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     2 Aa Ben Nata perang dan kendaan Na 
: perang serta mengubah keadaan darurat perang dibeberapa da-     

  

  Pr atsngtaa keadaan perang 
“tanggal 30 Djuli 1952. 

  

| Keputusan penghapusan “kea- 

dan keputusan ini mulai berlaku 

| karta-Raya, 2» #eropiaat Djawa 

Kapan ii Wb adinda Yng ak 

untuk mengaty 
| keamanan dan | 

'adaan perang meliputi daerah2 
| Kalimantan, (Pasal 1): 1: Afde- | 

  

- hulu). 
Selandjutnja penghapusan ke- | 

  

4 Ketapang (dahulu), 2. Ond. 
lan Buun Ra, 

z in Ata. Sampit (dahul 
4. Ond Afd. Kuala Kapuas (da- 
hulu), 5. Ond. Afa. Bhndjarmes, 
sin. (dahulu), 6. Ond. Afd. Pe- 

  
adaan darurat perang ig 'meti- 
puti daerah2 (Pasal 2) : l 
“1. Propinsi Djawa Barat, RN : 
— daerah Na adja Pijar 
  

—Devaluasi tupiah ?— 
| Tindjauan kalangan 

bursa Nederland. $ 

Dalam tindjauan bursa 

Fe: 

Lsi Sumatra "Tengah, 6. Afdeling 
“Hulusungai dari residentie Zuid- 

| masuk daerah Kotapradja Dja- 

karta-Raya,.2. Propinsi 
Tengah, termasuk Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, 3. Propinsi | 
Djawa Timur (tidak “termasuk 
keresidenan Madura), 4. Sula- 

ah, termasuk Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta. 3. Propinsi 

| Djawa Timur (tidak termasuk 

keresidenan Madura), 4. . Pro- 

pinsi Sumatra Utara, 5. Propin- 

  

Borneo dahulu, 7. Sulawesi Se- | 
“leihari (dahulu), 7. Ond, Afd. ratan, 8. Sulawesi Tengah, Su- | 

Martapura ' (dahulu), 8. Afde- | jawesi Utara, Minahasa, Sangir 
ling Kalimantan Tenggara (da- | dan Talaud, 9. Maluku Utara | 

dan Maluku Selatan. | 
| Keputusan ,dinjatakan se- | 

karang dalam keadaan perang a3 
(Pasal 3) meliputi daerah2 jang 

perang : 

1. Propinsi Djawa Barat ter- | 

Djawa 

i 
| 

| 
t 

| 
| 

3 sia ini maka hapuslah keadaan 

| 

| 
| 
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MAN an saae OR Ja aa aah 

HARIAN UMUM 
17 DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT: «KEDAULATAN RAKJAT" "" IANGGAUTA 5. P, 2 
  

memerlukan kekuasaan militer 
dan mengurus 

etertiban umum 
tjukup diganti dengan keadaan 
perang. 
Dengan dikeluarkannja kepu- 

tusan Presiden Republik Indone- 

darurat perang diseluruh Indo- 
nesia, — Ant. 

KEMIS MALAM KETE- 
“RANGAN PEME- 

RINTAH 
Tentang soal? ketenta- 
raan. 

Dalam sidang pleno parlemen 

semalam, wakil, ketna Mr. Tam- 
bunan pun mengumumkan, bah- 
wa Perdana Menteri atau Men- 

| teri Pertahanan Kemis malam 
jad. akan memberikan keterang- 

an kepada sidang pleno tertutup 

| mengenai masalah2 ketentaraan 

| jang dibitjarakan . oleh sidang 
tadinja berada dalam keadaan | |parlemen tertutup hari Selasa 
darurat | malam dan Rabu siang. — Ant. 

eno 

ir "Re 100,— Oa 
anggauta parlemen 
Dalam Sidang DPR kema- 

rin pagi, atas usul 
Kartawinata dan Zainal Ari- | 
'fing- telah disetudjui dengan 

kan sokongan kepada kor- 
ban kebakaran di kampung 
Bundar (Djakarta) baru? 
ini, bagi tiap anggauta aa 
lemen sebanjak Rp. 10 

|. Dengan demikian, maka 

itu, berdjumlah Rp. 21.400.-, 
karena djumlah anggauta 
parlemen sekarang ada 214 
orang. 

an tersebut, ialah untuk me- 
ringankan beban bagi para 

penderita akibat kebakaran 
tersebut, — RD.       

PERSIS SUMBANGKAN 
Rp. 13.000,- KL 
Untuk Hongeroedeem. 

lama diputuskan, hari “Selasa 
ini pengurus Persis akan me- 
njampaikan  sedjumlah uang” 
Rp. 13.000,-, jaitu sebagian dari 
uang pendapatan sepakbola In-   

Arudji $- 

suara bulat untuk memberi- 4 

. djumlah sokongan dari DPR |: 

|Iiklinik jang akan mendapat | 

|Sumbangan itu belum dapat. d- | 
# ketahui Mangan para —— (Kor). | 

Tp S 

Iin - Persis jang lalu, jang akan 
|d'serahkan Kepada Panitya Ho- 

“ngeroedeem. 
Io Lain dari pada itu, pengurus 
"Persis telah merentjanakan dju 

“ga sebagian dari pendapatan se- 
pak bola antara Nan Hua-Per- 

|Sis diberikan kepada Poliklinik2 | | 
di Surakarta. 

Berapa djumlah jang Ba di- 

"Serahkan Gan berapa banjak Po- 

$ 33-000.000,- UNTUK 
PESAWAT PERTJO- 

BAAN 
Maksud dari pada bantu- | 

Halu bahwa 

Menurut rentjana jang telah | 

Ant. 

Pesawat terbangber- 

tenaga atom. 
Panitia tenaga atom A.S. me- 

.ngumumkan hari Selasa jang 

untuk mendirikan 
pusat pertjobaan pesawat2 ter- 

bang, jang menggunakn tenaga 
atom, telah disediakan kredit se. 
besar $ 33.000.000. 

“dirikan dlm musim panas ini, di 

vilajah negara bag. Idoho ren- 
.tjana mengenai 
“sat tersebut telah dibuat oleh 
.kongsi ,,Parsons-Macco-Kiewit 

Company” dari Los Angeles. — 
AFP,   

  

jang diterbitkan oleh ,,Van: 
der Werff & Hubrecht” se- 
buah kantor perniagaan ef- 
fekt2 jang terkenal di Am- 
sterdam dinjatakan, bahwa 
keadaan keuangan di Indo-. 
nesia adalah sangat mengu- 
atirkan. Alat2 pemerintah 

| dikatakan terlampau mahal. 
Harga bahan2 turun. : dan 
export berkurang. Dikata- 

kan pula, bahwa penerima- | 
Han padjak sangat berkurang 
sekali. 5. 

Kalangan bursa di Am- 
sterdam kuatir akan adanja 

devaluasi Rupiah. Suatu 
kenjataan jang baik menu- 
rut.tindjauan tersebut ada- 
lah bahwa keamanan pada 
umumnja - semakin . baik. 
“Pada semua-rapat2 tahun- 

4.an jang telah diadakan, de- 
ngan suara bulat dinjatakan    

    
   

| terhadap segala yantuan:. 
| jang telah diberikan oleh 

| Kabinet. :Wiopo. 
  

Selandjutnja, | menurut. 
tindjauan tersebut keada- 

pulau Ambon, 5 
pulauan Riau. 

: Kabupaten ke- 

bahwa : 
(4) Peraturan2 dan keputus- 

an2 jang telah diadakan oleh ke. 

kuasaan militer bersandarkan 

atas peraturan: keadaan perang 
(dan darurat perang untuk dae- 

2 tetap berlaku dengan 
ngat Pasal 8 ajat (3),/4), 
daa - Pasal 34 ajat 3, 

15) Staatsblad 1939 No: 582, 
“1 @): Sebagai kekuasaan jang 
bersandarkan atas Pasal 5 ajat 
(3) dan Pasal 34 ajat (3) Staats- 

'blad 1939 No. 582 berhak men- 
tjabut, baik: sebagian, maupun 
Sa peraturan? dan ke- 

(4)   
putusan? termaksud dalam ajat 
fa) pasal ini, ditundjuk Guber- 

: knur Kepala Daerah Propinsi bagi 

  

rah2 tersebut dalam Pasal 1 
Iub 4 sampai dengan: ia "Pas 
Fear 2sub 4, 5 ketjuali daerah ka- 
 bupaten kepulauan Riau, 6, 
dan 9 (ketjuali pulau Seram dan 
pulau Ambor. 
3. 

wesi Selatan, ae Seram dan 

Selandjutnja Pasal 4 berbunji 

rah2 tersebut dalarn Pasal 1 dan | 
mengi- | 

(5) | 

HH Gubernur Kepala Daerah 
Iropinsi ditundjuk sebagai ke- 

: 

| 
| 
| 
| , 

| 
: 

| 

dari kalangan pegawa 
atas, 

patjakan oleh sdr. Susanto dan 
sdr. Wiwoho memberi laporan 
tentang : pertemuanja “dengan 
Menteri Perburuhaa di Djakar- 

ta, maka oleh Wiwoho diusuk 
kan supaja rapat dischors untuk 
memberi kesempatan paga para 
anggotanja “guna mempeladjari 
sikap DPD tsb. Tetapi usul oleh 

Isidang ditolak, karena. dianggap | 
| statement ito “sudah  tjukup 
Layan dan tidak perlu dischors. 

| Kemudian kepada sar. Su- 
| santo dibefi kesempatan untuk 
memberi pendjelasan tentang 

| pernjataan DPD itu. Ditegas- 

  

  
| 

  

4 ham2 Besuki Tabak 

-an statistik daripada tem- 
bakau Djawa adalah baik 
sekali. | Persediaan tidak 

| ada, t i    
i juar negeri. Dalam hal 

ini pemerintah telah menja- 
takan akan memberi bantu- 
an sepenuhnja. Diantara sa- 

ham2 tembakau, adalah sa- | 

jang 
. telah mentjatat 084 dan 

" Sukowono dengan 1164 ter- 
masuk saham2 jang terbaik. 
dan jang mempunjai harap- 

an jang terbesar, Demikian 
tindjauan bursa tersebut. — 

s
i
n
i
 

'Kuasaan sipil pengganti keku- | 
|asaan militer jang dimaksud | mendjadi 

Hi dalam Pasal Sajat (4) den pasal 
PI S4 ajat (4) Staatsblad 1939 No. 

582 bagi daerah2 tersebut dalam 

ajat (2) pasal ini.         Me UR 3 

  

. Parlemen menerima renfjana- 

aa undang2 tentang ke- 
— adaan bahaja 

| pasan sidang pleno parlemen tgl 29J7 jt, telah disetudjui 
dengan suara bulat rantjangan : 

oleh Mr. Kasman Singodimedjo, sebagai rentjana-usul undang? 
Mr. Kasman membgrikan pen- tentang keadaan bahaja, setelah 

ajelasan terhadap rentjana itu. 

“Rentjana itu akan disampai- 

kan. kepada panitia permusja- 

waratan guna ditentukan jpn O- 

cedure pembitjaraannja lebih 
“Jandjut. Inti dari pendjelasan 

:Mr. Kasman, ialah undang2 di- 

rentjanakan panitia ad hoc je 

diketuainja situ, pada dasarnja 

memakai stelsel pr eventief, arti- 

nja pernjataan Presiden tentang 

keadaan bahaja atau pernjataan 

“penghapusannja . “harus dikuat- 

kan dengan undang? dan dalam | 
segala hal | Parlemen tetap 

,ingeschakeld”, kar ena dalam 

keadaan bahaja itu, 

  
    

    

   

  

oleh PAN 
He 2 

  

Ana panitia 

arena me- 

dentin banjaknja aspek2, 
salnja bagaimana status pi 

“ Presiden itu, dimana sebaiknja | 
diutjapkan, apa tidak sebaikn 
Ogebungkan pada waktu me 
“djukan rentjana anggaran bes 
Iandja dsb, "3 Ma 2 ai 

kekuasaan 
Bgn tetap dilakukan 

« bersama. dgni 

I8 “mengisi lowongan dalam sesuatu 

| fraksi, dikuasakan kepada Pre- 

      

    

g istimewa parle- 

tapi belum-di- | 
Benda 
Tami itu perlu di- | 

jauh Pen, 

   

   

5» | paling sedikit seorang wakil 

5 ambil sebagai 'pengisi lowongan 
| |anggauta jang tidak  berpartai 

14 

berdasarkan pertimbangan, bhw 

dang keadaan darurat perang di- 

dak berfraksi, Presiden berkuasa 

  

23k 

Keputusan Presiden tersebut | 

'ternjata telah ada perbaikan 
dalam keadaan keamanan umum | 
Gidaerah2 jang berada didalam 
(keadaan perang atau darurat pe. 
rang, sehingga keadaan. perang 
“atau darurat perang dibeberapa 

Gaerah dapat dihapuskan, se- 

beberapa daerah lain jang masih 

tia ad hoc, jg diketuai 

Me 3 # x 

  

'— Soal lowongan 
(Parlemen 
Rentjana jang disusun pani- 

|tya ad hoc jang diketuai Mr. 
Sunarjo, tentang penggantian 
lowongan anggauta parlemen, 

disetudjui sidang pleno kemarin, 
dengan suara 90 lawan 16. 

. Pokok rentjana itu sbb.: nji- 
ka ada lowongan anggauta par- 

lemen karena meninggal, minta 
“berhenti atau belum disumpah, 
harus diisi seperlunja, djumlah 
anggauta parlemen pada ketiga 
pembentukannja 17 Agustus 50 
tidak mendjadi berkurang. 

Pengang gkatan anggauta guna | 8 

"| siden atas usul parlemen gesuai 
dengan pentjatonan ' 'dari fraksi 
'jang bersangkutan. Fraksi boleh 

.Imengadjukan lebih dari Pena 
tjalon. i 
'Djika jang harus diganti ti- 

memutuskan sendiri, siapa jang 
menggantikannja, kalau ' perlu 
“berdasar pertimbangan kepala. 
daerah dari anggauta jang .ha- 

yus diganti itu. 
Dalam pendjelasannja dise- 

butkan, bahwa perlu ditundjuk, 

dari Irian Barat, jang bisa di- 

dan tidak berfraksi, misainja al- 

kan, bahwa apa jang akan 
bitjarakan itu, 

wet). 
wai2 dari Djawatan tsb. adalah 
pegawai pemerintah daerah, se- 

d 

di- 
“memang sudan 

gecompliceerd  (ru- 
Seperti diketahui, pega- : 

dangkan instruksi2 tetap dike- 
luarkan oleh Kementerian. De- 
ngan demikian maka nampak- 

kekuasaan 1005. masih ditangan 
Kementerian. 

Oleh Susanto keadaan jang 
demikian itu dinamakan suatu 
kontradiksi, “jang tidak lain 
hanja menambah ruwetnja ke- 
dudukannja. Menurut Susanto 
djalan jang seobjektip2-nja (pa- 

setjara politis terlebih dulu, se- 
bab kalau kita memulai dengan 
penjelesaian setjara administra- 
tip, 
tidak akan mempertjepat penje- 
lesaian, tetapi malahan soalnja 
akan mendjadi Jebih Bap Onali 
ceerd. 

Pemandangan umum. 
Sesudah itu diadakan kesem- 

patan kepada anggota2 untuk 
mengemukakan pendapatnja. sdr 
Brataningrat (Masjumi)  meni- 
tik beratkan pendapatnja atas 
3 faktor, jaitu nasib para pe- 

gawai Djawatan 
2. sumber “persehgketaan 
3 states dari “ Djawatan 

dan 
tsb. 

| Menurut pendapat, karena maus- 
'alah ini sedang mendjadi per- 
sengketaan dan dalam  penjeir- 
saian, . .maka gutia meringan- 
kan para pegawai jang ber- 

Sangkutan, maka "sebaliknya 
djangan diadakan mutasi dulu. 
Penjelesaian  seluruhnja dikem- 
balikan kepada DPD jang harus 
memperdjoangkan terus sampai 

kekuasaan kita. 
| Djuga sdr.  Sumarto (Partai 
Katholiek) tidak menolak penje- 
lesaian politis duhi dan semen- 
tara pimpinan Djavwatan tsb. da- 
pet diganti oleh sebuah 'komisi 
3. Tetapi agar para pegawai da- 

pat bekerdja dengan gembira, 
inaka menurut pendapatnja le- 
bih baik - diusahakan penje- 
lesaian politis bersama2 admi-' 
nistratip. , 

Sdr. ' Purwosutirdio (Buruh 
Tai) djuga sependapat dengan 

sdr. Sumarto jaitu politis dan 
administratip bersama2  disele- 
saiakan. Pula disetudjuinja pem- 
bentukan suatu ' Komisi 3, Di- 
samping itu diandjurkan supaja 
DPR mengirimkan sebuah dele- 
gasi ke Djakarta. 

Sdr. 
sulkan supaja penjelesaian ini 
diserahkan kepada DPD dengan 
idiberi tempo 1 bulan. Selain 
'itu diusulkan pula supaja Ke- 
pala Djawatan dan Kepala bg. 
Gerakan Buruh  di-non-aktipir 
dan membentuk pimpinan ber-       marhum Dr, Setyabudy, : im “ Ant, sama. sebagai pengganti se- 

  

nja pemerintah daerah meme- | 
gang pimpinan, tetapi sebetulnja | 

| 

(ling sesuai) jaitu  penjelesaian: 

maka menurut pendapatnj ja 

Perburuhan, 

status dari Djawatan itu dalam 

Karkono (PNI) mengu- 

kemarin 
Perburuhan ber- 

perhafian tjukup, 

F5 

mentara. 

Mengenai status dari Djuwa- : 
tan Perburuhan tersebut diusi 

ajuga | 
12 Djawatan jang mendjadi objek tsb. di- 

Seperti diketahui sidang 'itu chusus mendengarkan per- 
njataan DPD terhadap mas'alah itu, jang 
lam, siatemeninja sebagai hasil rapainja pada tgi. 25 Djuli jl. 

|. ihat ,K.R.” hari Rebo tgl. 30 Djuli 1952.). Ne 

Setelah statement DPD itu di- | 

telah dinjatakan da- | 

” 

  kan supaja “ DPR membersuk 
suatu panitya 
Gjari masaalah ini sedalam2nja 
dan sesudah 
suatu pernjataan. 

“Sdr, Prodjosuroto (SSPP) das 
pat menjetudjui statement DPD. 
diatas dengan tambahan, bahwa 
sebelum 'penjelesaian terlaksa- 
na, Maka supaja djangan diada- | 
kan mutasi dulu. Dengan demi- 
kian para pegawai dapat beker- 
dja dengan gembira. 

Lain dari pembitjara2 jang 
dulu, sdr. Wazirnuri (Masjumi) - 
mengemukakan pendapatnja 
bahwa persengketaan ini bukan | 
mengenai status, melainkan ada- 

lah “persengketaan antara pe- | 
.gawai2 dengan pimpinan. Maka 
menurut pendapatnja soal ini- 
lah harus diselesaikan lebih 
dulu. $ 

Sdr. Abdulrachman  (Masju- 
mi) hampir sependapat dengan | 
sdr. Wazirnuri, jaitu supaja per- 

|sengketaan dikalangan Djawa- 
tan Perburuhan 

lebih dulu, sedang tentang sta- 

tus dapat diselesaikan dihari ke- 
mudian. Dengan demikan para 
pegawai dapat bekerdja tente- 
ram. i 
.Mr, S. Purwokusumo (PNI) 

dengan tegas mengusulkan, su- 
paja Kepala Djawatan Perburu- 
-han jaitu sdr. Prodjolalito dan 

Kepala bagian Gerakan Buruh 
sdr. - Mardjuki di-non-aktipir. 
“Selain itu diusulkan pula su- 

paja menundjuk beberapa orang, 

jaitu dari DPD dan DPR jang 
dibeyi tugas mebitjarakan ten- 
tang status Djawatan tersebut 

di Djakarta. 
Sampai disini orang belum 

mendapat gambaran djelas apa 

jang akan diputuskan oleh si- 

dang. 
Dalam djawabannja mengenai 

beberapa soal sdr. Susanto me- 
negaskan, bahwa memang betul 
bahwa dalam usaha penjelesai- 
an ini soal politis dan adminis- 
tratif tidak dapat dipisah2Kan. 
Tetapi penjelesaian administra- 
tip oleh DPD dengan tiada bac- 
king dari DPR tidak akan didja- 

min oleh sesuatu undang2 atau 
peraturan. Dinjatakan, bahwa 

kedudukan Djawatan Perburuh- 
an sekarang ini hanja symbolis 

belaka, dan tidak ada  isinja 
sama sekali. Mengenai kedudu- 

kan Kepala Djawatan, jaitu sdr. 
Prodjolalito, dinjatakan, belum 

ada ketegasan, karena ia belum 

tahu apakah pengangkatannja 
itu dengan persetudjuan peme- 

rintah daerah atau tidak. Atas 

usul penghentian mutasi dite- 

rangkan, bahwa DPD kini sudah 

mendjalankan sesuatu pekerdja- 

an untuk mentjegah itu. 

Instansi ke - TI. 
Dalam pemandangan babak 

ke- Ilini para pembitjara lebih 
mengutamakan  usul2nja jang 
akan dapat mendjadi bahan ke- 
putusan. 

Sdr. 'Karkono mengulangi 
uSulnja dengan beberapa pero- 
bahan. 

Pembitjara2 selandjutnja me- 
ngemukakan pendapat jang ber- 
sifat memperkuat pendapatnja 

| jang semula dan dalam garis 
besarnja hampir sama, jaitu da- 
pat menjetudjui statement DPD 
dan usul2 pembitjara2 jg dulu. 
Achirnja sidang memutuskan : 

TI. Menjerahkan — penjelesaian   

itu mengluarkan | : 

untuk mempela- ! 

    

    

5 

“SENGKETA DJAWATAN PERBURUHAN: 

PENJELESAIAN DISERAHKAN DPD DLM 
TEMPO 1 BULAN 

| Prodjolalito dan Mardjuki non - aktif 
pPERTI diduga bala sidang DPR Jogjakarta 
jang membiftjarakan mas'alah Djawatan 

jangsung sangat ramai dan mendapat 

sengketa Djawatan Perbu- 
«ruhan Daerah istimewa -o- 

gjakarta kepada DPD agn 
ketentuan? e | 

a.penjelesaian itu harus | 

terlaksana dalam 1 bu- | 
lan terhitung mulai 1! 

(S.. Agustus 1952. 

mx
 

ka . Menetapkan tidak keraja f 
aktip (non-actief) mu- | 
lai 1 Agusius 1952 Ke- |! 
pala Djawatan Perbu- | 

ruhan / referendaris sdr. 
Prodjolalito dan Kepaia 
Bag. Gerakan Buruh sdr. 
Mardjuki. 

c. Menetapkan pimpinan 

bersama untuk sementara | 

waktu, terdiri dari 3 | 
orang, jalah 1 wakii dasi | 
Kementerian Perburunan, | 
T waki dari BPD- dan | 
waki dari Buruh (GS. 

| 

DJ). . 
d. Tindakan? lain jg mem- 

pertjepat penjelesaian 

tersebut. 
H. Membentuk Panitya jang 

Pusat pertjobaan itu akan di- 

pendirian pu- | 

| persatuan erat jang pernah di- 

diselesaikan | 

' bertugas memperdjoangkan 

status Djaw. Perburuhan 
Daerah Istimewa Jogjakar- 

| ta pada chususnja dan dja- 
| watan2 kembar lainnja pa- 
| da umumnja. 

| II. Panitya itu “bertugas pula 

| sebagai delegasi utk mem- 
pertjepat penjelesaian seng- 

keta itu. 
IV. Panitya (delegasi tersebut 

| terdiri dari Mr. S. Purwoku- 
f 

| 

  

sumo (PNI), Brataningrat 
(Masjumi), HJ. Sumarto 
(Partai Katholiek) dan Su- 
santo dargDPD. 

| 

| 
| 
| 

| | 

Pemimipin2 politik dibelakang 

  

3 

& 

  

b 

Kah pesiar ,,/Mahroussa” 

tiba diluar pelabuhan 

Menurut kepala polisi di Capri 
jang telah menemui bekas-radja 
Farouk dikapalnja, Farouk dan 
keluarganja bermaksud pergi ke 
Napels untuk minta idzin supa- 
ja diperolehkan tinggal untuk 
beberapa waktu di Italia. Dika- 
takannja, bahwa dutabesar Me- 
Sir di Italia, Mohanfmad Abdul 
Aziz Badr Bey, dengan diam2: 
telah meninggalkan pelabuhan 
Napels pada hari Selasa djam 3 

pagi dalam sebuah perahu ber- 
motor untuk menemui bekas 
radja Farouk dikapal ,,Mah- 
roussa”, Setelah hengadakan 
pembitjaraan2 selama 30 menit 
engan Farouk ia kembali lagi 
ke Napels. 

Salah seorang adjudan Farouk 
mengatakan kepada kepala po- 

lisi Capri, bahwa satu2nja per- 
tolongan jang dimintanja ialah 
supaja kapal ,,/Mahroussa” di- 
djaga djangan sampai mendapat 
gangguan dari para wartawan 
dan djurupotret. Kapal2 patroli 

| polisi berlajar ' mengelilingi 
»Mahroussa” dan mengusir tiap 
perahu jang mentjoba mende- 
katinja. 

Berita. terachir menjatakan, 
bahwa kapal pesiar ,,Mahrous- 
sa” telah tiba dipelabuhan Na- 
pels pada djam 11.59 GMT hari 

  
| Selasa ini. 

Pemimpin? politik Mesir 
dibelakang Nadjib. 

U.P. sementara itu mewarta- 

kan dari Kairo, bahwa pemim- 
pin? politik Mesir pada malam 
Selasa mulai berdiri bersatu di- 

| belakang ,orang kuat baru Me- 

| sir” djenderal Mohammad Na- 
djib dan dengan demikian 
memberi harapan akan adanja 

kenal oleh rakjat Mesir dalam 
waktu 10 tahun ini. 

Perdana menteri Ali Maher 
Pasha beserta kabinetnja telah 

| kembali di- Kairo dari Iskanda- 

| riah, jaitu ibukota untuk musim 
| panas dimana djenderal Nadjib 
telah mendjalankan coup jang 
mentjapai puntjaknja ketika ra- 

dja Farouk dipaksa turun tach- 
ta pada hari Sabtu jang lalu. 

Pemimpin partai Wafd, Nahas 
Pasha, jang pada hari Senin jl. 
tiba, di Kairo dari Djenewa, te- 
lah menemui djenderal Nadjib 

jang  dinamakannja sebagai 
,pembebas bangsa Mesir”. Dju- 
ga pemimpin organisasi Islam 
Mesir ,Ichwamul Muslimin”, 
Hassan Hodeiby, telah menemui 
djenderal Nadjib dan mendjan- 
djikan sokongan organisasinja. 

Pimpinan partai Wafd pada 
malam Selasa kemarin telah me- 
ngadakan sidang darurat, jang 
segera disusul dengan pertemu- 

  

   
  

  

LANGGANAN : 

Sebulan ..... 
Etjeran Loco xeain 

  

Dalam dan Luar Kota. 

, 
Sa anu Rp. Po 

0.60 

ADPERTENSI: 

1 1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

Kenakan 

Nadjib 
jang membawa bekas radja Fa- 

rouk beserta keluarganja pada Selasa pagi jang lalu telah 
»Marina Grnde” dipulau Capri, dan sore 

harinja meneruskan pelajarannja ke Napels. 

rdjuddin Pasha, dan djenderal 

Nadjib. Diduga bahwa tidak la- 

ma lagi partai Wafd akan me- 
ngelurkan sebuah statement da- 

lam mana akan ditegaskan si- 
kap partai terhadap pemerinta- 
han baru di Mesir. 

Latar belakang coup di 
Mesir? 

Sementara itu Reuter mewar- 

ngan anak menantu bekas per- 
ana menteri Siry Pasha, Mo- 

| hammad Hassan Pasha, bekas 
radja Farouk ,,kira2 dlm ming- 
gu jl. telah menjatakan kehen- 
daknja supaja djenderal Nadjib 

dan 15 opsir tentara Mesir 
lainnja dibersihkan”. 
Mohammad Hassan 

memberi keterangan 
menggemparkan itu, jang ru- 

pa-rupanja dianggap sebagai 
latar belakang coup d'etat mi- 

liter jang dilakukan oleh djen- 
deral Nadjib di Mesir. — Ant. - 
AFP. UP. 

Pasha 

jang 

Farouk diperbolehkan 
tinggal di Italia 

Kementerian luar negeri Itali 
mengumumkan pada malam Ra- 
bu, bahwa permintaan Farouk 

untuk tinggal di Itali telah di- 
izinkan. Djuru- bitjara kemen- 

terian luar negeri mengatakan, 

bahwa /Farouk  mengadjukan 

permintaan tersebut sebagai ,,se 
crang preman” dan permintaan 

langsung diadjukan kepada pre- 

siden republik Itali.   
  an selama satu djam antara 

  

a £ 
Pelihara persatuan 

peladjar.  # : 

Karena kedua belah pada da- 

sarnja menghendaki penjelesai- 

an setjara damai, maka dalam 

pertemuan untuk menjelesaikan- 

nja peristiwa asrama peladjar 

Sulawesi “di Bintaran Lor itu, 
jang diadakan kemarin petang, 
berdjalan lantjar dan mengha- 

silkan suatu persetudjuan ber- 

sama. Dalam pertemuan tsb. 

pihak peladjar Sulawesi diwa- 
kili oleh/sdr.2 Palangkey dan 

| M. Said, dari pihak - peladjar 

laimnja diwakili oleh sdr.2 Toto 

Santoso dan Daus, dan disaksi- 
kan oleh sdr. Suwandi Setjodi- 
puro Kepala K.U.D.P. Rayon III 
selaku wakil dari Kepala Daerah 

Istimewa Jogja dan sdr. Sudir- 

djo selaku Ketua P.B. IPPI. Se- 
mentara itu beberapa puluh pe- 

djar dari kedua belah ikut me- 
njaksikan ' djalannja perundi- 

ngan. 
Telah disetudjui achirnja utk 

menjelesaikan persengketaan 

tersebut “ dengan damai dan 

sanggup mendjaga perdamaian, 

sSupaja persatuan diantara  pe- 

ladjar Jogja chususnja dan In- 
donesia umumnja terpelihara 
kembali. Dalam penjelenggara- 

an persetudjuan selandjutnja ke- 
dua belah pihak akan bekerdja 
bersama dan apabila  terdjadi 
insiden kembali jang tidak da- 
pat diatasinja, maka Kepala 

Pemerintah Daerah Istimewa 
Jogja jang akan bertindak. 

Bersama menindjau. 

Perlu diterangkan disini, 
bahwa hari ini peladjar? dari 
kedua belah pihak  menindjau   

Peristiwa peladjar asrama 
Bintaran selesai dgn damai 
Kedua belah pihak menindjau kedua korban 

B ARU2 ini di Jogja telah terdjadi suatu insiden antara pe- 
ladjar2 dari Sulawesi jang berdiam 

Bintaran Lor dengan peladjar?2 lainnja. Dalam peristiwa tersebut 
terdapat seorang luka? dari kedua belah. Kedua?nja kini masih 

dirawat dirumah sakit, dan keadaannja tidak ' menguatirkan. 

diasrama  didjalan 

kedua peladjar jang dirawat da- 
lam rumah sakit, Sedang sela- 
ma dalam perawatan itu segala 

sesuatunja ditanggung oleh Pe- 
merintah Daerah, begitu pula 
kerusakan jang terdapat dalam 
asrama tersebut, 

WALIKOTA MENIN- 
DJAU OBJECT PE- 

RUSAHAAN 
Didapat kabar, bahwa pada 

hari Selasa Walikota Surakarta 
Moh. “Saleh beserta segenap 
Manna D:P.D. telah menga- 

: Papan penindjauan sekitar pe- 
ahaan2 pemerintah. 
Selain itu ditindjau djuga Tir 

tonadi, Djurug Taman (Ronggo- 
warsito) ' dan - Balekambang 
berkenaan dengan perbaikan2 
jang akan diadakan lebih lan- 
djut. “4 

Sebagai diketahui pada tang- 
gal 17 Agustus jang akan da- 
tang, Taman Djurug akan dibu- 
ka kembali dengan nama Ta- 
man - Ronggowarsito, dengan 

  

pemandangan jang meresap ba- 
gi orang2 jang akan masuk So- 
lo dengan melalui kereta api 
dan kendaraan lain setelah me- 

ngindjak djembatan2 jang me- 
lintasi Bengawan Solo di Dju- 
rug. 

Dalam pada itu didapat kete- 
rangan , bahwa di Tirtonadi 

akan dibuka sebuah taman ba- 
tjaan untuk umum, sedangkan 
di Balekambang akan diadakan 
Suatu kolam utituk mempeliha- 
ra beberapa matjam ikan, — 
(Kor),   
maksud agar merupakan suatu 

Tak |dikatakan dalam berita, 
untuk berapa lama ia akan ting- 

gal di'Itali itu. — Ant. UP. 

sekretaris djenderal partai, Si- | 

TAHUN VI — NOMOR 1 

| 

| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 
| hakim Mr. 
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Bekas radja Tn dan an tiba di Napels 

SUPANGKAT TETAP 

MENJANGKAL « 

Untuk ketiga kalinja, tanggal 

29-7 kembali Pengadilan Nege- 
ri Djakarta dibawah pimpinan 

Lim dengan djaksa 
R. Mochtar Effendie, melandjut- 

|kan memeriksa peristiwa ketju- 
|rangan jang dilakukan oleh In- 

| spektur UPD, R. Supangkat. 

takan, bahwa menurut ketera- | 

| 
| 
|harus didengar 

| 
| sebut. Setelah 

|ngarkan 

| gu jang lalu, 

  

Seperti halnja dengan peme- 

riksaan pada minggu jang lalu, 

djuga pemeriksaan pada hari 

ini terbatas - pada mendengar- 
kan keterangan2 dari saksi2, jg 
seperti telan dikabarkan, mun. - 
kin sampai sebanjak 40 saksi jg 

keterangannja 
Supangkat ter- 

selesai mende- 

keterangan2 dari 6 

orang saksi, hakim menjatakan 
diundurkannja sidang sampai 

dua minggu lagi. 

dalam peristiwa 

Keterangan? - jang diberikan 
oleh 6 orang saksi dalam peme- 

riksaan tanggal 297 pada 
umumnja tidak berbeda dengan 
keterangan2 jang terlebih dahu- 

lu telah “diberikan oleh saksi2 
lainnja dim pemeriksaan ming- 

jakni pokoknja 
memberatkan terdakwa Supang- 

kat. 

| Atas keterangan2 saksi2 ter- 
sebut, Supangkat ketika ditanja- 
kan tetap menjangkal dengan 

katakan, bahwa segala ketera- 
ngan2 itu bohong belaka dan 

Galam hal ini ia sama sekali 
merasa tidak bersalah karena 

tak pernah terima uang, demi- 
kian Supangkat. Seperti dike- 
tahui, dalam pemeriksaan ming- 

gu jang lalu, djuga terdakwa te- 
lah sangkal semua. keterangan 

saksi2. — Ant. 

Mossadeg mendapat ke- 
pertjajaan parlemen 

Bahrein akan dituntut 

Pp 
ARLEMEN Iran pada hari Selasa jl. 
mosi kepertjajaan kepada kabinet 

telah menjetudjui 
perdana menteri Mo- 

hammad Mossadegh. Dari 69 anggota jang hadlir 68 memberi 

suara setudju dan 1 tidak manga takan suara. 

  

Sebelum pemungutan Suara 

dilakukan, banjak anggota Front 

Nasional mengadakan pidato2 

jang dengan pedas menjerang 

politik Amerika terhadap Iran. 

Seorang anggota menuntut 

supaja semua penasehat militer 

Gan sipil Amerika ditarik kem- 

bali dari Iran, karena hakim 

Amerika pada Mahkamah In- 

ternasional telah menentang 

Iran ketika . masalah sengketa 

minjak dengan Inggeris dibitja- 

rakan. ” Dikatakannja, bahwa 

sesudah ternjata bahwa hakim 

Amerika memberi suara jang 

bersifat bermusuhan itu, peme- 

rintah Iran tidak boleh - lebih 

lama lagi membiarkan adanja 

penasehat2 Amerika itu di Iran. 

Seorang anggota Front Nasio- 

nal lainnja menjatakan, bahwa 

Sekarang sudah djelas bahwa 

Amerika tidak berada dipihak 

Iran, dan kini sudah waktunja 

bahwa Iran menolak bantuan 
Amerika'. 

Iran akan tuntut Bahrein. 
Wakil perdana menteri Iran, 

Bagher Kazemi, hari Selasa jl. 

menerangkan dalam parlemen 

bahwa Iran mungkin akan me- 

ngadjukan. tuntutannja ata$ 
Bahrein jg kaja dengan minjak 

kemuka suatu badan internasio- 

nal. Minjak di Bahrein kini di- 

usahakan oleh kongsi2 parti- 

Amerika Serikat. 

Demikian keterangan Kazemi 
tentang politik pemerintah Iran 
sebelum parlemen memberi su- 

ara kepertjajaan kepada perda- 
na menteri Mossadegh. Mossa- 

degh sendiri tidak hadir dalam 

sidang parlemen ini. 

Selandjutnja dikatakan oleh 
Kazemi, bahwa pemerintah Iran 

sia membajar kembali 

sebanjak 20 djuta dollar 
dipindjam oleh Sovjet Uni. 

Kazemi  berdjandji, bahwa 

emas 

jang   pemerintah akan mengerdjakan 

kulir dan terutama diekspor ke : 

akan terus berusaha supaja Ru- : 

| 
| 

12 Djuni tahun ini. 

  

seperlunja mengenai soal kon- 

sesi penangkapan ikan jang di- 

berikan kepada Rusia di laut 
Kaspia dan jang akan berachir 

dalam waktu 3 bulan lagi. 
Mengenai politik dalam nege- 

ri, Kazemi menerangkan bahwa 

pemerintah menjetudjui supaja 

milik tanah jang besar dibagi2 

sebagai djalan untuk memberan. 

tas kemelaratan. 

Tentang Bahrein. 

Mengenai Bahrein UP selan- 

djutnja memberikan keterangan, 
bahwa dalam sidang parlemen 
Iran tadi seorang wakil front 

nasional telah menuntut supaja 
industri minjak di Bahrein di- 

nasionalisasikan. 

Tuntutan Iran: -aitas Bahrein 
telah dikemukakan pada tanggal 

Kementerian 
luar negeri Iran waktu itu telah 

menjerahkan sebuah .nota ke- . 

pada Inggeris, dalam mana se- 
kali lagi dinjatakan kedaulatan 
Iran atas Bahrein. Tuntutan 

pertama Iran atas Bahrein di- 
lakukan dalam tahun 1870. 

Tetapi kementerian luar ne- 
geri Inggeris menjitakan, bah- 
wa Bahrein adalah suatu dae- 

rah jang merdeka. ' Bahrein 

telah mengadakan perdjandjian 
dengan Inggeris jang memberi- 
kan kepada Inggeris pengawa- 

san atas urusan2 luar negeri- 

nja. Sebaliknja  Inggeris men- 
djamin keamanan Bahrein. 

Konsesi minjak di Bahrein 

dipegang oleh ,,Bahrein Petro- 
leum Company”, tjabang Texas 

Company di California jang di- 
miliki orang Amerika. 

Selain itu, Bahrein adalah 

markas pasukan2 laut Inggeris 

dan Amerika didaerah Teluk 
Iran. 

Demikian pendjelasan 
tentang Bahrein. -- 

UP 
Ant. AFP, 

    

  

Xx Seorang orang Inggeris jg 
untuk pertama kalinja mengun- 
djungi Indonesia memundjukkan 

sebuah kartu kepada seorang 

tukang betja dan minta diantar- 
kan ke-ALAMAT jang tersebut 

pada kartu itu. Tukang betja 

tertawa terbahak-bahak, orang 
lain jang diminta batja kartu 
itupun tertawa pula, sebab dia- 

tas kartu" jang memuat ala- 
mat" jang dituliskan oleh orang 

Inggeris itu hanja tertulis: DJA. 

LAN SEDANG DIPERBAIKI, 
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An 'bertanja | 1 
Hanin ada pemos kan 

Lan atau tidaknja perang di Korea, 
tan | Sjahrir. menjatakan .itu bergan- 

sh Hang yss RRT. — Ant. | 

jaga. ia   

   

        

    

  

   

      

   
   

    

  

   

    

   

          

   

  

    

    

   

  

    

  

   

  

   

  

   

   
   

          

    
   

   

  

   

    

   

$ g aka Ankara 
5 bahwa" PNaN di Su- 

tetapi Nan jang 
. | terpenting bagaimana memper- 
t | gu “tambang itu, hingga 

ada guna dan manfaatnja bagi 

“rakjat. 
EA Berhubung EN adanja su- 
|ara2, agar lebih banjak ditanam 
modal asing di Indonesia Sjahrir 

» | menganggap, bahwa suara2 se- 

  

demikian adalah suara orang2 
: aa. 

an iaaan ya pasar dari segi Ma 
ba dan ruginja bagi Indonesia. 
Atas pertanjaan tentang meluas 

g2 akan #iirakan -Balai. istirahat 

gedung tersebut direntjanakan 

: rupiah, Pembangunan akan se- 

na - R. Ska. 

    

H 

  

#— Oleh pem 

  

'annja dan a as perintah Dr. ha- 
rus beristirahat. Untuk maksud 
tersebut” telah dibeli sebidang 
tanah “dibekas sositeit di Ta- 
wangmangu dengan harga 35 
'ribu rupiah. Biaja perbaikan 

kan: memakan biaja 70 ribu 

ga dikerdjakan dan diharap- 
akan dapat dibuka tepat 

tanggal Tg Agustus: jang akan 

“'berapa soal routine, 

(pengumuman dewan menteri. 
1 

rah?, dimana SOB 'akan diha- 

| wakilan reg: 

(ah panitia jang akan mempela- |   
NN Sia “ 

nesia bagian. Wanita) jang 
Tah mel 1 sidang-pi 

   

Parkiwa “dalam, Persian 
putusannja itu ' memadjukan 
'alasan2, bahwa peraturan tsb 
memberatkan keuangan negara, 
karena pada saat ini Dang Pen- 
siun Indonesia tidak dapat mem- 
biajai keperluan sendiri untuk 
djanda seorang dari pegawai 
negeri sipil, apalagi kalau harus 
membiajai djanda lebih dari se- 
orang. Djuga karena kenaikan 
iuran pensiun dari gadji jg akan 
-didjalankan menurut peraturan 
itu Gjauh tidak akan meniju- 

-k 
Tebang 5. Parkiwa berpen- 

dapat, bahwa suatu peraturan 
| pemerintah jang mengena: nasib 
seluruh rakjat Indonesia tidak. 
dapat dikeluarkan dengan tibaZ 
begitu sadja zonder meminta 

| pertimbangan dari segala aliran 
'masjarakat, sekurang2nja dari   | dikeluarkan Gengan-tidak meng- 
hiraukan panitia jang mempu- 

njai tugas menjusun undangZ 
perkawinan untuk "negara “jang 

|. Menurut Parkiwa, Peraturar 
i No. 19 itu mengakibatkan. 2 

a bulnja .mMoreele depressie” pada 

  

   

    

    

      

pa | kaum 

2 dalam rumah tangganja, 

kaum wanita. dan merupa an 
suatu kekalahan perdjoangar 
wanita untuk mempertinggi. ke- 
dudukannja. Peraturan itu utk 

Jaki2 merupakan stinju- 
Ians untuk memberatkan beban 

akan timbulkan Kera An — 
: Sh 

Pun, surat pernjakgan 

kan, bahwa dengan itu m     

            

   

  

   
   

  

   

  

   

    

   
   

   

  

   

   

  

    

  

   
   

  

   

   

4 baru. 
an dilakukan 

1 | Semarang. 2, R,. Semarang. 

L wa hasi! daripada.   

Ikan nusa al nba 
. masa. ini baru peran | 

ke:13 orang terkemuka dari Tji- | 
andjur itu lebih djauh menegas- 

  

4 menjatakan. tetap taat dah pa- 

Panitia Penolong 
a bekas T.P. ke- 

“peladjar Ke ang- 

pil 
niger an . PENA 

, anne na kepada para 
r Ist tersebut 

an. oleh kotapra- 

HKATANI PERWIRA PE- 
“LAJARAN SIPIL 

      

  

   

    

   

    

   

singkatan IPPESI. 

: kretariatnja 
! Djalan Garuda 28 Djakarta. 

IPPESI.. Pa Dana . 

keuangan. — Ant. 

—Parkiwa menentang Na 
— turan pemerintah No. 19 

Karena: memberatkan keuangan negara, 
“1 mengakibatkan moreele depressie 

K . danstimulans berkorupsi bagi laki2 

DENGURUS BESAR PARKIWA (Partai Kebangsaan Indo- 

2 enonja dan memperbintjangkan Per- 
aturan Pemer intah No. 19/1952. tentang pemberian pensiun ke- 

| pada djanda?2 dan anak? jatim piatu dari pegawai negeri sipil, 
, putusannja jang berupa desakan kepada 

rintah, supaja Peraturan No. 1S itu segera ditarik kembali. 

Dewan Perwakilan Rakjat., Ter-. 
'njata pula, bahwa peraturdh itu | 

telah dibentuk terlebih dulu. | 

suatu per -aturan. 
. Kabine | telah mengadakan si- 

Nae untuk membitj: :     
      

      Antara kabinet telah mene- | h 

ke tang tjara Tiban Ban kerdja » 
sama antara pemerintahan sipil | 
dan angkatan perang utk due- 

puskan. Dengan demikian akan | 
lantjarkan, demikian djurubitja- | 
ra kabinet dalam keterangannja | 
mengenai soal ini, pekerdjaan ! 
penghapusan SOB disatu pihak, 
tapi dilain pihak kerdjaga ke- | 
amanan didaerah. dimana SOB. | 
akan dihapuskan. | 
- “Selain itu kabinet telah mem- | 
kerikan pula perbatiannja kepa- | 
da soal perumahan untuk per- | 

ra? asing di Dja- | 
karta. Dan telah dibentuk sebu- 

  

djari soal ini, dan mengenruka- 
kan-usul2 untuk mengatasi soal 
perumahan ini setjepatnja pada 
dewan menteri. Panitia ini ter- 
diri atas menteri? luar negeri, 
pekerdjaan umum, 'sosial dan 

  
berkedudukan. di Bandung, sete- 

peme- 

    KEBAKARAN DAN PER. 
» HATIAN MASJA- | 

—— RAKAT | 

Kebakaran di Djakarta jang k 
terdjadi pada hari Senin dan | 
Selasa jang lalu telah mendapat | 
perhatian besar dari surat2 ka- 

tanja mendesak 

karan jang besar ini segera 

rakat. 

dalam sebuah berita chusus, 
bahwa kedjadian jang telah me- 
minta beribu-ribu korban rak- 
jat sudah sepantasnja akan 
mendapat “perhatian istimewa 
tidak sadja dari instansi2 peme- 
rintah ' tapi djuga dari kalangan 
penduduk. P' | harus 
segera diberikan, dan »Nieuws- 
gier”, mengumumkan pemberian, 
bantuan sk. tersebut sebanjak' 
Rp. 1000-—. . 

Menurut sk. JAVA BODE”   
jang 

'Baru2 ini telah Gidirikan sua- 
tu organisasi para Perwira Pela- 
jaran Sipil Indonesia jang. ber- 
nama Ikatan Perwira Pelajaran 
“Sipil Indonesia “dengan nama" 

. Dewan pimpinan IPPESI di 
Betis oleh Sukardjo dan se- 

berkedudukan di 

Demikian Pa an oleh | 

tenaga wanita dan P.M.I. telah 
dikerahkan dibawah pimpinan 

| Ibu Sri dan. Erna Djajadining- 

rat. 
Dalam naak itu HARIAN 

RAKJAT” memberikan perha- 

tiannja atas peristiwa tersebut 
dalam tadjuk « rentjana jang 
-mengandjurkan supaja D.P. Ko- 
tapradja dan wakil? partai jang 
duduk dalam dewan tersebut. 

mentjurahkarn perhatian sepe- 

nuhnja terhadap hal ini. 
Sk. ,INDONESIA RAYA" 

mengatakan, bahwa sampai kini 
masih ditunggu terus pertolong- 

demikian | 

      

“koreksi Lakad un tindekan 
20000 Pd pusat : . 
Pernjataan Sentral Biro Sobsi tintang 

pemogokan S.B.G, 
DALAH suatu tindakan jang bidjaksana dari Pemerintah 
kalau dalam perselisihan SBG — P4 Pusat ini, Pemerintah | 

| segera mendjalankan koreksi terhadap tindakan P4 Pusat) jang | 

' sangat merugikan buruh gula dan merugikan perdjoangan na- 

sicnal ita, dan memerintahkan kepada P4 Pusat untuk segera | berdjalan dari dan sampai ke 

mentjabut kembali putusannja pada tgl. 13 Djuni 1952. Demi- | Bandjar, 

kian sentral biro Sobsi dalam pernjataannja jang dikeluarkan | 

berhubung dengan pemogokan SB&. 

| 50 TAMU LUAR NEGERI 
Akan hadlir dalam Rom- 

Dalam pendjelasah tentang 
pernjataan ini, Sobsi menerang- 
kan a.l. sebagai berikut : ' | 
Berhubung dengan adanja per | 

selisihan antara SBG dan ASSI | 
pada tgl: 27 Djuni '51 oleh P4P Tentang kongres World Heald 

  

bongan kongres W.H.O. | 

    

PEROBAHAN PERDJA- 
| LANAN KERETA API 
Menurut pengumuman Djawa- 

tan Kereta Api di Bandung, se- 

lama perhubungan masih ter- 

hambat berhubung dengan ter- 

gulingnja kereta api tjepat 

Jogja - Bandung diantara Wa- 

rungbandrek-Malanghong, Pper- | 

dijalanan? kereta api dari dan 

| ke Bandung mendapat peroba- 

|han untuk sementara. 

Kereta api tjepat Bandung- 

| Jogja selama itu hanja akan 

sedang kereta expres 

Surabaja - Bandung  berdjalan 
| sebagaimana biasa hanja djam 
i berangkat dari Bandung diper- , 
| tjepat kira2 setengah djam. . 

Kereta2 api lainnja berdjalan 

| nan biasa dan ditempat 

| kerusakan itu penumpang2 di- 

|haruskan pindah kereta api. 
|. Dalam keterangan itu tidak 

Usaha mengumumkan, 

bar dikota ini. 2! siman.- 
Sk. ,PEDOMAN” dalam beri- |: 

supaja keba- | 

| sat 
mendapat perhatian dari masja- | 

»NIEUWSGIER” mengatakan 

dikeluarkan keputusan menge- 
nai perdjandjian perburuhan un- 

| tuk tahun 1951. Keputusan, P4P 

| tersebut, meliputi masalah2 an- 

tara lain pemberian hadiah Le- 

baran kepada buruh gula, terma- 
suk buruh musiman dan buruh 
lepas lainnja. Keputusan terse- 
but didjadikan lampiran dari per 
djandjian perburuhan SBG-ASSI 

cantuk tahun 1951. 

| Pada achir. tahun 1951 oleh 
SBG dan ASSI diadakan perun- 
dingan untuk menetapkan per- 

.djandjian perburuhan th. 1952. 
'Dalam perundingan tersebut ti- 

dak ter dapat penjelesaian, kare- 
na fihak ASSI bermaksud me- 
Penang isi perdjandjian jang 
"sudah "3 a (tahun 1951). Achir- 
nja terhadap perselisihan ini P4 
Pusat memberikan keputusan jg 
mengikat tgl. 18 Pebruari 1952, 
jang pokok isinja memperpan- 
djang perdjandjian perburuhan 
th. 1951 sampai. achir th. 1952. 
Oleh Sobsi putusan ini diartikan 
bahwa ketentuan pemberian ha- ! 
diah Lebaran th. 1951 seharus- j 
nja djuga berlaku untuk th 1952. 
Tetapi dalam menghadapi hari 
Lebaran 1952 ternjata timbul 
lagi perselisihan, karena pihak 
ASSI tidak suka membajar ha- 
diah Lebaran jang telah diten- 
tukan. Terhadap perselisihan ini 
oleh P4 Pusat dikeluarkan ke- 
putusan jang mengikat jang isi- 

nja menentukan bahwa untuk 
th.1952 kepada buruh gula ha- 
nja diberikan persekot gadji dgn 

pembajaran kembali 6 kali dan 
tidak berlaku untuk buruh mu- 

Dengan keputusan tersebut di 
'atas Sobsi menganggap P4 Pu- 

melanggar - keputusannja 

an tgl. 18 Pebruari 1952 dan 
demikian menghapuskan 

buruh Gula untuk mendapat 
- Bak Lebaran. Demikian 
antara lain pendjelasan Sobsi. 
aa 

| LETNAN S. DIHUKUM 
| 2 TAHUN 3 BULAN 
€ Letnan S. jang diperiksa oleh 
Pengadilan Tentara  Surabaja 
telah didjatuhi hukuman pen- 
djara 2 tahun dan 3 bulan, kare- 

na dianggap telah menipu dan 
menjimpan sendjata pistol dan 
karabijn dengan tidak sjah. 

'. Lagi seorang bekas anggota 
"TNI bernama Ch. telah pula di- 
'hukum pendjara, karna diper- 
'salahkan mentjuri 4 bal textiel 

seharga Rp. 16.000,— dipelabu- 
han- Tandjung Perak. ditahun 

  

   

    

I 

| 
! 

| 
| Health Organisation jang akan 

| 
1 wa kongres itu akan diikuti oleh 

8 negara dari Asia dan diduga 

akan terdiri dari 50 orang ang- 
gota2 delegasi, 

5 

sampai 9 September jang akan 

datang Jan selama itu selain di- 

adakan 

dilangsungkan di Bandung, lebih | 
djauh didapat keterangan bah- 

Seperti diketahui kongres akan 

dilangsungkan dari tanggai t 

  

sidang2: pleno djuga, 

akan diadakan resepsi2, dianta- 
ranja jang akan diselenggara- 
kan oleh Menteri Kesehatan Re- 
publik Indonesia, .lelegasi. Indo- 
nesia, Gubernur “ Djawa Barat 

dan mungkin sekali pada malam 

Tanggal 27 Djuni jang lalu, 
Sarekat Buruh Penanggap Sura- 
karta, mengadakan rapat pengu 
rus pleno jang dikundjungi oleh 
wakil2nja dari kabupaten? selu- 
ruh Kares. Surakarta. Dalam 
rapat tersebut setelah diadakan 
pembitjaraan2 mengenai nasib 

disebutkan sampai 

bahan ini berlaku. 

penutup oleh Walikota Ban- | 

dung. — Ant. | 

BURUH PENANGGAP 
MENUNTUT 

  pegawai penanggap Surakarta, 
achirnja rapat mengambil rgso- 

da Res. Surakarta dan lain2nja | 
jang bersangkutan supaja sele- 
kas mungkin status pegawai pe- 
nanggap disjahkan dan ditetap- 
kan. Sebelum status tersebut, 
Gapat ditetapkan, mohon supaja 
diadakan perbaikan dengan .me- 
naikkan tingkat para pegawai 

lusi, maksudnja mendesak kepa- !   penanggap. — R. Ska. 

kapan pero- 

- Ant, 
  

SIDANG DPP. NI DJA- 
WA TENGAH 

Pada tanggal 2 dan 3 Agustus 
jang akan datang Dewan Pro- 
pinsi Djawa Tengah Partai Na- 
sional Indonesia akan bersidang 
untuk membitjarakan antara Ia- 

in masalah , pemilihan umum 

serta keputusan konperensi eko- 
nomi P.N.I di Bandung jang la- 

lu. Kabarnja Mr. Sunarjo dari 
D:P.P akan hadir. — Ant, 

PERAMPOK DAN MEM- 

  

HALAMAN 2. 

  

me Ta BL NON 

fogjakanta Gl fa 

SEKITAR KEGIATAN ME- 

NJONGSONG HARI 

17 AGUSTUS 
'Panitya 17 Agustus 1952 Sub 

bahwa 

“mulai tg. 17 Agustus Panitya 

menerima permintaan menjewa 

tanah di aloon?2 Utara untuk ba- 

ngunan? dan bango? selama pe- 

rajaan 17 Agustus, jang dimulai 

tg. 16 sampai tg. 23 Agustus. 

Sewa tanah setiap M2 Rp. 5.— 

Untuk keperluan ini, hendaknja 

jang berkepentingan berhubung- 

an dengan Sub Usaha di Kantor 

Panitya bertempat di Aloon2 

Utara, (muka Sono Budojo). 

Pertundjukan Ketoprak Isti- 

mewa akan diselenggarakan di 

Gedung CH.T.H mulai tg. 2 

sampai tg 85 ASustus 1952. Ke- 

untungan 1004 untuk Panitya 

17 Agustus 1952. 
Pada tgl. 29-7-52 oleh Sarekat 

Buruh Kereta Api Anak Tjabang 

Bengkel Jogjakarta dengan se- 

-mufakat Pimpinan Bengkel telah 
dibentuk ,PANITYA 17 AGUS- 

TUS BENGKEL D.K.A. JOGJA- 
KARTA", jang diketuai oleh sdr. 

S.W. Hadisumarto., 
Pada hari itu djuga dipendapa 

Kab. Bantul telah di-adakan 
apat antara Instansi2/Badan/Or. 
ganisasi dan Penewu P.P., Lu- 

rah2 seluruh Kab. Bantul untuk 

membentuk Panitya 17 Agustus 

1952 jang akan datang. Adapun 
susunannja sebagai berikut : 

Ketua: Purwaningrat (Bu- 

BAKAR RUMAH2 pati), wakil ketua: saudara 
Kabar terlambat dari Wiro-| Mahmud (D.PD.), njonja Su- 

sari (Semarang) gerombolan |(kati (Perwari), dan saudara 
jang terdiri dari lebih kurang | Sutoto “(Kepala Polisi), Se- 
10-orang bersendjata granat, pis | Kretariat: sdr. Sastrosudarmo 
tol dan sendjata api lainnja tg | (Sek. D.P.) dan sdr. Sastrowar- 
25-7 malam .jang lalu mengge- 

dor dua rumah Tionghoa di Ka- 
rangasem 9 Km. Utara Wiro- 
sari. Harta benda seharga Rp. 

69.000,- digondolnja dan dua ru- 
mah.tersebut dibakar jang me- 

ngakibatkan  terbakarnja ru- 
mah2 jang lain. Beberapa peng- 
huni rumah2 tersebut. dalam 
mentjari keselamatan mendapat 
luka2. Peristiwa perampokan jg 
diachirji dengan pembakaran ru- 
mah adalah jang pertama kali- 
nja disitu. Dari mana datangnja 

perampok2 tersebut belum dike- 

tahui. — Ant. 
  

Baru disetudjui 

D pinsi Djawa Tengah baru? 

D.P.D. Propinsi Djawa Tengah 

Selandjutnja kekurangan jang 
lain? masih akan diperdjoang- 
kan lebih djauh. Kalau diban- 
ding dengan biaja Propinsi pada 

patnja. 

Hasil Penerimaan Otonoom Pro- 
pinsi Djawa Tengah jang dike- 
tuai Darnosuwarto, jang antara 

penghasilan 
Galam bagian pemungutan pa-   1950. —3 Ant, 

, "3 te. HH 

Sajembara ,,K.R. 
Berhubung 'akan datangnja 

hari Kemerdekaan 17 Agus- 

| tus 1952, Harian ,,KEDAU- 

LATAN RAKJAT” - akan 

  

  an dan sokongan? dari Kena an, 
rakjat. . 

Beberapa “bank seperti Java- 

kebakaran, 

mentjapa: djumlah kl. Tn, 160. 
sa Ant. 

sche Bank, Bank Negara, Bank 

Industri telah membuka reke- 

ning untuk menolong korban? 
sedang menurut 

Walikota Djakarta Raya soko- 

ngan jing terkumpul sudah 

  mengadakan sajembara 

"| bagi para pembatja dengan 

| hadiah -hadiah jg berharga. 

Apa isi sajembara itu, tung- 

gulah sanipai tgl. 12-8-'52. 
. 

Redaksi   

  

djak ataS binatang2 andjing dan 
| kutjing jang didatangkan dari 
| luar negeri, pemungutan padjak 
garam rakjat, dan padjak atas 
tanah2 jang menghasilkan ba- 
rang2 tambang. Rentjana2 tsb 
akan diselidiki lebih mendalam 
dengan mengadakan sebuah pa- 
nitya. 

Sidang: tsb pun memutuskan 
tidak akan menerima tenaga2 
baru dibagian peternakan, selain 
mereka jang mempunjai keach- 
lian. : 

D.PID.. diberi kuasa untuk 
menarik kembali gedung2 atau 
kantor2 pemerintahan jg hingga 
kini masih digunakan pihak lain 
dalam tempo dua bulan. Semen- 

  

Dari biaja sebesar Rp.352.- djuta 

ARI anggaran belandja tahun 195? jang oleh Otonoom Pro- 

rintah Pusat sebesar Rp. 352.0009.000,—, hingga kini baru dise- 
tudjui sebesar Rp. 244.000.099,—. Demikian keterangan, delegasi 

DPRDS Propinsi Djawa Tengah jang dimulai tgl 28/". 

tahun jang lalu, biaja, jg telah | 
disetudjui itu telah 2 kali Ii- | 

Panitya Penjelidik Sumber2 | 

  

lain telah memadjukan rentjana ! 
jang didapatkan | 

Rp. 244 — djuta 

ini disampaikan kepada Peme- 

dimuka sidang pleno anggota 

tara itu bilamana keperluan ge- 
dung2 belur" mentjuktp' “akan | 

diusahakan dengan tjara mem- 
bangun atau membeli. — Ant. 

KULIAH ISLAM 5 TH. 
  

dojo (Djapen), Keuangan : sdr.2 

Nj. Zachrowi (GPII. Putri) 
dan Komisari iat : Organisasi2, 
instansi dan Penewu2. 

Dikalurahan Sumbermuljo te- 
lah dibentuk djuga Panitya Pe- 
ringatan 17 Agustus 1952 jang 
terdiri dari wakil partai organi- 
sasi dan badan2 jang ada didae- 
rah tersebut. 

Menurut rentjana akan diada- 
kan rapat2 umum dam pelbagai 
pertundjukan hiburan ra' jat. 

Beaja jang diperlukan besar- 
nja Rp. 30.000,—, sedang banjak 
nja penduduk kira2 50.000 djiwa. 

UDJIAN PERSAMAAN 
S.6.8 DIULANGI 

Dua hari berturut2 mulai ha- 
ri Senin jang lalu bertempat di 
S.R Mlati, Sleman, telah diada- 
kan udjian ulangan persamaan 

|S:G.B bagian bahasa Djawa de- 
ngan diikuti oleh kl. 60 orang. 

Diperoleh kabar, bahwa ula- 
Tg tadi diadakan karena ter- 
dapat kebotjoron “dalam mata 
peladjaran bahasa, Diawa kena ! 
bu... LKS) n 

P.1.B.! MEMBUKA KUR- 
SUS BAH. INGGERIS   Di Malang. 

Panitya Kulljah Islam (Is- | 

“lamic College) mengumumkan, 

bahwa di Malang akan dibuka 
| Kulljah Islam 5 tahun Pela- 

  Untuk memenuhi kebutuhan 
pergaulan jang makin hari ma- 
kin madju, dan agar wanita ki- 

| ta tidak sampai ketinggalan, be- 

gitu pula mengingat, bahwa ba- 
hasa- Inggeris djuga sangat di- 
butuhkan dalam pergaulan 70x Agama dan 30x hi- 

Be 8 Ti dup, maka P.LB.I. pida tgl. 5 

Jang dapat diterima ialah Ea ae akan datang 
'peladjar2 jang telah lulus dari an membuka kursus bahasa 

Inggeris chusus untuk wanita Madrasah Tsanawjjah atau Pe- 
santren2, dengan “ menempuh 

udjian masuk Pendaftaran di- 

mulai 28 Djuli 1952. Tamat se- 
kolah tersebut dapat melandjut- 
kan ke Perguruan-Tinggi Aga- 

ma Islam di Jogjakarta atau 

(chusus untuk agama). 

Peladjaran diberikan 

petang hari. Tudjuan 
pada 

mimpin2 Islam jang berfaham 

hal Kemasjarakatan. Demikian 

          

— SIDANG-I D P.RD.S. 
2.25 DJATENG 
Tanggal '29- 17 - 52 di Sema- 

ni: | k "upa' Lang dilangsungkan sidang ple- 

5 “pelantikan Ap Aga Beri jang 
Sdr. Sukandar. Pelantik- 

oleh Gubernur 
Djateng, R. Budiono. Dan disak- 

| sikan para wedana dan Residen | 

no DPRDS prop. Djateng jang 
dihadiri 387 orang anggauta, Pa- 

njelidik sumber2 

dan lain - lainnja. 
Berhubung dengan 

djaan2 panitia belum selesai, 

panitia2 dilandjutkan. . . 

ka diberi, kewadjiban menjus 
redaksinja hatsil pekerdja: 
panitia2 untuk aan aa 

| Djakarta. 
| Achirnja sidang. pisio 
mendengarkan laporan” “ha 
kundjungan. delegasi jang baru       nanjakan sekitar masalah P.P. 
dan K. dan soal PN han. 
R. Smg. TN Ta 

SURAK ARTA 

  

2 FORMULIER TRANSMI- 
. GRASI PALSU 

— Kepala Buro  Rekontruksi 
| Nasional Naa Dm Su. 

"1 kotgo, menerangkan, bhw achir2 
diketahui or. ran z2 ini adanja 

dengan menarik keuntungan utk 
diri sendiri. Karena perbuatan 
tsb kl. 500 orang keluarga di- Ke | daerah.-Klaten telah tertipu dgn 

  

   
   
   

| membeli formulir . pendaftaran 
'transmigratie palsit tsb. “agar 

lekas dapat diberangkatkan ke   

Pi WILAJAH. DIAWA - TENGAH   
da 'atjara-pertama membitjara 
kan soal laporan Panitia Pe- 

penghasilan, 
Panitia penjelidik perusahaan, 

Peker- 

sidang menjetudjui dengan su- 

ara bulat supaja pekerdjaan2 

Kemudian oleh, sidang diben- 
tuk sebuah panitia jang terdiri 

" |dari 5 orang dan kepada mere- | 

  

    

  

'datang dari Djakarta untuk me 

. jang mendjual - belikan .formu- 
Ilir pendaftaran  transmigratie 

    
ARA, 
    

  

Seberang. Selain itu banjak di- 
antaranja jang telah mendjual 

sawah @tau pekarangannja. Per 
kara tsb kini berada dalam ta- 

ngan CPM dan orang jang men- 
djual. formulir palsu tsb djuga 
telah diketahui: — R. Ska, 

SUKOHARDJO 
| KURSUS PENDIDIKAN. 

: PAMONG-DESA 
-— Untuk menambah pengetahu- 
'an para Pamong Desa di Suko- 
hardjo,, dalam waktu singkat 
akan dibuka kursus pendidikan 

  

& “Pamong Desa.-Untuk keperluan 

tsb kini telah dibentuk. sebuah 
“panitya penjelenggara jang di 

| ketuai oleh-.Sdr Prodjosutedjo. 
Menurut rentjana peladjaran 

mengenai tata negara, agraria, 
desentralisasi, rumah tangga. 

radjinan, perindustrian dan per- 
ikanan.. Guru2nja akan terdiri 
dari orang2 “jang achli- dalam. 
soal tersebut. - ng 

MAGELANG ea 

' MURID SMP TERGILAS 
SEDAN 

Pada tg. 29-7 pagi di Merto- 
judan 4 badai telah terdja- 
di ketjelakaan, dimana seorang 
murid SMP, bernama Moh, Har- 
djo, asal dari desa. Sawangan, 
terpaksa diangkut ke Rumah 
Sakit. 
Pada pagi hari itu murid ter- 

sebut sedang mengendarai sepe-   
'akan diberikan dalam soal2 ass 

desa, administratie, koperasi, ke | 

'sampainja didekat pasar Merto- 

judan, ketabrak mobil -sedan 
bernomor B 31356, jang sedang 

menudju djuga Magelang,  se- 
'hingga anak tersebut mendapat 

Juka2 berat, jakni patah kakinja 

dibagian kiri, — (Kor). 

SIDANG DPR DS KAB. 
MAGELANG 

Dewan  Perw#&kilan Rakjat 

Daerah Sementara kab. Mage- 
lang, akan mengadakan sidang- 

jantara lain untuk membitjara- 
kan rentjana perobahan Per- 

tentang gadji pegawai rentjana 
penetapan berlakunja - mutatis 

.Mmutandis bagi pegawai2. Daerah 

Kabupaten Magelang, ,,Per- 

aturan Pemerintah no. 59 tahun 
,1951, tentang pengangkatan Pr 

| gawai negeri tetap. 
Adapun rentjana  perobahan 

Peraturan Daerah no. 6 tahun 

1951 tersebut, ada hubungannja 

dgn surat andjuran dari D.P.D. 
Djawa Tengah, jang menghen- 

“daki diadakannja penindjauan 
atas. peraturan tersebut, dianta- 
ranja dinjatakan tentang tidak 
tepatnja dan tidak perlunja ada- 
nja ketentuan2 terdapat. dalam 
beberapa pasal dari peraturan 
tsb misalnja jg mengenai pema- 

kaian sebutan ,,D.P.D.” sebagai 

pengganti sebutan Kepala Kan- 

tor Urusan Pegawai”, Pemberi- 
an hak kepada D.P.D. untuk me- 
netapkan - peraturah2 chusus, 
tentang pemberian bermatjam2 
tundjangan kepada pegawai2, se 
bagaimana ditentukan dalam 

  
  da Tana Magelang dan se- 

Ya 
“ag 

  

Peraturan Daerah Kab, Mage- 

lang no. 6/1951, menurut D.P.D. 

Djawa Tengah adalah berten- 
tangan dengan Undang2 no. 22 
tahun 1948, karena untuk mene- 

tapkan peraturan2 adalah peker. 

djaan jang bersifat legislatief, 
jang menurut Undang2 tersebut 

adalah termasuk kompetensi 
D.P.R.D. — (Kor.). 

SEKOLAH RADIO 
TELEGRAFIE 

Disamping. Sekolah Electro   
nja jang ke IV pada tgl. 31 Djuli. 

aturan Daerah np. 6 tahun 1951, 

dan Radiotechniek jang telah 
berdjalan sedjak beberapa bl. 
jang lalu, di Magelang kini atas 
usaha sdr. Sutomo “dari ,,Radio 

and Sound Service” telah dibuka 

pula Sekolah Radio Telegratie. 
Kedua sekolah tersebut sam- 

pai kini masih dibuka pada so- 
re hari dan peladjaran diberi- 
kan 3 kali seminggu. Dalam 
bulan Agustus jg akan datang 
diharapkan dapat diadakan 'ba- 

gian jg dibuka pada pagi hari. 
Dari pihak direksi sekolah 

tsh diperoleh keterangan, bah- 
wa djumlah mata - peladjaran- 
nja sekarang, sudah ditambah 
sedemikian rupa, sehingga men 
tjukupi bagi kebutuhannja, mu- 
rid2 Sekolah Hlectro dan Rddio 
techniek. (Kor). 

PURWOREDJO 

24 “24 TAHANAN » A.U.I. 
DIBEBASKAN 

Dari kalangan pemerintah 

daerah Kedu diperoleh ketera- 
ngan, bahwa baru2 ini dari ru- 
mah pendjara Purworedjo telah 
dibebaskan : sebanjak 24 orang 

tahanan jang dituduh tersang- 
kut dalam peristiwa Angkatan 

Umat Islam (A.U.I.) Kjai So-   molangu jang terdjadi dalam 
tahun 1951 di Kebumen, 

Dalam 

rumah pendjara daerah Kedu, 

Subroto menerangkan, bahwa 

Sampai sekarang ini masih ter- 
dapat kl. 200 orang jang ter- 
sangkut dalam peristiwa terse- 
but dan ditempatkan dibebera 

pa tempat rumah pendjara dim 
Gaerah Kedu. — Ant. 

WONOSOBO 

KONPERENSI BUPATI 
Di DIENG 

Dengan bertempat diputjak 
gunung “Dieng telah dilang- 
sungkan konperensi Pamong 
Pradja, seluruh Kedu jang di- 
hadliri oleh segenap bupati dan 
diketuai oleh Residen Muritno 
Reksonegoro. 

Dalam konperensi tsb, antara 
lain telah dibitjarakan soal pe- 

ngumpulan padi dan rentjana 

kundjungan Presiden Sukarno 
kedaerah .Kedu, didalam bulan 
Agustus jad. 

Diputuskan, djuga bahwa me- 

ngenai pengumpulan padi, be- 

leid seluruhnja diserahkan ke- 
pada para bupati ,sedangkan 
tentang object2 jang akan men- 
dapat kundjungan Presiden, ja- 

lah Dieng, Rumah Pendidikan 
Anak2 bisu — tuli di Wonosobo 
Rumah Orang2 Buta dan Lem- 
bek Ingatan di Temanggung, 
Perikanan di Muntilan, dan Ka- 

rangbolong. 

Dapat diberitakan pula bahwa 
bersamaan dengan konperensi 

tsb, telah dilangsungkan pula 

Pai 

rapat bulanan dari Dewan Pere- 
konomian Rakjat Daerah Ke- 
du, jang dihadliri oleh segenap 
anggauta?2nja, terdiri dari kepa- 

la2 Djawatan -niveau kereside-   nan Kedu, — (Kor), 

ke Perguruan Tinggi di Mesir 

sekolah : 
tersebut akan mentjiptakan pe- 

luas tentang Agama, Umum dan 

hubungan ini kepala 

untuk bagian Permulaan dan 
Landjutan. 

Tempat kursus di djalan Lem- 
pujangwangi 17 antara dj. 4.30 
— 6600 sore. Lamanja kursus 
tersebut 1 tahun dan diadakan 
seminggu tiga kali dan dibagi 
dalam tingkat S.M.P dan S.M.A: 

SASTROSEDI MATI 
DISUA LANGSE 

Pada hari Djum'at Kliwon ba- 
ru2 ini diantara 24 orang jang 
bertapa (tirakat) digia Langse, 
Mantjingan antara Iain pengumuman itu Pen pe ma na Lap 2 : Isdr. Sastrosedi berasal dari des 
sa Kadipiro ketjamatan Ban- 

mana ea | Ojarsari, Surakarta, telah mene- 

mui adjalnja. Sampai tanggal 
21-17 jang lalu majatnja belum 

dapat dikeluarkan dari gua ter- 
sebut diatas. 

Orang jang sanggup mengelu- 
arkan majat tadi kabarnja min- 
ta. upah Rp. '250,— . sedang 
truck jang “akan mengangkut 

dari Mantjingan sampai didesa 
Kadipiro minta Rp. 1400,-. Mes- 

ki sudah ditawar Rp. 1.000,- ti- 
dak sanggup mengankut. 

Menurut keterangan teman2- 

nja jang ikut mendfalani tira- 

kat digua Langse, sdr. Sastro- 
sedi merasa senang bertempat 

tinggal digia | tadi dar tidak 
mau kembali Tasi. Dia diserang 

penjakit hingga meninggal, dan 
Sebelum meninggal dia muntah2 : 

mengeluarkan darah. 

Oleh teman2nja tadi diterang- 
kan djuga, bahwa sdr Sastrose- 

di mempunjai maksud akan dja- 

di kepala desa, sedang djabatan 

jang dipegangnja ialah lurah 
dukuh. 

Dia meninggal. dunia dengan" 
meninggalkan 4 anak dan isteri. 

Apakah majatnja kini telah sam 

pai didesanja atau belum sam- 

par berita ini ditulis belum di- 
ketahui, 

    Tontonan malam ini 

  

SENI SONO: Rocky  Mour- 

tain”, Brrol Flynn, Patrice 
Wymore, 

REX: ,Chandraleka”, ke-I, 
RAHAYU: ,,Mickey"”, Lois But- 

ler, Bill Goodwi , 
LUKOR: Thu Guntienter", 

Gregory Peck, Millard Mit- 
chell, 

INDRA: ,,The Thrill of Brazil”, 

Evelyn  'Keyes, Keenan 
Wymn, 

SOBOHARSONO: Or Moon- 

light Bay”, Doris Day, Gor- 
don Macrae, 
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tin tulla dari Finlandia: 2 1g 
Ng. 2 aa Kk telah mentjiptakam-rekord barus : 

No. 

No. 

No. 
No. 

“kalah tk.o. dari 

  

an - an 
Majorie Jackabat djuara berenang 100 m. 

Tak seperti hesiknuja, pada . -perlombaan -hari ke 10, 
Senin jang lalu hanja dipetjahkan. 2 Rekord - Olympiade, 

makna" biasanja 4 atau 5 rekord, aa perlombaan pagi? 
hari regu renang Djepang jang terdiri 
Chi-Suzuki-Goto-Tanikawa telah 
baru dalam perlombaan 4 Kama mo 8 menit 49.1 detik, Rekord ' n 
detik sig Min yape weh ja mer 
den 1945. - 

: “Dalam Tn asn diwakt 
sore djarak 400 M gaja nela: 
perenang Swedia Ostrand mer 
buat rekord baru dengan aa 3 
tjapai waktu 4 menit 38.6 detik 
Rekord lama ialah 4 menit 

“ detik atas nama William Smi 1 
dari Amerika jang ditjapainja | 
dalam “Olympiade Londen 19483. 

— RENANG 400 M GAJA BEBAS. 
RENANG? JANG AKAN 

MADJU DALAM SEML- 
h FINALE. s3 

24 Perenang jang Tora ai 
waktu. terbaik dalam perlomba- 
an pendahuluan dalam  mana- 
Ostrand turut serta dalam serie 

.ke Gakan madju dalam perlom- 
“baan semi-finale... (Kesudahan 
perlombaan dalam serie telah 
disiarkan Selasa pagi). 

Nama2 | ke-24 perenang itu 
adalah sbb.: Ka : 
Ma Furuhashi dari Djepang | 
No. 2 Tanakg Yasuo  ,, 
No. 3 Tariaka Yoshio. ',, 

No. 4 Ostrand dari Swedia 
No. 5 Moore dari Amerika. 
No. 6 Wardorp dari Inggeris 
No. 7 Duncaan - dari Afrika 

Selatan 
8 Jean Boiteux 

rantjis- 
9 Csardas dari Hongaria 

10 Okambto dari Brazilia 
11 Mclane dari Amerika 
12 Marshall dari Australia 

13 Kono dari Amerika 
14 Grembousky dari Polan- 

dia “ 
15 Ford dari Afrika Sela- 

3.2 "en 
16 Johnsten das 

- Selatan 
17 Gilchrist dari Kanada 

18 Ketessi dari Hongaria 
No. 19 Bernardo dari Perantjis' 
No. 20 McNamet dari Kanada 
No. 21 Granados dari Spanjol 

. No. 22 Tjebbes dari Nederland 

No. 23 Yantorno dari-Argentina 

'No- 24 Burns dari Ten 
MAIN ANGGAR: 

Landjutan dari daftar nama? | 

pemerikmg dalam perlombaan 
anggar dengan ,.degen” per- 
seorangan iafah: ( (Landjutan be- 

ria jang disiarkan Selasa pagi). 

No. 5 J. Sakovies dari Hongaria 
No. 6 €. Paves dari Itali 
No. 7 P. Leson dari Swedia 
No: 8 Forssell dari Swedia 

   

No. dari Pe- 

No. 

No. 
No. 
No. 

No. 

No. 

Afrika 

“No.19 M. Luchow dati Dehmar 
| PERLOMBAAN KANO: 
Perlombaan djarak 1900 meter 

kayak ea enan finale sbb.: 
dgn. waktu mnt. dik. 

2 No: 1 C. Fredriksson 
3 dari Swedia 4 Ea 
No. 2 T. Stroemberg 

: dari Finlandia 4 a17 
No. 3 L. Gantois , 1 

: “dari Perantjis 4 2011 
No. 4 V- D. Rept - na 

|. Bari Holland 4208 
No. 5 Miltenberger $ 

2 "dari Djerman 4216 
No. 6 L. Vambera - Tah 

£- dari Tjekosiowakia 4 24.0 
Periombaan djarak 1000 meter: 

kano Kanada finale sbb.: : 
No. 1 B. Rasch/F. Hausstoft da- 

IS ri Denmark (waktu tak 
-dapat dibatja. (Red). 

No. 2 Dua orang dari Djerman. 
(Nama2-nja tak dapat di- 

A' batja). waktu 4  menitt 
48.3 detik. La p 
BALAPAN SpPEpA: 

Dalam balapan sepeda kema- 
rin sore djarak 4000 M. untuk 
regu Yteam pursuit race) regu 
Itah keluar sebagai pemenang. 
dengan waktu 4 menit 49.8 tk. 
No. 2 dan 3. masing2 regu. Ing: 

f geris dan Perantjis. 
Regu. Djepang dan TA 

disisihkan. 
'TINDJU: 

Pertandingan kelas bulu an- 
tara J. Erdes dari Hongaria 
melawan G.  Malezanoff dari 
Bulgaria - telah “ dimenangkan 
oleh Erdes dengan angka. J. Za- 
chara dari Tjekoslowakia ' me-' 
ngalahkan A. Wavenstroem dari 

: Swedia dengan angka. 
"Leonard Leisching dari Afgika 

Selatan mengalahkan Emanoul 

Aghasyi dari Iran dengan angka. 
Redl-dari Yugoslavia menang 

dengan t.K.o. dari Ds Tomas dari 
Israel... Pertandingan kelas fi- 
ngar antara Eleksy " Ahtuyit# 
dari Polandia melawan Pe 
min Enrixfuz dari Pilipina & 

“Yah dimenangkan oleh permoan 
dari Polandia dengan angka. 
'Sang J. Ju “dari Korea 

kalahkay engan angka 
'eopold 

Basil Henriche d 

oten | 
otesil dari Ha ai 

Djerraan | 
obisr Bickle 

dari Amerika. / 
“Frederick Reardon men: 
dengan 'knockout dalam. 
KET dari men Te- bp 

IA F ai 

   
  

SINKI selesai, akan terbit : 
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Ta OLYMPIADE 
240 Halaman deng 

Tuan jakin pada buku jang 

poswisel kepada : 

183-1. 
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Maka pesanlah dari sekarang MepaaA toko2 buku atau dgn 

| Badan Penerbitan G. KOLFF & co 
— DJALAN AN PASAR BARU 204 | m. BANDUNG. 

  

ari perenang? Hamagu- 
kerna « rekord - Olympiade 

 mentjapai waktu 
mentjatat waktu 8 menit 46.0 

Toska Sina Lon- 

  

  

    

   
UKAN NEGARA? 

Si PESERTA: 
: ada achir pertandingan? hari | 
in kemarin, UP membuat la- 

gi daftar kedudukan negara? 
n peserta .jang menundjukkan, 
bahwa regu Sovjet nyasih teta 
diatas dgn djamlah angka SL 

| Kedudukan lain-lain negara 

  

peserta sbb.: 
si 25 z — dgn. djumlah 

PAN naa Te 
No. 2 Amerika. 1 425 
No. 3 Hongaria 200 
No, 4 Swedia 189. 
Maan 10914 “ 
No. 6 Finlandia 107 
No. 7 Tjekoslowakia 104 
No. S8 Inggeris 84 
No. 9 Swiss 84 
No. 10 Perantjis 83.5/6 

(No.11 Australia 6214 
No.12 Djepang 5d 
No. IS Iran To 412 
No, 14 Jamaica 39 
"No.15 Turki 36.5/6 
No.16 Denmark 36 
No.17 Nederland 341 

No.18 Argentina 3 
| No. 19 Kanada 2 
No.20 Arfika Selatan 211 

! No, 21 Mesir 21 
No.22 Austria 19 
No. 23. India 18 

|No. 24 Brazilia 18 
No.25 Luxembourg 18 

INo.26 Korea Selatan 13 

No.27 Yugoslavia 12 
No.28 Libanon 1114 
No.29 Selandia Baru 11 
No. 30 Polandia 1014 
No. 31 Trinidad 8 
No. 32 Norwegia 6 
No. 33 Rumania 5/3 
No. 34 Spanjol 5 
No.35 Urugaay " 4 
No. 36 Venezuela 4 
No. 37 Pilipina 4 
No. 38 Pakistan 3 
No.39 Junani- . h$ 

No. 40 Bulgaria wd 
No.41 Singapura Tt 
TEiadja: 

Hari ke-TI. 
Pada hari. ke- IL Olympiade 

dimana perlombaan haik kuda 
dimulai, St. Cyr dengan kudanja 
Mr: Rufus dari Swedia telah me- 
nangkan medali mas pada hari 
Selasa. 
Regu Swedia muntjul sebagai | 

| djuara, No. 2 Swiss dan No. 3 
Djerman Barat. 

Geertje Wielema (Nederland. 

Oiympic dalam - pertandingan 

renang serie pertama 100 meter 
gaja-punggung, ketika dia sam-- 

pai Sad 3- meter terdepan, 
dengan waktu 1 menit 13.8 de- 
tik, dan memetjahkan. rekord 

lama “dengan waktu 1 menit 
142 detik atas hama K. Harup 

P ditahun 1948. 
Regu basketball Amerkia 

1 Serikat menang dengan bidji be- 
sar dalam pertandingan mela- 
wan regu Chili jang memperta- 
hankan dengan seru dan berke- 
dahan 103— 55. Keadaan sam- 
pai turun minum adalah 47—32. 

| Jean Boiteux (Perantjis) men- 
tjiptakan rekord baru dalam 
pertandingan semi-finale rerang 

gaja-bebas dan mengalahkan, 
|P. Olat Ostrand (Swedia) dgn 
waktu 4 menit 33.1 detik. 
— Ostrand telah mendjelmakan 
Olympic. rekord pada hari Ming-' 
“gu jl. dengan waktu 4 menit 
38.6 detik. Ek 

ANGKA? NEGERI PESERTA 
Kedudukan angka? negeri2' 

peserta pada hari Selasa petang 
ini adalah sbb.: 

. Sovjet. Upi 5141,, Amerika 
Serikat 440, Hongaria 223, Swe- 
dia 216, Finlandia 1381. 
(Angka? seterusnja harap 1 

hat pada siaran siang). 
Lontjat-indah untuk wanita: 

Sesudah dilakukan 3 kali lon- 
tjat indah, muntjul sebagai r 
menang: 

dgn angka 

te Ibntget Mc. Cormick 
—. (Am. Serikat) 

2. Moreau 4Perantjis 

33 . Charmian Welsh 

424 
Si 

POLO - Airs 
1. Am, Serikat — Austria Mena 

2. Afrik Slt. — Brazilia 9—2 

(3. Rusia — Djerman 6—2 

: BERENANG: 
k 

a s| 2. 100 meter gaja-punggung- 
- wanita, 

Serie Pe: Geertje Wie-   
Dengan segera, setalah perawainan GLYMPTADB di Hat 

INDONESIA, langkah jang pertama 

  

ELSINKI 1952” 
Harga & “Rp. Haa Ongkos kirim Rp. 1,— 

Sangat indah disertai gambar-gambar jang benak. 
an 60 gambar, ukuran 15 X 21 cM. 

— Djumlah' buku jang akan ditjetak, terbatas. 
istimewa ini. 

| (Amerika Serikat) —— 

(Inggeris) ES 36 
4 Tea Zoe 

(Am. Serikat) 35. 69 
5.  Nicale Pesisard 

(Ani. Serikat) 33.98 
" Dorotny Drew 

(Inggeris) 35.68 

7. Sina Wahlberg 

: (Swedia) 33.55 

rs. Phy Mis Long : : 

3 - “(Inggeris) 31.11 

t | puh 

  

fe “baru 

lema (aderiari —— K menit 
13,8 detik, 2. J. Stewart (New 

Zealand) - — Il menit 16 detik. 
Ag. Margaret Mc. Dowall (Seot- 
"Jand) — 1 menit 17.5 detik. 
—. Serie kedua. : 1. Van der Horst 
| (Nederland). 2. .Gertrud Herr- 
bruk. (Djerman). 3. Mary Free- 
man (Amerika Serikat). 

Serie ke-3: 1. Joan Harrisen 
(Afrika Selatan). 2. Johanna de 
Korte (Nederland). 3. Tan 

| Musgrove (Inggeris). 
400 meter gaja-bebas 
untuk Putera: . 

. (Semi — finale). 
| Serie pertama: 1. Jean Boi- 
teaux  (Perantjis) “— 4 menit: 
33.1 detik (rekord Olympic ba- | 
ru). 2. Ostrand (Swedia) ——- 4 
menit 33.6 detik (rekord Olym- 
pic baru). 3. Jack Wardrop: (tg. 
“'geris). 

Serie kedua: 1. Wayne Nsura 

4 menit 
42.0 detik. 2. John Marshall (Aus 
tralia) — 4 menit 50.3 detik. (ia 

adalah pemegang record dunia 

dengan waktu 4 menit 26.9 de- 
tik). 

Serie ke-3 (penghabisan) : 1. 
Konno (Hawaii) jang berenang 
untuk Amerika Serikat dengan 
waktu 4 menit 38.6 detik djuga 
rekord Olympic baru). 
2. Peter Duncan (Afrika Sela- 

tan) — 4 menit 41.7 detik. 
3, H. Furusashi (Djepang). 

Jang masuk dalam 
finale : 

1. Furusashi (Djepang), Rd, 
| Boiteaux (Perantjis), 3. Ostrand | 
(Swedia), 4. Konno (Amerika 

Selatan), 7. Wayne Moore (Am. 

Serikat), 8. .Mc. Lane (Amerika 
Serikat). Jang lain2 disisihkan. 

£ Jang masuk finale: re- 
: nang 100 meter gaja- 

punggung utk, wanita: 
21. Geeertje Wielema (Neder- 
land), 2. Joan Harrison (Afrika 
Selatan), 3. J. de Korte (Neder- 
land), 4. J. Stewart (New Zea- 
land), 5. V-/der Holst (Neder-: 

land), 6. Mc. Dowall (Inggeris), 
3 Herrbruck, (Djerman Barat), 
8. Sfark (Amerika Serikat). 

"Amerika petjah rekord 
414x200 meter. 

Dalam finale renang-berganti 

(estafet) 4 x 200 meter, regu 

Amerika Serikat berhasil mema- 
tahkan rekord Olympiade,  de- 

ngan menempuh djarak tadi da- 
lam tempo 8 menit 31,1 detik. 

Rekora lama, jang tertjapai 
oleh regu Djepang dalam semi- 

finale ketika hari Senen, ialah 8 
3 Pa: 42,1 detik. 

: No.2, Djepang,, dalam. tempo. 
s menit 33,5 detik. 

No. 3 Perantjis, dalam tempo 
8 Heat 45,9 detik. 

No. 4 Swedia, dalam tempor 8 
menit 46, 8 detik. 

No. 5 Hongaria, “Taken tempo | 
8 menit 52,6 detik. 

No. 6 Inggris, dalam tempo & 

menit 52,9 detik: 
No. 7 Afrika Selatan dalam" 

tempo 8 menit 55,1 detik. 

No. 8 Argentina dalam tempo 
8 menit 56,9 detik. 

Eva Szekely petjahkan 
rekord 200 m gaja dada, 

Eva Szekely (Hongaria) ber- 

hasil mematahkan rekord untuk 
berenang gaja dada bagian wa- 
nita djarak 200. meter,. jang di- 
tempuhnja dalam tempo 2 me- 

nit 51.7 detik, pada finale. 

Rekord Olympiade jang lama, 
ialah 2 menit 57,2 detik, tertja- 
pai oleh Nel van Vliet (Belanda) 
dalam Olympiade tahun 1948 di 
London. £ 

No. 2 Eva Novak (Hongariay, 
dalam tentpo 2 menit 54,4 detik. 
» No. 8 Helen Gordon (Inggeris) 

Kian tempo 2 menit 57,6 detik. 
No, 4 Klara Killerman (Ho- 

ngaria) dalam tempo 2 menit 
1 157,6 detik . 

. No. 5 Hytte Hansen : (Den- 

detik. 
No. 6 Marija Gavrish (Sovjet) 

dalam tempo 2 menit 58,9 detik. 
No. 7 Ulla-Britt Eklund (Swe- 

Gia) dalam tempo 3 menit 1,8 

detik, 

No. 8 Petronella  Gerritsen 

L (Belanda dalam TA 3 menit 
2,1 detik. 

  

i 

$ 

D Penuh sesak, seperti ajam2 

rusak, onggokan daging? manu 
kekanan) kekiri, kemuka dan ke 
radu dengan batu2 dan Inbang2 

Tatap bus itu padat pula barang2 

| dak bisa diseret masuk kedalam 

|djalan hutan jang lebat sekali? 
“kebun2 dan sawah2 jang meng- 
'hidiua daun&g tanaman berom- 

“bak ditiup angin. Kadang2 bus 
mendaki tandjakan, lalu melun- 
|tjur turum kelembah, lalu men- 
daki sebuah bukit, lalu membe- 
(Tok patah siku disela-sela tebing   t jang tjuram.. Para penumpang 
| terdiam sadja, merasa lelah di- 
“Guntjang2 kendaraan jang ber- 
Tari kentjang itu. Namun mere- 
|ka berbetah-betah djuga m2nem- 

erdjalanan itu, karena 
t perdjalanannja tidak utk berse- 

Serikat), 5. Jack Wardrop (Ing- | 
| geris), 6. Peter Duncan (Afrika 

mark) dalam tempo 2 menit 57,8 

  

ALAM sebuah bus di Djawa 

Dijalan raja sunji, kanan kiri. 

| hasil2 semi » finale renang 400 
meter gaja-bebas bagian laki2, 

| dapat dikemukakan disini, bah- 
wa John Marshall  (Australi), 
jang pegang rekord Dunia (4 
menit 27,9 detik), ternjata ha- 

ri Selasa ini hanja mentjapai 
tempo 4 menit 50,3 detik, dan 

|ia tidak akan ikut dalam fi- 
nale, « 

Ou BASKET BALL 
Dalam pertandingan Basket- 

Iban, Sovjet Uni mengalahkan 
| Brasilia dengan 54 lawan &4L. 
Sampai turun minum, keadaan 
adalah 25-21 bagi Brasilia. 

Regu Argentina kalahkan re- 
gu Perantjis dengan 61-55: ke- 
adaan sampai waktu beristira- 
kat-adalah 31-27 bagi Argentina. 

ADU TINDJU: 
“Seleksi berat-ringan. 

Dalam babak pertama dari per 
tandingan2 seleksi kelas berat- 
ringan (light heavy weight), ja- 
itu 81 kg, Karl Kistner. (Djer- 
man) kalahkan Oscar . Ward 
(India) dengan technical k.o. 
dalam babak ke-2. 

Kelas Berat. 
Dalam adu tindju kelas Be- 

rat (heavy weight), jang djuga 
baru mentjapai tingkatan selek- 
si, Tomilav Krizmanic (Jugosla- 
wia) kalahkan G. Furez  (Ru- 
mania) dengan 30 angka. 

Kesibukan 

: Tan anag penting diibu kota. 
Pada har 

dutabesar Perantjis M. "Couve de 

Maher insan djuga ada- 
» kan pembitjaraan dengan 

pemimpin partai Wafd. 
Pada hari Selasa itu, - telah 

diadakan pula pembitjaraan2, 
antara Nahas Pasha pemimpin | 
Partai Wafd, dengan perdana 
menteri Maher Pasha, sedang- 

dari Wafd, telah mengadakan | 
perundingan 2 kali dengan djer-' 
deral Nadjib dalam waktu kku- 
rang dari 12 djam. 

“Keterangan Nahas Pasha. 
Kepada pers Nahas menga- 

takan, bahwa.ia.dan Maher te- 
Jah bersepakat, tak mengatakan 
sesuatu, sebelum tertjapai suatu 
saling - pengertian. Kabarnja 
Wafd.telah mendesak, supaja. 
parlemen jang dibubarkan oleh 
Farouk bulan Maret jang lalu 
dipangil kembali. Seperti dike- 
tahui, dalam parlemen itu Wafd 
mempunjai kelebihan suara. 

Statement Nadjib tentang 
£ kesatuan Lembah Nil. 
“Dalam statementnja jang di- 

keluarkan pada hari Selasa, 
djenderal Nadjib mengatakan, 
bahwa kesatuan Lembah Nil 
haruslah merupakan hatsil dari 

pilihan rakjat Sudan sendiri. 
Menurut suratkabar jang me- 

ngumumkan statement Nadjib 
tersebut, Nadjib berpendapat, 
bahwa kesatuan Lembah Nil jg 
dapat diterima oleh kedua dae- 
rah itu harus dilaksanakan, se- 
telah Inggeris menarik diri. — 
Ant. - Rtr. , 

: ' Kegiatan Nahas Pasha. 
Dikabarkan, bahwa dalam 

pertemuan jang diadakan ditem- 
pat kediamannja, Nahas Pasha 
pemimpin Partai 
mendesak kepada pemimpin? 
Wafd lainja supaja minta sege- 
ra diadakan sidang parlemen. 
“Menurut pendapat Nahas Pa- 

sha, sidang tersebut perlu di- 
adakan, untuk merentukan so- 
al2 jang bertalian dengan De- 
wan Mangkubumi dan politik 
negara. 5 

5 Tindakan? selandjutnja, 
Sementara itu dikabarkan, 

bahwa penahan2 masih berdja- 
lan terus di Mesir. Seorang war- 
tawan Edgard Galad jang mem- 

john Marshall tak ma- 
suk fin. 400 m. gaja- 
be as, 9 4 k : 

Menjambung berita tentang 

| tempo 10,4 detik, pada . 

(Afrika Sela- 

| (Djerman) dengan 321, angka, 

Jean Lansiaux (Perantjis) ka. 

lahkan John Lyttle (Israel) de- 
ngan 30 angka. 

BERENANG 

Rekord dunia 100 yard 

(wanita) disjahkan. 
Marjorie Jackson (Australi) 

hari Selasa ini diresmikan se- 
bagai pemegang rekord dunia 
dalam renang 100 yard bagian 
Wanita, jang ditempuhnja dalam 

tgi. s 
Maret jl. di Sydney. Peresmian 
ini dilakukan oleh ISAF (Ga- 

bungan Atletik Penggemar In- 
ternasional) jang kini Keank 

bersidang di Helsinki. 
Semifinale -op meter 

: »SCratch” 

Dalam semifinal perlombaan 

sepeda 1.000 meter tanpa perbe- 
daan djarak “start (,seratch”), 
bagi perseorangan, Sacchi (Ita- 
lia) menempuh djarak 200 me- 
ter jang penghabisan dalam tem 

| po 12,1 detik. 
|. No, 2 Robinson (Afrika Sela- 
tan), No. 3 Potzernheim (Djer- 
man). 

FANNY BLANKERS-KOEN 
AKAN UNDURKAN DIRi: 

Njonjah Fanny Blankers-Koen, 
»lbu Terbang” Belanda, hari Se- 

lasa ini menerangkan kepada 
wartawan ,,Reuter”, bahwa se-   

Wafd, telah 

Sudah Olympiade ini ia akan 

politik dan 
di Cairo 

. P.M. Maher adakan pembitjaraan dengan 

'pemimpin2 partai Wafd 
pa hari Selasa jang lalu, Cairo telah nampak akan ada- 

: nja kesibukan politik dan diplomasi. Sementara itu, pasu- 
.kan? dari angkatan darat tetap Sp onpbinkan pendjagaan di- 

1 itu, P.M, Maher Pikana, telah mengadakan pem- 
bitjaraan dengan dutabesar Inggeris - Ralph Stevenson, serta 

de Muville, mengenai perkem- 
bangan? jang terachir di Mesir, “Tidak ada tanda2, bahwa Ste- 
venson dalam pertemuan itu te-lah mendesak 

dakan lagi Pan men enai masaalah Inggeris — PN et - 
supaja segera 

“dikenakan penahanan dalam 
rumah. Demikian  djuga bekas 
panglima besar angkatan darat 
Mesir marsekal Mohamad Hay- 
dar serta dokter Pena Farouk 

dr. Youssef. 

te Beberapa tangkapan di- 

: EA nierdekakan kembali. 
kan Seradjuddin Pasha, djuga ekakan kembali 

“Sementara itu sedjumlah 26 
HGrane: opsir jang ditangkap pa- 
da waktu djenderal Nadjib me- 

lakukan coup-nja telah diizin- 
“kan pulang kembali kerumahnja 

| “Selain itu perdana 
menteri Maher Pasha telah me- 
mutuskan,. untuk: memerdeka- 
'kan kembali 178 orang dari 
djumlah 212 orang jang ditahan 
oleh polisi beberapa hari jang 

lalu. 
4 Pemogokan? di Belgia. 

Beberapa ribu buruh Belgia 
pada hari Selasa jang lalu telah 
melakukan pemogokan, sebagai 
protes terhadap kewadjiban utk 
masuk Ketentaraan selama 2 th. 
jang menjebahkan keributan2 

diantara para serdadu Beigia 

baru2 ini. - 
Pemogkan tersebut berlang- 

sung selama T Gjam. — Ant. - 

AFP. 

HUBUNGAN MACAO- 
RRT BAIK KEMBALI 

Hubungan2 antara Macao dan 
RRT dikabarkan telah mendjadi 
baik kembali pada hari Selasa 
sore, setelah terdjadi peristiwa 

tembak-menembak antara pen- 

djaga2 perbatasan RRT dan dae 
rah Portugis pada hari Djunv'at 

jang lalu. 
Dalam peristiwa itu, 2 orang 

serdadu Portugis dari daerah 
Portugis di Afrika Timur telah 

tewas dan TZ orang lainnza lu- 

ka2. Tidak diketahui . berapa 
djumlah korban difihah RRT. 

Dari kalangan jang menge- 
tahui, UP memperoleh kabar 
dari Macao, bahwa ketua dele- 
gdsi Macao dalam perundingan 
itu ialah Man Ki, wk ketua Lem 
baga perdagangan Tionghoa. 

Dalam berita jang diterima 
pada hari Selasa sore tak dinja- 
takan, apa. kah tuntutan kegi- 
an sebesar $ 250.000  dibajar 

A.C. Nineman 

tan) kalahkan Hdgar “ Bordas aktif, 
Bekas djuara - Olympiade 

sprint dan lari-gawang ini ber- 
kata seterusnja, bahwa ia ingin 
melatih gadis? Belanda jang 
berminat terhadap atletik, Ten- 
tang ratjun-darah (bloedvergif- 
tiging) jang dialaminja di Hel- 
sinki achir? ini, Fanny menga- 

takan bahwa luka?2nja sudah 
hampir sembuh, 

OLAH RAGA : 
| ROCKY MARCIANO PUKUL 

KNOCKOUT HARRY 
MATTHEWS. 
Dalam babak kedua. 

Menurut berita UP dari New 
York, dalam pertandingan , se- 
malam di Yankee siadium, Ro- 
Cky Marciano berhasil memu- 
kul knockout  penantangnja 
untuk merebut. kedjuaraan ke- 
las berat, Harry ,,Kid” Matthews 
dalam babak kedua. 

Henna 
REGU? DAVIS CUP AMERIKA 

DAN ITALI MENANG 
UP mengabarkan, bahwa per- 

tandingan tennis untuk merebut 
kedjuaraan Davis Cup Zone 

| Amerika antara regu Amerika 
melawan. regu Djepang telah 
berachir dengan kemenangan 
5-0 bagi regu Amerika. 

Dalam pada itu regu Itali 
hingga kini telah memperoleh 
kemenangan 3-1 dari regu Bel- 
gia dim perebutan Zone Eropa. 

Aa 5 8 

diplomasi 

  
  

DELEGASI AUSTRALIA 
KE KONP. HAWAI 

Menteri L. N. Austrlia, Ri- 
chard Casey, mengumumkan ha- 
ri Selasa jang lalu bahwa ia 
akan memimpin suatu delegasi 
terdiri atas 9 orang, jang akan 
mewakili Australia dalam si- 
dang pertama Dewan Pasifik, 
jang akan diadakan di Hawai 
dalam minggu depan. 

Utusan akan berangkat dari 
Sudney pada tanggal 3 Agustus 
jang akan datang. 

Seperti diketahui Dewan Pasi- 
fik dibentuk berdasarkan Pakt 
Pasifik, jang telah ditandata- 
ngani oleh Australia, New Zea- 
land dan A.S. sesudah perdjan- 

mengundurkan diri dari atletik 

Djawa 

  
th. 1951. 

Keju itu kini perhatian pa- 
ra nelajan tampak b8ar, Dan 

dalam tahun 1951 djumlah 'ne- 

lajan ada 4429 orang dengan 

mempergunakan 6874 perahu. 
Sedang djumlah penduduk se- 
luruh Djateng Ik. 15 djuta dji- 

wa. Maka hasil ikan di Djateng 
itu belum mentjukupi kebutuhan 
penduduk. Maka kini-diharapkan 

setelah mempergunakan perahu 
penangkap ikan bermotor, akan 

dapat ditjukupi kebutuhan pen- 
duduk. , 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa di Djateng terdapat 24 kope- 
rasi nelajan. Setelah mempergu- 
nakan perahu bermotor ada ke- 
  

HUSSEIN MAKKI AKAN 
KE A.S. 

Bank Dunia, hari Selasa jang 
lau mengumumkan, bahwa 
Hussein Makki sekretaris djen- 
deral Dewan Nasionalisasi Mi- 
njak Iran, telah menerima ba- 
ik undangan supaja mengundju- 
ngi Amerika Serikat. 

Djurubitjara “dari bank tadi 

menerangkan, bahwa undangan 

itu kepada Makki telah diadju- 
kan oleh wakil - presiden dari 
bank tersebut dalam bulan Pe- 
bruari jang lalu ketika missi da- 
ri Bank Dunia berada di Tehe- 
ran dalam usahanja untuk me- 
njelesaikan sengketa minjak an- 
Jaan Inggeris dan Iran, — Ant. 

ANDJURAN SPENDER 
Duta-hesar Australia di Ame- 

Hasil perikanan laut di 
Tengah 

ARI pihak Inspeksi Perikanan Laut Djateng diterangkan, 

bahwa hasil penangkapan ikan dalam th 1951, 

djuta kg. lebih banjak bila dibandingkan dengan hasil pe- 

nangkapan dalam th. 1949. Pada waktu itu belum mempergu- 

nakan perahu penangkap ikan bermotor. Sedang dalam th. 1952 

telah dipergunakan perahu penangkap ikan bermotor, 

diharapkan dapat mentjapai hasil 10 kali lipat dari ny mon 
maka 

mungkinan besar hasilnja akan 

dapat diexport keluar negeri. 

Diterangkan pula, bahwa 

samping memodernisasikan alat2 

penangkap ikan, oleh Pemerin- 

tah akan diusahakan adanja pen 

didikan akademi perikanan laut 

di- 

:di Djakarta. Jang akan dipe- 
ladjarkan “al: ilmu biologie, 

perdagangan, ekonomi, teknik 

perikanan dll. Kepada mereka jg 

lulus akan ditempatkan di Seko- 

lah perikanan Laut Atas jang di 
adakan ditiap2 kota besar. Di- 

samping itu oleh.Pem. telah di- 

kirimkan pemuda2 kita keluar 

negeri guna mMempeladjari soal2 
perikanan. Demikian a.l. ketera- 

ngan pihak Djawatan Perikanan 
Laut Djateng. — R. Smg, 

#eana—nati 

6000 TON GEMUK 
PEMUPUKAN PADI 
Untuk keperluan pemupukan 

tanaman padi agar produksi se- 
dikit demi sedikit dapat men- 
tjapai tingkatan jang dibutuh- 
kan, oleh Djawatan Pertanian 

Rakjat Propinsi Djawa Barat 
untuk kesekian kalinja telah di- 

sediakan gemuk D.S. dan Z.A. 

Untuk keperluan: seluruh Dja- 

wa Barat sekarang disediakan 
4.000 ton D.S dan 2.000 ton Z.A. 
jang akan didjual langsung ke- 
pada petani dengan harga Rp. 
150,— per kwintal D.S dan Rp. 

130,— per kwintal Z.A. 

'Sebagai patokan, oleh Djawa- 

tan Pertanian ditetapkan, 
wa untuk 1 hektar sawah day 

dipergunakan 1 kwintai D.S dan 
setengah kwintal Z.A. Tentang 

  

  rika Serikat,  Percy Spender, 
menjerukan pada malam Selasa 

jang lalu, supaja negara2 Ba- 
rat lebih menaruh perhatian ke- 
pada masaalah2 Asia. Ia berbi- 

tjara dimuka “para mahasiswa 
salah stu universitet dinegra ba- 
gian New York. 

Dikatakan selandjutnja, bah- 

wa NATO tak dapat dipandang   Gjian perdamaian Djepang mu- 

lai berlaku. — Ant. Rtr. 

MOUNTBATTEN DI 
  

TEL AVIV 
Fregat . ,,Surprise” dengan 

membawa laksamana Earl 

Mountbatten, panglima besar 
armada Laut Tengah Inggeris 
pada hari Selasa pagi jang lalu, 
telah berlabuh di Tel Aviv. 

Waktu Mountbatten mendarat 
tidak terdjadi demonstrasi2, Wa- 

laupun pers kiri dan harian Per- 
satuan Buruh telah berseru ke-   pada Mountbatten supaja »pu- 
lang sadja”. — Ant. Rtr. 

Losehi. 

lam mendapatkan gas zat air. 

Ia menerangkan bahwa ia ti- 

dak menjelenggarakan perleda- 
kan bom zat air, tetapi sedang 

mengadakan pertjobaan mema- 
kai tjara baru dalam mendapat- 

kan gas hydrogen berdasarkan 

teori, memindahkan atom dari 
suatu unsur ke lain “unsur. 

- Pemindahan itu biasanja me- 
nimbulkan tenaga, jang sangat 

besar kekuatannja, demikian 

Loschi. Selandjutnja ia menga- 
takan bahwa ia, akan mengu- 
mumkan hasil2 dari pertjobaan 
tadi setelah ia mendapat kepas- 
tian bahwa pertjobaan2 itu ber- 
hasil dengan memuaskan. 

»,Giornale” kemudian menja-       An politik radja telah 

BUS. nu 
4x 

rat jang menudju Bandung. 
didjedjalkan dalam kerandjang 

mau didjual kepasar- Bus berlari kentjang didjalan jang sudah 
Sia itu diguntjang-guntjangkan 

belakang karena roda2 mobil be- 
jang terserak disepandjang dja- 

lan. Dibawah tempat duduk manusia? itu, disela-sela kaki me- 
reka, penuh barang2, bungkusan2, kopor2 dan kerandjang2 ber- 

Lisi segala matjam benda jang murah dan jang mahal, dan diatas 
penumpang, kopor2' besar, ko- 

randjang2 besar dan bungkusan2 besar jang karena besarnja ti 
bus. 

hamir, tidak berpiknik tidak ber- 
darmawisata. Mereka kebanja- 
kan “pedagang, bakul2 kelon- 
tong, bakul kain, tengkulak 

hasil bumi: djadi mereka per- 

gi untuk hidup, bukan pergi 
mau mentjari maut, djustru ka- 
rena takut maut itulah maka 
mereka memberamikan diri me- 
numpang bus menudju kekota 

besar Bandung untuk mendja- 
diakan barang2 dagangannja, 
ataw maw menagih — hutang 
piutang, atau mau kulakan ba- 

rang, atau mau tjari pekerdja- 

an, Manusia harus bekerdja, be-   

atau tidak. — Ant. UP. 

kerdja mentjari makan. jang ha- 
lal. : 

Tiba2 seorang penumpang 
membuka mulut: 

»Didaerah imi berbahaja. Dulu 
pernah saja digarong waktu me- 
lalui daerah int. Lihat bukit di- 
sebelah kanan itu, dibalik bukit 
itu banjak “gerombolan bersen- 
djata jang sekali2 mengadang 

bus lalu “untuk merampas ba- 
rang2 penumpang!” 

Jang mendengar perkataan 
itu lalu memandangi bukit jang 
ditutupi oleh semak belukar dan 
alang2. Rasa takut mulai menja- 
puti. hati para penumpang. Bus 
berlari kentjang, bang sopir se- 
lalu waspada, karena ialah jang 
bertanggung djawab atas kese- 

lamatan penumpang? jg duduk 
dibelakangnja. Djalan makin su 
nj, memasuki hutan, hawa jang 

tadinja panas djadi sedjuk, na- 
mun para penumpang tak ada jg 

mengantuk, mereka masih was2 

ingin melihat sesuatu jang tidak 
diharapkan: gerombolan bersen- 
diata turum dari bukit, menga- 
dang -ditengah djalam, bus ber- 
henti, penumpangnja disuruh tu 

run, barang-barangnja ditrindili, 

bus dibakar, dua tiga penum- 
pangnja ditembak mati, garong?2   lalu lari kebalik bukit. 

Itulah jang ditjemaskan. oleh 
para penumpang, dan mereka 

  

takan bahwa djika usaha Loschi 

  

tahu djuga bahwa daerah jang 
ditahrinja "tu memang berbaha- 
ja, djanma mara djanma mati, 

sato moro sato mati, kata #sti- 
lah dalam dongeng kuno. Me- 
mang dongeng2 kuno itu seka- 
rang banjak jang mendjadi ke- 

njataan, seperti lakon2 dalam 
film Comboy tentang karavan 
jang lau di Texas atau di North 
Dakota atau di Mexico, tiba2 di- 
serbu bandit2, didjarah rajah, 
terdjadi tembak-menembak atau 
penumpang? kararan itu menje- 
rah tampa sjarat. Lakon2 film 
Amerika itu sekarang sudah. ba- 

deka, didaerah Djawa Barat jg 

penuh gunung dan bukit, se- 
perti di Mexico sana, tempat 

Cowboy2 main. tembak dam," mad- 
in rampok. 

Waktu bus - meluntjur turun 
dari bukit, djauh disana ada be- 

berapa orang mengadang diping 

gir djalam. Para penumpang su- 
dah putjat mukamja, perempu- 

an2 sudah memasukkan gelang 
dan kalungnja kedalam. kutang- 
nja, diselipkan. dibawah tetek 

nja, dan penumpang laki2. me- 
nanggatkan  arlodji tangannja, 
disembunjikan kedalam sakw 

badju sebelah dalam, ada djuga. 

kertasnja, lalu. disembunjikan 

didalam sepatunja, dibawah las   

— Sekitar ledakan bom-H 
000 di Italia 

ARIAN ,Giornale d'Itala” pada hari Selasa jang lalu nie- 
muat tanja djawab dengan sardjana atom Italia, Unbaldo 

Dalam tanja djawab ini Lo schi membenarkan 

sedang mengadakan pertjobaan? Menengah tjara baru da- 

njak terdjadi di Indonesia Mer- 

jang buru2 mengeluarkan wang 

sebagai “suatu organisasi jang 
dapat bekerdja dengan menga- 
baikan bagian dunia lainnja. — 
Ant. 

KONP. KARET DI 
LONDON 

Waki2 dari negeri2. pengha- 

sil dan pemakai karet jang pen- 
ting, ketjuali negeri2 blok So- 
vjet, kemarin mengadakan per- 
temuan di London, untuk rmem- 

peladjary tjara2 monstabilisasi 
industri karet. 

Djuga Indonesia ikut serta 

dalam 'konperensi karet itu. — 
Ant, okt. 

bahwa ia 

itu berhasil maka pembuatan 
bom hydrogen tak akan begitu 
mahal dan sukar lagi. Dikata- 
kan bahwa dalam perledakan jg 

terdjadi tanggal 26 Djuli, terli- 
hat tjahaja putih ke-hidjauzan, 
jang menundjukkan adanja he- 
luim. Dan djika hal ini dibenar- 
kan oleh Loschi maka ada bukti 
positif bahwa pertjobaan Loschi 

“telah berhasil. Mengenai pernja- 
taan menteri pertahanan Italia, 
'bahwa pertjopbaan tersebut ha- 
nja suatu pertjobaan dalam la- 
boratorium, harian tadi menja- 
takan keheranannja, karena utk 
pertjobaan laboratorium itu di- 
gunakan suatu daerah, jang lu- 

tiara pemakaian gemuk itu, ke- 
pala2 Djawatan Pertanian Rak- 

jat dikabupaten2 bersedia mem- 
berikan keterangan2, — Ant. 

  
  

"PIRING TERBANG” 
GEMPARKAN 

AMERIKA 
Angkatan udara 

ka"hari Selasa jl. 
minta. bantuan y l 

an Ming TPREEK m 

  

   

  

Aan Da terbang”. 

Benda aneh ini lagi2 terli- 

hat diatas Washington. 
Kantor pengawas angka- 

sa memberitahukan, bahwa 

     

alat radarnja telah dapat 
melihat piring terbang” 

jang bergerak dengan sa- 

  

ngat kentjang diatas pang- 

kalan angkatan udara de- 

kat Maryland. Hal ini ke- 

djadian pada malam Selasa 

hampir pagi. Berhubung de- 

ngan ini, maka angkatan 

udara Amerika telah me- 

ngambil putusan untuk 

meminta bantuan para sar- 

djana jg ulung guna mem- 

peroleh keterangan, apakah 

sebenarnja ,,piring terbang” 

itu. 

Berkenaan dengan ini A. 

F.P, selandjutnja memberi- 

takan dari New Mexico, di- 

rektur Lembaga Penjelidik 
Langit dari New Mexico 

University, Lincoin Lapaz, 

hari Selasa jl. menjatakan 

kejakinannja, bahwa benda 

aneh jang dinamakan ,,pi- 

ring terbang” jang dihari 

belakangan ini tampak di 

angkasa Amerika Serikat 
bukanlah suatu benda jang 
datang dari Jain planit. 

Lapaz menerangkan ke 
pada pers, bahwa ia jakir 
benda itu berasal dari bumi 
ini djuga. Tetapi ' berasa) 
dari tempat mana adalak 
suatu pertanjaan jang ma- 
sih gelap dan harus dibikir. 
terang. Demikian Lapaz, —   asnja 50 km persegi. — Ant. - 

AFP. 

Ag. As 

pisan kaos kaki. Mereka siap se- 
dia menghadapi tiap2 kemung- 
kiman! 

Bus makin dekat kepada ke- 

lompokan orang2 didjalan “bu. 
Bang sopir mempertjepat djalan 
bus, tekanan gas dipolkan. Tidak 
akan berhenti, tidak butuh mu- 
atan baru. Bus akan djalan te- 
rus walau @kan distop orang. 

Kiranja bukan garong. Empat 
orang pekerdja sedang memper- 

baiki djembatan ketjil jang ru- 
sak. Para penumpang bernapas 
lega, perempuan2 mengutjap Al- 

hamdulillah, bersjukur kepada 
Tuhan, dan sopir bus tersenjum, 
dihapusnja peluh ditengkuknja, 
lalu dipasangnja sigaret. Perbu- 
atanmja itu sebagai tanda bahwa 
bahaja sudah lampau, all cleaar, 

bus sudah melewati daerah sa- 

rang garong: djauh dimuka ke- 
lihatan sudah dataran tinggi 
Bandung ! , 

Para penumpang kembali me- 

ngelmarkan  barang2 berharga 

dari “persembunjiannja, laki? 
mentjopot sepatunja, mengelus 

drkan wang kertas, dan perem- 

puan2 itu memasukkan tangan- 

nja kedalam lapisan kutangnie, 
mengabil gelang dan kalung da- 

ri bawah teteknja. Pertjakapan 
mulai meriah, ada jang sudah 
berani bikin lelutjom   
   
  

  

Ant. UP,       

Pen an PNS 

grajak2, garong2, rampok2 dan 
bandit2, menurut pengalaman 
masing2 sedjak sahan repolusi. 
Sambil mendengarkan tjerita2 
Koboi Indonesia itu para penum 
pang wanita sama memperbai- 
ki pakaiannja, menjisir rambut- 
nja, mematutahatut badju ke- 
bajanja, karena tak lama lagi 
bus akan memasuki Kota: Parijs 
of Java, melintasi @jalan Braga 
jang ramar. 
Achirnja sampai djuga bus 

ditengah kota Bandung. Para 
penumpang sibuk menurunkan 
barang masing2, kuli2 berlari- 
an berebutan muatan, tukangg 
tjopet mulai mengintai MAnga 
Sanja, mentjari benda2 berhar- 
ga, dan para penumpang selaku 
awas mendjaga barang masing? 
seperti mereka mau melinduanga 
njawanja sendiri, karena bu 
rang? jang dibuwanja itu adas 
lah modal pokok guna perdju- 
angan hidup dikota. besar Bah- 
dung. 

Dan sementara 
jang “penuh naat 
mulai berdjalam 
kote" Bandung, para pen 
pangnja . wasacas dan berdo'a 
kepada. Tuhan moga perdjatan- 
annja selamat, barang- -barang - 
nja selamat, njawanja. selamat, 

itu “bus Tam 

penumpang 

meninggalkan, 

  karena ' mereka masih mam him 
tentang "dip, belum ingin mt, 

adalah 5 

      
        

 



   

      

     

   

  

    
   

        

   

          

   

                  

  

Aan Sa tidak ket dan 
telah meminta kepada DPR Da- 

   

Mean Sean, 

V Jakata Nn. Sri' 
Pa dan Daatje 

NN mem- 
1 en 

   
   
   

    

  

   
   
    

   
   
   
     

    

   
   

5 La dapat 'dikabar- 
“kan, bahwa fellowship seperti ig 
“diberikan kepada ketiga bidan 
itu akan diadakan tiap tahun 
“kepada bidan? Indonesia. 

Mereka 
|Iiar dari Sa | tersebut | 
2 Len akan dibe Pa, 

      
  

      

     
   

   

      

   

      

   

      

Sad 4 ah 
Jogja m mulai Ka : 5 
jang lalu “diikuti oleh 3 37. 2 

  

berhak : dipilih. 1 

  

   

    

   

   

G
n
 

N
T
 

Pe 

NN ia an & 
| oleh Pamong Pradja (Sipil) se- 

pan iliter, polisi dan Pagar | 

   
   

  

   

    

   

  

   

      

        

   

   
   

      

   
   

    
   
   
   
   

nja ikut menghadliri | 

ne aerah, djika soal | " 

telah lulus ke- | 

(tindakan 

“| Bataljon 425 

5 1 La kewa 
A "3 , 2 sari- : 2 Pe 5 an 

ngan ba aa 5 orang | sampa 

    

   

, | Pragj 

1 pasinja, TerntA La TRY 

La za 

Ha |adaan sematjam sekarang ni 
1 kita 24 oi: 

an udjian itu se- 

tidak ada | 
ada Mantu jg | 

    

              

    

      

   

  

   
   

ibarnja sedikit- 
tapi Jen apn 

ng FP dtaeiin 
terdapat Ik. 

2 dengan masing2 di- 

  

SEKITAR KEGADUHAN 
: DIRUMAH PENDJA-: 

RA PATI 
00 Belum semuanja jang lari 

tertangkap kembali. 

32 Orang hukuman dari seba- 
njak 47 jang melarikan diri da- 

# 

tertangkap kembali sedang 4 

diantara jang lain kini disinjalir 
disebelah Selatan- kota, demiki- 
an keterangan Kepala Rumah 
Pendjara itu. 

Sebagaimana dikabarkan me- 
reka lari tg. 23-7 malam sewak- 
tu terdjadi- tembak-menembak 

“Jantara alat2 kekudsaan negara 

   

  

dan ijantono cs ketika jang 
tersebut belakangan , .membe- 
rontak" : rai protes atas tin- 
dakan2 g dianggap tidak baik 
dari: pihak 1 rumah pendjara atas 

kuman 6. tahun pendjara dan 
tsb. dibantu oleh Ab- AK 

  

  
dulkadir se 

|si dihukum 3 tahun. 
“Lebih djan ih dikabarkan, -seba- | 

gai akibat peristiwa tsb. 2 ma- 
maa tjam putjuk sendjata hilang se- 

“dang seorang “pegawai rumah 
pendjara dan 3 orang hukuman | 
Pa menaaan wa 

   

ana. 5 Orang pa- | 

ri rumah pendjara di Pati telah | 

a Adalah seorang | 
bekas letnan jang mendapat hu- 

Berhubung dengan ini, maka 
100 sampai 150 djiwa 'kehila- 

  

sedangkan kerugian r 

“terbakar, 
ANN Aa 9 
Menurut keterangan api 

asal dari rumah Hadji : 
. ber- 

api itu, belum diketahui. 

dalam rumahnja sedang sem- 
bahjang didalam langgar. se- 
dangkan isteri 
djuga tak ada dirumah, Menu- 
rut keterangan  Hadji Hanafi 
kepada polisi, pada waktu itu 

| sepandjang ingetannja, tak ada 
Lapi jang menjala didalam ru- 
| mahnja, baik api dari lampu- 
| minjak maupun dari dapur, dia 
| sendiri merasa kaget sewaktu 
5 sedang sembahjang,  mende- 
| ngar teriakan orang akan ada- 
4 

t 

t 

  
| nja kebakaran. Penjelidikan 
| selandjutnja kini sedang dila- 
kukan pihak berwadjib. Keba- 
karan itu jang 
pada djam 4.30, baru dapa: di- 
padamkan oleh rakjat dan Dja- 
watan- Pemadam Bahaja Keba- 
karan, pada MAS | .djam 5.30 
sore. 

“Eplattesilan Wakil Presi- 
den tindjau tempat ke- 
bakaran. 5 

Lebih djauh dapat Ta 
kan, bahwa hari Selasa siang 
jang lalu Wakil Presiden Mon. 
Hatta dengan dian ag oleh We- 
dana Pendjaringan, Bupati Su- 
ioso serta pihak kepolisian, te- 
lah melakukan penindjanan ke- 

- besar jang memusnahkan ham- 

   

  

pir 1000 rumah “penduduk di 

Kp. Bun Pasar Baru, pada 
hari Senin si: Sh baru lalu. 

aa dasi Tn ider 

  

“bekas anggota | 2 
pa, karena deser: | aa itu Walikota 

Se en bah- 
wa sokongan2 uang jg sampai 
kini telah diterima kotapradja 
untuk para korban kebakaran 
di Pasar baru dari berbagai pi- 
'hak telah mentjapai djumlah   ak ai 100. -000.— Ant. 

  

  

3 Ha dengan dikeluar 

  

Kendi 
   

  

       

    

    
    
   
   

   
   
   

h batas? “ke: 
S1 dalam tjara pen 
antara Militer dan 

.|kemaatan terhadap rakjat. 
i2 "Pasukan Kombinasi. 

  

sg - Mangkupra- 
libeberapa daerah di Dja- 

wa Barat, nisalnja di Limba- 
dan Garut, kini sedang 
gga ak n suatu .pertjo- | 

, I tembentuk pasu- 
ombinasi antara Pamong 
a, Polisi, Militer dan. Pa: 

gar Desa jang” “hasilnja bagus 
|| sekali, sehi sehingga untuk daerah? 

tsb. keamanan dapat Nan 
—yakan dengan : aik/ 

       

  

   

      

   
   

  

   
     

        

   

    

    
   
    

    

   
   

    

ai di pegang 

bagai pelaksana, jang 

   . Na me Tn- | 
Buta x 

    

pergunakan Angkatan Perang, | 
dan mi gempur setjara besar- 

  
    

  

  

lain rasanja tidak | 
ng na mengatasi, demi- 

kian: Gatot, -sedang “Kalau 

2 
rkan   

terus - - mene us |       

Sa Lan angan 
2 un memberantas gangguan keamanan 
“Ea TENGTA di Diawa Barat 

ebieka Sa “kepada, Koresponden (Demen Lai 
| pelaksanaan 

Ha F 

keamanan 1 
“Barat dengan mem- Ata kota besar Surakarta di 

    

  

   
      
      

  

   
       

   
    

  

hp 

ai mes / adu ha! 
  

- SOBSI DESAK PEMERIN- 
TKA 

|. Utk selesaikan masalah 
— Sebda. 

4 Ibalari isuratnja jang disam- 

Peta pada Gubernur Djawa 
“Tengah, kemarin Sentral Biro 
'Sobsi iDjawa Tengah mende- 
isak agar segera diadakan pe- 

'lesaikan masalah Sebda. 
| Hal ini berhubung dengan su- 

rat djawaban Perdana Menteri 
baru2 ini bahwa soalnja tjukup 
diselesaikan. dengan pemerin- 
tah2 daerah Otonoom jang ber- 
Sangkutan. 5 | 
Sebagaimana diketahui perso- 

alan pemogokan Sebda jang me- 
liputi Ik. 4.000 anggotanja di 
Djawa Tengah telah. dioper oleh 
Sobsi. — Ant. 

| soya JANG DA- 
— PAT PELADJARAN 

AGAMA 
Dari fihak” ikantor pendidikan 

apat keterangan, bhw banjak-' 

ja sekolah rakjat negeri kota 

  

| besar Surakarta ada 62 buah. 
| Dari djumlah tsb jg telah men- 
dapat pendidikan agama ada 51 

buah dengan 21 orang guru dan 
14366 orang murid. Sekolah lan 

aga djutan negeri ada 23 buah, jang 
mendapat pendidikan aga 

“| ma ada 8 buah dengan 13 orang     
          

   Lan Tn 
  

dan 1361 orang h ag 
- murid. Djumlah asrama/tawanan 
dan rumah pendjara ada 5 buah 

| dengan 2 orang guru agama dan 
465 murid. Di Solo terdapat pu- 

1 '|la 3 buah madrasah atas dengan | 
3 orang guru dan 433 orang mu- |: 
“ri d. 

“Madrasah menengah ada 17 
buah dengan 137 guru dan 3083 
orang murid. Sedang madrasah 
rendah ada 32 buah dengan 144   dia an Son 

: pegawai api Ta ta, SR, Sk 

ngan tempat tinggal dan perlu | 
segera mendapat pe Pare 

harta-benda rakjat jan Ta 
“ditaksir kala Rp. 10. 

dan anak2nja 

mulai terdjadi 

.tempat terdjadinja kebakaran | 

IDHARMAWISATA. 
Pelesir kepegunungan fii- 

Lag i 10 Oak 
— mendjadi. abu : | 

“Kiru2 150 djiwa harus ditolong, 
| kerugian Rp. 10.000. — ANU 

3 BLUM lagi kering bibir chalajak ramai diiba-kota membi- 
LD kjarakan peristiwa kebakaran besar jg terdjadi hari Senin 

siang ditiga tempat dalam kota Djakarta, jakni di Kp. Bunder, 
Pasar Baru, Djalan Pinangsia Djakarta Kota dan didjalan | 
Madjapahit, maka pada esok harinja, hari Selasa kira2 djam 
4.30 sore kembali telah terdjadi kebakaran jang meminta kor- 

| ban 10 rumah atap rakjat di kampung Baru, 
Gresik, habis musnah menja abu. 

Bee i 

| tapi sebab2 'timbulnja bahaja | 2 NG 

Po GEtA 
Hadji Hanafi sendiri diwaktu | 

terbitnja mala- -petaka api dari 

| . PERKUMPULAN TEN- fi 

.wannja dengan angka 5 — 

  
»Peraturan Tentang | 

 Kewadjiban Bekerdja sama antara alat kekuasaan Negara dan 
0 rakjat di 'Perritorium Yi” (Djawa Barat), bahwa peraturan itu 

5 ang a baik sekali untuk memulihkan Gan memelihara keaman- 

| rundingan kembali guna menje-. $$ 

  |orang guru dan 4909 murid. 
a, $ 

          
  

   hang us 

2 jung d "ad n 3 

  

    

      

NIS ,,SUMBING'" ME- 
LAWAT KE MA: 

Pada tg. 27-7: Berkah YP 
Tennis »Sumbing” Jogja telah |. 

mengadakan pertandingan dgn' 
P.T, ,, Kartini" “Magelang ber- 
tempat “dilapangan tennis Ta- 
man Kartini Magelang. Dalam 
pertandingan ini P.T. ,,Sum-' 
bing”. berhasil mengalahkan la- 

4. 
Single laki2. 

M. Hassan - Surjadi 6 - 3, 6 -' 
Supadi - Saroso 6—3, 6-1. 

Sumal - Surjo 4 — 6, 4—6. AN 
tami  Fedjono 5-6, 2 — 

Liem Liong Kon: Br Eren 
Di 

2 

         
Doble laki2. 
Supadi/Aritfin ——- Muljono'Su- | 

prapto 6 51,6 —2M. Hassan-i 
Sumali - : Pudjo/Sunar ko 6—, 

6 — 3. Surjadi/M Mahdi - Sumi: 
gar/Purwo 6 —3, 4—6, 1—6. 

  

Mukmintardjo/Amin  Ramelan- | £ 
W. Helli/Maksud 3 —6, 4— 65 

DI DJUAL : 
1 Sepeda motor “Rn 
s»NORTON” th. 

1 Sepeda motor 
»Harly Davidson” 41. 

Bisa lihat di: 
Toko , TJONG GWAN” 

Dj. Patjinan 11!/A 
Jogja 

41, 

340 - 

  

atau 

djauh, 
tidur, 

5 rempuan, 
tablet: # 

hendak “pergi d 

lelaki atau pe-' 
makan 2 

  — MAHA TONIK — JII | 
    

Besok pagi pasti 

dingin, tidak masuk angin, ta” 
“mungkin sakit. . 
Ter djgal disemua toko obat. ' 
. SOP ap 
    

  

P3 Dari Tihak 

ris, Australia, 

- bERSIS KONTRA P PSIM 

: (jang bar sangku- | 
'tan didapat kabar, bahwa per- 
"tandingan distrik "Persis untuk 

  
dak sedikit dari utusan? Ingge- | 1 

Sovjet dll. ne-| 2 
gara — R.D. t-2 

  

KAMIS 81 DJULI 1952. 

merebut djuara Djawa-Tengah | Gelomb.: 42,25, 50,2 dan 122,4 m." 
(akan dimulai dengan Pertan- | 99.90 'Ujon2 Saw Due : 
dingan antara Purwokerto —- en ala 

(Persis jang akan dilangsung- | 1215 Lagu2 terkenal d.a. 
Ikan di Purwokerto pada tang “ Goro?ne 

gal 2-8 jang akan datang. 14.00 Hiburan siang oleh ORJ 
Selandjutnja pada tanggal |'17.00. Taman Podomoro dhp 

9-8 jang akan datang, akan di- | Pak Lik 
langsungkan pertandingan an- | 17.45 Seperempat gjam denban 
tara Persis -—.PSIM bertempat | Kday cs 
“Gistasion Sriwedari NTn — 18.00 Pengadjian Al @Gur'an 
(Kor). 1 18.20 Pendidikan masjarakat 

An mendjelang oleh Urusan 
j Perentjana Siaran 

FILM SIPINTJANG DI 18.30 Bulan”baru datang 
PRAHA" 19.15 Soal tehnik .radio oleh 

an $ $ -enga sdr Saleh ' 
Dalam Festival film interna- | 19.40 Siteran tjlimen oleh 

sional jang diadakan di Praha | Gamelan studio Jogja 
tahun ini. Indonesia untuk per- | 21.30 Laporan Olympiade lang- 
tama kalinja telah ikut. serta | sung dari Helsinki 

! dengan mempertundjukkan film | 21.45 Rumba dan Samba . oleh 
“FSi Pintjang. Walaupun film Si | Orkes Segar Djelita 
| Pintjang baru dipertundjukkan (22.20 Manasuka lagu2 Arab! 
hpada tanggal 19 Djuli jang lalu, | Melaju 
“namun Sgedung bioscoop dima- . SURAKARTA. : 
Ina dipertundjukkan film terse- | Gelombang: 90 — 130m. 
lbut penuh sesak. Kenjataan? | 12.45 O.K. Irama sehat. 
jang realis jang diperlihatkan | 17.00 Bu Mul dgn -anak2-nja. 
dalam film Si Pintjang tersebut | 17.40 Kamus harian. 
Sungguh2 mendapat pudjian ti- | 18.15 Irama Pulau harapan, 

9.15 
0.30 
1.15 

Ruang pidato. 
Sekitar lautan teduh. 
Inilah dagelan menghibur. 

  

  

  
malam mau, 

sehat dan ki | 
kuat, tidak tjapek, tidak takut, t 

  

  Sesaat on ASIAN Mit ane A20 LOMKAY «Foo Si &y Alt Leay « Wan Kan Tr 

     

  

   

   

   
    

Malam 
Pertama 

/ S 

Savage fury hurtled $ E 
from every cliff...while : N 

#4 renegades ea 
and heroes fought side | 

by side in a mountain: 
no-mans-land! | 

hn 

Oo 

: N 

Oo 

F 13 4h. | 

HS 2 
PIR WORE 

  

   

        

  
Wa Kdi It |             

  

  

  

  
Badju jang ditjutji beberapa 
kali dengan sabun biasa....   

  

  

    
  

    

buatan UNILEVER 

| ditjutji dengan Tjap Tangan! 
Badju dalam waktu jang sama, 

        

  

Berhematlah setjara bidjak- 
4 sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala barang. 
Air busahnja menanggung 

tahan lamanja tjutjian Njonja 

      

   

    

utjian! 
552-1x 140-8 

An KENA apa BENTO 

     

    

    

      

    

  

  

  

  

  
  

   
    

  

PENGUMUMAN. 
No. 6/Pan. 17 Ag. '52. 

Berhubung dengan peringatan Hari Proklamasi jang akan 
datang, jang diselenggarakan dari tgl. 16-8 s/d 23-8-1952, 

maka diumumkan: 

a. Untuk Djawatan2 / Organisasi2 Rakjat jang akan me- 

- 

ngadakan eksposisi . bersifat pembangunan disediakan 
tempat/tanah di Aloon2 Utara dengan tidak menjewa, 
hanja stand membikin sendiri. 

. Untuk Pengusaha2/Pedagang2 jang akan ' mengadakan 
eksposisi bersifat reklame / berdjualan, disediakan tem- 
pat/tanah di Aloon? Utara dengan sjarat?: 

1. sewa tanah Rp: 5,—. ti1p2. m2. 
2. pembagian tempat diatur oleh Panitia. 
3. stand membikin sendiri. 

. Untuk keperluan tersebut supaja berhubungan dengan 
Panitia 17 Agustus 
Umum Sub. Perumahan, dari tgl. 

Kotapradja Jogjakarta Bagian 

30-7 s/d. 10-85 - 1952 
antara djam 8.00 sampai djam 13.00. 

ttd. BUDI 

Jogjakarta, 30 Djuli 1952. 

PANITIA 17 AGUSTUS KOTAPRADJA JOGJAKARTA. 
a.n. DEWAN PIMPINAN, 

Koordinator - Umum : Secretaris I: . 
ADI ttd. BUDIJONO 

  

Ba DIAN 
Kn Liat A Pos 

  

Keunggulan jang belum pernah 

tertjapai dalam sedjarah 

—— PEMBUATAN FILM —— 

BILA & DIMANAKAH ?? 

Nantikan kedatangannja di 

Djokja. 
341 -7. 

| 
|   

  

Pc NGUMUMAN 
Surat kuasa jang kami berikan kepada : 

Nj. R.B. Darmawisastra ttg 19 December 1951 
untuk mendjualkan rumah dan pekarangan kami jang ter- 
letak di Kampung Ngadiwinatan, mulai tgl. 28 Febr. 1952 
tidak berlaku lagi. 

  

  

Kami k 
R. 5. ATMASOERJAPRAWIRA. 

338 —7. (Melijatoen). 

ACHLI ILMU F ALAK (Occuttist). 

Kesulitan dalam hal? seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lai 

da 
n2: 
n berbukti. 

Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok 

Rahasia tanggung dipegang teguh. 
Kirim 4 pertanjaan berikut NAMA dan UMUR dlm satu 
envelop dengan poswesel Rp. 10,— kepada : 
1795 —T. 

  

M.A.G. RAWAL Kotakpos 170 — Bandung. 
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Datang! 

Tugu 42, 

» 7 

” 15 

” », 

7 

Stempelinkt Hidjau/Biru/Merah/Ungu/Hitam R5: 2,15 

Numerateurinkt Hitam » 3,75 
Registreerinkt Hitam ata 
Tropeninkt BI/Zw 1 Itr. aU 

5, BIZw W Itr. : ja EDO 
Stand. Schrijfinkt B/Zw 12 Itr. Ne an 
Vulpeninkt BI/Zw 1 Itr. » 18,25 
Stand. Schrijfinkt BI/Zw 42 c.c. ma 00 

. Vulpeninkt Azuurblauw yi kta 
Gluton F dalam platic potten » 5,60 
Forticol (lim untuk barang petjah-belah) ega 
Bruine Paklak perpak (6 bt.) Ne Te 
Zegellak Merah perpak (10 bt.) 3 “12,50 
Poppekopblocs Blanco : » 350. 
Notitieblocs No. 5 $ Ne 250 
Breedfolio registers 48 bid. na 8 
Breedkw. registers 72 bld. 1 » 3,25 : 
Langkw. registers 48 bld. Ha ag 4 
Spirit Basterd registers 48 bld, 315 | 
Pletbord 48 bid. 1,59 | 

Dan masih banjak matjam lagi. 

Djangan 

Kertas Carbon No. 1214 

Stencils Sheets v/Rex Rotary 

Stencils Sheets u/Gestetner 
Enveloppen ABC (linnen) 

Enveloppen ABC (Luchtpost) 

Stempelkussens No. 2 

MOM bahkan 

Alat2 Kantor? 
ah ke - TOKO BUKU "K. R." 

Telp. 901 — Jogjakarta. 

B. Zw per doos kp Aa75” 

T. Zw ef 55 » 1840 

2 T. Zw ef 2 22025 
13 T. Zw ef 5 9 23,— 
4 T. Zw ef 5 “Ta 

» (24sht),, 27,50 
» (24sht),, 21550 

An an tia 
S (a00 sj “25 

: 129 

sampai lambat. 

Pergunakanlah kesempatan ini. 

va 

  
  

  

Perlu dimiliki 

Terutama untuk para wanita. 
Dr. Ir: Sukarno: Sarinah omslag tipis V0. Rp. 17,50 

8) CEPAT Ok Dn h tnya 

R. A, Kartini: Habis 'gelap terbitlah .terang .. MAAN AB San 
Nj. Sri Umjjaty: Wanita dalam tingkatan ma- 

sjarakat KADAKOnO Ko soo. 7 5,— 

Nj. Nurdjana Sutardjo: Bunga rampai wanita ,,. 5-— 
Rhj. Ch. Sj. Datoek Toemenggung: Tjantik .. na 

|. Munar S. Hamidjojo: Ibu dan Pendidikan ....., 6,50 
Ch. Sj. Dt. Tumenggung: Buku masak-masakan ,, - 6,80 

Ch. Sj. Dt. Tumenggung: Kamus untuk wanita, 3,40 
A. Azmy Hamidy: Pedoman gadis remadja 450 
Bu. Munar:: Renungan wanita aka $ Teo 

Dr, H.W. Miller: Djalan kepada kesehatan .. ,, 60,— 
M. Geldens: Pekerdjaan rumah tangga ..... 313,60 

Nursiah Sajur: Theorie dan praktek masak2an ,, 3,25 
Sunardjo Atmodipurwo: Makanan awet .... 35 5,50 

"Dr. Hedwig Braun: Buku buat Ibu2 |... ...... 916 — 
Amrah Muslimin: Mengatur kelahiran anak . Aa, — 

Dr Mass: Pemeliharaan baji oo 3 — 

Dr. P. Peverelli: Tjara merawat baji ......... KL 212 90 
Budenani dan R. Djokolelono: Merawat baji Panas ras) 
U.J. Caivijn Silitonga: Baji dan kesehatan H 4, — 

Rangkajo S. Nursiah Sajur: Cursus costuum I- ',, 6,50 
Rangkajo S. Nursiah Sajur: Cursus costuum II .,, 7,50 
Kusiati S.: Potong pakaian Wanita dan anak2 Pp 3 aan 

“IL. Wajan Subrata: Potong pakaian praktis .... 2» 12, — 

I. W. Subrata: Rahasia memotong pakaian Ra 
Modslet ete LIGA RA Kh ta Ipar Ka Kg YA BA ee nk KO —ai 

hlegarices 200 motleles €te 1952 Lian uh Pn ko 
Soe at O BRAN BN UR ARA Rn An UN Ba AH, — 

Ia Grande Revue €t€ 1992 000k nan 15, — 

Pesanan disertai poswissel dan ditambah 10745 unttgik porto. 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 12 Jogja, 

Oe
nu

ns
ar

aa
mn

     

Typ #KEDAULATAN RAKJAT” 1081 | NT / A / 108, 
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