeris. | santi usaha2 kearah pertaha- 

» 

  
Kalangan2 jang berwadjib | ran Timur Tengah jang stabil. 

memperingatkan, bahwa kini | Stat i £ ii 
masih terlalu tergesa-gesa un- £ AN MA Ne 1 - 
tuk meramalkan pengaruh2 da- ente penangan YA: 
ri coup  djenderal Nadjib itu 
terhadap persengketaan Ingge- 
ris — Mesir serta pembentukan 
komando Timur Tengah jang 
telah Jama tertunda. Tetapi 

terdapat perasaan jang masih 
bersifat hati2 di London, bahwa 

Mesir kini mungkin tak begitu ! 

"keras lagi dalam tuntutannja, j 

supaja negara2 lain mengakui 

Fuad jang masih ketjil sebagai 

Dari Washington diwartakan, 
bahwa state department tak 
menerima permintaan dari be- 

kas radja Farouk untuk mene- 
tap di Amerika Serikat, demi- 
kian sumber2 jang mengetahui 
mengatakan pada hari Minggu. 

Dikatakannja, bahwa duta be- 

sar Amerika di Mesir Jefferson 

Caffrey, tidak memberitakan 
1 

| 
  

Hussain Makki 

Turunnja Farouk dari tachta 
Disebabkan tindakan jg bertentangan dgn 

kehendak 

Hi 

rouk turun tachta. 

Tapi disini harus dgn djelas 
dinjatakan, kata Makki, bahwa 

dalam abad ke-20 dewasa ini, 
mereka jang memegang kekua- 

saan serta pembesar2 dari ne- 

geri2 Timur- Tengah tak bisa 
lama2 lagi untuk dapat melaku- 
kan politik jang bertentangan 
dengan kehendak bangsanja ma- 
sing2. 

Mereka akan membuat kesa- 

"lahan jang tak akan dapat di- 

ma'afkan lagi, bila mereka ber- 

anggapan jang sebaliknja dan 

bertindak bertentangan dengan 

Kehendak bangsanja atau ber- 

anggapan bahwa dunia dewasa 

ini masih sama seperti djaman 

feodal jang lampau, kata Makki.. 
Dan mereka jang memegang 

kekuasaan itu, akan hanja mem. 

'bahajakan kedudukan mereka 
sendiri bila mereka berbuat ker 
salahan sematjam itu dan tidak 
mau mengakui kebangunan na- 
sional di Timur Tengah. 

Kata Makki seterusnja, tentu 
sadja bila turunnja tachta Radja 
Karouk itu akibat langsung dari 
tjampur tangan  sewenang-we- 

nang dari kalangan istana F'a- 

USSEIN MAKKI, ,,tangan kanan” 
parlemen dan djurubitjara Front Nasional Iran, pada hari 

Minggu jang: lalu mengatakan, bahwa keadaan di Mesir belum 

lagi djelas, dan ia tidak tahu apa jang menjebabkan Radja Fa- 

| sesuatu jang menjatakan kei- 
nginan atau maksud KFarouk 
untuk datang ke Amerika, Fa- 
rouk berbitjara dengan Caffrey 

pada saat ia akan naik ,,jacht'- 
nja beserta keluarganja menu- 

dju Italia. 

Para pembesar di Washing- 
ton berpendapat, lebih masuk 

akal untuk menduga, bahwa 
Farouk akan tinggal di Eropah 
jang dikenalnja.. “Tetapi para 

pembesar itu tak menjangkal 
kemungkinan, bahwa pada sua- 
tu ketika ia akan mengundjungi 
Amerika Serikat. 

Djuga Itali tak tahu. 
Dari Roma AFP mewartakan, 

kalangan2 resmi . menjatakan 
pada hari Minggu, bahwa 
,jacht” jang membawa Farouk 
beserta keluarganja akan .sing- 
gah dipelabuhan Itali untuk 
mengambil bahan. pembakar. 
Tetapi pemerintah Itali sendiri 
tak menerima pemberitahuan 
resmi tentang hal itu. — Ant. - 

bangsanja 

Mossadegh, anggauta 

rouk (mengenai urusan politik), 

maka ordng harus menarik pe- 
ladjaran dari nasib Marie Anto- 
niete dan tjara njonja2 besar 
istana dari radja Perantjis Louis 
ke- XVI. 

“ Dan nasib dari ,,tjampur ,ta- 
ngan kalangan istana” itu, ada- 
lah gullotine, kata Makki. Front 
Nasional Iran jang dipimpin 
Mossadegh telah lama mengu- 
rungkan ,,tjampur tangan jang 

tak pada tempatnja mengenai 
urusan negara” oleh kalangan 
istana Iran. 

Ia dalam pada itu terutama 
menjebut puteri Assiraf saudara 

|Shah Iran. Beberapa harian Iran, 

£ 

  

hari beberapa x Pada suatu 
Hn na Kn aa orang mahasiswa Gadjah Mada 

Abas Bata Taat t Martin berdiri didepan papan  pengu- 
nurut kabar jang erachir, | mem dipagelaran, membatja- 

Shah telah memutuskan untuk 
Pmengirim puteri Assiraf keluar 
negeri. 

Seperti telah dikabarkan is- 

tana Shah Moh. Reza Pasha 

batja pemberi tahuan. 
Sambil bitjara2, pada suatu 

sweat seorang mahasiswa mena- 
rik-narik kemedja kawan jdng 
berdiri disebelahnja,.........tetapi 
serta ia menengok, ternjata jang 

diadjak bitjara dan ditarik-tarik 
kemedjanja ialah Prof. Mr, Har. 
djono, jang tidak berdjas dan 
tidak berdasi, karena hari itu da 
tidak memberi kuliah, 

malam Senin jl. karena tersiar 

kabar dalam kalangan jang ber- 
tanggung djawab bahwa turun- 
nja tachta Farouk akan dapat 

melemahkan kedudukan 

Iran, — Ant, UP, 
Shah       
 



   

      
    

   

    

    

      

     

    

    

    

     
   

        

   
   
     
    

   

     

  

dan penghidupan. 
Perlu didjelaskan, banwa ti-.    
   

    

  

   

      

   

  

     

    

   

   
   
    
   

  

erintah 4 Tamara mendjadi daerah pe- 
(ngaruh Belanda. Satu2-nja dja- 

| lan untuk menghalangi meluas- 
nja kepentingan? Amerika, mem | 

bikin negara ini dalam keadaan | | ruh, jang ikut memikirkan ke- | dihitung . memerlukan 15 gram 
  

'ederland. 

: perlu di- 

a pe-j 
“dalam 

    
| dak berani, sekalipun hanja 
membitjarakan “sadja,” sesuatu | 

rontakan. Suatu kenjata- | | 
an penangkapan berulang-ulang | j 

: Sisi Republik dengan undang? | 
keadaan darurat telah Es 

    

kan pemberontakan dalam ne- | 
: dan kekatjauan ai 
jang meningkat, tidak ja 
keamanan. ! militer dan keme- 

1 sewaktu Indonesia mendjadi ba- 

“ai 

erah panas jang tampak dalam: | 

Dan | keadaan tidak menahan dan sa- 

a- “botag Be 

Belanda 'adalah merek 
di .tjoba mempertahankan - sedikit- | pun tidak dalam organisasi, ma- 

7 jang tata, “perpendi 

(aa ermasuk 

  
Se 

istir 
mom: dan kebuda- 

mereka pegang 

keradjaan Belanda. Te- 

  
terus-menerus -katjau dan” 

dan |tidak karuan, inflasi dan pepe- | ting pula artinja bagi lantjarnja | 

1g 
rangan eerilja. Saja mengeta- | 

' hui pemerintah Amerika dan pe | 
| dagang? | bertambah surut did. | 

Kedua, tenta | aktiviteit2. | 
aa Na a men- | 

nja bagian dari keradjaannja | 
di Gi Pacific, Menurut bunji penje- | 
rahan kedaulatan, negeri Be- . 
landa tetap mempunjai penga- 
.wasan sementara terhadap se- 
bagian dari- pada keradjaan- 
nja di Hindia Timur, ialah da- 
erah jang sangat besar dan ter- 
La di Pacific ON 

   

  

. mil is aa 

lan. “Belanda mentjoba 
ulang ang, pat mung- 

in membikin Irian dari hutan 
due» .men- 

dan 

Mara pertanian. Mereka me- 
ngerahkan pemi orang2 
       

  

Ri ap 3 isat c orang pe- 
num g tiwas baru bisa. 

terangkat dari Anna besi2 ger- | 

bong2 p ng ringsek. 
9 Ora luka berat “dan 1 orang 
Juka2 ringan. : 
Selama ag perbaikan: djalan itu 

maka para penumpang kereta- :: 

api jang liwat tempat ketjela- 
2 itu akan 
H ' kereta api 

| Kerugian akan barang2 kepu- 
njaan penamaan dan barang? 
Aa jang oleh ge- 

. rombolani bersendjata itu, ditak- 

ie Sir 3 
pa | tang kerugian jang diderita oleh 

Daentani Kereta api karena ke- 

  

      

hebat dari lokomotif | 
dan gerbong? itu hingga seka- 
rang masih belum dapat diduga. 
Dapat ditambahkan, bahwa lok.| 

sebesar itu berdjungkir-balik 

- hingga 3 kali 
Hari Minggu Gubernur Djawa 

Barat dan Kolonel aa no 
ga. tem- | telah Lap perda UG 

pat ketjelakaan ts dan menjake | 

sikan kerusakan2. 
“Mengenai gerombolan bersen- 

| djata jang mentjopoti rel djalan 
“kereta api, dan menggarong se-.   

dapat keterangan lebih landjut, 
|. bahwa gerombolan itu aaetan 1D 
sebuah gerombolan ketjil jang 

terdiri atas 39 orang bersendja- 
ta lengkap dan berpakaian sera 

“gam, dibawah pimpinan seorang | 
. ondercommapdant “jg bernama 

| Hassan. Gerombolan ini terma- | 
suk anak-buah komandan La 

| Gjarig bernama Enoh) jg 
' beberapa “kali Aa b: 

“ robot kereta api z 
| Dari djumlah:39 ora 
sudah “kereta Sain 

HS Gangaa menda 1 
tembakan2 jang mereka 

“kan itu, maka sebuah p og Te 

tera jang terletak Swan lebih 

4 Km dari tempat ketjelakaan | 
itu Gaita tampung T 
.tjamata. eni 2) 
ngarnja 
16.00, faitu sedjam setelah ge- 

      

   

    
    

     

“api, make 
- djumpai . 

2 maja, kampung Babakan   

  

    
   
     

harus berpindah | ' 

sar Rp. 152.000,—. Ten- | hidw 

gala. barang erapana kt, ten « 

   

      

    

se aan 

kn era ka- 
| mende- 

  

    bun itu, “kira? pukul 

rombolan ab yong ta kereta | seb 
  

  

sada bimidnak sebab Ta. 
pi gerombolan masih sempat 
melarikan diri ncaper Ten 
— Ant. 

  

     

  

“ORANG TERTUA S| 5 
2 MENINGGAL 

Es Hari Kemis jang lalu di Se: 
marang telah meninggal dunia 
Njonja Durrijah Hasjim dalam | 
/usia Ik, 110 tahun, jang semasa" 

nja pernah lama bergerak 
setjara aktif dalam ,,Sarekat | 
Islam Rakjat"” bersama2 Sama- 
un Cs. Diantara hasil usahahja 
adalah 'pertjetakan ,,Vereeni- 
ging2 Spoor & Tram Personeel” 
dulu 'dan gedung »GRI-GEN- 
DONG" jang kini masih ada 

| dan didjadikan Kantor Sentral- 
nja. Sarekat2 Buruh di Sema- 
rang, 37 

Dengan suaminja akharitan 
| Hadji Hasjim pegawai kereta-: 
api SIS, almarhumah menurun- 
kan 12 orang putera, dan putesi |! 
diantaranja 5 jang masih hidup. 
Jang tertua mentjapai umur 2d 
Mak sedang jang sudah me- 

ral terdapat 1 Hadidono 
s  Hoofdredacteur harian ' 

ana jang pernah di-Digulkan 
| pemerintah Belanda. — Ant. 

. BADAN USAHA PE- 
NGANGGURAN 

“BERDIRI 
metan berdiri Badan Usaha 1 Pe 

ngangguran jang diketuai Su- 

   

  

   

   

  

    

pe 

para penganggur da- 
ke Giant 'bekas pe- 

  

    

  

jang masih Lena 1d2   
| kal ini adalah jang p ertama di- | 
| bentuk disamping organisasi ig, 
Haag melulu dari kalanga an 

          

  

       
   

      

  

1 mpatan Ten 
YP at an p Ka “Tya 

ebut djumlah penganggur da- 
kungan sanggi Taka 

1 Sa lalu tertjatat 2772 
ang terdit dari 1.159 laki2. 

3 wanita, Gadai Ant, '4 

       
    

landa moh perang dan Bai | 

| zonder it 

: “Republik. baru itu 

NU.U.D. negara kita, soal pemo- 
| gokan Daeng jamin. Dan 
mengenai soal j emogokan, Pe- 

' merintah telah mengeluarkan 

| darurat No. 16 th '51, tentang 

#ruhan jang mulai berlaku pada 
| tgl 17 September th 'Si. Dengan 

« pentingan buruh tidak peflu di- 

i perti, 

& pentingan kedudukan perusaha- 

dengan maksud | 5 

h 

ih 

    
    

   
     

ak 

tk   
   

    

keadaan itu . Sebelum. perang 
djadjahannj ja Hindia 

Sekarang . Ai 
Belanda memgha Te 

| tinggi buat di Eropa. 

Dag Ta daerah In- 

  

nja Pan aer umum saman. 
am dimana sadfa aa Na Fasa 

mma 

  

  
Tem 

AA Oleh: 

IDALAM kita Nok kepada masa pembangunan nega- 

ra, usaha? kita ditudjukan 

gala reruntuhan. Usaha dalam 

mentjukupi kebutuhan rakjat sehiruhnja. 
segala tjam alat produksi K' 

Nda anne alat produksi 
instansi? dan pengusaha? dari 

dan rakjat pada umumnja. 3g 

Selain itu peranan 'serikat bu- f 

pentingan pada pekerdjaan, pen- | 
ti 

! pembangunan jg dimaksud itu. 
Segala matjam fihak itu, meru- |. 
pakan usaha2 tersendiri jg satu 
sama lain, erat sekali hubungan- | 

nja. 
Ta salah satu dari alat itu 

berhenti, misalnja para peker- 

dja, baik setjara teratur, mau- 

  

  

ka keadaan Sea akan mag 

| hambat. 

Dalam hal ini kita sya? se- 
kedar pemogokan jang achir2 
ini t pada perusahaan2, 
jang diatur oleh organisasi2 bu- 
ruh. Misalnja jang achir2 ini 
dengan pemogokan diperusaha- 
an gula. Menindjau soal pemo- 
gokan, maka kita: mengetahui, 
“bahwa pemogokan. adalah salah 
suatu alat jang paling tadjam 
bagi perdjuangan buruh untuk 
membela kepentingannja. Dalam 

£ aa 

    

undang2 sendiri, jaitu undang2 

penjelesaian pertikaian perbu- 

adanja undang2 tsb segala sesu- 
atu dapat diatur serapi2nja. Ke- 

yugikan dan diperlakukan sewe-. 
nang2 oleh kaum madjikan. Se- 
baliknja kaum madjikan tidak 
harus selalu mendapat kerugian 
arena tuntutan2 buruh ne 

muluk2. si c: t 
xx Tt 

spgamping ae .se- 
jak, copra, tembakau, 

kopi dil-adanja perusahaan gula | 
“adalah termasuk perusahaan jg | 
penting artinja bagi penghi- 

: mi Indonesia. Ke- 

an gula itu tampak njata sekali, 
sedjak diwaktu sebelum perang. 
“Indonesia telah menduduki tem- 

      

— PELANT IKAN BUPATI2- 
BARU 

Diwilajah Djaka re 
ng 

1g 

| ngah. 
“Pada tanggal 28.29 dan 307 

    dilantik Bupati? setempat j 
| baru oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah. Peristiwa. i ini adalah jang 

| pertama sehabis penjerahan ke- 
daulatan ditempat2 tersebut. . 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa pelantikan Bupati? di Kebu- 

bagian besar peperangan dan sa 

. botage 
2 sekali 

dak dapat mempertahankan ke- 

dak: akan dapat menguasai dae- 

d rah2 dan kesulitan2 baru. 

“ikan dari peperangan ini ialah 
bahwa Belanda sendiri dalam 
"keadaan endjadi satu2-nja 

“Nberperang” dengan suatu nega- 

Timur 4 
memberikan mutu-hidup. “jang: 

Pas da kita dapat mengingatnja. 
| Dalam krisis Asia Tenggara, 

akash: hak Tea di- 
perlukan kebidjaksanaan " 

| dilakukan waktu itu. 
sebelum perang diseluruh-Indo- | 

pat jg penting didunia sebagai 
| penghatsil gula. Rata2 tiap ta- 
'hun Indonesia dapat meng-ex- 
port s satu djuta ton gula. Disam- 
ping 'itu kebutuhan gula untuk 

| kepentingan Peda Ie 

di-Kudus, Demak dan Rembang 4 
ng | 

    

| Terhadap soal ii pulalah se- 

e itu terdjadi. Dengan li- 
Belanda menjatakan, , 

bahwa suatu “republik jang ti- 

'amanan dan per "damain dalam 
derahnja sendiri sudah pasti ti- 

' Hasil jang tidak menguntung. 

    
.bangsa didunia sekarang ini jg 

ra Asia nbn-komunis anggota 
dari Perserikatan  Bangsa2. 
Konflik ini hanja akan meru- 
sakan kita dalam perdjuangan 
sekarang, dan memperkuat. ke- 

2 di Asia dan keamanan    

  

kita sendiri lebih Jama dari pa- 

jang"sudah meningkat, dengan 
djalan ini Indonesia disiapkan 
buat aa dan komunis- 
Bp Aan MN 

&) 

kepada pembangunan diatas se- 
lapang produksi, dipergiat utk 

Buat kepentingan itu 

ta bangun, Tentang membangun 
diusahakan oleh pemerintah dgn | 
pelbagai golongan, buruh, tani | 

“ 

negeri sendiri bila tiap2 djiwa 

gula sehari, maka tiap tahun 
tidak kurang: « dari & sampai 500 
ribu, ton. - 

. Kedudukan perusahaan gula 
jang sangat penting diwaktu ki- 
ta berrevolusi tidak sedikit arti- 

inja bagi perdjuangan kita. Ti- 
dak sedikit devisen jang telah 
dihatsilkan oleh export gula jg 

nesia tidak kurang: terdapat 180 | 
pabrik gula. Djumlah ini.karena 
malaise ada diantaranja bebera- 
pa pabrik jang terpaksa meng- 

oma, “selalu dirintangi oleh pemerin- 

Pendjelasan 

. cambrics jang sedjak djaman se 
persoalan jang sulit bagi badan 

“A. Kesulitan dalam menda- 
patkan cambrics. 

'Sedjak bertahun2 sebelum pe- 

rang cambrics sebagai bahan 

batik didatang kan oleh importir2 

besar bangsa asing, didjual ke- 

pada. perusahaan batik melalui | 

pedagang2 besar dan  grossier, 
bangsa asing pula, dimana harga | 

dan tjara pendjualannja menu- 

rut sekehendak mereka. 

Untuk mendapatkan harga jg | 

Jebih murah dan stabiel “pula : 

mendapat perbekalan barang 

menurut kebutuhan sipembatik, 

maka dengan susah dengan bim- 

bingan Ir. Teko, Ir.. Surachman 

dan Margono Djojohadikusumo 

jang'pada waktu itu mendjabat 

di Djawatan Urusan Koperasi, 

dalam tahun 1937 diusahakan 

pendirian koperasi2 pembatik 

bangsa Indonesia di Solo, Jogja, 

Pekadjangan dan lain2 tempat. 
Lambat laun dengan melalui 

|rintangan2 dan kesukaran? jg 
hebat kedudukan koperasi2 men 
djadi makin kuat. Dalam tahun 

1939 telah diusahakan persatu- 
an dari koperasi2 batik tsb. Pun 
pula mulai dipikirkan supaja 
koperasi2 batik itu bisa y me- 

import cambrics sendiri dan 

mendirikan suatu pabrik cam- | 
brics. Terutama persiapan. pen- 

'dirian pabrik cambrics itulah | 
jang sesungguhaja sudah dalam 

tingkatan jang terachir. Permin- 
taan dari koperasi2 untuk dia- 
kui pula dalam import cambrics 

| 
| 

  

| 
| 

tah Hindia Belanda, sedang pem- 

belian langsung dari importir2 
besar amat sulit dengan tjara | 
jang berlaku karena adanja gros |     hentikan perusahaannja. Diwak- 

tu petjah perang tidak sedikit | 
“pabrik gula jang dihantjurkan 
oleh tentara Belanda. Dan keti- 
Ka Djepang-menduduki Indone- 
“sia tidak sedikit pula pabrik2 jg 
Girobah mendjadi pabrik semen, 
kertas dil Diwaktu kita berre- 
volusi tidak sedikit pula pabrik 
jg kita bumi hanguskan. Achir- 
nja tinggal sebagian sadja pa- 
brik2 jang dapat diusahakan 
kembali. Akibat semua itu, hat- 
sil pabrik gula mendjadi turun 
sekali: export an terbatas se- 
kali. 1 

Ear 

“Dengan kerdja sama antara 
fihak pengusaha dan buruh pe- 
'merintah mengharapkan dapat 
dinaikkannja produksi jg sangat 
penting artinja bagi kepenting- 

an masjarakat itu Djangan 
sampai negara kita harus me- 
ngadakan import gula untuk ke- 
pentingan rakjat sehari2 seperti 

| halnja dengan kekurangan beras j 
jang harus di-import beribu2 ton 
dari luar negeri. Dengan adanja 

antjaman pemogokan dalam ka- 
langan buruh gula, pemerintah 
Chawatir bila tidak segera dida- 
pat penjelesaian akan lebih me- 
rosot penghatsilan gula jg ber- 

akan ikut mendjadi korban. Da- 
lam keterangan. dimuka parle- 
men -baru2 ini pemerintah telah 
menjatakan sikapnja jeng tegas 
terhadap masilah produksi dan 
soal2 perburuhan. Diantaranja 
“pemerintah mengharapkan agar 
semua golongan dalam masjara- 
kat, termasuk djuga . semua 

mega dan DUR, ikut ac-   

  

| dunia rentjana2 dari koperasi2 

arti kepentingan rakjat banjak. 

sier dan pedagang perantara jg 

telah melajani importir2 tsb. Ke 
adaan demikian tidak berobah 
dan berhubung petjahnja perang 

itu belum dapat terlaksana. 
waktu jang lampau. . 
na waktu Djepang kope- 

! batik itu dibekukan dan 
din 2 didirikan Batik Kogyo 
Kumiai oleh pemerintah pena 
kan Djepang. 

tief mendjamin kepentingan : 
produksi. Pemogokan atau an- 
Haa dilapang perburuhan 

upakan peranan jang pen- 
ting bagi produksi jang sangat 
Gibutuha an Karena itu golong- 
an buruh sebagai golongan jang 
bertanggung djawab dalam ma- 
sjarakat hendaknja 'sedar pula 
akan keselamatan djiwa seluruh 
imasjarakat dan rakjat Indone- 
sia. 
Hak mogok sebagai sendjata 

terachir bagi buruk, tidak boleh 
“dipandang semata? dari sudut 
kena sendiri, lepas 
dari kepentingan? rakjat dan 
-masjarakat umumnja. Disam- 
-ping itu, perlu dinjatakan, bah- 
-wa fihak pengusaha perlu mem- 
-perhatikan kedudukan buruh jg 

di-   
  | 

| 

pengusaha hendaknja dapat me- 
melihara suasana hingga buruh 
dapat menunaikan  kewadjiban- 

Dalam hal ini pemerintah ber- 
diri diatas. Tetapi bila dalam 
soal? itu tindakan dari suatu fi-   

I WILAJAH DJAWA - TENGAH | 

Pemusatan pembelian dan 
Ta cambrics 

ERKENAAN dengan dipusatkannja pembelian dan pembagi. 
han cambries kepada suatu badan import jang penjelengga- . 

raannja diserahkan kepada Gabungan Koperasi Batik Indone- 
sia, maka dari pengurus Gabungan 
“jang berpusat di Solo, didapat keterangan? 

memang penting bagi produksi, : 

nja dengan suasana gembira. - 

hak merugikan negara dan rak-/ 

G.K.B.I. 

Koperasi Batik Indonesia 

tentang masalah 
belum perang selalu mendjadi 

tsb., shb.: 

Gabungan Koperasi 
dibentuk. 2 

Sehabis perang, pada waktu 

kemerdekaan,, usaha2 koperasi2 
ini dihidupkan kembali Untuk 

| mempersatukan tenaga dan 
memperkokoh kedudukan kope- 

|rasi2 batik, maka dalam tahun 
1948 di Jogja atas bimbingan Ir” 
Teko dan Surja Atmadja, kedua. 

| duanija dari Djawatan Koperasi 
R.L, koperasi2 itu digabungkan 
mendjadi Gabungan Koperasi 
Batik Indonesia jang bertudju- 
an: setjara koperatief memper- 

baiki dan mengadjukan keadaan 
perekonomian bangsa Indonesia 

dalam lapangan pembatikan. 

Salah satu usaha terpenting 

  

PENTJULIKAN MINTA 
TEBUSAN Rp. 750.000,- 

Seorang "rionghoa ber- | 
| nama T.LK,- pada Kemis: | 
| petang jang lalu telah di- 

tjegat oleh 3 orang dan di- 
bawa pergi. Mobil T.I.K. ke- 
mudian dihentikan di Ka- 

joon (Surabaja) dgn antja- 

man supaja djangan berge- 
rak sopir dng mobil diting- : 
galkan disana. 
Njonja T.I.K. kemudian me. 

herima surat jang disertai 

sjarat2 supaja menebus su- 
aminja dengan uang seba- 
njak Rp.750.000,—. 

Ini adalah pentjulikan ke- 
dua dalam waktu dua bulan 
ini. Jang pertanga polisi da- 
pat menemukan" korbannja 
dalam keadaan selamat dan 
menangkap pendjaganja. — 
Ant. 

| 

    
  

' usaha mendapatkan bahan2 bagi 
pembatik2 setjara langsung (im 
port sendiri, mendirikan pabrik), 
'supaja dapat barang jang sesuai 
dengan kebutuhan dan iharga jg 
pantas dan stabiel, lepas dari 

per mainan/specwlatie Perang 

perantara. 

  

    bagi G.K.B.I. ialah tetap ber- (Ber. usa oat hal. 3). 
  

  

    

| 

    

MAHASISWA TIONG- 

HOA DIRIKAN ORGA- 
NISASI ? 

Diperoleh kabar, bahwa dika- 

langan mahasiswa Tionghoa di 

Jogja jang tergabung dalam 

organisasi pemuda (Chung Luk 

Sheh Ta Shuoh Pu) akan mendi- 

rikan organisasi mahasiswa di 

“Jogja, sebagai tjabang dari 

Dfakarta, jang merupakan pusat 

organisasi mahasiswa Tionghoa. 

Rentjana itu didasarkan. atas 

makin banjaknja mahasiswa dis 

kalangan Tionghoa dan jang 

sampai sekarang belum mempu- 

njai organisasi sendiri. 

LEKRA SEKSI SASTRA 
TERBENTUK 

Dalam rapatnja baru2 ini ber- 

tempat. di Rress-room para ang- 
gota Seksi Sastra dari LEKRA 

Tjabang Jogja telah memutus- 
kan untuk memulai . langkah2- 
nja mengembangkan. kesusas- 
traan Daerah dan. Indonesia, 
Adapun usaha2nja ialah: mengi- 

si madjalah2, siaran radio, miea- 

dirikan perpustakaan, dll. 
Untuk sementara telah diben- 

tuk. susunan Panitia Sementara,   jang  diserahi melaksanakan 

pekerdjaan2 tersebut diatas, dan 
Iimenjiapkan pertemuan jad. gi 

| na pembenitukan pengurus peta. 

“Sementara panitia tersebut ter- 
diri dari sdr2 : Sunardi, Sahar   Santoso, A. Moeid Chandra dan 

Soemartono. 

S. B. PEGADAIAN BE- 
LUM MAU MASUK 
VAKCENTRAAL 

LAGI 
Dari pihak Pengurus Besar 

Sarekat Buruh Pegadaian di 

Jogjakarta diperoleh ketera- 
ngan, bahwa Kongres SB Pega-   

J. F. Munier, wakil Intercross, jang baru-baru ini mengadakar: 
penindjauan didaerah Jogja pada gambar 
dang melihat2 keadaan dalam 
Mangkubumen. Prof. Dr. Saraj 

kembangan Universitit kepada 

tersebut diatas se- 
Universitit Negeri Gadjah Mada 

ito menerangkan sekilur pur- 

J. F. Munier (pakai baret). 
  

Sjahrir kuatir melihat perkem- 
bangan dim negeri sekarang 

Rakjat perlu disadarkan 
UTAN SJAHRIR dalam'resepsi konperensi Partai Sosialis 
Indonesia Sumatera Utara 

ini, menjatakan kekuatirannja menghadapi 
datang melihat perkembangan 

jang pokok, 

Resepsi ini dihadiri oleh orang 
orang terkemuka dan wakil2 
(organisasi? didaerah ini, dimana 
antara lain tampak hadir Kon- 
sul Amerika Serikat di Medan. 
Dalam hubungan dengan pro- 

gram nasional P:S.L., Sjahrir se- 
tjara luas membentangkan per- 
kembangan setelah kemerdeka- 
an diperoleh dan kesulitan2 se- 
karang akibat dari sikap .,me- 
njerahkan nasib” dan sikap 

mau hidup senang”. Sjahrir 
melihat sikap masa-bodoh dari 
rakjat, mendjauhkan diri dari 
Pemerintah serta adanja pula 

orang2 jang hendak memisah- 
ikan dirj dari bangsa dan nusa 
sebagai akibat jang merugikan 
perdjoangan sekarang: Ia djuga 

sesalkan tidak adanja keuletan 
dalam masjarakat Indonesia se- 
bagai jang didjumpainja dine- 
gara2 Barat untuk mengisi ke-   jat, maka pemerintah tidak | merdekaan. : 

akan tinggal diam. Dalam hubungan inilah Sjah- 

Kauman Ba HER RNR an   
  

  

Tebet Kosari, Getanbatk, “tagi 

| tidak meninggal, hanja 8 buah 

rampas. N5 

Pihak tentara kini Kena me- 

ngadakan Wembersihan didaerah 

itu. Sampai. berita ini kita tulis, 

belum dapat dketahui hasilnja. 

Dapat gitambahkan, bahwa jg 

mendjalankan' tugas pembersi-     men, Pati dan Pemalang jang 
sedianja dilangsungkan . sebe- 
lum achir bulan ini djuga, ter- 
njata belum ada an menang 
Ant. Tar 

MAGELANG 
“ TEMBAK-MENEMB/ BAK . 

Di BONDOWOS 
' Dalam tembakumienembak se- 
jama setengah djam jang terdja- 
di antara sebuah : gerombolan 
bersendjata- disatu pihak dan 
tentara dipihak lain, baru2 ini 
didesa Bondowoso, ketjamatan 
Mertojudan, Magelang, kerugian 

rombolan, ialah : dua orang | 
terte pak mati, dua orang ter- 
tangkap dan dua orang menda- 
pat Tuka2, 8 putjuk sendjata api, 

“di antaranja dua stengun diram-, 
pas. Pada pihak tentara tidak 
ada djatth korban. 
Naga! berita dari pihak : res 

  

djelang subuh sudah dalam ne- 
ngepungan tentara. Djam 6 pa-' 
gi terdjadi ' tembak-menembak 
dan “achirnja gerombolan terde: 
sak serta melarikan diri. 

Menurut penjelidikam, gerom- 

kai 

| balai itu dipimpin oleh bekas 
“|sersan major Supadi dari bekas 
“bataljon 426 jang ibu pasukan- 
inja telah melarikan diri ke ag 
wa Barat, . 
den aU Ken garom- 

bolan jang dipimpin oleh Atmo- 
sarip dari desa Kalfurip, Mage- 
lang, menjerbu  dega Krasak,   1 tg organisasi MN 

| RURWOREDJO 

, gerombolan tersebut terdiri | 
Tusi 50 orang, jang sedjak .men- | 2 

han didaerah itu. adalah tentara 

dari bataljon 410 jang baru sa- 
aja kembali dari melakukan tu- 

gas di Makasar. — Ant. 

Kang 

" PANGLIMA DIVISI ME. 
NINDJAU LATIHAN 

Pada tanggal 25 Dut 1952, 
Panglima Divisi Diponegoro 
“Letnan Kolonel Bachroem da- 
tang di Purworedjo untuk me- 
nindjau dan menjaksikan Iati- 
han ketentaraan. ” Antara lain 

diperiksa: latihan. berbaris, la- 
'tihan menggunakan mortier, pen 
didikan, kesehatan dan disiplin 
tentara. 

Dalam amanatnja dinjatakan 
rasa bangga, bahwa latihan2 ter 

| sebut dapat diselenggarakan de-   ngan baik walaupun dengan 
alat2 jang sederhana. 

Kepada mereka jang dilatih, 
diandjurkan agar mereka meng- 
gunakan kesempatan ini se- 

baik - baiknja dan melatih diri 
dengan radjin dan sungguh2. 

Sebagai diketahui, anak buah 
dari Bataljon 411 (Bataljon Pa- 

mnudjuk telah 14 bulan ini men- 

ajal: Jatihan, sedang lama- 
nja Tatihan memakan wak- 
tu  kuran, lebih 214 bulan. 
Djumlah para pelatih2 (instruk- 
teurs) dari bermatjam-matjam 
vak ada 92 orang sedang tam- 
pak djuga 'pelatih2 dari Missi 
“Militer Belanda MAAN Ja 

kantjing badjunja tan emas di- 

,Pembantu2” 6 Wedana . dalam 

KEBUMEN « 
12 KILOGRAM MAS 
DIRUMAH SARONG 
Berita terlambat dari Kebu- 

men menerangkan, bahwa barii2 

ini kepolisian di Kebumen telah 
"dapat menangkap beberapa 
orang garong dan waktu digele- 
dah, (dirumahnja diketemukan 
emas'jang beratnja 11, kilogram 
Menurut keterangan jang kita 
peroleh, garong2 itu adalah ter- 
masuk anggota2 gerombolan jg 

pada tanggal 18 Djuni jang lalu 
merampok dirumah Gadai Nege- 

ri Petanahan Kebumen dan- ber- 
hasil menggondol uang tunai 

Rp. 25:161,86 serta  barang2 
emas sebanjak satu peti kepu- 

njaan rakjat jang digadaikan. 
Kepala gerombolan tersebut 

Matsarif dapat melarikan diri. 
— Ant, 

PANITYA 17 AGUSTUS 
TERBENTUK. 

Pada tanggal 25 Djuli 1952, 
di Kebumen telah dibentuk Pa- 

  

pengurusnja seperti berikut : 
Ketua2 : I. Kepala Daerah. II 

P.D.M. III. Kepala Polisi Ne- 
gara. 
Bagian Pelaksana: 

Ketua I-dan IL Iskandar Tjo- 

krowinoto dari Masjumi, Dul- 
lahardjo-dari PKI. Penulis I dan 
IL. Suratno, dari PNI, Bargowo 
dari Pemuda Rakjat. Bendahara, 

I dan II R. Sudjak tidak berpar- 
ty, Suwarto, tidak berparty. 

Distrik Kab. Nee 
Bagian2: 

Ketua. Bagian2: 1, Penera- 
ngan dan Penjiaran: Muin Sa- 
djoko, Kepala. Djapen Kebu- 
men. 2. Sport: Marsum. 3. Pene- 
rangan Listrik: Suwarno. 4. Ex- 
sposisi : Abdulah. 5. Perlengka- 

nitya 17 Agustus, jang susunan 

tusan Purwokerto. 

manan: Sujono. 1 8. Kesehatan: 
Dr. Sudirman. 9. Sosial: Prawi- 

rosudarmo. 10. Kesenian: Susi- 
lomartojo. — (KR). 

TJILATJAP 

M.B. DAN T.N.I. 
BERGERAK 
&5 anggauta pengatjau 
tewas, 

Dari fihak polisi didapat ka- 

bar, bahwa pada tg. 23 / 7-52 
ibl, potroli M.B. Purwakerto 

bersama2 T.N.I. Bat. 416 me- 
ngadakan serangan serentak ke- 

desa Tjiglaga (Kawunganten), 
jang menurut laporan pada itu 

waktu sedang mendjadi sarang 
pengatjau. Segera terdjadi per- 
tempuran jang ,,hebat”. 

Karena serangan ini, penga- 

tjau mengundurkan diri kedjur u- 
san utara kedesa Djurangma- 
ngu melalui Tjilutung. 

Dalam pada itu gerombolan 

meninggalkan korban 15. orang 
mati. Lebih djauh diwartakan, 
bahwa, sebelum mereka me- 
ngundurkan diri, mereka mem- 

bakari rumah2 penduduk, 
. Berapa rumah jang mendjadi 

abu, belum ' dapat dipastikan. 
— (Kor). 

PELARIAN NUSA- . 
KAMBANGAN 

Dari Nusakambangan  dida- 
pat kabar, bahwa pada tg. 21 
ibl. sekira djam 14.00 di Bui 

Gladagan,: diketahui 2 orang 
hukuman jang telah melarikan 
diri. 4 

Mereka ini, ialah: 1. Sabran 

bin Ngasimin hukuman 3 tahun 
putusan Surakarta, 2, Walusi 

putusan Surakarta 

Kemudian pada hari itu dju- 
ga, antara djam 12.30 didapati 
pula dari bui Karang — tengah 
4 orang hukiman melarikan diri 

Mereka itu, ialah: 1. Wahid 
al. Pawidjaja hk 8 tahun pu- 

2. Sardjo al Sardo hk 6 tahun   pan : Djamil dan  Mardjuned,     orang. — Ti R), 6, Sjembara: Suleman. 7, Kea- 
9 bulan putusan  Purbolinggo. 

itu, menurut dia, rakjat an 

bin Ngsimin hukuman 3 tahun « 

di Grand Hotel Medan baru? 

masa jang akan 
dalam negeri sekarang, karena 

disadarkan utk mentjapai hal2 

rir menganggap perlu agar rak- 
jat disadarkan untuk lebih ba- 
ajak bekerdja Adat Sberhiting $ 
guna mentjapai hal2 jang ada 
untuk mengatasi kesulitan? se- 
karang. Ditekannja pula bahwa 
dari pada membitjarakan T.C. 

dan Irian Barat lebih baik me- 
mikirkan soal? jang pokok bagi 

Indonesia. Kemerdekaan jang 

hanja merupakan batu udjian 
untuk mengudji sampai dimana 
kesanggupan kita melaksana- 
kan kekuasaan jang diperoleh 
dalam mengisi kemerdekaan. 

Achirnja Sjahrir menjatakan 

kekuatirannja sekali, bahwa 
kalau perkembangan dalam ne- 

geri sekarang jang tidak meng- 
gembirakan itu berdjalan terus, 
maka satu kekuatan dari luar 
akan gampang menumbangkan 
kemerdekaan jang telah diper- 

oleh itu. — Ant.   
  

| putusan . Purwokerto 
Partoredjo al: Kusen hk. 2 th 

“putusan Purwokerto. — (Kor). 

4 ORANG PENGGEDOR 
—. TERTEMBAK MATI 

| Baru2 ini diruman seorang pen 
duduk desa Redjamulja (As —- 

Kedungredjo) digarong dan dila- 
kukan oleh 4 orang pendjahat. 

Seorang anggauta tentara jg 
kebetulan aaa didesa 1vu dan 
melihat  kedjadian tsb, terus 
bertindak dan: mengedjar ga- 

rong2 tadi dengan melepaskan 

tembakan2, hingga - keempax 
tsb menemui adjainja. — (Kor). 

PANITIA PENOLONG 
KORBAN BANDJIR 

Daeran distrik Prembun (Ke 
bumen) setiap tahunnja dise- 

rang bahaja pandjir. Atas inisi- 

aLer dari separa Daerah Distrik 

Prempbun, maka kini telah da- 

pat'didirikan sebuah Panitya, jg 
bertugas meringankan beban pa 

ya korban bandjir. , 

Panitya tadi terdiri dari: 

Ketua I: Sdr.-M. S. Prawiro- 

dharmodjo, Ketua II: Sdr. R. Su 

pangat. Penulis I: Sdr. Kardjo- 

no, Penulis II: Sdr. Sumantri, 
Bendahari: Sdr. R. Suwito, Pem 

bantu2: Sdr. Barijun cs (semua 
13 orang). 

“ Atas usaha Panitya tersebut 
telah dapat dikumpulkan uang 
sebanjak Rp. 964.50. (sembilan 

ratus enampuluh ampat. 50/106 
rupiah), uang mana untuk mem- 
beli barang2 jang dibagiZkan 
kepada para korban bandjir, se- | 

perti garam, minjak tanah daa 

gua untuk tjampuran tepung su 

su jang didapatnja dari Unicef. 

Pada permulaan - datangnja 
bandjir, atas kegiatan Panitya 

diatas, untuk beberapa hari la- 

manja telah dapat diselenggara- 

kan dapur umum, jang memba- 
gi2dkan makanan kepada ratu- 
san pengungsi, sedangkan fihak 
Perwari distrik Prembun tidak 
tinggal diam. dan membagi-ba- 
gikan makanan ditempat2 kta !   3, Pudjini al Misar hk 16 bulan 

  

bandjiran, (KR), 

A., M.SA, Perdjandjian Frisco, : 

diperoleh, Katanja selandjutnja, | 

dan 4. f 

daian jang diadakan di Ban- 
dung pada tanggal 20 sampai 
| dengan tanggal 25 Djuli jang 

Lialu, antara lain telah memutus- 
| kan, tetap mempertahankan ke- 
(putusan Kongres SB Pegadaian 

di “Jogjakarta tahun jang lalu, 
jaitu belum bersedia masuk 
kembali kesalah satu vakeen- 

traal jang kini ada. 
Selain dari itu Kongres telah 

berhasil membuat 2 buah reso- 

lusi jang terutama ditudjukan 
kepada Djawatan Pegadaian Ke 
kementerian keuangan-Resolusi 

tadi pertama menjatakan, supa- 

ja Buku Sa a Kang Yj 
   

    

   

"bali, lesreha, Vi k 
muat peraturan? 
pekerdjaan pegawai 
jang dibuat oleh Pemerinte 
Hindia Belanda dulu, sudah ti- 
dak sesuai lagi dengan keadaan 
dewasa ini, dinnana hubungan 
perekonomian ra'jat harus di- 

ktindjaw dijuga, 

Djuga mengenai peraturan? 
djam bekerdja. harus diperhati- 

kan benar2 oleh jang berwadjib 

dengan tidak meru an masja- 
rakat jang - mengga in ba- 

laa 2a1ng2nja untuk. keperlian se- 
' suatu dalam memenuhi penghi- 

| dupam sehari-harinja. 

Resolusi kedua menjatakan, 

supaja soal formasi ditindjau 
kembali pula dengan mengingat 
agar Djawatan Pegadaian dise- 
suaikan keadaan dan kedudu- 
kannja seperti Djawatan2 Pe- 

merintah lainnja. 

Kongres ' telah memutuskan 

djuga membentuk sebuah pani- 
tya jang diserahi tugas untuk 

menindjau kembali organisasi 
SB Pegadaian, baik dilihat dari 
sudut anggaran dasar organisa- 

Si, Maupun' susunan organisasi- 

nja. 

an pe 
pega 

   

  

  

Tentang Pertjetakan SB Pe- 

gadaian ,.Sinar Asia” di Jogja- 
karta diterangkan lebih"landiut 
oleh kalangan PBSB. Pegadaian 
itu, bahwa Konggres meman- 

dang perlu supaja - soal status 
dirobah, jaitu untuk memper- 

baiki keadaan keuangan daripa- 
da pertjetakan tersebut. 

Kongres SB Pegadaian jang 

akan datang kira2 berlangsung 
2 tahun lagi, sedang soal tem- 

pat dan Waktu diserahkan kebi- 
djaksanaan Pengurus Besar di 
Jogjakarta. 

P.B:H. MASAL DI 
PAKUALAM 

Baru2 ini dikemantren Paku- 
alaman telah diadakan satu 
kursus kilat PBH. oleh Djawa- 

tan Pendidikan Masjarakat Ko- 

tapradja dan dibantu. oleh Pani- 

tya Pendidikan Masjarakat Pa- 

kualaman, Mergangsan dan ba- 
pak Mantri Pakualam. 

| Kursus ' tersebut diselengga- 
takan dalam 4 hari setelah be- 

ladjar sendiri, dan setelah 16 ha 
yi lalu diudji dan disediakan vu- 
la. idjazah2 bagi umereka jang 
lulus. Kursus diadakan 'bertem- 
pat dirumah sekolah Milania 
mulai djam 19.00 sampai djam 
21.00. dengan diikuti murid 30 
orang wanita dan prija. Jang 
memberikan peladjaran nj. Djo- 
josupadmo. 

      Tontonan malam ini : 
SENI SONO: Double Dyna- 

mite”, Jane Russel, Frank 
Sinatra. 

REX: .,,/Feathered  Serpent'', 
Charlie.Chan. 

RAHAYU: «Fiesta Fisther 
Williams ouna. Montal- 

“ ban, # 

LUXOR: The . Guntighter"”, 
Gregory Peck, Millard Mit- 
chell, 

INDRA: »Camille”, Greta Garbo 
Rabert Taylor, 

| SOBOHARSONO : Two Tickets 
to Broadway”, Tony Martin, 
Janet Leich, 
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1 intji dimuka pemenang no. 2 
datarig di. -garis finish. No. 2 ia- 8 3 gan fin 

: - ke tjatat waktu ajaa 3 menit 152 1 

-pai rekord — — Olympik baru de- 

“oleh Nel van Vliet (Nederland), 
. jang dalam Olympiade London 

rak tsb da! waktu 2 menit Belgia . mengalahkan je 
57.2 Wetan 2 Kn “| dengan &.- anna 

5 mkmbompai DA | d. 2 3 dengar Tenan masuk seni - | 

0. Sherdaka. Na a. 5 s RAN 
. Rombo aa Ta 0 an - gulat 
tenang mbak A terbang' 

” kamp Otaniem ketua 

/ 

“ra. “antara na Oty: 
piade, an ag 

sg Tah: memperbaiki rek 
js dal 

Mabes sngat im alam 
besi kelas ringan 

  

   

  

    

  

    
   
   

il mx 
“ tempat no. 8 dalam -kotas 3 

deng umlah angkatan 327.5: 
kg, Ini berarti bahwa Thio te- 

  

tjapai da lam I. AW Iu AA, Se 
test, jang telah dia- 

dakan di Surabaja baru2 ini.- s3 

Prestasi lengkap Tap di Hal 
sinki-sebagai berikut: 

- Tekanan —— 105 kg, Hasitan 

— 92.5 kg, dan tolakan — 130 
kg, Djadi @jumlah pagiinten 
3245 kg. - 
Rek kgra dunia - “kedua jang ter- | 

“tjapai pada hari Sabtu: “alah 
lemparan 2. PON sedjauh 15.28 
meter ol SAMPING Zybina (Ru- 
sia). . $ 

Kemudian Bob Mathias ca. 
2) ang amen pulkan djum- 

angka 7.8 7 telah membuat 2 
Peaba dunia baru dalam dasa “| 
lomba... Pn aa 

- Rekora —  Otympite 
baru. 

      

  
  

  
  

    

Selain 3 rekord. dunia baru | 
tsb., jang Gengan sendirinja 
djuga n ndjadi rekord — Olym- 
pik baru, pada hari Sabtu itu | 
telah - diperbaiki 2 rekord — 
Olympik lain. 
Dalam lari djarak 1500 "meter | 

  
"4 Korea 

     

  

rungi-an. dari tanah Lat, 

   
1s T 

PO Sena » 

3. 5 2 aa u 

4. F. Acapek ta 
5. Ke Huber ' a 3 
8. J. Courtsis g 
Ts Gg Rossii “1 jae, 
8. J.Belim' Get 
9. E. Jenking 

110. -S, Kiszkurno 
Ih” IP Sani G3 2 
“To Meban n e 

ANGGAR FLORET. 
Pertandingan regu floret te- 

lah berachir sebagai “berikut: 
No.1 - regu Italia, 

4 - regu Luxemipire, 
       Joseph Barthei dari Luxemburg | 

telah mematahkan rekord lama | “untuk    dengan menempuh djarak tsb. | ig 
dalam waktu 3 menit 45.2 detik. ' Ap ok Ie: Mangian aa 

masing? 2 angka dan D. Mangia- 
'rotti - Langka. “ 

Dari Aa Swedia dalam per- 
aa membuat 

Dalami pertandingan, jang amat | 
seru ifi, Barthel hanja beberapa 

lah Mc Millen (AS. jang men- | 

| “detik.: 
Dalam berenang “2001 ater.j : :5 

“gaja dada bagi wa muPOLi BARA. .i 
vaks (Hongaria). telah mentja- 0 . 3- 

ngan mentjatat waktu 2 menit 
54 detik. Rekord lama dipegang 

tahun 1948 telah menempuh dja- 

    

      

    

  

    
   

  

    

  

  tu mendengar pengumuman: pe- 
mimpinnja,,dr. Pelufto, Aan 
pada Sabtu Ba , F 

  

Mes PA 

| Nederland -— — Paba Pn 
Basi aa 

  

  

   

  

     

B. 

Ttalia — NA 

  

Si (Jugoslavia), sedangkan dalam 
Kovaes. (Ho- 

TE PIA Apn menang dari Sena 

  
   'kelas berat Gula 

  

e K3 | Kanada 81-65 

    

    

  

25: 1 

3 Pan bad 
: Ni Kaban pers di 

    
   

  

    

    

     

  

   

    

Olympiade 3 

    

'Romanov! selandjutnja « me 
ERtaKAp. ke set walaupun pa-. 

pa putusan, jg | 
Pe sangat 

  

| Jai Helsinki, ialah 

se-| rompar TINGGI WANITA. 

    

| ngan tinggi 1.68 meter. 
Nox2 “dalam $ 

| Inggeris) “dengan tinggi. 

atu- ) dengan tinggi 1.58 meter. k ak Pn - nggi 

   
    
   

  

   

KM DJALAN TJEPAT. 

dalam waktu 45 menit 2.8      
   

     

          

    
   

     

  

     
      

   

dasa — 2. 
anu ane 7 3 

« Mathias dengai 

      

  
con P3 mendapat-7. 139 angka: | 
Hasil darispertandingan. “dasa | 

“lomba, jang telah diikuti oleh 

21 orang peserta. ialah TN g 

berikut: f 

No. 1 R/ Mathias (AS) 3 

  

ban 

u. Olympiade di London th. 2 

7.887 angka! No. 2: Milton Cam | da 
. 5 La PL 1 : 

berarti rekord Oly 
  

an memperbaiki 
sendiri, jang -tertjapai 

Waktu ituia anak 

| 13.2 set ea 

| Gnggeris) - 46 menit 8.8 detil 
No. 6 Ivan Jarmih “(Rusia 
19 aentit, 10 detik. 

  

- | (Tjekoslowakia) 

detik. 

  

     

  

         
    

   
       
     

aan kali ini dal   

Yo. 2 - regu 

Swedia No. 3-- regu Swis dan 

an antara Italia 
. ia berachir dengan 8-5 

Weber (Djerman) te- 
a. - Boris Yukov | sjid (Mesir), 

12 Olympiade pa- 

1. Peran Suk Fa 5 Chi 52 - 43. Me- 
sir — 'Cuba 66-55. Argentinia 
h— ea 81. Prilipkya: — 

Brand. karnaa Selatan) dengan. 

Naa ing ialah 
1 mm “lebih rendah daripada re-j 
kord Olympiade, jang tertjapai 
n Alie Cbachman (A.S.), di 

ag 2 dalam tahun 1948 de-4 

rtandingan ini 
heila Lorwill. 

£ 165 | 
meter, No. 3 ai Chudina | 
(Rusia) dengan tinggi 1.63 me- 

“hter, No. 4 Therma . Hopkins (Ing- | 

aan (Swedia) telah | 
d djuara. No. 1 dengan | " 

puh djalan tjepat 10 km. | 

rekordnja 

     
Hina pa) 

dir ne hon tatahi Emil 
L des 
“mata 2 jam 23 menit H 

         
jang lama seera O: - 

'Son (Djepang) dalam | 

29 menit 19.2 detik. 

Selandjutnja dapat 

lah: 

— 6.449 angka, No. 
Felt Kemama) Ta - 631 

WANITA 

— 23.7 detik, tralia) 

  

land) — 24.2 detik. 
No. 3: N. Khykina 

— 242 detik: 
   

  

  
3 

Teka- Ba SE EOa Man 
SE Dam rikan. Jakan. 

Segara. kg. kg kg. 
SAS. M5 GBI Ma 
Kanada 1225 " 1125 “155 

122.5 112.5 1475” 

Negara. 1 
Kanada uk 1192 :- 
Swedia eat Tah 
Swedia NN: 
Tjekoslowakta 188 
Finlandia 1. 188 
Junani 2 on ag: 
Italia Sa: 
Italia P3. 2186 
Inggeris SA AGE 
Polandia 185. 
Rusia 186 
Norwegia 185 | 

(tandingan? : Marathon, 
meter lari dan 5.000 meter 

oleh seorang, ja'ni dimenangkan ol: 
si-"lokomotip” Zatopek. 

rathon di Helsinki ialah: 

Jansson (Swedia 

nit 36 detik. ata 

Greco — Roman : 

“Has terbang 

Italia. 

ria. 

Pounkino (Rusia). No. 

telah 3 menit: 28 detik. 
Ant. - UP. 1 KEP: | 

LARI. SAMBUNG 4 

| Semi Finale: 
Serie 1: 

|— 3 menit 12.6 detik. 
Serie 2: no. LAS. 

FI 
menit 12.5 detik. 

Ap eta wanit: Tele h Ta Serie 3 
i & A eluar | 

| djuara No. 1. Esther (oleh Naaah dan Kanada. 

Djuara no. 1 Jamaica 
Wint - Lang - 

400 METER PUTERA 

.diwarta- 
kan bahwa, Pemenang lam ia- | 

io! Bu Sepp Hipp Kojermban 
6 Widen 

FINALE Laki 200 METER 

No. 1: Marjorie Jaskson (Aus- 
(dalam 

semi finale M. Jackson telah 
myentjapai reko: | Olympik baru 
dengan waktu 28.5 detik): - 

No.2: Puck Brouwer (Neder- 

  

(Rusiay 

No. 4 W. Crips (Australia) 
— 242 detik. 

No. 5: EH. Kie (Djerman) 
—- 24.6 detik. 
None Bada (Afri- 

Kas. Pelan —24.6 detik. 

Djum- 

lah. 
Ang- 
Nan 

ke. 
Ba 

25 
"Peter: George dengan demikian memperbaiki rekord Olvmpik, 

jang dipegang oleh F- Spelman (A. S.y: 
390.kg,- “jang ditjapai di London dalam tahun 1948. 

| HASIL PERTANDINGAN MENEMBAK 

N AON a tepat. 

dengan djumlah  ang- 

10.000 
lari 

No. 2 dalam pertandingan Ma- 
Reinai- 

de Corno (Argentinia) — 2 djam 
25 menit 35 detik. No. 3 Gustaf 

4—2 djam.26 
menit 7 detik. No. 4 Yoon Chil | 
Chei (Korea) —2 3 26 me- 

- 

GULAT GRECO - ROMAN. 

Dalam pertandingan? gulat 

Djuara Olympsade dalam ke- 
ialah “Gourovitch 

(Rusia), jang telah mengalah-. 
Kan dengan fksssi pages randy 

Fabra djadi no. 2, sedangkan 
no: 3 ialah Horkala dari Honga- 

| Djuara Muna dalam ke- 
" Hias bantam ialah Hodes dari Ho- 

garia, jang telah mengalahkan 
ihab dari Libanon, jang de- 

ngan demikian mendjadi no. 2. 
SNo. 3 ialah Terian dari Rusia. 

2 Djuara Olympiade dalam ke-' 

|ias bulu djuara pertama ialah 
2 ialah 

Polyak (Hongaria). No. 3 Ra- 

jang direbahkan- 

“oleh Pounkino dalam waktu" se- 

KALI 

no. 1 Jamaica — 3 

menit 23 detik. no. 2 Perantjis 

aya “3 jagat 

tik. no. 2 Inggeris A3 

telah dimenangkan” 

( Arthur 

'McKinley . Rho- | 
den) dalam waktu 3 menit 3.9 

| detik,-jang berarti rekord dunia. 
baru. Tg 2 AS: — 8 menit . 

IP spasi Amerias 
IP” DILARANG 

5 | menanyai 

Jini mendjadi 

  
  

  
pemungutan suara untuk pene 

Irimaan perserikatan sepak bola 

iDjerman Timur. FIFA menen- 

tukan, bahwa apabila dihari ke- 

gara Djerman, .maka kedalam | 

FIFA itu hanja akan diterima | 

satu anggota r ea 
1g seluruh, Dji sh Pn 

  

  

Dalam surat edaran dari 
“Pedagang2 

Menengah di Surabaja dapat 
| dibatja, bahwa import, dasi, 
| sematjam jang disebut ,,dasi 
Amerika” tidak diperboleh- 

  

  
| kan lagi. 
1 Jang disebut dasi: Ame- 

rika” ini ialah dasi2 jang || 
bergambar ar? wanita telan- | 
pa an SAInganga “5 

senat 

    

  

SEPATU ES DARI EMAS 
“Dick Button, jang pada baru2 

djuara: 2 didalam | 

Olympic Games bagian pertan- 
dingan2 demonstrasi »SChoonrij- 
den” diatas es, mempunjai se- 
patu" es jang terhikin dari emas 
dengan lima butir berlian dida- 
lam sepatu itu. Sepatu jang 
mahal 

'ajahnja, setelah ia berumur 23 
tahun sudah .mendjadi djuara | 
»Schoonrijden” di Philadelphia. 
Ketika ini, sepatu es itu hanja | 
dihiasi oleh sebutir berlian: ki- 
ni perhiasan berlian itu berdjum- 
lah lima dan mungkin sekali se- 

butir berlian ditambahkan untuk 
menghiasi sepatus es itu, berhu- 
bung dengan kemenangannja. di- 
dalam Olymapie' ba iga di Nor- 

| wegia. — (Mer deka). 
& 

| RATUSAN RUMAH 
TERBAKAR 

i“Senen sore jl. disekitar gang 

  

Tepekong, Pasar baru, Djakarta, 

terdjadi kebakaran besar 

dimulai dari 
-| kira2 djam 2 dan berachir pada 

djam 5: sore. Dalam waktu k.l. 3 

.djam beberapa: 
disekitar Gang tersebut musna 

dimakan api. Dapat diberitakan | 

lebih landjut, bahwa  didjalan | 
Pinangsia, djuga terdjadi keba- | 

Pena SNN dl 

jang, 
Gang Tepekong, 

ratus umah, 

  

pssi DITERIMA DADI | 
“ANGGOTA FIFA 

Persatuan Sepak Bola Seluruh 

Indonesia kini telah diterima . 
mendjadi anggota Federation 

:| Internationale Football Associa- 
'tion. Keputusan ini diambil pada | 
“kongres FIFA di Helsinki. 

Selandjutnja telah diterima 
pula sebagai anggota perserika- 

tan sepak bola dari Republik 
Djerman Timur, Ceylon, Singa- 
pura, Afrika Selatan, 

dan Itiopia.. Sekarang FIFA 
mempunjai $1 anggota. TE 
Djerman Barat memberikan | : |Akan buka djalan bagi penjele- 

saian sengketa Inggeris/Mesir? 
“Reaksi2 di berbagai2 negeri 

suira blanko ketika diadakan 

mudian tertjapai persatuari ne- 

detik. Ra - Djerrian Barat 2 3 
menit 6.6 detik. No. 4 Kanada — 

|3 menit 9.3 detik. No. 5 Inggeris 
— 8 menit. 10 detik. No. & Pe-. 

rantjis — 3 menit 10.1 detik. - 

LARI. SAMBUNG 4 KALI 
109 METER WANITA 

(-—pjuara no. Lialah A.S. dengan 
waktu 45.9 detik (Rekord Dunia 
baru) , 
ajuga dalam waktu 45.9 detik. 
ng. 3 Inggeris — 46.2 detik. no. 
4. Rusia —-46.3 detik. 
Australia — 46.6 detik. 

Nederland — 

no. 2 ialah Djerman — 

no. 5 

no. 6 
47.8 detik. 

“Dalam semi finale regu Aus- 

tralia semula mentjapai rekord 
Olympiade baru dengan waktu 

“446.1. detik pada hari Minggu 
sore. Djadi pada hari'itu djuga 
rekord ini diperbaiki oleh regu 

LA.Ss 
| Jones — Janet Morreau — Ca- 
therine Hardy). 

(Mae Foans — Barbara 

LARI SAMBUNG 4 KALI 
100 METER PUTERA. 

Djuara no. L ialah A.S. dengan 
waktu 40.1 detik. No./2 Rusia — 

“40.3: detik. No. 3. Hongaria — 
40:5 detik. No. 4 Inggeris'— 40.6 
detik. No. 5 Perantjis — 40.9 

detik. .No. 6 Tjekosiowakia — 
41.2 detik. 3 5 Ant, 
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jang anti 

  

djelis setelah Ghavam 
dan Mossadegh tampil 

  

SY menteri. 
1 Tdimoreata Jitu 

            
   

  

    

  

: .tikan dari Gjabatannja. 

  

Ata 

  

h. 

  

   Hata   
1 

— Ketua Madjelis Rendah Iran di- 

“desak : supaja mengundur- 
kan diri 

| Mnlkka Kang. bahwa Emami 
| dipilih atas 'desakan dari luar, 
dan ia dianggap sebagai orang 

-Mossadegh serta tak 
, pernah menghadliri sidang2 ma- 

djatuh 
kembali 

2 sebagai perdana menteri: 
Kazemi wakil perdana 

dikabarkan, 
bahwa Mossadegh telah meng-: 

4-| Angkat menteri keuangan Kaze- 
i sebagai wakil perdana men: 

teri. Pada hari Minggu Kazer 
telah mengangkat seorang gu- 
Bak bank jang baru, sedang- 
kan peribantu menteri kehakim- 
an Dr, Humann telah diberhen- 

Haa sumber2 pemerintah, | 
1 perubahan2 jang | 
Se aN pegawai 

Rollin undang Mos- 

Berlin tahun 1936 te- | TI dattrmbaled 2m menjatakan, 
erbaiki oleh Zatopek. Son | bahwa, Mossadegh telah meng- 

prof. 'Rollin untuk me- 
djungi Iran selaku tamu 

Nana Seperti diketahui, Rollin 
telah membela perkara Iran dim.| 

Je Mahkamah Internasional di ur   

pama. in dita Madjelis ikendah Iran pada hari Minggu jl 
menuntut, supaja ketua Madjelis Dr, Hassan Emami me- 

| ngundurkan diri dan supaja dipilih seorang ketua jang baru. 

g. Ia adalah seorang sardja- 
na hukum “dari Belgia. 

Mosi tentang harta- 
benda Ghavam. & 

“Sementara itu dikabarkan, 
bahwa pada hari Minggu jl. 20 
orang anggauta Madjelis Ren- 

dah telah memadjukan - mosi, 
minta supaja harta-benda bekas 
perdana menteri Ghavam Sulta- 
neh disita, dan diberikan kepada 
keluarga mereka jang tewas da- 
lam demonstrasi2 jang terdjadi 
pad4 hari Senin jang lalu. 

Dikabarkan, bahwa madjelis 
Rendah itu akan. memberikan 
'keputusannja pada hari Selasa 
jg akan datang. — (Amt. An UN 

— KULIAH TAHUN 
21 1952/1953 

Dimulai September. 
Sekretariat Fakultet Hukum, 
Pengetahuan Masjarakat dan 

Fakultet Ekonomian meminta 
kita mengabarkan, bahwa ber- 
hubung dengan udjian2 akan di- 

  

selenggarakan — didalam bulan 
Agustus jang akan datang, maka 
kuliah2 tahun peladjaram 1952- 
1953 akan dimulai baru pada 
Pangan 1. September 1952. Ant. 

- 

Ff Enitapat kabar 

tr 

kinginannja 
“(port garam dari Indonesia 'se- 
Ibanjak 400.000 ton “untuk seti- 

  

ini didapatkannja dari 1 

Vietnam | 

   

   
   
   
     

    

    

KE. DJEPANG 

| pang telah menjampaikan ke 
untuk mengim- 

ap tahunnja, Tetapi karena per- 
sediaan garam di Indonesia ha- 

“inja mentjukupi ke butuhan di- 
“dalam negeri sadja, maka kei- 

| ngirtan Djepang tersebut hanja 
akan dapat 
garam usaha 

dipenuhi dengan 
rakjat jang ba- 

: njak terdapat didaerah? pesisir 
“di Indonesia, terutama di Dja- 

| wa, 

Oleh beberapa or sunisasi per- 
| dagangan rakjat kini tengah 
diusahakan, agar sedapat mung 
kin keinginan? Djepang itu da- 
pat diusahakan oleh pengusaha- 

(Er Puraha partikelir.  (APB). 

. ISTANA SHAH IRAN 
I-.. DIDJAGA KERAS 

Istana Shan Mohammad Reza 
'Pahlevi pada malam Senin jl. 
didjaga dengan keras, ketika 
tersiar kabar dalarm kalangan2 
jang bertanggung djawab, bhw 
'turunnja tachta radja Farouk 
akan melemahkan kedudukan- 
nja. Dikabarkan, bahwa tank2 
"telah berada didekat istana, 
untuk memperlindungi Sjah bi- 
"Jamana perlu. — Ant. - UP, 

' GARAM INDONESIA 

bahwa. Dje- ' 

DEMONSTRASI PENER- 
BANGAN DI MOSKOW: 

Pada hari Minggu jl. dilapa- 
ngan udara Moskow telah” di- 
lakukan pesta udara besar, jg 
dihadliri oleh Joseph Stalin 'dan 
para anggauta poliburo. 5 

Demonstrasi2 jang dilakukan 
oleh angkatan udara militer 

letnan djenderal Vassili Stalin, 
Demikian AFP. 

Selandjutnja UP mewartakan, 
bahwa demonstrasi2 itu disak- 
sikan oleh sedjumlah kira2 
100.000 orang dan merupakan 
perajaan tahunan. Hadlir pula 
dalam peristiwa itu korps diplo- 
matik, termasuk atase2 udara 
negara? Barat. 

: Dalam demonstrasi2 itu di 

perlihatkan formasi2 pesawat2 
terbang jang berbunji ”kema- 
djuan bagi komunisme' dan "ke- 
menangan bagi Stalin”, Dalam 
pada itu satu sguadron pener- 
bang2 wanita mengadakan pe- 

nerbangan2 akrobatik, sedang- 
kan Vassili Stalin sendiri mela- 

kukan penerbangan2 dengan 
membuat gambaran2. Ikut .ser- 

ta dalam demonstrasi2 itu pesa- 

wat2 MIG (pemburu djet) dan 
pesawat2 pembom. 

Pada upatjara itu diturunkan 

djuga beberapa ratus tentara 

pajung dari djarak jang sangat 
tinggi, jang “dengan pelahan2   turun ketanah. Ant. AFP. UP. 

  

Be nana polo-air segirtiga 

  

Suasana pertandingan antara Jogja dan Solo. 
“pertama kelihatan kedua-duanya bertanding 
kekuatamnja. Achirnja benteng Jogja kalah. 

Dalam babak 
dengan segenap 

MAkr ON g mendapat Pena 

(KR). 

itu dipimpin oleh anak Stalin, | 

La
 

nomian Propinsi   

2 KALAMAN 2 

   
   

—,| 

Produksi padi sudah lebih ba- 
njak dari sebelum perang 

MATIK angka? jang - pada Djawatan Pertanian, dapati 
dikatakan bahwa djumlah produksi padi 

| Timur dalam tahun 1951-1952, sudih melebihi 

diseluruh Djawa 
dari produksi- 

sebelum'perang, jaitu poriode tahun 1931 - 1939. 

Dalam dua tahun terachir ini 
Maka djumlah produksi itu ber- 

jumlah 24.000.000-kwintal padi, 
padi jang dianggap rusak ada 

90:000 kwintal. Dibandingkan 
.dengan hasil padi dalam periode 
tahun 1931 - 1932 menund jukkan 

kelebihan - sebanjak 3.000.000 

kwintal, jaitu rata2 21.000.000 
kwintal setahunnja,' dan padi 

jang dianggap rusak ada 78.000 
kwintal. 

Kenaikan produksi itu oleh 
|Djawatan Pertanian dikatakan 

antaranja karena pengaruh baik ' 
dari 5000 ton rabuk DS 
dibagikan diseluruh Djawa Ti- 

mur, dalam tahun 1951. Dalam 

tahun 1952 pembagian diulangi 
lagi, dan dalam pada itu disertai 

dengan pembagian sebanjak 110. 

000 patjul (tjangkul). Sampai 

achir 1951 diadakan 24 tempat2 

pembibitan. 1 Tempat pembibi- 
tan umumnja mempunjai areaal 
sebesar 10 ha, 

Djawatan Pertanian belum 
mendjalankan, atau mengan- 
djurkan penanaman- padi jang 
diatur setjara berdjadjar tetapi 
libeberapa kabupaten didjalan- 
kan tjara itu oleh inisiatip ka- 
bupaten itu sendiri dengan hasil 
jang baik sekali, lebih baik dgn 
penaburan bibit seperti biasanja, 
Dengan djadjaran ini Umumnja 
orang lebih .hati2 dan tidak 
boros. 

Pembelian padi di Djawa 

Barat mentjapai 4575. 

Djumlah padi jang dibeli utk 

pemerintah di Djawa Barat su- 

dah mentjapai 4596 dari seluruh 

kwantum jang dibutuhkan. Se- 
bagai diketahui kwantum jang 

dibutuhkan di Djawa Barat dan 
akan dibeli itu adalah 250.000 
ton. Demikian keterangan dari 
Kepala Kantor bagian Pereko- 

Djawa Barat. 

Didjelaskannja lebih djauh, 
(bahwa djumlah padi jang sampai 
| saat ini sudah dibeli itu adalah 
' sudah lebih banjak daripada 

  

"pama 

lan bagi Mena eienatan sengketa 

Seorang: pembesar katakan, 
berita tentang berhentinja Fa- 
rouk-itu telah memperkuat du- 
gaan mereka, bahwa .. selama 

minggu belakangan ini telah ter- 
-djadi peristiwa2 jang buruk di 
Mesir dan bahwa situasi di Mesir 
kini akan menguntungkan bagi 

Inggeris. Turunnja radja Farouk 
Gari tachtanja itu telah meng- 
hilangkan penghalang besar ba- 
gi penjelesaian sengketa Ingge- 
ris/Mesir, karena sikap Farouk 

4 jang selalu mempertahankan ke. 
dudukannja sebagai radja: Me- 
sir dan Sudan. 

Zafrullah Khan puas. 
Menurut kabar dari Karachi 

menteri luar negeri Pakistan, 
Zafrullah Khan, hari Minggu 

menjatakan kepuasannja bahwa 
,apa jang tampaknja dan dalam 
hakekatnja merupakan revolusi 

dan titik-balik dalam urusan Me- 
sir” telah dapatediselenggarakan 
dengan tentram dan dengan tja- 

ra jang patut dihormati. 
| Dikatakannja, Mesir berke- 
sempatan baik untuk , memberi- 
kan tjontoh dan mendjadi pela- 
djaran bagi rakjat Asia dan 

| Afrika dengan memperlihatkan, 
bahwa tudjuan satu2nja dari ke- 
kuasaan politik jalah untuk 
mempertahankan kebulatan ser- 
ta kehormatan negara dan un- 

tuk mengadakan perdjoangan jg 

sungguh2. bagi Kepen ngang 
rakjat umumnja. 

Karena kesukaran? eko- 
nomi dan sosial. 

Selandjutnja djurubitjara pe- 

merintah Perantjis di Paris ka- 
takan, bahwa krisis Mesir itu 

semata2 adalah urusan dalam 

negeri. 
Menurut kalangan Colak Pe- 

rantjis, turunnja Farouk dari 

pat membantu memetjahkan 

lebih disebabkan oleh kesukar- 
an2 ekonomi dan sosial dari pada 

soal politik dan perseorangan. 
Harian2 di London hari Ming- 

gu memuat berita2 tentang ke- 
djadian2 hingga detail2nja jang 
menjebabkan perginja Farouk 
dari Iskandaria malam Minggu 
pada halaman muka. 

Harian kiri ,.Reynold News” 

jang memuat karangan Gordon 
Schaffer katakan, bahwa Farouk 
mungkin dapat mempertahan- 

memberikan bahan makan kepa- 
da petani Mesir. Dikatakan, bah. 
wa Farouk menghabur2-kan ber- 
djuta2 dari uangnja, disaat rak- 
jat Mesir makin dalam tengge- 
lam dalam djurang kemlaratan. 

Harian2 di Roma djuga me- 
muat berita2 berhentinja  Fa- 
rouk pada halaman muka. Ha- 

rian pro-pemerintah Italia ,,/Mes. 
sagro'-katakan, bagi kepenting- 
an perdamaian dan keadilan ha- 
rian tadi berharap hendaknja   |tachta tidak akan banjak da- 

krisis di Mesir itu, jang katanja | 

pembesar Inggeris. harj Saptu ji. katakan, bahwa tu- 

yunnja radja Farouk dari tachta akan dapat membuka dja- 
Inggeris/Mesir. 

coup dari Nadjib Pasha itu tak 
akan hanja merupakan suatu 

revolusi di istana sadja, tapi 

akan berarti berkuasanja ana- 

sir2 jang sehat dan telah siap 

sedia. 

kabarkan, kalangan politik di 

el Aviv menjatakan sedikit ke- 

gelisihannja, kalau2 peristiwa2 

di Mesir itu akan mengakibat- : 
kan terbentuknja kediktatoran 

militer, Dikuatirkannja, kalau2 

pasukan2 bersendjata di Lembah 

Nil akan diperkokoh, ' karena 
orang di Tel Aviv berpendapat 
bahwa djenderal Nadjib Pasha 

menjokong politik kekuatan. 

Kalangan politik itu berha- 

rap supaja 3 negeri Barat Ya- 
lam waktu singkat  memperi- 

ngatkan pemimpin2 baru Mesir, 
bahwa djaminan 3 Barat met 
ngenai status guo di Timur Te- 

ngah masih tetap berlaku — 

Nahas Pasha xembal | 
ke Kairo. 

Dari Djenewa dikabarkan, me. 

nurut kalangan jang mengetardi 
bahwa bekas perdana menteri | 
Mesir Nahas Pasha (Partai 
Wafd) jang 3 hari jl tiba di 
Djenewa untuk berobat Minggu 

malam telah berangkat dengan 

Selandjutnja dari Tel Aviv di- | 
t 

  pesawat udara ke Kairo. Nahas 

Pasha serta. stafnja telah mem- 
bitjarakan berhentinja Farouk 

hingga djam 3 pagi. Hubungan2 
tilpon telah diadakan dengan 
Kairo. — Ant. UP. AFP. Rtr. 

PANMUNJOM : 

Perundingan antara para 
— Opsir staf 

Para opsir staf Serikat dan 
| Utara pada hari Minggu jl. mu- 
: lai mengadakan pembitjaraan2 

untuk-menindjau kembali selu- 
, Yuh naskah persetudjuan gentja- 
tan sendjata, setelah delegasi2 

pertama kedua pihak mengada- 
kan recess untuk satu minggu 
ini atas permintaan ketua dele- 

gasi PBB djenderal Harrison. 
Pertemuan antara para opsir 

staf itu berlangsung 1! djam 
lamanja, dan kedua pihak ber- 
sepakat untuk berunding lagi 

besok hari Senin. 
. Bangunan? listrik Utara 
.diserang lagi. 

Sementara itu markasbesar 

angkatan laut Amerika di To- 
kio mengumumkan, bahwa pe- 

sawat2 Amerika jang berpang- 
kalan dikapal induk pada hari 
Sabtu kemarin uantuk kedua ka- 
lnja telah mengebom bangu- 
nan2 tenaga listrik di Korea 
Utara. 
Menurut komunike tsb. 'jang 

diserang ialah tiga bangunan 
di Puryong. — Ant. UP. 

  

Residen Milono: 
    

1 

»B kwaliteitlab jang mendjadi 

jang akan datang. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa modal asing tidak akan ron- 
tok dengan sembojag? atau tun- 

tutan2 melainkan hanja dengan 
terwudjudrtja koani nasional 
atas kekuatan rakjat sendiri di- 
bawah perlindungan negara 

Menurut Residen Milono kalau   
kan pengaruhnja, bila ia tadinja 

separo dari djumlah penduduk 
di Indonesia tiap hari menabung 
1 sen, maka akan terkumpul 
uang dalam djumlah jang besar 
sekali, Sebagai imbangan dike- 
mukakannja, bahwa selama 6 

bulan rakjat diketjamatan Tje- 
piring (Kendal) jang tiap hari- 

'nja mengumpulkan 1 sen kini 
sudah mempunjai Rp. 23.000,—, 

Sebagaimana pernah dikabar- 
“kan gerakan ini mestinja dimu- 
lai 17-8 jang akan datang te- 
tapi kini tolah dimulai oleh rak- 

jat didaerah karesidenan Sema- 
rang bukan hanja dengan 17   

Modal asing tidak akan rontok 
karena sembojan dan tuntutan 
UKAN kwantiteit atau banjaknja uang tabungan, tetapi 

pokok dim menggerakkan rakjat 

kearah keinsjafan menabung dan menghemat, karena hanja dgn 

djalan itu sadja kesulitan mucah dapat dipetjahkan, demikian 
pula tjita2 kemakmuran rakjat dan negara”, demikian kata 
Residen Milono dalam pertemuan dengan pers di Semarang 

tentang gerakan menabung jang dimulai pada tgl. 17 Agusius 

sen, tetapi seperti karesidenan 

Pati dan Banjumas jang telah 
menjatakan akan mengikuti ge- 

rakan tersebut. — Ant. 

PANITIA P-O.M. II 
|. SETEMPAT 

ke-II jad, maka di Jogja telah 
dibentuk panitia setempat, jang 

susunan  presidiumnja adalah 
sebagai berikut :   ketua KH sdr. Djalal dari UII, 
Sekret, sdr, Mochtar Naib dari 
PTAI. Badan Pekerdja terdiri 
dari sdr2 : Isbad Suntoro dari 
CMJ sekr., Djohari dari UII ke- 
uangan, Legowo dari Gama ke- 
sehatan dan Suwarno dari Gama 
tehnik,   Alamat sementara: Pakem 6, 
Jogja. 

Untuk melaksanakan ' POM : 

Ketua sdr. Sumali dari Gama, | 

jang 

An 

.djumlah padi 

ga, 

  

  

jang dibeli 

Djawa Tengah, tapi masih 'be- 

lum menjusul kepada djuralah 
ig sudah dibeli di Djawa Tin 

Ditambahkan  djuga 

djumlah 2595 “dari 2501000 

padi itu adalah "hampir 

dengan djumlah padi jang d 

tahun jang lalu dibeli oleh 

    

    

   

  

"berik2 beras (jaitu 110.000 ton). 

   Pembelian jang: paling 

terdjadi terutama didaera 
djalengka dan. Tjirebon, 
baru 114, Hal ini sekar 
dang mendjadi pemeril 
berwadjib. . Djuga soal I 
maju, dimana bupati telah me- 

ngeluarkan izin kepada paberik2 

beras kepunjaan Tionghoa untuk 

membeli sendiri padi dari rakjat 

dengan uang dari negara sedang 
diperiksa. 

Tentang keadaan harga beras 

pada umumnja “ dinjatakannja, 

"bahwa itu ternjata stabiel dju- 
begitupun 'setjara pukul 

rata. Dibeberapa daerah diakui 

djuga adanja kegontjangan har- 

    
   

    

“ga padi itu. 

ah Inisiatip daer 
koperasi didaer 

bentuk lumbang2 patj 

paja daerah2 dala 

tjeklik tidak 
dari daerah lai 

butan baik dari j 
w pan, -— Ant, 

dan gerakan 
untuk mem-       

   

  

   

Pemusatan pembelian 
« .dan pembagian 

cambrics 

(Sambungan hal. 2). 

N.V, Batik Trading Coy. 

Untuk mengedjar: tudjuan itu 

dengan bimbingan Kementerian 
Kemakmuran dalam tahun 1950 

telah didirikan badan importnja 

jang dinamakan N:V. Batil 
Trading Company. Pemegang 

sero dari Batik Trading ini ialah 
koperasi2 batik jang ter gabung 
dalam G.K.B.I., jang melulu me- 
ajani keperluan koperasi2 dalam 

   

| gabungan dan tidak diperboleh- 
kan mendjual diluar koperasi. 

Pemusatan cambries. 

Dengan mengingat perlindu- 
ngan kepada produsen (pemba- 

tik), maka kepada G.K.B.I. oleh 

pemerintah diserahkan pendirian 
badan Pusat Import Cambrics/ 
Grey, Untuk ini badan - imp: or t- 

nja G.K.B.I ialah Batik Trs 
Coy. telah direorganisir, diro 

mendjadi Pusat Pembelian « 

Pendjualan Bahan2 Batik. Sudal 
barang tentu : 
djadi anggota 
belian dan P 

Batik ini i: 
Mn dalan 

   

    

    

    

  

      

  

  

diantar Bahan? ' B 

tugas 2 

          

    

      

   

maupun asing. 

djaan Pusat Pembelian « 
djualan Bahan2 Batik 

urituk . mendatangkan 
lain untuk keperluan 

batik. Segala pekerdja 

lah dalam pengaw asan 

menterian Perekonomian, 

  

Sistim memutuskan pen 

ini didasarkan atas perlu 

nja ,.single buyer” seperti € 
didjalankan diluar negeri misal- 
nja VIP dinegeri Belanda 2 lam 
pembelian kopra, G.S.A. di Ame. 

rika dalam pembelian karet dll, 

segala sesuatu untuk melindungi 
perusahaan2 produsen jang ber- 
kepentingan. t 

Dengan sendirinja Pusat Pem. 

belian dan Pendjualan Bahan2 
Batik harus diperluas dengan 

embatik2 jang masih berada di 
uar G.K.B.I akan tetapi 

dan pokok koperasi akan dipa- 

kai sebagai inti supaja dalam 

perusahaan batik diinsjafi pen- 

tingnja industri traditionee| se- 
suai dengan nationale cultitur 

Sampai sekarang  koperasi2 

batik jang tergabung dalam G.K. 
B.I, ialah: koperasi batik ,/Bak- 
ti” di Ponorogo, koperasi batik 

,Batari” di Solo, koperasi batik 

   

  

»PP.BI" di Jogjakarta, kopes 

rasi batik ,,P.P.B” di Wono- 
pringgo, koperasi batik ,,Persa- 

tuan Batik” di Pekadjangan, ko- 
perasi batik »P.B. Ae ena La 

di Pekalongan, Kaur bai tik 
»Perbain” di Purwokerto, kope- 
rasi batik ,,Trusmi” di Tjirebon, 
koperasi batik, (OP pb ta Tji- 
amis dan koperasi batik | Mitra 
Batik” di Tasikmalaja, Koper: isi 
Pengusaha Batiki Djakarta (Bi 
P.B.D.) di Djakarta dan Kopera. 
si Batik Sidoardjo. 

Perusahaan? batik hesar. di- 
beberapa daerah jang  biasanja 
mendatangkan «cambrics | grey 
sendiri sudah menjatakan sex 
tudju dengan ' usaha koperasi 
ini. Didaerah2 laifinja jang tera 
dapat banjak  pembatik akan 
segera diusahakan pendirian Irox 
peras? batik jang sel: indjutnja 
disilahkan masuk mendjadi angs 
gota G.K.B.I, 

G.K.B.I, berpusat di Solo, ke. 
tuanja "alat Kdris, — Ant, 

  

di" 

e 

 



    

     

   
   
   

    

   
   
       

    
    
     
   
   
   

    

      
   

       
   
   
   
   

  

   

  

   

    
   
   
   

    

   
   

  

    
   
   

  

    
   

     

     

       
   
      
   
    

    

    

        

      

   
   

AN lain dan terutama keluar 

Se seluruh Djawa Timur di Sura- 

NA Da Buruh, 
| (tuntutan dokter hewan. 

  

   

      

   

    

     
   
   

   
   
   

  

be- uto (onderdee12 auto) jang tu- 

harga. : jang 

dari pada hai pad 
kan- oleh negara 

        

“menemui kegagalan lagi 
(PB 

  

hingga ia menemui adja 

Se uruh Kam 
na Pa au Haa para dok 

1 sebag 

Daan ai 

jet, karena menung- 
positif dari dele- 

| yunding tang- 

“naya Bata dalam 
kanperens" -para-dokter hewan 

e3 Suparman menjatakan 
: terhadap tun- | 

mengenai 

“baja Dr     

(Dalam pada itu Dr. uan 

din ketua umum PB sangat pes- | - 
| simistis terhadap: anang ke 

,wetense pelijke 
“bagi “par dokter 
Kena 3 

pa jang akan “diam- 
bil oleh Herekal Buruh, apdbila 

oleh 

telah diinstruksikan kepada 
Tjaban »2 seluruh Indonesia. Sa- 
rekat. suruh akan menentukan | 
sikapnja jang lebih tegas. -jang 
belum pernah terdjadi dalam se- 

mengenai 
waardering d     

  

kian Nee 38 Kehewanan.   

    

   

     
    
    
   

       

           

   

   
   

     

   
   

          

   

    

   

        

     

emilik -toko 'alat? 2 Gr Gate 
, Solo, waktu berusaha 1 un. 

memadamkan api dikot onja, 

   engadja ti membuang pun 
“rokok Sean Sue Asi) 

  
bk 

  
tokonja. itu Lk 

jadian   
   

  

Hari tian , «| : 4 3 : : « 

mpai tgl. 1 “Agustus harap dikirim Lai ti 

ri D: at ag (ko. 

rap kami Gitjatat 
BEKEJATI Lha   

k tai   

  

  

: Kasam na 

, 

"king, 

jajaran buruh Kehewanan, demi- | 

   

   

  

  

" ba PN. Y 
ketua sidang 

PaAja ,Sdr. Ketua, 
  

    

“kagtenterian Kenbur nuah 

EN NA 
tan Perbu- 

n Peetah. Istimewa Jogja- 
La 

..Oleh Ketua: knpa "Tidak! » 
Setelah sir. Abdul Gani, Ke- 

Tata-usaha pada Kantor Pe- 
njuluh Perburuh Jog gjakarta, 

   

an 
jang baru2 sini. mendapat: pang- 
gilan tilgram dari Kementerian 

“Djakarta, datang | 
Djakarta, mengi- 

| rim laporannja ke Panitya Pem- 
“belaan Buruh Perburuhan, jang 
antara lain, menjatakan menu- 

    

     

  

    

" ' rut putusan. | perundingan Sdr 
Menteri, Perburuhan dan wakil 
dari Kepala Daerah Istimewa 
Jogjakarta, sdr. Wiwoho. ey, se- 
mua kepala bagian dari kantor 

/ Penjuluh Perburuhan Jogjakar- 
| ta, 'akan Ginin ahk : 

  

kan. 

| INDRAMAJU DAN PUR- 
— WAKARTA TIDAK 

DU AMAN 

  

6 Orang 'tiwas, 2 orang men- | 
dapat luka2 dan 2buah rumah 
habis dimakan api, adalah aki- |   
bat serangan sebuah gerombo- 

.| lan bersendjata baru2 ini atas. 
ikampung Dj Djaringao, desa Pring 

p, katjamatan , Pabuaran 
| erah Purwakarta). 

Gerombolan apa ' bagai- 
mana kekuatannja belum dike- 
tahui dengan pasti, demikian 
Ra dari Png 1 

andjuti apat dju 
kabar dari " Ai bahwa baris 
ru2 ini sebuah gerombolan ber- 
sendjata jang besar -Gjumlahnja 
telah menjerang Haurgeulis dan 
Segeran “didaerah ' kabupaten 
Indramafu. -. Sedjumlah besar 
rumah? 1 akjat | dibakar hahis 

| dan' banjal “harta benda rakjat 
dirampok. 
Kabar "3 aja tentang 

peristiwa serangan itu hingga | 
sekarang belum. didapat, kare- 
na perhubungan telpon dengan 
kedua tempat tersebut putus 
— Ant. 

— PANITIA NASIONAL 
KE KONPERENSI PER- 
   
Telah dibentuk dan di- 
ketuai Sidik Kertapati. 

tan nasional, untuk-mem- 
persiapkan delegasi 
kekonperensi perdamaian ne- 
geri2 Asia dan Pasifik di ,Pe- 

pada achir minggu Sep- 
tember jang akan datang, telah 
dibentuk tgl. 27.D juh.. malam 
dalam pertemuan digedung PKP 
Djakarta, dan dihadliri oleh wa- 
kil2 dari berbagai organisasi dan | 

# ne & 

Sh 

golongan atas usaha komite per- 
damaian-pusat di Indonesia. 

Panitya nasional untuk kon- 
perensi perdamaian Asia.— Pa- 
“sifik tersebut diketuai oleh Si- 
dik Kertapati 
satuan Tani), “wakil . ketuanja 
Arbyj Dunga (Pengusaha Nasio- 
nal), sedang sekretaris “umum 
“Zain Nasution (Komite Pembela 
Perdamaian) Gibantu - oleh Su- 
man Hadi (Komite Perdamaian) 
dan Henk Ngantung (pelukis 
Indonesia). 
“Keanggautaan Komite Nasio- 

“nal tsb. terdiri dari 19-orang, 
“diantaranja Armijn Pane, Basuki 

| Resobowo, Amir Pasaribu, Kasur 
| Surjono, As Dharta. semuanja 
dikenal dalam kalangan kebuda- 
jaan, selandjutnja beberaba ang- 

|| gauta parlemen (Werdojo dan 
Sumagti) dan wartawan, 

. Panitya Nasional mengharap- 
Pan bahwa delegasi  kekonpe- 

i perdamaian di Peking itu, 
dang mentjapai 50 orang  ke- 

3 anggautaannja, dan dapat be- 
Irangkat 
1 minggu pertama September je 

2 Ta nang — Ant. 

'selambat2- -nia dalam 

  

“BAN. InGeris 
BAH. BELANDA 

Man an baru mulai 6 
Agustus. Pendaft. sore di 
In Bintaran lor 2. 

i DinjuaL 
“SEBUAH PIANO : 

Beitter & Winkelmann 
"3 Dj. Pemann 1 Jogja. 

1312 Pt eat 

  

    

   

    
              

   

    

      
      

    

Pata 

tahu, keda tangan sau- 

Yi “dengan per-,| 
rb: 'sengketaan di Djawat 

“Indonesia 

(dari- front Per-. 

PEG yan An Dapur 

HA LLBIN SEpESeppyyy, 

  

Per- 

17 Agustus: 

Kota Jogjakarta  menjatakan, 
bahwa dengan adanja Panitya 
“Permanent s sbagai sub bagian 
daripada Panitya itu dimaksud 

kan djuga, “agar Panitya AT 

dapat berusaha adanja persatu- 
an segenap masjarakat daerah 
kota Jogjakarta. dengan mer: 

   

tan Partai, Politik. 
Dinjatakan lebih landjut, bah- 

.wa dalam pinfbiman Panitya 17 

-sasi social kebudajaan dl. jang 
diharapkan -setelah dibubarkan- | 
nja Panitya 17 Agustus hanti, 

dapat melangsungkan persatu. 
Lannja dengan mendjadi anggau- 

waratan Partai (daripada Pani- 
tya Permanent tersebut. 

dikabarka, Pantya Parlement 
berusaha djuga mendirikan Ta- 
man2 Pendidikan dan Hiburan, 
djuga membuat suatu   

| suai dengan isi dan djiwa SA 
| gustus. Hal'ini ketua stib monu- 
| ment akan diserahkan kepada 
| Lekra Tjabang Moga, 

— FACTOR NAIKNJA 
PERTJERAIAN 

Dari Kantor Urusan Agama 
Jogjakarta didapat keterangan, 
bhw statistik nikah, talak & ru- 
djuk sampai pertengahan tahun 
ini (1952) menundjukkan ang- 
ka2 sbb : nikah ada-1312 orang, 

5 talak 5799 dan rudjuk 270 orang 
Sedang jang dibebaskan dari be- 
aja ada Ik. 104 orang. 

Dari angka2 itu kita dapat 
Pa tai bhw djumlah orang 

g bertjerai (talak) hampir se- 
paro dari djumlah orang jang 

Inikah. Faktor apa jang menim- 
bulkan -banjak pertjeraian itu, 
dari kantor tersebut diatas di- 
.dapat keterangan karena, 

1. kebetulan adanja musim 

patjeklik. “(terutama didaerah 
Gunungkidul), 2. tekanan eko- 
nomi (penghasilan dan kebutu- 

han “sehari-hari. belum seim- 

bang) 3. kerusakan budi-peker- 
ti, akibat banjaknja perdjudian, 
pelatjuran, sandiwara dll, jang 
mengandung - pendidikan jang 

tidak baik dan. 4. pengertian | 
arti perkawinan pada umumnja   

musjawara an Partai? 

"ai Pihak Panitya 

bentuk Dewan2 Permusjawara- : 

“Agustus terdiri dari '12 partai H 

politik dan badan? serta organi- 

|ta “daripada Dewan Permusja- 

Selain dari itu seperti: pernah 

monu-: 
| ment jang benar2 berharga se-: 

  

    

$ Y 

Nan mendalam, ialah a.' 

| orang tua mengawink?n  anak- 

Inja, 'bukan atas kemauan dan 

jatau kehendak 'sianak,  melain- 
kan kemauan fantuk kepentingan 

Forang itu sendiri. b. keinginan 
(kawin hanja terdorong oleh ha- 
wa nafsu, tetapi tdak suka ber- 

tanggung “jawab akan akibat- 

nja, L 

bagi 

& 

    

POLO - AIR : dah 

“ POLO - AIR SEGI TIGA 
'Pada hari Minggu jl. 

mandian  Umbang-Tirto Kota 

“Baru “Jogja, ! telah dilangsungkan 
“pertandingan Polo-Air Segi-Ti- 

"ga, antara Jogja — Semarang — 
| Solo, jang dilakukan oleh Per- 

kumpulan2 Pemuda Tionghoa 

(Chung Luk Sheh) dan disedia- 

kan pula sebuah Beker jang 
||dapat direbut 

| Hasil2 pertandingan itu sbh.: 

Jogja — Solo 3 — 9, Jogja — 

Semarang-1 —- 11, Semarang — 

di Pe- 

Solo 8 -— 3. 

#BUNU - TANGKIS : 

PB "SBAM" LAWAN 
RD 3 

Pada hati Sabtn jk gelang” 

“gang PB "SBAM" Tjemorodia- 
djar 3 telah diadakan pertandi-- 
ngan persaudaraan buiu tang- 
kis antara PB "SBAM" lawan 
PB DT" (Polisi). Pertandingan 
berdjalan dengan memuaskan, 
kekuatan kedua belah pihak se- 
imbang, achirnja 4 — 3 untuk 

kemenangan pihak tamu. 

XI PIJUNGAN: TJALON 
DJUARA KAB. BANTUL? 

4 — 3 Untuk Pijungan. 
Kemarin sore bertempat di- 

lapangan Wonokromo. (Gondo- 

wulung), XI Pijungan telah ber- 
hadapan dengan XI Kasihan. 
Pertandingan ini diselenggara- 
kan oleh PORI Tjabang Bantul, 
guna Merebut djuara Kabupaten. 
“-Selandjutnja dapat ditjatat 

bahwa kedua pihak adalah ber- 
imbang kekuatannja, sehingga | 

dalam pertandingan babak per- 
tama menundjukkan angka 1-1. 

Babak kedua XI Pijungan da- 

pat menambah kemenangan dgn 
angka berobah mendjadi 2 — 1, 

I tetapi malang nasibnja," dengan 

| tidak disangka2 djala YPijungan 

    
| ditambah satu karena dengan | 

  

PENTING: 
SAMSON 

starring: 
Tpotaan Cecil B. 

di JOGJAKARTA. 
319 - 2 
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BOEKHOUDEN A/B 
MENGETIK 

Rombongan baru mulai 7 
. Agustus. Pendaft.. di ,,MI- 
TKA” — Bintaran wetan 11.. 
Djuga diadakan privaat dan 

clubles waktu pagi. 296-7 
  

Dengan ini kami sekelua 

saudara-saudara, pemimpin S 

pemakaman djenazah suami : 

(R. 

1 314-7 

Fedy LAMARR 

Film jg. terbaru dan belum pernah diputar di INDONESIA. 
Pertama-tama kali akan dipersembahkan kepada chalajak 

  

'Utjapan terima kasih 

ma kasih, atas kedatangan/bantuan dari 

R. Net, 
Re 

& DELILAH. 
De Mille jang ke-63. 

     | 
| 

Bat am 

Pia 

  

PI NN 

rga mengutjapkan banjak teri- 

Tuan2 / Njonja2, 

erta putra putri K.B.I., dalam 

saja : 

R. Ng. Tepowirjono 
ABDULRACHMAN). 

Jang berduka tjita. 
TEPOWIRJONO sekeluarga. 

Kemuning 37. — Dk. 

  

Untuk menjambut hari 

ta 

J ogj akarta,   
  

Pengur 
INDONESIA jang akan datang, maka Badan kami telah 

mengambil ketertuan: untuk menjerukan kepada 

Persatuan? Sekolah2 serta Organisasi2 TIONGHOA. lainnja 

di Jogjakarta, guna merundimgkan soal2 penjambutan ter- 
| sebut dan ikut dalam Panitya Peraja'an 17 Augustus 

Daerah Istimewa Jogjakarta, 

- Dengan ini kami mengharap kepada jang ber sangkutan 
. untuk menghubungkan diri dan memberi tahu kepada Badan 

kami, selambat2-nja pada tanggal 3 Augustus '52. ( Sekreta- 

piat: 'Dagen No. 16 Jogjakarta). 

asa PENJELENGGARA PERSATUAN TIONGHOA 

muman 
Ulang tahun ke 7 Kemerdeka'an 

seluruh 

52 
serta merajakan bersama2. 

tg. 28 Juli 1952, 

  

  

TOGTAKARTA, , 

3 Ketua L. Sek. Djen. 

| LIKE PIEN HIEN TANG SURBI JIEN 

2 

se 

Ol N & DELILAH 
1318 - 7.       

  

  

    

   

MAKINY #arb : 

  

sompayny “pp 11 ng 2 u 3 Wi , 

Pra 

1 UN Se 3 0g 

Liar 

oleh Semarang. | 

120.30 

sondolannja ' sendiri, 'ig 

babkan angka mendjadi 2 —- 
menje- 

2, 

angka tidak berobah. “ 
Untuk menenftikan siapa2 js 

menang maka waktu diperpan- 

djang lima: menit dengan ber- 
ganti tempat. Angka tetap tidak 
berobah. 
"Setelah diadakan | 
dari 12 langkah masing2 a tiga 

kali, achirnja Pijungan “dapat 
menambah 2 dan Kasihan ' me- 
nambah satu, Sampai habis per- 

| tandingan menundjukkan angka 
Tg untuk KORAN XI 
Pijungan. 

Dengan kemenangan Pijungan 

ngan pegang djuaranja. . (K.R). 

  

|i2a5 

Harry James dengan 
trompet-dalam orkes. 
Hidangan sore ah 

Carry es, " 

Santapan djiwa untuk 
Angkatan Perang. 
Ruangan kesehatan 

Lagu2 Tionghoa populair 

Sekitar - Kesenian "kita 
oleh Djwt. Kebndajaan 
Kem. PP. & K. 

20, LM Seper empat djam tarian 

Barat. 5 

Seni suara Djawa oleh 

IPPI Mantridjeron. 
Obrolan Pak Besut. 

45 

18.20 

18.30 

19.30 

sung dari Helsinki. 
Serba serbi kearah 

seriosa. : 
Bunga rampai oleh ROJ 
lengkap. 

SURAKARTA. » 
" Gelombang: 90 — 130 m. 

1245. O.K. Sederhana. 

13.45 Kiriman dari Pasundan. 
17.05 Taman Kanak - Kanak 
17.45 Murid? SPK Negeri 

menghibur. 
Sekitar Pulau Harapan. 
Irama tanah - air. 

Mengenang hari lahir 
Dr.. Sutomo. 

Manasuka klenengan. 

  
18.30 
19.30 

| 20.45 

1 21.15: 

  

Ir. Ismangoen' 
f bepergian keluar kota dari | 

bl. Agustus s/d Desember '52 

  

  

  

Sampai habis waktu permainan |: 

tendangan | 

ini nanti tanggal 17 jad. Piju- 
ngan . bertanfling dilapangan 
Bantul untuk merebut: djuara 
Kabupaten, mungkin XT Piju- 

Hidangan Krontjong ase'i | 
Bunga rampai dari Timur ' 

  

Laporan Olympiade lang- | 

  

  

  Da PE 
g LUXOR" 

MAbAM 

PERTAMA 

  

   

    

      
    
  

  

17 TAHUN 

Teks 
£ aa Directed by Produced by 

1 ARI MILLARD MITOWELL- SHENRY KING -NUNNALLY JOHNSON « 
: Belanda, Ge na an SA 

Ditunggu: "AL O HA" Film MALAYA, 816 -17 

. 

MALAM PERTAMA 

SENI: SONO Teks INDONESIA 

— 13 Tahun —   
FRANK 

SINATRA 

Contra : 

JANE RUSSEL 

dalam roman 
jang lutju dan 

menggembira - 
kan. 

Pertjintaan jg 
katjau lantaran 

.ta' ada ,,de- 
viezen”. 

317-717. SALEUL 

  

(: Memo to DINUAG Gnaab . masata Ul Gama $$ Wara sman SIA 

| | 
I 

l Ri ITJARI 
untuk segera dipekerdjakan 'di Pabrik Gula P.P.R.I, Dae- 
rah Surakarta, 

SEORANG BIDAN 
jang beridjazah dan berpengalaman, gadji menurut Pera- 

turan Gadji P.P.R.I.Mlahun 1952. (sesuai dengan Peraturan 
Gadji Pemerintah). 

| « 
| Lamaran dengan diseytai riwajat hidup, turunan .idja- 

| zah?, dan surat? keterangan lain-lainnja, — bagi mereka 

| jang masih dalam ikatan dinas dengan surat misbaarheids- 

| 
! 

verklaring dari Djawat Anna harap dikirim kepada 

KANTOR P. P.R.IL SURAKARTA 

BAGIAN PERSONALIA | PERBURUHAN 

paling lambat tanggal 20 Augustus 1952. | 

NB Solo, 25 DJULI 1952. 
| 5 

| Direktur P.P.R.I. 

SURAKARTA. . 

(JT. H. DENGAH) 
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Dona 

ILKMAID.- BRAND 

ES LE's PRODUS. 

48 Dimana Tuan 

».. membutuhkan-susu manis 

pihhlah jang terbaik: 

USU TJAP 
Pilihan Indonesia! 

oleh setiap orang 
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