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— jang lalu aa 

Tahkan kepada DPD, maka dja- 
lan sebaik2 “DPD lengkap | 

legasi lengket : 
untuk Nee hkan tjara me- pan, P. 

' | temuan DPD “lengkap dengan | 

lengkap “itu | 

Mina 

. menghadapi produsen dalam ke- 
8 adaan sekara 2 

          

' Berkenaan dengan Tr 
'. DPD tentang hal pu 
DPRD Jogjakarta tg. 

3 'menjata- 
sPanitya bertugas 

sebagai 

persengketaa n dise 5 

Ja. 

“laksanakan putusan DPRD ter- | 
sebut. Dem anak pernjataan 
itu. ' 

“Dapat diharapkan bahwa per- 

paritya|delegasi 
akan diadakan hari Djumat tg. 
8 Agustus jad. ini. bertempat di 
Kepatihan, jang akan dihadiri 
oleh Kepala Daerah. dan Ea agan     

     2 Tang Jawar atan. 

DA "N 3 “akan tenang : 

Tr    

    

   

Johnson, ketua Un ited. $ 

1 “pentingnja, Kn 
sedang Tolak dengan laporan 

    

   aka Sera! 
Yaa “tni Sora: | 

:sek ca r 

    

Nntesi ti, 
2 sesud: Ka 

  

itu, 

   

    

S4 

ss sub Lea - Ba komite sen 
Henna € jang baru terbit, Men- 

| men Afabaka 

  

lopo, bahwa 

  

   

   

  

    
    

  

    

   
    

  

Pondaag, Menteri "LOPO. 
f boleh mimpi, 
asal impian nja. ta benar. 

  

- Dalam pada itu atas pertanja- 
-P. M. Wilope menjatakan, 

bahwa Indonesia “sekarang masih 
tetap berpegangan pada politik 
-behasnja, malahan Tebih “dari 
pada. Gula." ae 

  

atu Aa Perta- 
hanan Pasifik, Tap eb oleh Wi. 

Pemerintah Indo- 
nesia tidak akan memikirkan 

utamakan 

  

ERHADAP laporan: smulan tentang ank Na aibatok 
s Senatis. Armed Service Pre- 

- Amerika Serikat 
  

  

   
   

tarkan pernjataan 
ahwa “laporan susulan 

Pn n bulan Februari '51, 
€ n itu, sekali lagi mem- 

buktikan, bahwa ia adalah ahli dalam memutarbalikikan keada- 
Ha 

     

   

  

   

   

aka. nyata, sekali, dari Ja- 

jadi Sae” buyer, Sa 
Im sakan kepada pro- 

menerima harga seren- 
SB USA suka membajar. 

menegaskan lagi bahwa     

  

   
   

   
rupa sadja buat timah, akan 

pi ajuga buat lain2 bahan2 
mentah jang penting bagi dunia, 
keadaan ini akan terdjadi. 
Nana utk meng- 
kan “harga serupa ini 

  

   In2 bahan. mentah, 
ami, menundjukkan sa- erundingan2 k hemat 

Sinergia orang Na et tu Te taNgaa jang sempit dlm 
hami akan kesusahan2, jang | per indjauan2 soal ekonomi. 

     

   

7, set 

ia kedua, ialah 
jang akan dikenal untuk 2 
   

  

   

   
   

    

   

   

    
   

  

   
   
   

oleh siapapun aji 

atas 'kejakin umi 
dengan stoc aan 
dipertinggik n harga timah di- 

dunia Lang an tjepatnja, USA 

  

    

    

an sebab pem 
idak kuat. mela 

, bali “mena Mam ngundur. 

  

TP 

“jang telah | 

   

  

| rikan 
H diatas itu dituruti, 

| berup 

  

— Djikalau petundjuk2 jg dibe- 
'oleh sub committee tsb 

maka akan 
| ternjata kemudian, kiranja- “,,ke- 
| menangan Amerika” itu “akan 

penghematan jang tak 
bidj sana, dan “berakibatkan 

| 'Irupa2 hal jang tak diinginkan, 
tidak sadja. 

| Amerika Serikat” akan tetapi | 
4d djuga Ta kano dunia. “Ant. : 

untuk keuangan 

  

. FRONT BURUH TANI - 
— PEGANG TEGUH | 

Ke AON bersama, : 

Rfurahana sdr. Brotoharso- 
sekitar usulnja terhadap sar. 
Aap untuk didjadikan 

“DPD, DPR dan Se- 
D. 
sek . 

Mu ang Kpl 
  

Daerah Istimewa Jogja diterima | 

“pendjelasan bhw hal itu Kraksi   
    

   

   
    

Buruh dan Tani belum pernah 
merundin 'kannja, : , 

"Rt raksi Buruh dar Ta- :   Dalam | 
ni sebenarnja salah satu expo- 

t dalam menggalang” Front 
itement Bersama, maka dju- 

3 ga selajaknja. memegang teguh 
.| pada statemen front tadi, jaitu 

sekretaris I SSPP, sekretaris TI   an ' Katholik dan sekretaris 
bo 2: 2 Susanto: 
   

ERNJATAAN PRESIDEN PH 
(KINI TELAH ,MELEPA 

MENERANGKAN, B NA Nun rTu, ADALAH SOAL | 
IIRINO DAN BUKAN SOAL INDONESIA. | | 

    | nana 

es 10m dinegeri2 basna tak. 
ati (akan luput dari pengaruhnja, 

“Front Staterasak |: 

za | Daerah Istimewa 
| Jogjakarta lebih landjut dari ka- 

i | langan sementara anggota DPP. 

  

Ta 

mentjari kerdjasama dalam eko- 
nomi dengan negara mana sadja. 

Jang pasti Pemerintah Indo- 
nesia tidak akan ' mempertim: . 
bangkan pakt2 pertahanan. Dju- 
ga Menteri L. N. Mukarto, atas 
pertanjaan2 pers, dengan tegas 
membantah “keterangan bahwa 
politik L. N. Indonesia telah me. 
ngalami . perobahan, Kekanan 
ataupun kekiri. 

Indonesia, katanja tidak per- 
nah mengangan2-kan terbentuk- 
nja satu kekuatan ketiga. Indo- 

mata-mata atas ,,politik Juar 
negeri jang aktip lagi bebas” 
jang lebih dari suatu politik 
,netral melulu”. 

Menteri L. N. Mukarto mene- 
gaskan selandjutnja, bahwa In- 
donesia menghendaki hubungan 
baik dan akrab “dengan dunia 
seluruhnja, dan hormat-meng- 
hormati kedaulatan dan wilajah |! 
masing2 negara. K 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa Indonesia tidak mau terta- 

bersifat militer, baik untuk ke- 
perluan offensip ataupun per- 

tahanan diri. Nagan : 
Sebaliknja, Indonesia akan 

terus berichtiar untuk terlaksa- 
nanja perdamaian dunia dengan 
djalan mendjauhkan diri dari 
kedua nah jang bertentangan 
itu. , Se Pa 
Sidik Dj jojosukarto, Ket. umura 

ma: 'Pemerintah dipegang PNI. 
sedikitpun ia tidak merasa kua- 
tir bahwa- utjapan2 Presiden 

     

  

'yut Sidik, utjapan? @uirino itu 
'adalah tanggung nana sen- 
Giri. — “Ant. z 

  

Dag Kekaai 
sumbangan 

diakan Rp. 2000.000,— 

Panitya perajaan 17 Agustus 
| pusat menerangkan, bahwa un- 
tuk merajakan hari tersebut di- 
larang memungut sumbangan 
dari penduduk. Untuk itu peme- 
rintah telah menjediakan biaja 
sebanjak 2 djuta rupiah. 

si PM kepada daerah2 menjata- 

ketuai oleh Kepala daerah dan 
wakil2 instansi dfn organisasi2. 
Sebagai anggautanja. Panitya 
pusat' tersebut: diketuai oleh 
AE. Pringgodigdo, sedang se- 
bagai anggauta2nja duduk .para 

Sekdjen2 Kementerian? dan 
secr. Kabinet Mr. Abdul Wahab. 
AR) 

nesia mendasarkan usahanja se- 

rik2 kedalam suatu gabungan jg | 

  

Utk 17 Agustus dise-- 

Setandjutnja menurut instruk- 

   

    

     

(PNJ. mernegapat. bahwa sela- | 

itu dapat Je mana perensi 

(kan, bahwa didaerah2 harus di- | 
| bentuk panitya2 daerah jang di- 

|dah bersedia untuk menghim- 

|no jang baru? ini telah mengun-   

  

Etjeran 

TAHUN 

  

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan .... 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,39 

LANGGAN 

    

    
   

AN: 

  

LES Ep Tika" 
0.60 1 Ang ngan ne Cm y 
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    - Mr. SARTONO AKTIP 
LAGI 

| 
Mr. Sartono, ketua Parlemen, | 

mulai tg. 4-8 jl aktip lagi dalam. 
djabatannja, sesudah sedjak tgl. 
26 Pebruari nonaktip ii ng 
menderita sakit: 

: Timbang terima dokera ai 
pimpinan Parlemen dilakukan 
tgl. 4-8 pukul 10.00 dengan pa- 
ra wakil ketua Mr. Tambunan, 
Arudji dan Mr. Tadjuddin Noor. 
— Ant. 

e ladjar 

Wk. IUS MENGUNDJU- 

NGI INDONESIA 

Dari sekretariat IUS (Inter 
|national Union of Students) di- 

| | dapat kabar, bahwa seorang wa. 
(kir rus kini sedang dalam per- 

: 1 djalanan untuk mengundjungi 
Indonesia. Jang akan datang itu 

4 “-|ialah ketua dari #@nternational 
| Students Reliet”, 
| wakaf peladjar jang administra- 

jaitu suatu 

| sinja dipegang oleh IUS di Pra- 
"ha. 

Dalam perdjalanan ini ia sing 
gah dulu di India, melawat di- 
daerah2 jang diserang bahaja 
kelaparan, untuk melihat de- 
ngan tjara bagaimana IUS dan 
peladjar2 sedunia . dapat mem- 
bantu kawan2-nja di India jang 
sedang kena bahaja kelaparan 

Hitu. 
Dj Indonesia ia akan tinggal 

kira2 seminggu lamanja, dan 
menurut rentjana akan mengun- 
djungi Djakarta, Jogjakarta 
dan Makassar. Selain bertemu 

| dengan organisasi2 pemuda pe- 
dan - mahasiswa, djuka 

akar melihat universitit2, asra- 
ma2 pemuda peladjar, “usaha2 
wakaf, dan akan bertemu pula 
dengan Menteri PP & K, 

Maksud kedatangannja ialah 
untuk mempererat persaudaraan 
antara peladjar2 Indonesia de- 
ngan peladjar2 diluar negeri 
dan membitjarakan tjara2 me- 
lakukan ker dja-sama jang prak 
tis dalam lapangan pengadjaran, 
Sport, keseniar dll. Demikian 
,Antara” di Praha. 

  

“.KONPERENS ANZUS : 
  

Pakt Pasifik utk 
Tidak ditudjukan kpd salah satu negara tertentu ? 
  

SEKARANG BANJAK 

IDEOLOGI 
Kata Prawoto Mang- 
kusasmito, 

,Berbitjara dimuka umum da- 

ri berbagai golongan, kalau ti- 
dak berhati-hati dalam memilih 
perkataan, tidak akan tertjapai 
apa jang dimaksud dengan sila- 
turrahmi” kata Prawoto Mang- 
kusasmito didalam 'resepsi Kon- 
perensi Masjumi Djawa Timur 

di Djember jang dihadliri oleh 
lebih dari 1000 orang undangan 
dan utusan serta penindjau Ma- 
sjumi. 

,Untuk dapat menghadapi pe-   kerdjaan jang berlipat ganda”, 
demikian Prawoto, ,,kita harus 
menginsjafi dan memperbaiki 
apa jang perlu diperbaiki dan 
untuk dapat mentjapai itu ber- 
sama dengan tidak merugikan 

tjita2 satu sama lain”. 
Achirnja dinjatakan oleh 

Prawoto, bahwa mengisi ke- 
merdekaan sekarang berlipat- 
ganda beratnja daripada perdju- 
angan dimasa jang lampau, ka- 
rena dalam masjarakat terda-     pat berbagai ideologi. — Ant. 

  

Pres. Outiab : : 

Indonesia bisa sedia ma- 
  

.8 : 
  

  

suk Pakt Pacific 
Pilipina tidak iri hati tidak djadi anggota 

p RESIDEN Guirino dari aa 
menjambut dengan gemt ira 

sebagai langkah besar” kearah 
Kin diadakan oleh negara2 

Dalam pertjakapan de 
wartawan UP, @uirino. menga- 
takan bahwa Pilipma tidak 1 
hati tidak ikut serta dalan kon: 

  

    

   

      

ngadakan perdjandjian perta- 

hanan dengan Amerika Serikat. 

Konperensi ANSUS tidak me- 

rundingkan soal Unie — Pasifik 
kata @uirino. Soal ini akan 
dibitjarakan djika Amerika su- 

punkan semua negara Pasifik 

@uirino meramalkan, akan di- 

adakannja konperensi negara2 

Asia Tenggara lainnja dan un- 
tuk ini ia mengharapkan Ame- 
rika mengambil inisiatip. @uiri- 

djungi Indonesia mengatakan, 
bahwa ia merasa Indonesia kini 

| telah - melepaskan ' impiannja 
tentang skekuatan ketiga” atau 

akan kedudukan netral. 
Djika diperlukan dengan tepat 

dan waktunja reiah tiba, Indo- 
nesia bisa sedia dan sanggup 

mendjadi anggauta Me ERA 
Pasifik. 

Iallerialan »Presiden Soekarno 
kini sudah tidak membitjarakan 
lagi soal kekuatan ketiga dan 
mengakui kewadjibannja  ter- 
hadap PBB. Indonesia . dapat 
ikut serta dalam perdjandjian   

Pakan 

ina pada hari Senen jang lalu, 

konperensi ANZUS di Honolulu 

pertahanan kolektip jg mung- | 

Psi fik untuk melawan Komunisme. 

pertahanan bersama djika poli- 

tik luar negerinja dalam scal2 | 

jang spesifik tetap bebas. Demi- | 
kian @uirino. — Ant. 

“India dan Djepang soal 
penting. 

Lebih landjut Reuter menga- 

takan, bahwa jang akan men- 
djadi soal penting dalam soal | 
konperensi'ANZUS jang dimulai | 
pada hari Senin jang lalu ini, 
adalah apa Djepang dan India 
bersedia ikut serta dalam per- 
djandjian pertahanan Pasifik 
djika diundang. 

Soal lainnja jang mungkin di- 
kemukakan dalam  konperensi 
ini soal baik tidaknja perdjandji 
an tersebut diperluas hingga 
melingkungi negara2 Pasifik jg 
kini dapat dikatakan tidak mem 
bantu untuk memperkuat sistim 
pertahanan Pasifik. 
“India, Indonesia, Birma jang 
Sangat penting bagi strategis 

telah berusaha untuk memperta- 
hankan kenetralannja. Menteri 
LN Amerika Acheson pada hari 
Senen jang lalu telah tiba di 
Honolulu, atas pertanjaan me- 

nerangkan kepada pers, bahwa 
Djepang tidak melihatkan tan- 
da2 hendak ikut serta dalam 
persekutuan Pasifik jang lebih 
besar. — Ant. Rtr. 

  

ngeroodeem DPR. 

Pembatalan itu atas kebera- 
tan2 jang diadjukan oleh sdr 
Tjokrodihardjo dari PPDI dan 

dak dapat menerima peroba- 
han atjara jang telah ditetap- 
kan oleh Panitya Permusjawa- 

semula rapat: kemarin memper- 
soalkan tentang djabatan sek- 

“retaris DPR / DPD, tetapi oleh 
1 Panitya permusjawaratan diu- 

“bah untuk membitjarakan soal 
peraturan2 daerah tentang ta-. 
Tip reklame 2 padjak Kena 
raan. 3 

iKesulitan? jang di- 
1 | hadapi Panitya Ho- 

& .ngeroedeem. 

Setelah Panitya Hongeroe- 
deem bekerdja, maka ternjata 
timbul kesulitan dan keragu — 
raguan jang dihadapi oleh Sdr. 
Moh. Mawardi selaku pelaksa- 
na dari putuisan2 Panitya Ho- 

ngenai soal pemotongan gadji 
pegawai  19h 
kong penderia Hongeroedeem. 

. Djuga dihadapi oleh para 
anggaua Pantiya kesulian dan 
'keragu — raguan mengenai 
“kompetensi. : 

Dalam rapat Panitya Ho- 
ngeroedeem jang. ketiga pa-   ida tanggai 28 rei 1952 jang 
dinadliri djuga oleh anggauta2 

Fachrodin dari Masjumi jg ti- 

ngeroedeem ini, antara lain me- 

uritik  menjo- 

Pa hongeroedeem 
kepada DPRD Jogjakarta 

GETELAH berdebat kira2 satu djam lamanja sidang DPR 
kemarin memutuskan tidak djadi membitjarakan soal? ren 

tjana peraturan tarip reklame daerah dan padjak kendaraan 
tahun 1952, tetapi hanja mande ngarkan laporan? 

ratan DPR. Menurut rentjana | 

|19 

panitya ho- 

DPD dan. Kgtua DPR telah 
diputuskan bahwa  Panitya 
Hongeroedeem dari D.P.R. te- 
tap bersifat legislatief sedang 
pertanggungan djawab terhadap 
“pelaksanaan putusan2 Panitya 
ada pada D.P.D. 

Kalau didalam melaksanakan 
keputusan2 Panitya terdapat 
kesulitan2, maka akan diadakan 
rundingan antara Panitya de- 
ngan DPD. 

Penindjauan  ketem- 
. pat2 perawatan. 

Di Gn. Kidul ditindjau  nood- 
hospitaal Wonosari, para pen- 
derita jang ada diluar asrama 

di Patjarredjo Semanu .dan 
noodhospitaal Karangmodjo. Di 
Wonosori tempat dan perawa- 
tannja sudah  lumajan. Nood- 
hospitaal tsb. sering mendapat 
pemeriksaan dari Dr, Soewito. | 
Para penderita selain mendapat 
pil, djuga disuntik. 

Di Kalurahan Patjarredjo 
(Kap. Semanu) dari penduduk 
jang sebanjak 9 ribu orang, jg 
menderita  penjakit Hongeroe- 
deem ada 210 orang pada per- 
mulaannja. Didalam 4 bulan, 
jg menderita tinggal 88 orang. 
Jang terlandjur meninggal ada | 

orang, Diantara mereka 
jang. sudah sembuh, karena 
kurangnja pemeliharaan, men- 

| gauta 

diadakan dapur umum di Kalu- 
rahan. 

Di Karangmodjo  noodhospi- 
taalnja sumpeg, kurang djalan 
angin. 

Oleh karena keadaan Gu- 
nungkidul pada umumnja ada- 
lah daerah jang “kurang air, 

maka kami perlukan menindjau 
.tuweng” Glatik di Semanu, jg 

pada. musim ' kemarau airnja 
tetap banjak. 

Didaerah Kabupaten Bantul 
telah dibentuk Panitya Honge- 
roedeem jang dikeuai oleh ang- 

D.P.D. bagian 
Panitya ini telah mengumpul- 

| kan uang dari masjarakat dan 
dari pegawai2. Keadaan keua- 
ngan untuk Hongeroedeem ma- 
sih mentjukupi, hanja jang per- 
lu mendapat perhatian ialah 
soal perumahan dan perawatan 
bagi para penderita Mongeroe- 

deem. 

“Di Padjangan ada 2 buah 
asrama, tetapi kalau dibanding 
kan dengan asrama jang ada 

di Wonosari atau Sentolo ada- 

lah kurang baik sama sekali 

Tempat para penderita lelaki 
dan perempuan mendjadi satu. 

Menurut keterangan mereka 

para penderita, selama mereka 

dirawat disitu belum pernah 

disuntik sama sekali. Diantara 

mereka jang  djumlahnja Lk. 

36 orang, ada 7 orang jang pe- 

rutnja sudah besar sekali, 

Menurut keterangan, uang 
sokongan Rp. 25.000,— untuk 

Kabupaten Bantul dibelikan be- 

ras, jang selandjutnja “beras 

tsb. didjual lagi dengan harga 

luar, dan kepada para penderi- 

ta Hongeroedeem akan dibagi- 

| kan beras dengan pertjuma.   djadi sakit lagi. Mereka tidak   mau diasramakan dalam nood- 
11 
sembaca Kebudajas 

US 
KT 

2. (Bersambung hal, 4). 

j $ 
n Indonesia $ 

Son. Patawastoh Genootsehap 
: “1 Vietansehappan'" 

RA Mean an an Kanan 

hospitaal. Djadi oleh Kelurahan | 

Sosial. 

    

- 

Pres. @UIRINO., 

naa jang diimpikan : 
Indonesia masuk Anzus. 

  

UANG LIMARATUSAN 
PALSU. 

Dari pihak jang berwadjib di- 

dapat keterangan, bahwa kini 
terdapat uang kertas palsu dari 
500 rupiah. Tanda2-nja, ialah 
warna Sebelah muka kemerah-: 
merahan, tjetakan gambar sebe- 

lah muka samar2 dan sebaliknja 
huruf ketjil undang2 hukum ba- 
hasa Indonesia dan Belanda se- 
belah belakang tidak sepadan. 
— RD, 

PERUNDINGAN 
DAGANG 

Indonesia - Djerman 

Barat. 
Departemen Perdagangan da- 

ri Kementerian “Luar Negeri 
Djerman Barat di Bonn, mene- 
rangkan, bahwa belum ada ke- 
putusan 'bilamanan delegasi da- 
gang Djerman Barat akan be- 
rangkat ke Djakarta untuk me- 

rundingkan pembaharuan per- 
djandjian-dagang antara kedua 
negeri. Hanja dikatakan, bahwa 
mereka akan berangkat sele- 
kasnja. 

Sebagai telah dikabarkan, pi- 
hak kedutaan besar Djerman 
Barat baru2 ini menerangkan, 
bahwa delegasi Djerman Barat 
itu diharapkan datang dalam 
bulan September jad. — Ant, 

KELUARGA S.M.A. 
SWASTA TERBENTUK 

Keluarga Peladjar SMA Suwas- 
ta pada, tg. 26-7 jl, bertempat 
digedung SMA Suwasta (gedung 
SR Melania di Djl. Kerkhop), 

telah dibentuk pengurus Keluar- 
ga Peladjar SMA Suwasta su- 
sunan pengurus tersebut adalah 
sebagai berikut : 

Ketua dewan sdr2 : Mochtar 
dan wakilnja Djakfar, ketua. ke- 
luarga sdr2: Darmoko, dan wa- 
kilnja Rusdijah, sekretaris sdr. 
Hassan,  ibendahara sdr2 Sudi- 

jati dan Wakilnja Sukiman, sub 
olah-raga sdr2 Darmoko, . wa- 
kilnja Meizar, sub kesenian sdr2 
Djakfar, wakilnja Plansius Ari- 

tonang, sub perlengkapan sdr2 
Meizar, Wakilnja Mochtar, pe- 
lindung sdr2 : Samito (Direk- 
tur), dan Sawardo (Guru), se- 
dang penasehat guru2 : sdr.2 
Affendi, Abd. Gafar dan Toni 
Suprapto, 

  

& 

(nurut pandangan 

  

VI — NOMOR 119 

tjegah perang 
“#fentara Djepang inti dari tentara Pasifik 

K ZUS (Australia, New 
ONPERENSI Pasifik jang diselenggarakan oleh dewan AN- 

Zealand dan Amerika) telah dimulai 

pada Senin pagi jang lalu, di Kanesho pangkalan udara angka- 

tan laut Amerika di Hawai, Seperti diketahui konperensi ini 

dihadliri oleh menteri? LN ke-3 Negara tadi serta pembesarz 
sipil dan militer lainnja dan akan membitjarakan soal? ten- 

tang pertahanan Pasifik. 

Untuk tjegah perang. 

Menteri LN Amerika Serikat ' di sasaran 

Acheson, dalam pembukaannja 

antara lain mengatakan, bahwa 

tudjuan dewan Pasifik jang se- 
dang dibentuk ini, ,mentjegah 

timbulnja” perang. 

Dikatakannja, usaha tadi me- 
rupakan salah satu dari rang- 

kaian tindakan2 untuk memper- 

kuat perdamaian bukan sadja 

didaerah Pasifik tapi djuga di- 
bagian2 dunia lainnja ,,sesuai 

isi piagam PBB”. 
Menurut kejakinannja usaha 

ini akan mendjadi sumber se- 
mangat kerdja sama-antara ne- 

geri2 jang ingin mempertahan- 

kan perdamaian. 

Memang ada 
perang. 

Menteri LN Australia Casey 

mengemukakan diantaranja bhw 

kurang dari 11 tahun jang lalu 

telah petjah perang Pasifik dgn 

dilakukannja serangan oleh Dje- 
pang terhadap pangkalan ar- 

mada Amerika di Pearl Harbour, 
Hawaii. 

Seterusnja ia 
bahwa konperensi pertahanan 
ini ,,sudah barang tentu tidak 
ditudjukan terhadap salah satu 
negara jang tertentu atau untuk 
menghadapi suatu keadaan luar 
biasa” melainkan akan memben- 
tuk suatu persatuan jang per- 
manent untuk mentjegah timbul- 
nja perang dari sudut mana- 
pun djuga. 

Perdjandjian pertahanan Pasi- 
fik ini, menurut Casey tidak me- 

bahaja 

mengatakan, 

netapkan dengan tepat tindakan | 

apa jang akan dilakukan pihak- 

pihak jang terikat dalam 'per- ! 

Gjandjian ini apabila terdjadi se- |: 

| hanja sedjalan sadja, 

“bagai pengganti terhadap pema- 

|kaian pangkalan terbang 
| Amerika, 

| djandji mendjamin 

rangan bersendjata. Bahwa me- 
pemerintah 

Australia memang ada antjaman 

'bahaja, kata Casey, dapat di- 
buktikan dengan kenjataan bah- 

wa negara Barat” menentang 

agressi terang2 Korea dan bhw 

jang berdekatan lainnja”. 

Perlu ada 

pertahanan, 
Menteri LN New Zealand Clif. 

organisasi 

| nja, bahwa Hawaii dulu mendja- 

| tahanan 

| didaerah Pasifik 

pertama dari agressi 
Djepang. Ditandaskannja bahwa 

perlu . sekali 
dibentuk suatu organisasi per 
tahanan berhubung dengan ada- 
nja bahaja Komunis sebagaima- 
na dapat terlihat pada perang 
Korea." 

Sesudah pidato2 tadi dan 
sudah mengaso sebentar, konpe- 

Sex 

| rensi dimulai dengan sidang ter- 
| tutup. Menurut 
| hak jang patut diper tjaja, dalam 

keterangan .pi- 

konperensi ini akan dibitjarakan 
pula soal kemungkinan Djepang 
didalam Pakt Pertahanan Pa- 
sifik. 

s Pertahanan 
Tentang pertahanan 

dapat dikatakannja, menurut 
rentjana2 sekarang ini, Djepang 
diberi hak untuk membina , ,pa- 
sukan2 keamanan nasional” jg 
terdiri dari 120000 orang jang 
akan merupakan inti dari tenta- 

Djepang. 

Djepang 

jra jang akan dibentuk. 
Mereka akan diperlengkapi 

dengan tank2 ringan dan artile- 
ri. Ketika permulaan bulan Juli, 
Amerika mengirim 10 kapal pe- 
rang fregat masing2 1500 ton 

kepada Djepang. 
Disamping itu, 50 angkatan 

perang ringan lainnja. Bertalian 
dengan maksud Amerika untuk 
menarik Djepang kedalam per- 

Pasifik selekas2- -nja 
maka menurut dugaan orang da- 
lam beberapa bulan jang akan 

| datang ini, persetudjuan Ameri- 
ka- -Djepang akan ditindjau kem- 
bali. 

Djandji. Amerika. 
persetudjuan itu 

jaitu se- 
Dewasa ini, 

oleh 
maka Amerika. ber- 

pertahanan 
| Djepang terhadap serangan dari 

| dalam atau luar negeri. 

pasukan2 Kominis giat dinegeri2 ! 
| 

SAchirnja akan dipeladjari dju- 

| ga hubungan dagang dengan ne- 

| geri2 lainnja, terutama antara 
»Djepang dan negeri2 Asia Teng- 

| gara: — 
ton Wedd mengatakan diantara- ! 

Ant. - sep 

  

Peristiwa aa betul2 
selesai 

»Naga Putih" sudah ditiadakan 

K EMARIN MALAM dengan bertempat di Press-room Jogja- 

karta dilangsungkan pertemuan antara pemuda? peladjar 
. Sulawesi dan pemuda? peladjar dari Jogjakarta dengan disak- 
sikan oleh beberapa anggota DPD, pihak Kantor 

“mobilisan Peladjar jang diwakili oleh sdr. 
Urusan De- 

Suwandi, dan pers. 

Maksud pertemuan tersebut jalah untuk mengulangi pernjata- 
,an, bahwa massalah pertikaian Bintaran jang terdjadi antara 
'peladjar?2 Sulawesi dengan peladjar2 Jogjakarta beberapa wak- 
tu ji. kini betul? telah dapat diselesaikan dengan damai Maka 

dengan pernjataan ini dapat diharapkan perhubungan antara 
pemuda2 dari Sulawesi dan Jogjakarta kini baik kembali. 

Sulawesi gelisah. 

Dalam pertemuan itu djuga di. 
beri pendjelasan tentang kege- 
lisahan peladjar2 di Sulawesi 
sendiri jang sedikit 'banjak di- 

sebabkan oleh peristiwa Binta- 
ran itu. Pokok dari kegelisahan 
tersebut boleh dikatakan karena 
mereka kurang. puas terhadap 
keterangan2 jang mereka per- 
oleh dari Jogjakarta, Djuga 
mungkin itu disebabkan kepada 
keterangan salah seorang pela- 
djar kepada ,,Harian Pedoman 
Rakjat” di Sulawesi jang tidak 
begitu benar. Tetapi dalam pada 
itu dapat dituturkan disini, bhw 
mengenai soal itu, pihak "Tppj 
seksi Sulawesi di Jogjakarta tih 
mengadakan kontak dengan Ke- 
pala daerah Sulawesi dengan Ia- 
poran2 dan kawat2 dan sebagai 
hasilnja sdr, Palangkey Ketua 
Asrama Bintaran No. 18 hari ini 
akan berangkat ke Sulawesi, utk 
memberi laporan kepada Kepala 
Daerah Sulawesi dengan mak- 
Sud, supaja keadaan di Sulawesi 
mendjadi reda kembali. a 

Akan disiarkan rami. 
Selain itu dalam pertemuan 

tersebut djuga diadjukan bebe- | ! 
rapa usul jang dimaksudkan, su. 

paja kegelisahan djangan sam- 
pai mendjadi2. Diantara usul? jg 
mungkin dapat dilaksnakan ia- 
lah usul, supaja pernjataan ,,su- 
dah diselesaikan dengan damai" 
itu disiarkan lewat radio RRI 
jang tjaranja dan wudjudnja, 
apakah dengan tjara »pertja- 
kapan2” dis. masih akan ditetap. 
kan. 

Naga Putih tidak ada.     Seperti diketahui, dalam peris- 

tiwa Bintaran itu ada disebut2 
nama ,,Naga Putih”, Perkataan 

ini oleh orang banjak ditjap se- 

bagai suatu orangisasi jang se- 

dikit banjak menimbulkan per- 
tanjaan apa maksud dari orga- 

nisasi itu. Untuk menghilangkan 
salah pengertian dan faham, ma. 

ka dalam rapat kemarin itu oleh 
Seorang peladjar jang berasal 
dari Djawa ditegaskan, bahwa 
nama ,,Naga Putih” itu memang 
dipergunakan oleh peladjar2 dari 
Djawa itu, tetapi bukan sebagai 
sesuatu organisasi jang tetap, 
hanja sadja sebagai pernjataan 
Solideritit dari pemuda2 Djawa 
itu dalam menghadapi peristiwa 
Bintaran. Tetapi karena seka- 
rang peristiwa itu sudah disele- 
Saikan dengan. damai, maka 
Naga Putih sudah ditiadakan. 

Demikianlah kesimpulan dari 
Pn per temuan kemarin itu. 

  

Ld 

« Dua orang penumpang ken- 
daraan jang ikut  djalan dite- 
ngah-tengah barisan pengiring 
mempelai disebuah kota ketjil 
di Jogja barueyini, oleh orangg 
disepandjang . djalan dihormatt 
sebagai mempelai. Padahal, ken 

daraan jang mereka tumpangi 
itu hanja dengan setjara kebes 
tulan termasuk” kedalam bas 
risan tring-iringan itu, dan dua 
orang penumpangnja laki? pes 
rempuan “tu pun baru sadja 
berkenalan, pula dengan setjam 
ra kebetulan, 
u 
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KIRIMAN DARI IPRAHA 
Un: ak AN kopi 

Sebagai pernjataan soi dar - 
teit ter hadap peta ijar2 Indone- 

sia, JUS 'ar Praha  terah mo: 
ngumpulkan 30 buah bukuZ pe- 

fa aa openluht , SUMPAH 
an Dug pe GADJAH MADA" di Aloon2 

mesin tik dan madjallah2 utk Utara | 
dikirimkan kepada PB IPPI di | - & 

Jogjakarta: —. ks. 

Tindakan inj dilakukan, sete- 
Tlah | mendengar. “peladjar2 di 

Nigeria jang beladjar di Djer- 
man Tim, telah mengirimkan 

Bg buku pengetahuan dan bu- 

  

Ulil AKAN BUKA COL- 
LEGE DOKTORAL | 

Pada tanggal 4 Agustus “jl, 
djam 19.00 bertempat di Sekre- 
tariat Senat Mahaguru UII Djl. 
Terban Taman 14, Jogjakarta, 
Dewan Pengurus UII Pusat me- 

rgadakan rapat pleno. 

. bahan makan 
PL KOteh EH 

5 EDAGANG2 sedang dan ketjil, jang djumlahnja di Jogja 

“Na k. 106, dapat menjedia san dau iku dalam peredaran 

e Ak Lk, 2.006 ton Kw antuni ini sebagaian besar ada- 

ih perembesan dari daerah sekitar Jogja. Penduduk Kota pa- 

da monmnja. menggunakan berus giling. 

| 
1 | 

NYTEK menjambut dari H2 Agustus 1952 dari Institit Kebu- | 

dajana Indonesia (LK) Goa Ikatan Pereda Peladjar Indo: | 

| 
|    

    nesia (LP,P, EL) akan mengadak a suata fragment drama setjara 
“ropenlucht” dialun? Utara sebelah muka Sonebudojo, dengan 
mengambil tjeritera ,8UAIPAH GADJAH MADA”. Drama ter- 

sebuk memakai pentain 550 orang putera dan puteri. Dan akan “ 
Rapat tersebut dihadliri oleh 

#5 « ku? lainnja k da IPPT di Jo- : : Djakarta: 
Karena itu penggilingan? di Ketjuani pengumpulan dan baya Sen Be nann aga 1 : dimalai pada pukul 19.00 tempat. Sesudah itu pada pukul 20.00 Cohen Siganga 9 Ag Hanna He 

Jogja dapat bekerdja terus me- persediaan ada djuga usaha | Asisociatiin des. Etdiants Po: diadakan perdjalanan pawai dari Sonobudojo melalui djalan be- Na IT. Fakih Usman, Kar- 

perus, tidak seperti didaerah memperbaiki djenis tanaman, Monas" Ag "Warsawa: jang telan sar Malioboro, “Yugu, Gondolaju, Gondokasuman dan berhenti di TN a Sana 

'hanja. be Kridosono, dengan naik kuda dan para puteri?-nja naik tandu, tosudarmo, dari Solo: Sdr.2 K.H, 

        

Iain, jang diwadjibkan 

menggiling padi dan gabah un- 

'mitsalnja penanaman padi 
ngawan jang pada minggu jang 

mengirimkan 16 buku, 
Sekalipun material bisa di- 

dan pula @ikuti gamelan.   Moh. Adnan dan K. H, Imam 
Gozali, dan ' dari Jogjakarta : 

:tuk keperluan Pemerintahs hat- (lalu dipertundjukkan dalam pem £ anggam tidak sebersiiz. srtinja. 2 en 3 2. 
Gozali, dan, dasi, Jogjakarta 

sil pengumpulan rata2 595. dani | bukaan Balai Pendidikan Masja- | oril pengiriman ini oleh para ! 1 Ka te up an Na Se Dnsueoa Te Unas Musa al 

produksi “pertanian. Ongkos Lrakat Dasa. di Sewon. ngatakan. bahwa baru pertama | TUNTUTAN SBKA KE- 1 K 

.menggilngkan di Jogja £ Rp. 

K—., Sering djuga menggiling Ptani menghadapi hama jang ber- 

Hanja di- beberapa tempat Pa 
peladjar Indonesia di Praha, 

anggap sebagai suatu langkah 

cti 
"kah Ini diad 

dapi katul tidak kembali pada 

“persatuan. Meskipun: djumlah 

“ngangkutan tidak akan mengu- 

“Surabaja jang berusaha mema- 

  

“kal tidak membawa keuntang- 

  

kan' tidak memakai ongkos, te- rupa ulat sebesar # I5' Cm. jang 

solidariteit gkearah usaha mem- | 
pererat kerdja.sama. Demikian 
me LANAN di“Praha. : 

tsb d'atas diseluruh Indonesia. 
Pertjobaan ini mempuniai mak- 
sud mentjari objectiviteit dari 

an drama seperti | 
"PADA PEMERINTAH 

Mengenai korban ketjela- 

kaan di Malangbong. 

' Mahfuld, Malikus Suparto, dan 
H, Abdul, Hamid B.K.N. 

Rapat tersebut dibawah pim- 

pinan Ketua Dewan Pengurus 

di namakan ingser. kesenian Nasional. Jang mana UH K. H. R. Fathurrahman 

jane. punga Denah, KN una Penjelidikan mengenai hama TN aan | dapat memenuhi isi dan getaran | Dengan adanja ketjelakaan Kafrawi, dan mengambil putu- 

rapa katul ini rata? 129, ba : Ti 1 jiwa di 5 asjarakat In- ' kereta-api antara trajek Ma- (1. mengusahakan segera 
ap B1 ihi sedang “dilakukan. Diharap- KAPAL DJEMAAH djiwa diseluruh masjarakat In p k raje & san a g & 

petjah kulit, dan, 10x bagi wu- 

luh, Harga katul & Rp. 0,65. 

Pengusaha penggilingan? di 
Jogja tidak (belum) mempunjai 

penggilingan belum “mentjikupi 
untuk menampung seluruh ke- 

waktu dalam menjelesaikan 'pe- 

kerdjaan, artinja untuk meng- 

gilingkan orang Pane menung: penjelenggara: Agus Bana sebagai pahlawan. — Ant. i riali ti 5 rik tsb jang diadakan dikelura- 

ing lam ari. KIA: tehrni suara: RE $ : £ - 

aa t aa ang mendjadi Masih banjak buku2 peladjaran ja ng ala Kabu Bean Tabs! pi TAP Tn - an 10 

m3 Bea da Tan : P mesti diperiksa hmary (KI) dan “Muljanti RUSLI AMRAN LULUS | K ITA ingin melihat hidup manusia ini sebagai keluarga, ber- barkan, bahwa dalam perundi- 

an Manna Pn hanju F (IPP), panggung: Gunarta : | dasarkan hidup berdjemaah dengan keragaman antara se- ngan “membitjarakan maksud , 

rangi keuntungan “jang tidak 

besar itu. Katul sebetulnja me- 
rupakan bahan jang tidak ketjil 

Ditempat lain, mitsalnja Dja- 
wa-Timur bahan ini mendjadi 
perdagangan jang agak ramai. 
Terbukti adanja pedagang dari 

sukkan bahan itu dipasar (per- 
edaran) di Jogjakarta.  Usaha?Z 
ini belum sebegitu mendapat 

tjara 
Oleh petani dikiri-kirakan bahwa 
timbulnja hama ini, disebabkan 
tidak teraturnja waktu pena- 
naman. Telah dibuktikan, bahwa 

kun setjepat mungkin didapat 
untuk memberantasnja. | 

. TIBA DI DJEDA 
Wartawan ,K.R.”. mengawat 

kan dari Djedda, bahwa kapal 
hadji ,/Talisse” tgl. 3 Agustus 
jang lalu, telah tiba di Djedda 
dengan selamat.   

  

buku2 Ex 

sjarat semestinja. 

Seperti pernah kita umumkan, 

sbuku sedjarah” itu sangat me- 

masukkannja hasutan2 politik 
daiam peladjaran sekolah: SMP 
Katholik jang sebenarnja dila- 
rang mentjampur adukkan sis- 
tim peladjaran sekolah? dengan 
politik terutama Politik jg me- 
musuhi sesuatu aliran atau ne- 
gara? sanabat RL. & 

Untuk diketahui, disini perlu 
kita kutibkan sebagian'isi jang 

Oriente Lux 

NGGAUTA Seksi PPK dari DPR —Sabilal Rasjad (PNI)— | 

pelihara” oleh Chiang Kai Shek 

Kai"Shek mendjadi 

raya. 

Demikianlah maka oleh Sa- 
bilal Rasjad selandjutnja dite- 
rangkan bahwa pada waktu ini 
memang masih banjak buku? jg 
bertentangan dengan sistim dan 
ketentuan? peladjaran jang ma- 
sih. dipakai setjara 'menjolok 
mata diberbagai sekolahan di 

kaja 

kan Ssubjectiviteitnja 
donesia” Dengan tidak melupa- 

jang her- 

guna bagi rochaniah dan djas- 
maniah untuk bangsa Indonesia 
chususnja, dan Manusia umum- 

nja. Dari 
kutan mengatakan, bahwa beaja 

| tersebut: 
| “KetuarA. Herdjani (I.K.I. dan 
LP.P.L 1 penuhs: Metta (LK):   

Tiongkok jang “dahulunja ',di- | 

| (EKI) regier Suharno (ILK...) 

  

|2 WANITA INDONESIA 
. KE INGGERIS 

4 pagi dari lapangan terbang 

Kemajoran, akan berangkat ke 
London Nj. D. Bunakim “dan Nj. 
Sutjipto, kedua2-nja dari Dja- | 
watan Pendidikan “ Masjarakat 
Pusat Bagian Kepanduan. Ke-' 
pergian mereka, ialah untuk | 
mempeladjari soal2 Kepanduan | 
Puterj dinegeri Inggeris. — Ant. 

fihak jang bersang- | 

langbong - Warungbandrek ' tgl. 

26 Djuli jang lalu sebagai aki- 
bat serangan gerombolan ber- 

sendjata Darul Islam, jang me- 
njebabkan  djatuhnja korban? 

: dapat seorang masinis kereta 

dari masinis tersebut dipikul 
sepenuhnja oleh Pemerintah dan 
kepadanja diberi penghormatan 

  

UNIVERSITET PRAHA 

  guruan Tinggi di Praha baru2 
"ini. Ia telah menamatkan pela- 
djaran pada fakultit politik dan 

sosial. : 

| Indonesia dengan menumpang 
kapal ,,Willem Ruys” jang ber- 

tolak dari Nederland pada tgl. 
31 Juli jang lalu. 

: #Bersama dia, telah lulus 8 pe- 
ladjar luar negeri lainnja dari 
Iran, Canada, Nigeria dan Ing- 
geris Demikian ,,Antara” 

raha | Praha. 2   
ari 

3 A 

jang tiwas dan diantaranja ter- 

bisa memuat Lk. 70.000 orang. 

  
Stadion Olympiade di Helsinki dilihat dari luar. Sean ini 

  

Moh. Natsir : : 

Apakah kerdja-giat itu koloniaal dan 

gala golongan, dan bukan sebagai orang 

memberi pemandangan dari satu 
aspek tentang konsepsi jang di- 
kehendaki Masjumi. Dapat di- 
kabarkan, bahwa rapat itu men- 
dapat perhatian besar sekali da- 
rj anggota2 partai tersebut dan 
orang2 terkemuka. 5   Selandjutnja Natsir memperi- 

ngatkan, bahwa kaum Muslimin 
tidak boleh menepuk dada, ka- 

jang berpegangan ke- 

itu masih hidup dalam alam hidup hutan, kita tidak mau kem- 
bali ,/jungie life” demikian, karena itu berarti kemunduran, Wa- 
laupun nama? muluk digunakan untuk maksud begitu”. 

hak milik itu 
Demikian Natsir. 

harta dan tidak 

halal. 

»Djangan tjari ,,kam- 

bing hitam” sadja”. 

Berhubung dengan keadaan jg 
penuh ketakutgn dan kekatjau- 
an di Djawa Barat ini, Ndtsir 
menjatakan, bahwa orang Islam 
jang sadar akan fardhu kifajah 

hasilnja pembelian tanah untuk 
pendirian gedung UII: membui- 
ka College Doktoral TI hagi Fa- 

cultit Hukum dan membentuk 

beberapa Seksi : Seksi gedung2, 
Seksi Keuangan dll. 

perluan, Akan tetapi ada” bebe: Ka ini tidak Th ma Tah Tanggal 1 jang lampau kapal |untuk kepentingan tsb diatas |api jang meninggal dunia dan | Sh Wk.2 RAKJAT BITJA- 

panas (tan erin ang lebih Rp. $000-—. Seba- | seorang” remr ian A2 

Se ma nana Ta Se do mn | aan Donpurno” mena sora Dja ngan tjari kambing | BAN ENNAh 
2 uenar aja” aepani Aa Papan djumlah Rp. 6100.— dipikul 'oleh Buruh Kereta Api, telah menga- | ” MENDIRIKAN PABERIK 

NI: SENJA PA AAN Tata Seksi PPI Pp H2 li di ki Panitia 17 Agustus. Adapun pa- djukan tuntutan kepada Peme- | : ' 
 njai langganan berlebih2an, Si art emen menje : ' ra paditia dari fragment drama | rintah, supaja biaja penguburan | it mm di | Menjambung berita tentang 

| hingga tidak dapat memenuh! 2 | Itd sd ja | pembitjaraan sekitar pendirian 
paberik. gula Gondang Lipuro 

kembali oleh pengusaha pabe- 

membawa untung tipis, akan te- 'atas pertanjaan menerangkan bahwa Seksi PPK memang | dan pimpinan keseluruhnja dipe- pada paham ,,the survival of the fittist”, jaitu adu tenaga dan Ne ta sepadan Papa T 

tapi kerugian djuga sangat Mmi-| tejah menerima gegevens tentang buku sedjarah” Ex Oriente” gang SRI MURTOMO 'iLK.I.). | Rush Amran adalah peladjar | siapa kuat, dialah jang menang, bukan djuga menghendaki per- Na Lan Sama ap 

nimum. Djadi diusahakan seda- Luxe (Fadjar Menjingsing dari Timur) jang Kini dipakai oleh 6 | Indonesia pertama. jang lulus | tentangan golongan? orang jang hendak membawa kedjajaan aa Na Ma Tn andron Padg 

|pat mungkin, agar ongkos pe- | sekolah? SMP Katholik dan sangat bertentangan dengan sjarat- | dan dapat 'idjazah “dari Per- | sebagai hasil dari kekuatansmembinasakan- orang -Iain, orang | Kelurahan p 
gang dan satu kelurahan dari 

kapanewon  “Pandak. Dalam 

membitjarakan rentjana pendi- 
rian kembali paberik tadi hadir 

1 3 5 a 1 a12 | Demiki ingatan Moh. kemanftaat: asjarakat. mela- ' pula selain wakil dari kabupa- 
wa (mutar balikkan keadaan sedja- | dengan Kuomintang-nja sehing Untuk peladjari soa 1 : Ba : emikian peringatan . . kemanfaatan masjarakat, mela : 

Ha AKN Tangan Indo rah Tiongkok Baru (RRT) dan | ga Rakjat Tiongkok mendjadi kepanduan. | “Ia telah nan Bana Natsir kepada rapat umum Ma- | inkan untuk menindas sesama | ten Bantul djuga dari Djawa- 

. butuhkan bahan? makan. dengan sendirinja ini berarti di- | korban, sedang kliek Chiang Pada tanggal 11-8-52 pukul | ha dan bermaksud kembali ke | sjumi. di Bandung, ketika ia | manusia, maku menurut Islam, | tan Agraria Pem. Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, sedang pihak 

pengusaha paberik Gondang Li- 

puro waktu itu tidak hadir. Me- 

nurut keterangan pihak pengu- 

saha paberik tsb. tidak menger- 

ti adanja pertemuan tadi. 
Verslag selengkapnja tentaiig 

peremuan dan interview de- 

ngan pengusaha  paberik Gon- 

dang Lipuro akan menjusul. 

hasil karena harga tidak tjo- | terdapat dalam buku .sedjarah”” Indonesia, “bahkan masih: ada rena djumlah penduduk Indone- | itu tidak akan -bersikap masa 5 
tjok artinja ditarabah dengan | Ex Oriente Luxe jang dipakai djuga kelandjutan kontrak? se- sia 9074 terdiri atas orang Is- | pogoh sadja, “dan. membiarkan UDJIAN GURU AGA 

ongkos angkutan dsb. sama ses | disekolah2 SMP Katholik itu al kolahan jang dahulu ditelorkan (Jam, ,Itu bukan usaha kita, tapi MA DIMULAI | OKT. 

an. Ini disebabKan karena bahan 
ini belum mendjadi suatu kebu- 
tuhan atau belum masuk dalam: 
bahan pokok! Kalau dibanding- 

BOP Senstiia can Seperti pada tahun 
1911 Yuan Shih-Kai berehianat 
terhadap revolusi "Nasional de- 
ngan mengakibatkan perpetjah- 
an dalam negara, demikian pu-   kan dengan gaplek, seharusnja 

(logiesnja) “dapat mengisikan 

kekurangan akan'bahan "makan. 

Telah dibitjarakan 2 factor 

untuk membikin stabielnja har- 

mimpin tentara “merah 
ulung. mengchianati 2) bang: 
sanja "sendiri Aa : 

Itu hanja sebagian jang kita 
kutib Gari buku ,sedjarah" jang 

la Mao Tse Tung (? Red.) pe- | 
jang | 

oleh pemerintahan kolonial Be- 
landa jang sudah ' tentu berten- 
tangan dgn azas2 demokrasi da- 
ri Republik Indonesia Merdeka. 

Oleh karena itu maka menu- 
rut Sabilal Rasjad, Seksi PPK 

dari Parlemen “akan terus' me- 
n jelaiki “Soni2 diatas dah Kala 
sudah mendapat bukti2 maka 
buku2 seperti Ex Oriente Lux 
itu “harus distop “dari pemakai- 

  | warisan nenek-mojang jg telah 
mentjutjurkan keringatnja dan 
darahnja. Djumlah itu baru ada- 
artinja kalau orang2 itu semua 
sadar akan tanggung djawabnja 
sebagai orang Islam dalam su- 
sunan masjarakat Islam”. 

Dalam hubungan ini: Natsir 
menundjukkan bahwa Islam 
membawa kepada ,,fardhu kita- 
jan", jg merupakan concretisa- 

'serahi 

alat2 negara, jang toch telah di- 
tugas untuk mendjaga 

keamanan, bekerdja sendiri. 

Kalau kereta api digulingkan, 
kampung2 dibakar, “kita tidak 
boleh bersikap dingin sadja. Ki- 
ta semua berwadjib membantu 

enjelesaikan gisonl keamanan, 
rena “djumlah “orang2 dari 

alat2 negara tidak akan tjukup 
mendjaga tiap rumah penduduk. 

  

      

Pada tanggal 27 Oktober jad, 

Kantor Urusan Agama Bg. Pen- 
didikan Daerah Istimewa Jogja- 
Karta akan mengadakan udjian 
Guru Agama untuk Sekolah 

Rakjat jang. kedua, bertempat 
dikota Jogjakartaf 

Sjarat2 untuk dapat diterima 
sebagai tjalon jang diperholeh- 

PE Di 3 Kantata bara : , kan menempuh udjian tersebut : 
ga, jalah : bikin per- memutar-balikkan keadaan se- | annja. 2 | 1 Ta Na NN keban Naa Naa ma Beridjazah Ser daan 
N Pa untuk membikin Pp Sa Ta Sp Pengharapan kita bukan “Tain | kat jang bernegara. Dosa bagi tiari kambing hitam” sadja jg nja Madrasah Sanawijah atau 

2 Tina daerah lain ung Kan lebing naa ana (fialah tindakan jang seadil2nja orang Islam, kalau ia tidak me- Cipersalahkan tidak bisa menga- jang dapat dipersamakan dgn 

? Ne bromiasik masukan, ! menghi : “RRT jang telah. tg dan jg correct dari pihak Pe- lakukan kewadjibannja itu utk |tasi keadaan tidak aman itu | itu jang mempunjai pengetahuan tuk membantu pe »: ghina jang 'merintah,- supaja buku? demi- turut serta menjelamatkan se-| Dan kambing hitam itu ialah | umum serendah-rendahnja sama 
dan achirhja perlu djuga 

“mendapatkan bahan itu dari Ju- 

ar negeri, karena pada hakekat- 

“nja negara “kita belum dapat 

menutup kebutuhannja. Import. 

ini dapat diserahkan pada pe- 

dagang iuar Jogja, untuk tidak 

mengurangi modal ini dari Jogja 

akuj "oleh RI dan dengan sen 
Girinja mendjadi sahabat R.I. 

dan tidak boleh dihina, alfhans 

samasekali- 
jang terdapat sepandjang revo- 
lusi Rakjat Tiongkok jang telah 

  

djika hinaan? itu bertentangan 
dengan  kenjataan2 

berhasil menggulingkan kekua-- 

kian dilarang seperti tindakan 
jang pernah dilakukan terhadap 
sekolah2 Tionghoa baru2 mi. 
walaupun  pembeslahan buku2 
sekolah Tionghoa itu belum ten- 
tu dapat dibenarkan, sebab djus- 
tru buku2 sekolah Tionghoa itu 
isinja berdasarkan realiteit di 

    

Kebakaran hebat pada kebun 

perti telah dikabarkan,   

  

tebu kepunjaan P, G. Tjalama- 

du, jang terdjadi pada hari Ming gu 701. pada djam 2 siang. Se- 
kebun tersebut letaknja didekat pabe- 

| 
| 

| sama-manusianja. Kemiskinan 
jitu dekat sekali kepada keku- 
furan. Djadi selama ada fakir- 

miskin kita berdosa membiar- 
kannja, dosa kalau tidak ikut 

| mengangkatnja. Hak milik be- 
(rang harta barulah ada manfa- 
Pan dalam sociale functienja.   Pemerintah. Dengan demikian 

maka tiap Pemerintah pun akan 
djatuh karena keadaan tidak 
aman sadja. 

Natsir mengandjurkan supaja 
orang sebisa2 ikut menolong utk 
menjelesaikan keamanan, 
serentak dan tenaga bersatu 

dgn , 

    

  

  

Gengan mereka jang beridjazah 
Sekolah Rakjat atau beridjazah 
Sekolah -Normaal atau jang se- 
tingkat dengan itu jang mem- 
punjai pengetahuan agama 
tjukup untuk memberi pendidi- 

kan agama disekolah2 rendah 

dan sanggup ditempatkan dima-     jang diperlukan untuk pengum- | saan Imperialisme diatas bumi | RRT dewasa ini. — (HR). rik Rasamadu ( Surakarta). — (Foto : Ten Kalau tidak digunakan untuk | Itulah fardhu kifajah. — Ant. |na sadja dalam lingkungan Dae- 
ulan didalam negeri. LL PENA TEA PENTAS NEMBNMEA Tiae NS lh “- 1 MPTA Naa Na aw” rah Istimewa Jogjakarta. p rak LE aa aa -— m— Pan SA iba sj 
Dibeberapa tempat telah dia- : : : 5 4 aa : 

dakan-persiapan Koperasi Lum- SURAKARTA “3 ak oleh La Sosial dna kita, sdr. Sudarno $ Ketua tip. Musmin, hukuman 6 tahun pu- 50”, KORTING UNTUK 
E 1 dn Ini telah meme 2 jawatan Kesehatan Balaikota P.M.I. menerangkan, bahwa | tusan Purwakarta. p 

Tn Sjarak Shabu kre- D.P.D. 'ADAKAN PN AN ato obat-obatan tersebut sebahagi- Selandjutnja pada keesokan ANDU aa K.A. 

, N ya tersebut kan dipelihg- Sa an besar adalah berupa vitami- |(harinja (1-8-'52), terdapat Berhubung derfgan tersiarnja 
dit dari Den Maan PENINDJAUAN ra dalam. Rumah Perawatan | wan Rp. 86.267,—, rumah2 pe- | dalam keadaan hygienis dan se | nen seperti milk - emulsior, mul- Daan lagi, seorang ban kabar sale ta pan bariah kortile 
berlaku untuk 5 tahun Untuk lebih melantjarkan | Baji itu'hingga bemmur 4 ta- | motongan Rp. 15.968,50, padjak | djahtera. Daerah2 jang men- | tivitaminen, vitamine BI dan | 
nja agar dalam lima tahun itu 

uang dapat dikembalikan “kepa- 

da pemerintah zonder member- 

hentikan usaha koperasi2 'itu 

“dan uang jang berangsur2 kem- 

bali dapat digunakan oleh kepe- 

rasi lain jang menusul berdiri. 

Djadi bahan makan jang dihat- 

siikan ditempat2 itu. sedapat 

mungkin ina mendjadi perse- 

usaha2 ' pembangunan dalam 
Kota Besar Surakarta, dalam 
sebuah sidangnja achir2 ini De- 
wan Pemerintah Daerah Kota 
Besar Surakarta telah memu- 
tuskan untuk tiap minggu sekali 
mengadakan “penindjauan ber- 
sama kedaerah-daerah jang per- 
lu mendapat perhatian peme- 

hun, dan kemudian diserahkan 

mardi Joga, untuk dipelihara 
lebih landjut. — Ant. : 

"TAMAN RONGGO- 
WARSITO!" 

Taman Djurug, suatu tempat 

kepada Rumah Perawatan Pa- ' 
'kendaraan Rp. 21795,—, padjak 
speda Rp. 3.816,— padjak an- 

djing Rp. 315,— padjak kera- 
maian Rp. 27.161,02, pemandian 
di Muntjul Rp: 2.997, ——, abonne- 
ment Bus Ambarawa Rp. 1l. 
107,50,— stasiun bus Ambarawa 
Rp. 410,60,— 'sewa2 tanah Rp. 
180, —dan penebusan andjing 

djadi korban akibat perdjoang- 

an kemerdekaan maupun ke- 
katjauan dalam hal ini akan di 
dahulukan, : f 

Ekonomi :. memperbaiki ke- 
dudukan petani dalam hal ex- 

port hasil bumi (tembakau dil) 
dan mengusahakan adanja sis- 

teem. penghasilan tanah, supaja 

lain2 dan akan dibagikan dgn 
tiada memungut beaja kepada 
para penderita jang perlu dito- 
long. Pelaksanaan “dari pada 
rentjana ini aKan didjalankan 

dengan membentuk pos2 P.M.I. 

setjara mobil dalam waktu sing- 
kat di desa2 Bedjen, Ngalihan, 

ran, 

Duren, Kemuning dan Selosa- ' 

Napi, hukuman 4 tahun 8 bulan 

putusan Makasar. - 

Lebih djauh diwartakan, bhw 
seorang pelarian dari bui Per- 
misan Sarodji bin Utom ,telah 

tertangkap kembali didaerah 
Tjiawi Majanghong (Djawa Ba- 

Yat: 3 (Kor). 

KEGIATAN DLM LA- 

| 507. bagi para pandu jang naik 

kereta-api oleh pihak D.K.A. di- 

njatakan, , bahwa untuk meng- 
| hindari kesalah pahaman kor- 

| ting itu diberikan kepada tiap 
| kepanduan jang tergabung da- 
lam  Ipindo, dan kepada setiap 

| anggauta pandu, komisaris, pim- 

| pinan kepanduan anggauta Pe- 
| ngurus Besar dsb. dari perkum- 
| rintah, terutama ketempat2 dan | jang terletak ditepi Bengawan | Rp. 2,50. — (Kor.). Ga: ak : brang jang dilajani oleh ang- 1 : 

pat mentjukupi Kebutuhan ng g Jani 8 pulan kepanduan tsb. jang be- 

Pe an Ken en ne Kn De kenapa masjarakat. Mengadakan pere | #RN'42 M-TC, dengan bergil: | PANG, PENDIDIKAN | pergtan seorang disi maupunsto , , jang se- K 
ia 

      
baikan2 pengairan, 

  
  

        

    

» 4 pe 1 aa ngan ro jar i 

tidak “ditambah “noah bca ang- Dalam penindjauan2 bersama | djak djaman Djepang tidak ter- rakjat  ditanah2 hain Kon Sepak bat Atas 'usaha ' Muhammadijah TAN ita Manan pa ka 
kutan dan keuntungan beberapa itu dimaksudkan pula, agar | pelihara keadaannja, oleh peme- PANENAN PADI BM aan berhenti Tingkatan pertumbuhan. bjg. pengadjaran kini sedang | njerahlfan surat dari Komisaris 

tangan. Djika persediaan modal | soal2 jang sering sukar disele- | rintah Kota Besar Surakarta GAGAL kan lumbung2 dalam bentuk Mengenai organisasi PMI. di | Sigiatkan usaha membangun Se- | Besar Nasional” Tpindo kepada 
tjukup, dan organisasi berdjalan | saikan dengan djalan surat-Mme- ,akan segera dibangun kembali. , organisasi jang sama, memper | Temanggung, didjelaskan bahwa dung2 untuk S.M.I., dengan ren- | kepala Setasiun, Korting. tsb 

$ praktis, maka beberapa systeem | njurat diantara djawatan jang | Kepada Taman tersebut akan di. | 504 Panen padi jang kedua | eiki urusan2 kredit? dan meng | keadaannja kini sedang diba- | Wana biaja Rp. 200.000, dan Se- | herjaku dari bea penumpang me- 
jang merugikan rakjat, misalnja | satu dengan jang lain, dapat di- | beri nama ,,Taman Ronggowar- | dalam tahun ini didaerah Ken- | epuskan beban “desa (dessa- | ngun dan baru dalam taraf per- kolah,. Dinijah ' Muhammadijah | nurut tarip2 jang berlaku. 
ngidjo, dapat terberantas. “ selesaikan dengan tjara penin- | sito”, untuk menghormat almar- | dal telah gagal, disebahkan mMe- | dicnsten) dengan tidak menja- | tumbuhan. Djumlah anggauta- dengan biaja Rp. 10.000. Permu- : | 

Aan aa djawan itu. hum R. Ngabei Ronggowarsito, | radja- lelanja hama mentek be- | lehi peraturan? jang ada. Se: | tanja k.l. ada 300 orang dianta- Iwan pekerdjaan . pembangunan UNTUK KORB 
" Pena 2 Penindjauan sematjam itu te- seorang pudjangga jang terma- | Iik, babi hutan,-kera dan lain- | jandjutnja telah deprogramkan | ranja untuk bagian Mobil Trans- | Ni telah sedjak beberapa lama LX AN KE- 

Tentu pada permulaannja ba- | jah diidakan untuk pertama ka- | shur dari Surakarta. Sedapat | lainnja. pula untuk memperbanjak ke- | port Colonne 45 di Temanggung | Simulai, B AKA R AN 
njak rintangan akan dilafui an: | jinja dalam minggu ini, dan | mungkin Taman Ronggowarsito | “Jang berwadjib telah me- ing — pertjontohan/pertjobaan, | dan Kedu serta dibawah pimp- |  Djuga perlu diketahui, bahwa AKAN: 
taranja mengenai modal karena | akan- diteruskan dalam minggu | tersebut akan diresmikan pada ngambil tindakan  seperlunja | menggiatkan usaha2 tambahan | nan sdr. S. Prawirosumarto. | sedjak bulan Djuni jang lalu di- ' Tanggal 5 Agustus 1952 

masih tergantung (pada ' fihak seterusnji. 1 Ant. : peringatan Hari Kemerdekaan | dan kekurangan persediaan | (nevenbedrijven) dari kaum ! Tentang Palang Merah Pemuda | daerah Kab. Tjilatjap telah dpt Len Ana 

: lain, jalah Pemerintah Posat dan tanggal 17 Agustus j.a.d. (makanan penduduk, telah dapat | tani, dan disamping itu memper | (P.M.P.) djuga sudah ada, teta- | didirikan Sekolah2 Rakjat Islam |“ aa "Harapan", 
terutama organisasishefam “da: RUMAH "PERAWATAN || Disamping itu akan dibangun | ditutup dengan hasil polowidIO. | hanjak kader2 tani, memperba- | pi usahanja masih belum tam- | diaritaranja 3 buah dikota, 11 ugukidul 36, Dk. Ta 800, 

pat diharapkan sekaligus ber: 13 BA Jl dan diperbaiki pula Taman Tis- | “Daerah Kendal, terhitung sa- | yi hubungan /pengangkutan ke- |'pak dengan njata. buah diketjamatan Nusawungu | 2. »Perbara”, 

— djalan lantjar. tonadi, terletak disebelah Uta- | lah satu daerah sawahan di Ka- | jain daerah guna, melantjarkan |» semua ape nisa pm! Ian sebuah lagi di Sampang Tugukidui 26, Dk. 500,— 

Jang telah mentjukupi sjarat2 Oleh /Pemerintah Kota Besar ra Kota Solo, dimana akan di- | residenan ' Semarang, dengan djalannja' per konon AK ory. kaan Ba Pa na, 2 (ketjamstah ME 8), se dang | 8 Ibu Siti sarian. gn. : 

Mojudat Surakarta tidak lama lagi akan | dirikan pula sebuah Taman Ba- | luas sawah. 28.000 HA, jang se- (Er, In. untuk sementara murid?nja ter- tahanan 1 
antaranja Kapanewon J , di buk b hR hp tja “Um £ 1: “iap tahun dalam panen padi jg nja di daerah sebelah Utara kea- yarsa Il, Dk. 3 100, — 

telah diberi Sean aa tju: na Bai Tn aa Pa jaan Be Ant. Pe eta Da gan asa TEMANGGUNG daannja masih non-actief. Atas diri Pt Idan N. 4. Toko Roti . 

kup untuk menapung bahan ma- 3g Ta 1 2 Nya : Nan marak san bantuan penuh “dari Djawatan Kemadjuan jang lain ialah di »Djakarta”, 
La jang terdapat di €mpat ita. Ara Ka an diting- SEMARANG - "ea aa panen jang “pertama. Rp. 2456384 UTK. BA- seakan aon ANA dada. | lapangan pemberantasan Buta - Nana £ 2 Sana 

Sebagai tanggungan Kefjuali galkan oleh, orang tuanja. "PENDAPATAN ! KABU HAJA KELAPARAN kan pos2 P.P.P.K. di tiap2 Assis- | Huruf jang hingga kini diselu- | 5 Sjamsiddin 

kepertjajaan “ dari /Pemerintah Rumah Perawatan Baji terse- £ M AGEL ANG | tenan dan di tempat2 jang pen- | ruh daerah Kabupaten sudah Gada 1? Dk 25 

f Kabupaten dan Djawatan Kope- Japane oanikan Mag Lap PATEN: SEMARANG | Usabad, PIAE Tekang. ting sepeti bingit Wan Krang- , dapat 306 buah tempat pen- pe toe ai B,— 

: auta2 penguru $ an, karena & : ap: i 23 30 | didikan tersebut, dengan djum- aa | rasi, Dan, Se Pan IL achir ini Menjale bekali mega 40 Selama pertengahan 1 th. “MODEL SAWAH DI. gung mendapat perhatian, | gan. — (Kor) ae bo Oren "Dani Djumlah Rp. 1925, 

7 njai harta kekajaan betrupa ta- ditir galkan oleh orang tuarnja 1952. : $ 85. TEMPAT. Oleh Palang Merah Indonesia TJIL ATJ AR djumlah penduduk kabupaten Siapa menjusul ? Naa 

| nah dan rumah, dipitggir2 djalan jang kemudi- Menurut daftar pemasukars| Ubah Daraa Dera tjabang Temanggung telah di- | mom sebanjak 610.934 djiwa itu jang : ta 

5 D Kh hal aan diketemukan polisi dan di- | uarg dari berbagai” sumber ' Pi Rakjat K siti (keluarkan sebuah pengumuman | PELASI AN DAN TANG. | sudah dapat membatja tertjatai 

: Bagi Daerah jang belum ada | pawa kerumah sakit, atan baji2 | perghasilan di Kabupaten Se- | Peran PA 2 pena hingga sampai achir bu- t .Sebanjak 201,887 orang. Disam- Pen Th 
g badan (koperasi) modal itu dil jang karena sakit dipelihara di- | rang, selama enam bulan jang | DI. SAMPING mengadakan " jan Djuli telah diterima bantuan KAF AN NUSA- ping itu, usaha Pendidikan Ma- Tontonan malam im 
5. pertanggung - djawahkan pada runiah2 sakit tetapi “kemudian pertama dari tahun 1952 jhi tek: «pertiobaan2 “ membuat modek| jsokongan untuk bahaja kelapa- KAMBANGAN |sjarakat kabupaten, mengenai | INDRA: ,,In The Good Old Suni- 

Pemerintah Kabupaten, “Seperti ditinggalkan oleh orang” Ta | njata, bahwa  djiralah “uang. desa : Dewan ' Perekonoynitan | ran di Assistenan Tjandiroto . (KPU. tak mau Ketinggulan. mer Time”, van Johnson- 
Gunungkidul telah mendapat se- | dengar tiada meninggalkan ala-| masuk ada' Rp. 5169105 lebih | Rakjat Daerah Kedu dalam usa | sebunjak Rp: 24563,84 jang ter- Diperoleh berita, bahwa pada Jakni bahwa — sedjak bulan Judy Garland. 

djumlah Rp. 50.000,—. matnja. Menurut — keterangan, | besar daripada pendapatan se- | hanja melaksanakan kemakmi | diri dari | penerimaan Markas | tanggal 31-7 jang baru lalu | Djuni jang lalu dalam kab. Tji- , SOBOHARSONO: Blak Jack”, 
| Persediaan oleh lumbung ko- baji2 sematjam itu jang Kim'| lama 6: bulan jang ke- IT dari h ran rakjat kini sedang imenga- | Besar PMI. Djakarta berupa | sekira djam 11,45 dari byi Ka- | latjap telah terdapat 14 tempat George Sanders, Herbert 
- perasi ini tidak hanja ' berrupa | dipelihara dirumah2 sakit ada | tahun 1951: Djunilah pendapa- “dakan persiapan2 kearah petri- | obat-obatan 11 peti seharga Rp. |rangtengah (N.K.) telah me-| kursus dengan djumlah murid Marshall, 

& padi tapi djuga bahan makan | 25 orang,-hal mana sering me: | tan untuk periode jang Pan Ibuatan model desa jang tuntuk. | 1151425 dari P.M.I. tjabang |larikan diri 2 orang hukuman | sebanjak 544 orang dengan 69 | SENI SONO: ,,La Couronne De 

pokok lainnja seperti gaplek dari: nimbulkan keruwetan2 pada Fi-| pertama itu besarnja ada R p. sementara, Waktu Akan Iieng- | Magelang berupa barang pakai- | masing2. bernama Akin bin | tenaga pengadjar. Fer”, Film Italia. 

djagung. Ini perlu, Karena "di | mah2 sakit tersebut, karend me- | 292:031,77 dibanding dengan | ambil tempat di 85 ketjamatan | un 36 potong tidak tertjatat | Ambip, hukum 5 tahun putus- Dari seluruh daerah Kabupa- | REX: , Here Come The Wawes", 
beberapa tempat'di daerah Wo- | nurut peraturan mereka itu jg pendapatan untuk masa TENg | seluruh Kedu. harganja dan uang sebesar Rp. |an Krawang:. Soli bin Wirja, | ten, jang hingga terpaksa be- Bing Crosby, Betty Hutton. 

nosari-Bantul dan “Kulonprogo | telah sembuh dari sakitnja, tis tersebut kedua sebesar Rp. 2 Suatu werkpr ogram telah di- | 800,— dari Assistenan2 berupa | hukum 5 tahun putusan Kra- | lunn/tidak dapat diadakan Kur- | RAHAYU: ,Of Mice And Men 

gaplek mendjadi bahan makan"! dak boleh dirawat dalam rumah | 240,72. Perintjian2 penghasilan adakan diantaranja jang me-.| uang Rp. 9268,05 dan. Djawatanj wang. Kemudian ' pada, diam | «ng sematjam itu hanja didua | Burgess ' Merdith,  Bottx 
pokok, djagung dibeberapa tem- | sakit. ' uang selama 6 bularw pertama ngenai sosial: berusaha mem- | Badan dilingkungan - doeran | 16.18 hari itu djuga, telah lari ketjamatan, dikarenakan kea | Fieja. 1 $ 

pat dalam daerah Wonosari, Ku- | Rumah Perawatan Baji terse- | th. 1952 tadi, adalah dari! pasar- | perbaiki perumahan didesa2 su- | Kab. Temanggung Rp. 298154. |pula dari bui tersebut seorang | daan keamanan.jang belum mes LUXOR: ,,Aloha", Mariam, Os- 

lonprogo dan Sleman, but akan diselenggarakan ber- pasar Rp, 191.851,65, pasar2 he- paja setiap orang dapat hidup “Atas pertanjaan wartawan   
hukuman nama Samar bin ngidzinkannja, — (Kor,), man Gumanti," 

dan 

Pane TA 

 



   
   

        

    

   

kun
o..

. 

Thio akan! 

paling sedi kit menda 
una dan sah 

STR sud bis b 

— jang diangkatnja, hingga ketika 

| Jain, ia mentjapai angka . lebih 

0 PON tempo hari. 

  

  

    

    
dak menghar dnisal bintang, ha-: 
nja per galaman. 
Saban . pagi, kalau ia ber latih, 

makin bertambah ' “djuga berat 

Waktu mau berangkat mengadu 
tenaga dengan djago2 negeri 

12,5 dari pada jang diperolehnja 

Sar. Dr. Saleh dengan keras 
mendjaga,  Supaja timbangan 

luar paling se- tidak 
dikit mendjadi d uarg Kos6, Ka- |. Na 

na Na bisa "eendor se- 
mangat. 2. 

P | Ronde pertama. tinggi. 
' Maka hari Sabtu pa 

     
EIEs saja 

tidak berapa La ketika 
sdr. Thio. mengangkat dalam 
babak (pertama jang dinamakan 
dengan istilah ,,press”. Ia men- 
tjapai angka 105, jang tertinggi 

'ka 105, Bahkan djuara kedua, 
orang 1 : Lopatin, hanja bisa 
sampai 100, demikian pula djago 
Ma 8 
Harapan saja s udah : melihat 

Hasil i ini, makin bertambah. 

     berat badan sdr. Thio tidak me: 
Iebihi 67, 50 kg, datti batas jang ' | 

                

Inilah sdr. Thio jang keluar se- 
bagai no. 8 dalam | 
5 besi di Helsin 

Hg (Gambar : TJ. "ebi 

  

  

PERTANDINGAN 
» TJATUR" 2 

Dea bertempat: diruangan 
gedung C.H.T.H. Magelang, Pa- 
da tgl. 2-8-”52 jl, djam 20.30, 
telah dilangsungkan" 'pertan- 
dingan Tjatur ant perkum- | 
pulan Tjatur' Kanak Ma- 
gelang, dan “Chung Hua Ta 
Chung ag Semarang, jang ber- 
achir 7-2 untuk kemenangan 

Peri Ten Tjatur pKalirgan 

tan” Magelang. 

| Susunan pemain adalah sbb : 
a T 

1: PA ta : Tt rakjat parlemen Australia | 
2. Ainine Mean Ni ap: Dikatakannja, " bahwa keadaan | - 
3. M. Saleh 1 | Sekarang menuntut-supaja PM | 
4. Sjukur LA en 1 | Robert Menzies segera memberi | 
5. Mochtar Ama Pep keterangan mengenai hal itu, 
25 Abbas : 1 | karen: Iklah akan mungkin | 

. Wagiman 0 'utk. Australia (dan New Zea- | 
8. Aehmid Oo |land) untuk menjediakan satu | 
9. A. Rasul s3 1 | djuta orang andaikata terdjadi | 

2 perang baru -dikemudian hari. . 
.7/ Frazer m gaskan, bahwa ,,sa- 

CH. TH. S. tu2nja agressor jang mungkin | 
- ar e terhadap Australia dalam wak- | 

13 ae naga O | tu 10 tahun jad ini ialah Dje- | 
2. Liem Tong Oen 0 pang karena negeri ini diper- | 

3g Dong: Bian KAN 0 bolehkan melakukan persendja- 
4. Liem Tiong Hoo 0 ' taan kembali jang tidak ter- 
5. Lien Thian Bok” 0 batas". -— Ant, UP. : 

6. Ong Tiau Liong 3 : : 
1 Sioe k 2. Ko dag Ba — 3) SERANGAN HAMA BE- 

9. Dr. Tjian Tjoen Hok 0 . LA LANG Ne TERBESAR 

  

cara — curgS. 
Pada tgl, 3-8 52 jl telah 

dilangsungkan pertandingan tja 
Ta antara C.H.T. aa Nana 

atakd 49 Tik, 
Susunan pemain bb 

TE Ela 
. Kiem Tjay BA ank 

Liem Hian Gie 
Sutoro , t 
Suwandi #1 aan 
Thio  Goan Tjoan - Tg 
Ong Kiem Hwee PA 
Astohari — Nata 

i Liem Bian Kwan Si 
Liem Bian Tjoan O

L
A
H
 

ON
 

OLH.T. HS, 
. The Khing Hay 
Liem Tong Oen 
Ong Kiem Tay 
Liem Thian Hok 
Liem Tiong Hoo 
Ong Tiau Liong 
Ting Tiang Sioe 

» Tio Ing Bo 5 
Ai Tjian Tjun Hok. 
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tas Minggu jl. menuntut 

2 

  

    

    

Tapi rupanja saja terlalu Je- 
Kas gembira. 
Karena dalam babak kedua, 

jang disebut ,,snatch”, "Thio 
diluar dugaan saja, hanja 'mam- 

: Pu memperoleh angkat dibawah 
100, jaitu 92,5, .sedang- djago | 
Amerika Serikat itu 117, 5, dan 
! kampjun Rusia tadi 107, 5. 

Apa boleh. buat! 

Tinggal 

  

     

      

g “begitu harapan 
Nae teman2 dan 

24 

  

        
  

SUPAJA: ..PASAL2 RA- 
HASIA" DLM PAKT 
'ANZUS DIUMUMKAN 

, Pemimpin Partai Buruh 2 Aus- 
traha, Allan Frazer, pada hari 

.| pemer tah Australia memberi 
pendjelasan Agn. segera: menge- 
nenai apa jang dinamakannja 

| pasal2 rahasia dalam Pakt Pa- 
sifik antara Amerika Serikat ' 
Australia dan | New Zealand. 
| Menurut - | pendapat Fira 
statement j baru2 ini diw 
tjapkan oleh. duta besar di Wa- 

| shington  Percy Spender fne- 
ngenai djandji2 jang. mengikat 
Anal Si 
ditentukan dalam klausule ra- 
hasia jang tidak diketahui oleh 

  

    

  

  
    

  

     

  

Ha 2 

Di Pakistan dan India, 
| Menurut kepala djawatan jg 

memperlindungi tanaman2 Pa- | 
kistan, daerah Pakistan dan In- 
dia kini menderita serangan2 

hama belalang,dan mungkin jg | 
“terbesar dalam sedjarahnja. 

  

1 besar” “belalang 
meluas da- | 

  

   
  

      

  
  

        

  

aa 

  

dalam ronde ini. Djuga kampiun 
LUSA tsb. hanja mentjapai ang- 

! 

supaja | 

  

  

  
am pakt itu pasti | 

| 

  

asal “sadja 

memberikan perintah. 

Kolonel Clarke 
tjara ' dimuka rapat  Legiun 
Amerika di Fresno, California, 
menambahkan, bahwa semua 

pusat2 'industri Amerika jang 
penting berada dalam djarak 
penerbangan angkalan2 udara 
Russia Tang 9 he — Ant. 
AFP. : 

PUTERI ASSRAF PAH- 
LEVI DI DJENEWA. 

Telah. sampai di 'Djenewa 
dengan: pesawat 
Teheran puteri Assraf Pahlevi, 
saudara kembar Shah Iran. 

Puteri Assraf disertai oleh | 

  

3 orang puteranja, ja'hi se- 
orang  laki2 dan seorang pe- 
.rempuan, jang akan bersakon 

laki2 lagi, jang” akan an 
lah di Rolle (Swis), Puteri As- 
sraf bermaksu 2 “akan berdiam 
di Pari 1S 53 UP. 

    

   

    

     

  

Menurut Aoa ja: 
di Wiena, suatu konperensi 1 
Tg r rahasia waktu ini sedang 

ngsungkan di Praha. | 
Me pers jg berasal dari ' 
Praha menudjukkan , bahwa 
utusan2 sebagian besar negara? 
Eropa Timur, waktu ini berada 

“di ibukota Tjekoslowakia dima- 
na mereka seakan-akan -un 
menghadiri. u tjara - -. pemberi- : 

an idjaza La Na ka- 
det2 opsir. Dg 

begitu 

  

    

  

ter 
Praha 'itu telah me- 

kabar2: 
-pembitjaraan2 "militer rahasia 
pad . waktu ini sedang dilang- 

gkan di £ aris. — Ant. - nh 
Seung MA 

PULAU BARU TIM- 
BUL DARI LAUT ? 

— Pada hari: Senin 1 sua-- 
“tu panitia istimewa dari 
“angkatan udara. Philipina 
mengadakan penjelidikan 

. terhadap suatu pulau, jang 
- baru2. ini timbul dari laut 
sdan terletak kira2 200 mil 
Barat Laut Luzon. - 

Panitia tadi mendapat tu- 
| gas untuk menetapkan apa- 
| kah pulau ' baru tersebut 

.ada dalam daerah perairan 
“Philipina. Pulau tadi untuk 
pertama kali telah dilapor- 
kan oleh kapal Inggeris 

',@ueen Anne” dalam bni 

  

jang berbi 

  

    | BAKJAT” 
  

  

  
terbang dari : 

'palm diatas sasaran tersebut. 

'serangan2 itu 39 buah Eegung 

Taranja jg menjatakan bahwa le- 

“di. Wiena, | pada hari Senin telah menjerang 

membakar lebih dari 200 buah. 
rumah. 

| di waduk Changjin, KyoSen dan       “Dia jol. — Ant. - UP. . 
  

,Manusia terbang”, 

diri, 29.59,6 mendjadi 29.170. 

nama dju lukan 

10.000 m, E. Zitopek, jang dapat mematahkan rekornj 
Tari 
sen- 

Dibelakangnja (607) djado Pe- 

bagi  kampium 

rantjis, Mimoun, jang mengapa hadiah kedua. 
(Kiriman 1. Hutauruk). 

  

| KOREA: 
  

Markas Besar Utara di- 
serang PBB. 

Pesawat2 M..G. mulai tampak diatas 
laut Kuning 

ESAWAT? PBB pada hari 

kaian pemboman dan seran, 
Senin jl. telah melakukan rang- 

gan? bom napalm terhadap apa jg 
disebut markasbesar militer Korea Utara jang penting didekat 
Pyongyang, demikian diumumkan dengan resmi di Tokio. 

Menurut pengumuman itu se- 

rangan2 telah dilakukan dalam 
dua gelombang, semuanja lebih 
dari 275vpenerhangan- -penjerang. 

    

    

an, dalam mana pesawat2 PBB | at: 
mendjatuhkan lebih dari 185 ton | 0 
bom peledak dan 3500 gallon na- | 

   Dikatakan bahwa sebagai hasil 

telah dihantjurkan. 
NK 

Radio Pyongyang dalam si- 

bih dari 100 buah pesawat PBB 

,Gusun2 pertanian” didekat 
Pyongyang dan TU, menewas- 
kan banjak orang petani “dan 

Dikatakan bahwa meriam2 pe- 
nangkis serangan udara Utara 
telah menembak djatuh 6 buah 
pesawat PBB dan TyernSak 5 bu- 
ah pesawat lainnja. 

Diatas Laut Kuning. 
Sementara itu angkatan laut 

AS di Timur Djauh mengumu m- 
kan hari Senen ji. bhw pesawat2 
terbang angkatan laut AS “pada 
hari Minggu tih menjerang seta. 
siun2 pembangkit tenaga listrik 

Wonsan dan beberapa sasaran 
lain di Korea Utara. 

Dikatakan bahwa pemboman, 
jang paling seru, telah dilaku- 
kan terhadap. setasiun pembang- 
kit Kyosen No, 2.- 
Kementerian angkatan laut 

aa S.. . mengumumkan Na Naa 
  

“Pemilihan2 
Korea 

kampanje anti - Khee jang giat 

Lebih kurang 8W, djuta rakjat 
Korea Selatan jang berhak me- 
milih akan mengambil bagian 

| dalam pemilihan2 itu, dan hasil2 
inja menurut rentjana akan di- 
umumkan pada. tanggal 8 Agus: | | 
|tus jad.. 

Tiga tjalon lainna disamping | 
'Rhee ialah Cho Long An, wakil   
lx 

3 Lebih 60 gelombang djumlah: Ha 
telah dikabar- 

| Ikan didaerah2 jang 
tt Kohat dipropinsi perbatasan | | 

Ten parlemen, Lee Hing Young, 

jepang. " A i 
Menurut pendapat penindjau2 

“apes pasti akan dipilh karabnt 
Denga kembali presiden Syngman. Rhee rupa?nja te- 

lah dapat dipastikan, sekalipun 'achir? ini telah dilakikan 

nja mendjelang pemilihan? umum pertama jang akan diadakan 
besok-hari Selasa di Korea “har, 5 

wakil presiden, dan Shin | 
te Ung, “bekas duta besar di |   Ipotitir: di Pusan, Sygnman Rhee 
nempunjai banjak faktor2 jang 
menguntungkan 

   

    

   
   

         
   

  

   

  

    

ia, hingga su- | 

Idah dapat diramalkan bahwa | 
h jang akan dipilih kembali | 

'atu ,krisis pemerintah” ig ti- 
.dak didjelaskan asal mulanja, 

    

' “barat laut melalui Punjab, Khai- | i ui presiden Korea Sela- 
putra" Baluchistan dan Sind hing- | Faktor2 ini ialah: . keba- 

.ga perbatasan2 kota Karachi. Sa rakjat Korea Selatan 
|. Sementara itu rombongan2 | masih sangat — mendjundjung 
| pemberantas hama belalang 1 gi lan Rhee, dan dasi | 
Apenaoe babi, dengan pesawat2 dah melupakan perdjuangan | 

ara telah mulai membasmi, kemerdekaan jang telah dilaku- 
'hama tadi didaratan dan uda- annja dizaman pendudukan 

.:dan  menjemburkan  obat- ID pang, 2.-penduduk jg ting- | 
obatan “untuk memperlindungi | gal “didusun2 terpentjil sama- 
ma 2 Ant“ Rtr: . sekali tidak memperdulikan apa | 

|jang terdjadi di Pusan, dan Na 
reka tidak  mempunjai pilihan — HADJI RASJIDI DI 2 kekitlan Bunuh Babat 

'DJAKARTA |rena sukarnja alat2 pengang- 
“Duta Indonesia di Iran, Hadji | kutan jang disebabkan oleh ke- 

Baaia, sedjak beberapa hari |rusakan2 peperangan, tjalon2 
in x Ka di, aa pian guna lainnja praktis tidak dikenal oleh | 

para petani didaerah2 pertanian 
14 engan : Bementartun LN. ae Korea Selatan dimana ting- | 
: lam waktu sinotcat" Hadii | sal kira kira 807 dari diumlah 
Hn eta Ate: setempat , ozang2 jang berhak, memilih, — 
kedudukannja. di Teheran. Ant, Ant, AKP, 

  

| Jibur an minggunja, 

  

presiden di 
Selatan 

oleh 3.orang tjalon presiden lain- 

    SYNGMAN RHEE. : 

eU ea Presiden lagi: ? 

  

KABINET PERU BUBAR 
Seluruh kabinet Peru telah 

meletakkan djabatan dalam su-- 

demikian ditimumkan oleh kan- 
tor Presiden Manuel Odrias pa- 
da hari Minggu jang lalu. 
ae AUPAn nan pemerintah mo- 
ngatakan, bahwa kabinet baru 

  

1 djadi 

hari Senen itu bahwa sebuah pe- 
sawat terbang angkatan laut 

|A. S., jang pada hari Minggu se- 
ang melakukan perondaan di- 

Ss Laut Kuning, telah diserang 
2 buah pesawat MIG bu- 

tan Soviet. : 
' Pesawat A.S. tadi berhasil 
mendarat disuatu pangkalan 
A.S. di Korea tetapi dari anak 

  

“buah 2 orang telah tewas dan 
Maag lain mendapat Juka2. 

» selandjutnja dapat. me- 

Na bahwa pesawat ter- 
sebut ialah sebuah pesawat pem- 
.bom bermesin 2 ,,Mariner” dan 
bahwa pesawat ,,Mariner” itu 
berhasil mendarat dengan men- 
Bean sedikit di pang- 

A.S. Panengyong, jang 
terletak. kira2 2 mil sebelah Se- 
Tatan garis parallel 38 deradjat 
dan kira2 12 mil dari pantai, La- 
ut Kuning. 

   

Korban Utara. 
Menurut pengumuman istime- 

wa dikeluarkan oleh markas be- 
Sar angkatan udara A.S. di Ti- 
mur Djauh pada hari Senen pe- 
tang ji. maka antara tanggal 
8 November 1950 dan 1 Agustus 
1952 angkatan udara A.S. telah 
merusak atau mungkin . meru- 
sak atau menghantjurkan 1000 
buah pesawat MIG-15 pihak 
Utara. 
Diumumkan selandjutnja bhw 

pesawat no. 1001 pihak Utara 
telah dirusgk oleh pesawat? A.S. 
dalam pertempuran udara dide- | 
kat Sinuiji pada hari Senen 
Siang. — - Ant. - sepi 5 

  

3000 ORANG BUKAN 
BANGSA EROPA 

“Di tangkap di Afrika, 
' Selatan. .- 

“setjomlar 3000 orang bukan | 
bangsa Eropa hingga Tari te- 
lah ditangkap diseluruh Afrika 
Selatan karena mereka melaku- 
kan tindakan? perlawanan pas- 
Sif, demikian didapat kabar di 
Johanneshur g pada hari Senin 
ji. 

10 Orang bangsa Afrika jang 
mendjalankan gerakan itu pada. 
malam Senin kemarin telah 
ditangkap di Capetown karena 
dipersalahkan melanggar un- 
d2ng2 membeda2kan warna — 
kulit, Kesepuluh orang itu. me- 

«| masuki sebuah kamar tunggu - 
(KA. jang chusus disediakan un- 
tuk orang2 kulit putih, dan me- 

  

    

  

linja “insiden. ntu me itu ter- 

perlawanan passif terhadap. uns 
dang2 jang membeda?kan war- 
na kulit itu telah dimulai  ki- 
ra2 6 bulan jl. — Ant. AFP. 

DEMONSTRASI DI 
NEW DELHI 

Beberapa ratus 

  

orang dari 

mengadakan demonstrasi diluar 

untuk memprotes. naskah un- 

rakan oleh parlemen guna mem- 
perpandjang  berlakunja  un- 
dang2 penahanan: preventif, 
Menurut yundang2 ini peme- 

.rintah India mempunjaj keku- 
asaan untuk dengan tiada pe- 
meriksaan — dahulu menahan   an ditundjuk djika presiden 

TS kembali Keihukpta dari 

» Ant, UP, 

    

O3 
oranga jang dianggap. berbaha- 

Tesianarni negara, —- 
» AFP, 

La 

| Ant, 

     
   
    

        

  

   

# 

| 

reka tidak mau m 53 alkan | 
isi da- 

di Capetown. Gerakan. 

partai komunis maupun partai2 
kanan pada hari Senin jl., telah ' 

gedung parlemen. di New Deihi: 

dang2 jang kini sedang dibitja- 

7 

| Inggeris di Laut Tengah, akan ! 

MeaaanaaenMammnemantan 

. GROMYKO —— EDEN 
Untuk membitjarakan | 
soal “Djerman ? 

Kalangan, jang dapat. menge- : 

tahui di. London, ' mengatakan 
hari Senin, bahwa duta besar 
baru Sovjet di Inggeris, Andrei 

| Gromyko, jang telah sampai di 
London dari Moskow dalam 
minggu jl., pada hari Rebo jad. 

(akan menemui menteri luar no- 
geri Inggeris, Anthony Eden. 

Diduga bahwa kundjungan 
Gromyko kepada Iiden itu bar 

talian dengan djawaban Aa: 
terhadap usul negara? Barat 

| tentang penjelenggaras n .kon- 
perensi 4 Besar untuk membi- 

tjarakan . pemili han umum di 
Djerman. 

Djika berita tentang per temu- 
an Eden dan Gronij ko ini ba- 
tul, maka dengan incnemui E- 
den sebelum menjerahkan surat 
keper tjajaannja Gromvko  bet- 
tindak tidak sesuai iengan ren- 
tjananja semula. Sampai kin 

kepertjajaannja kepada ratu 
Elizabeth. — Ant - AFP. 

MOUNTBATTEN AKAN 
MENEMUI DJENDERAL 

NADJIB ? 
Djuru bitjara angkatan laut 

Inggris di London " pada hari 
Senen jl. menerangkan bhw ia 
sama sekali tidak tahu menahu 
tentang berita2 jg mengatakan 
bhw laksamana Lord Louis Mo- 
untbatten. komandan. armada 

mengundjungi 
Kairo. 

Berita2 tadi mengadakan -sa- 
landjutnja. bahwa Monthatten 
akan menemui djenderal Na- 
djib dan anggota2 lain dari ko-. 
mando angkatan perang Mesir. 
Seperti telah diwartakan Maun- 
tbatten kini ada di Damascus. 

Pertemuan Maher — 
Nadjib. 

Sementara itu UP mewar- 
takan dari Kairo bhw djenderal 
Mohammad Nadjib pada hari 
Senen tih mengadakan  pembi- 
tjaraan selama 2 djam dengan 
perdana menteri Mesir, Aly Ma- 
her. —. Ant. UP. 

PENGANGKATAN2 BA- 
RU DLM. KOMANDO 

“ RIDGWAY 
Djenderal Matthew Ridgway, 

panglima tertinggi  pasukan2 
NATO, pada hari Senen jl. te- 
lah mengangkat “djenderal ma- 

jor Warren R. Carter dari ang- 
katan “udara A.S,  mendjadi 
komandan angkatan udara ne- 
gara2 serikat zone Eropah Uta- | 
tara. 

Carter akan ada dibawah lak 
samana  Inggeris, Sir. Pgtrick 
“Brind, jang mendjabat pangli- 
ma besar pasukan2 serikat di 
Eropa Utara. Ridway djuga me- 
ngumumkan bhw Djenderat Ma- 
jor Robert K. Taylor, jang kini 
mendjabat komandan angkatan 
udara serikat di Eropah Utara 
telah diangkat mendjadi kepala 
staf komando  djenderal Tho- 

Iskandaria dan 

  
Il pemerintah. Djerman-Barat. me- 

'sadja jang”. impornja di Djer- 

Inaik, jaitu buah pisang dari 

  

mas Handy, jani pembantu 
djenderal  Ridgway.. — Ant. 
AFP. E 

PAKT NON - AGRESSI 
RUSSIA: — ITALIA 

Pietro Nenni, pemimpin pat- 
tai Sosialis Italia, pada hari 
Minggu jl. menulis dalam surat 
kabar partai ,,Avanti”, bahwa 

Italia ,,dengan mudah dapat 
mengadakan perdjandjian non- 
agressi dengan Sovjet Russia, 
asal sadja pemerintah Italia 
mau mendjalankan politik luar 
negeri jang bebas. 5 

Nenni jang pada hari Sabtu 
jang lalu kembali dari Moskow 

| dimana ia telah menerima. ha- 
diah Stalin “dan. mengadakan 
pertemuan sendiri. dengan Sta- 
lin, mengatakan bahwa djika 
Italia mengadakan perdjandji- 
an demikian itu, maka ,,akan 
terbukalah djalan untuk menga- 
dakan pertukaran pengetahuan 
dan perdagangan dengan Rus- 
sia "jang. akan “berguna untuk 
dunia perburuhan dan produksi 
industri Italia”. ——- Ant, - UP. 

DJERMAN BARAT GE- 
MAR KOPRA 

Menurut angka2 jan di- 
umumkan oleh Kantor Statistik 

i 

      
ngenai hubungan perdagangan 
luar negeri dari Djerman Ba- 
rat, maka selama bulan Mei 
hingga bulan Djuni hanja dari 
beberapa djenis bahan. - bahan 

man Barat dari luar negeri ada 

pulau2 Kanari, Colombia, ,dan 
Eguador dan bidji katjang dari 
Tiongkok serta kopra dari In-. 
donesia. 

Menurut tjatatan2 dari Kan- 
tor Pusat Statistik itu “maka 
didalam bulan Mei jang lalu 
impor Djerman dari luar negeri 
ada 1.172 djuta mark. (atau 279 
djuta dolar. Am. Serikat) dan. 
dlm. bulan Djuni angka impor 
tsb mendjadi 1.120 djuta mark 
(atau 266 djuta dollar) api di 
bandingkan - dengan ta2 
impor bulan Djuni tahun 1951, 
maka. angka. impor. bulan Djuni 
1952 itu' naik dengan 476. 

Mengenai angka ekspor: Djer 
man djuga tampak kemundur- 
an dari uya Da, Djuni Aji 
ka dibandingkan dengan ang- 
ka2 bulan (Mei. Dalam sat 
Mei djumalh ekspor Djerman 
Barat ada 1407. djuta mark 
(sama. dengan 336 djuta dollar) 
dan dalam bulan Djuni 1.378 
djuta mark (329 djuta dollar). 
Negeri2, kemana ekspor Djer- 
man Barat dalam bulan Djuni 
itu mendjadi semakin “besar 
adalah Italia, Norwegia, Indo- 

Portugal: dan Junani. masia 

ARA   
4 
: 

belum lagi ditetapkan bila" Gro. | 
Limyko akan menjera.ikan surat ! 
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Export Belanda paling besar 
di Indonnsia 

ABAR dalam Manchester Guar dian” 
“bahwa “»kegentingan 

bantuan tehnis 

meer Da gblad” (cons. 

ar menjatakan 
dalam perhubungan antara Indone: sia din negara? lain menjebabkan Indonesia mengharapkan 

gari Commonwealth Inggris”, menurut ,,Alge- 
liberat) telah menimbulkan keheranan 

baik dikalangan Nederland maupun Indonesia di Den Haag. 
TN 

  

  

PA RADE ANGKATAN 
UDARA RRT 

Radio Moskow. mewartakan 
bahwa pada hari Minggu jl. ber- 

| kenaan dgn ulang th ke-25 pem- 
bentukan Tentara Pembebas Ti- 

longkok di Peking telah diada- 

kan parade angkatan udara | 
RRT, jang disaksikan oleh pa- 
nglima besar angkatan per ang 
RRT, djenderal Chu Teh. 
Dalam demonstrasi, jang me- 

ngagiwnkan itu, terlihat betapa 
besar kekuatan angkatan udara 
RRT dewasa ini, Antara lain di- 
adakan demonstrasi oleh forma- 
tie pasukan2 pajung, jang djuga 
mempunjai kesatuan? terdiri atas 
kaum wanita, oleh pelbagai ma- 
tjam pesawat pemburu, demiki- 
an radio Moskow. — Ant. - Afp. 

  

FILM DJEND. ROMMEL 
Prots jang kuat di Indonesia 

terhadap dipertundjukkannja. 
film Amerika »Desert Fox” 
menggambar kan 'kegaga han 
djendral Rommel di Padang Pa- 

sir Atrika Utara dimasa perang 
dunia kedua, menarik perhati- 
an di Bonn. 
Wartawan Antara” dikota 

tersebut mengabarkan, bahwa 
pihak Djerman sendiri di Frank 

furt kini sudah mulai membikin 
film Rommel, 

Kalau film Amerika tersebut 

dibuat dengan seorang pelaku 
James Mason, film Djerman itu 
diperlengkapi dengan film? ori- 
sinil jang menggambarkan djen- 
deral Rommel sebenarnja, Ant. 

  

FILM SI PINTJANG" 
MENDAPAT PENG- 

HARGAAN 
Film ,,Sipintjang” mendapat 

hadiah kehormatan pada penu- 
tupan Festival Film Sedunia di 
Praha (Tjekoslowakia) berupa 
diploma untuk Kotot Sukardi 
dan PFN. 
Hadiah2 lainnja, . diberikan 

untuk film Sovjet tentang per- 
tempuran di Petersburgh tahun 
1919, film.Festival Pemuda Ber- 
lin, film2 India, Nederland, Ita- 
lia, Uruguay. 

Kini. ,,Sipintjang” bersama 
filn2 jang terbagus dibawa ke- 

llng “Tjekoslowakia " dengan 
mendapat "perhatian besar. 

Ant. 

| 
| 

|gara Eropa 
| Indonesia melalui 

Kalangan resmi Belanda dan 
Komisariat Tinggi Indonesia di 
"Nederiand katakan, hahwa me- 
reka tidak tahu santan adanja 
,kegentingan din per hubungan 
Indonesia Aan hegara2 lain” 
Menurut sumber tsb terac iir, 
Indonesia akan minta dan mene- 
rima bantuan ahlj dari negeri 
mana sadja, asal jang diberikan 
itu betul ahli dan bermaksud 
baik terhadap Indonesia 

   

Sebagai gambaran mata 
| tinggi Indonesia di Nederland 
memberikan angka2 mengenai 
harga barang2 dari berbagai ne- 

jang diekspor ke 

Kantor-pem- 
| belian sbb:: 

| terachir f 

ie | 

  

Dari Nederland dim 9 bulan 
jang terachir f 228.000.000: 

Dari Hongaria dalam tahun 
jang lalu f 1.328.000: 

Dari Djerman Barat dalam 
tahun jang Jalu f 96.460.000: 

Dari Swiss dalam 7 bulan ter- 
achy £ 8.215.600: 

Dari Swedia, dalam 4 
13.784.500, 

Dari Austria dalam 
terachir f 9.216.000: 

La Italia dalam 3 bulan ter- 
achir f 5.530.800: 

Dart Perantjis dalam 2 bulan 
terachir f 7.291.600: 

Dari Inggeris dalam 6 bulan 
terachir f 41.762.300, 

Semua eksport itu adalah pe- 

  

bulan 

Sebulan 

laksanaan ' sebagian “daripada 

perdjandjian2 - dagang . antara 
Indonesia dan negeri? itu, dan 
selama perdjandjian2 tsb masih 
berlaku, tidak akan ada peru- 
bahan dalam perhubungan. De- 
mikian Komisariat Tinggi Indo- 

nesia di Nederland kepada sk. 
tersebut. 

LETOURNEAU DAN . 
MACDONNALD DI 

HANOI 
Jean Letourneau, komisaris 

tinggi Perantjis di Indo China, 
bersama Malcolm Mac Donnald, 

komisaris tinggi Inggeris untuk 
Asia Tenggara, pada hari Senen 
jl. telah sampai di lapangan ter- 

bang Haiphong dekat Hanoi. 
Letourneau dan MacDonnald 

kemudian segera menudju Thua 

Liet utk mengadakan pemerik 

saan terhadap pekerdjaan pem- 

besar2 Perantjis, jang diserahi 
dengan pemerintahan daerah2, 

jang baru direbut dari pihak Ho 
Chi Minh. Pada hari itu djuga 

kedua komisaris tinggi tadi. lalu 

terus ke Hanoi, — Ant.- Afp. 
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Dengan diperlengkapi" Toopvlak anti-slip ber- 
tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta 
liatnja, adalah sjarat-sjarat ban2 truck 
.GOODYEAR jang diutamakan untuk men- 
tjapai lebih banjak daja-penariknja prah-oto 
'Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
fitau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 

vX ekh, banjak muatan? berat diangkut dengah 
“memakai. ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek! 

  

“ 

Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA: 
H TA v/h RIS 
dan N.V. TA 
dan semua IM 

TRADING CO., TOKO A,B.C. 
ai LO TOKO .ONG di SOLO, 
ORTIR2 AU TOMO: 

Selandjutnja Agen - Agen Tangani Indonesia, 

2B-GY-5204 

  

 



     
     

  

   
    

       

     
    

   

  

  

  

    

  

nee ee AE MUSIM BUNGA Di SELABINTANAI 

  

  

      
      

    

    

  

      

   
   
   

  

    

  

   

   
   

   

  

   
     

    
     

     
   
   

  

    

“Panitya ta ' 

Na pot sapa- 
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LG ada dalam 
seliap Anne tg 

      

    
    
    
    

  

Freewheel berdjalan 
kogellager 

Komplit dengan : claxon 
kuntji motor jg. kuat 

Sea bagagi 

tas dg. perkakasnja 

Ditjari Dealer diseluruh Indonesia. 
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akan diadakan 

tut 

  

- Pada ang: REBO TANGGAL 

13 AUGUSTUS 1952 

 bunan/Pengumpulan : : 

TOROH. dan PADAS 

LELANG KETJIL untuk 

umum, berupa keju djati pertukangan 

dan kaju bakar jang terletak di Penim-. 

Lelang dimulai djam: 10 pagi 

     

  

T
e
 

tempat di Kantor Daerah Hutan Gundih. 

“Daftar kapling dapat diminta kepada 

Kantor Inspeksi. Djawatan Kehutanan Ba- 

gian ke Il di Semarang, Kantor2 Daerah | Rp. 10,— , Rp. 20,— 

Hutan Surakarta Timur/Barat di Solo dan 

“Daerah Hutan Gundih di Gundih. . 

60 

(MaDawE SUN YAT. SENI. 

WAK: KETI JA “PE ERINTAH jadi R. 

“mtma mammamm na ea mami ma Dee memanas ka 

.NV, Pers. Dagang MIRANDA 
Menteng 11 Bodjong 113 Kalongan 16/18 Dj. Timur 2 Hotel Orient 

DJAKARTA SEMARANG SURABAIA MEDAN BANDUNG “ 

  Mao 

| MENJAMBUT HARI KEMERDEKAAN 
17. AGUSTUS 1952. 

Kita sebentar lagi akan menjambut hari jang bersedjarah, HARI KEMER- 

DEKAAN — 17 Agustus 1952. 

Bagi para pembatja dan pengusaha kami buka kesempatan memberi utjapan 

selamat dengan memasang adpertensi dalam Harian »KEDAULATAN RAKJAT” 

dan atau Madjallah , MINGGU PAGI" jang mempunjai oplaag besar, tersebar 

'diseluruh kepulauan Indonesia. 

Adapun tjontoh dan ongkosnja adalah sbb.: ber- 

  

| 20 mm x 1 kolom. 20 mm x 2 kolom 

  

Hg     
4 : aa 

40 mm x 1 kolom / . 40 mm x 2 kolom 

Rp.:13,— 8 Rp: 35, —       
Teks Adpertensi :' 

«.. “Penjerahan adpertensi ditunggu dikantor pusat untuk : 

a- Harian ,KEDAULATAN RAKJAT" selambat-lambatnja tgl. 12 Agt. '52. 

b.. Madjallah ,, MINGGU PAGI” selambat-lambatnja tgl. 10 Agt. 52, 

Diluar Jogjakarta, teks 'adpertensi dapat djuga disampaikan pada agen atau 

tjabang kami ditempat Tuan. 

Tata Usaha 

Harian ,,KEDAULATAN RAKJAT" dan 

Madjallah ,, MINGGU PAGI”, 

Tugu 42 — Tilp. 900, 901 
JOGJAKARTA. 

  
Mt 

  
    

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT” 1081 / IL / A/ 102. 

  

Ken le FILM INDONESIA JANG TERBARU » — da PRIJATNI 5 Phat HARRO — Is. SUCARNO 1 

DA. Lana U “ Kan ue : 1 

mar 6 FILM MALAJA - Di LUXOR, Utk, 17 Th. 

n lor BERHUBUNG PERHATIAN LUAR BIASA DISEDIAKAN ?.M Lg LAG Tg | 65 UR 

Pe nan AE ua Higoiryari: Nae Pare | BERTUNANG AN Tn 

AR DI a NI an (Ot meet en sesatowari 'SADARSAN 
Datang sendiri di 1 : (Djl. Guntur 82, Djakarta) 

TUGU KULON 170, JOGJA, ek (dengan 
pada waktu ajam kerdja. | Ke P0 3 

Honorarium herdamai. Sk . Et RIEKERK . 

62-8 .. Pengurus. 1 (00 (Fakultet Hukum, Baraja Makasar). 

sa cmescen 57-8 $ : 

LI. PEMBERIAN TAHU e 
I FP | Da r LI Mulai tanggal 5 Agustus 1952 || itjari 

| kami tidak menerima lagi | PARTAI BESAR RONGSOKKAN DARI: 

Me emamua Pendaftaran Tennis Tournament | #EMBAGA, TIMA SENG, TI MA LEM- 
LIEM LIONG TJOE | BER dan AKUMINIUM 1 

Tip. F : | Surat? berikut HARGA dialamatkan kepada IE SIN NJAN, 

. Pen an || Karanggetas No. 62, TJI REBON: 59-8 

# pulang Ke Rachmatullah suami / Ran Ter | 2 
| " 

e SEPEDA BERMOTOR "MIRANDA" 
M. DOELLAH | 

| | h Keluaran jang paling baru 
Ha dengan tenang pada hari ACHAD WAGE djam 01.45 Lampu 

““tet..3 “AGUSTUS. 1952. Atas perawatan di R. S. Panti Ra-- /berkombinasi Pabrik Gurtner Djerman Te 

R pih, segala sumbangan jang berupa tenaga, moreel dan | “4 speedometer 

' materieel dan penghormatan Sampai di makam Tempuran | & km-teller NG 

- Magelang, kami mengutjipkan beribu? terima kasih. . $ 4 

K3 Mudah - mudahan budi baik. saudara? sekalian mendapat 5 Itu "3 7 8 

& balasan jang sepadan (dari Tuhan Jang Maha Esa. , TN 35 35 & 

8! Kami mohonkan ma'af pula atas segala kesalahan suami / h hokbrekern ' 5 " 8.“ 

BB ajah kami. selama masa bekerdja / pergaulan. , : 

Ni NS , berada 

SARA . an SN dibawah 0 Na ' 
, Ta HAK berduka tjita : Tank isi Remtrommel 

1 1. Ibu Doellah 
pan 
a 

2 4 2. Ltn, Udara I Suwardi & 2. 5 

: 648. 1 ' (03 8. Lts/ P.M. Sasmojo. 
elakang 

H MEN AMAL 

“ Terima kasih kami utjapkan atas perhatian saudara2 
| waktu sakit hingga meninggalnja tjutju kami : 

2 , ZAINAL MU RssiDi “SUPRIHADI 

“pada tgl. 2-8-1952 djam 23 30 di R.S. Bethesda. 

3. 1.0 Sang berduka tjita : 

“33 Isman Martowidjojo. 
Achmad Santosa 
Iman Supangat. 

MERCURIUS NASIONAL. | 
| Djalan Sandiloto 5, F Jogja, Telp. 266. II. Motor 1 P.K 

Kursus :- Privaat/ Rombo "" Pagi Sore. L o P ag 

k Pegang Buku A — B., onomi Perusahaan. | Pemakaian bensin 
fk Bahasa: Inggeris — Perantjis | : 

| sk Timu Pasti, Beginselen : , 58-8 | | hemat sekali 

5 mang pa Tjepatan Luar Biasa 
- Koppeling dalam motor 

Hn Ns 3.wersnelling Bisa dapat dalam bermatjam- warna SU — 
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