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|tentukan menurut 

  
  

  

(Gerakan | Buruh 

5 Bas 3 pemer in- 

i “perkembangan keuangan dan 
jumlah sumbangan itu akan di- 

“Kebutuhan 
daerah jang dipandang urgent 
dan penting dan dengan mengi- 
ingat beberapa faktor -lainnja. 
Demikian antara lain P.M. Wi- 
lopo. 

Periakaaa kita diluar 
negeri. disempurnakan. 

. iua pertanja- 
i Mangga me- 

kat “duta, 

Da memberi 
tentang kabar 

rang, sedang “di 5 

“Jainnja ane dari 

jutnja Retbinet menje 

uN 25 tahun 1952 kai ae 
uta2 peng katan Perang. De- 

r . pengumuman 

semalam... 
Tan er Kabinet memu 
n men menindjau kem- 

2 P.P.K. me 

— Naat 

& 

Perburuhan DIJ jang dihadiri p 

  

Dalam rapat itu oleh Panitya | 
: aetegasi diadjukan putusan jang 
| pada pokoknja memegang teguh 

at, bahwa penjelesaian 

US dilaksanakan 
dalam waktu sebulan. :Tentang 

ulaannja terserah kepada 
“tapi panitya mengusulkan 

ai 15 Agustus j.a.d, ini, 

ulaikannja  menon - aktip- | 
Ikan can Djawatan saudara 

lito dan Kepala Bagian 
saudara Mar- 

diusulkan tanggal 15 
stus j.a.d. ini djuga. Dalam | 

1 ini anitya/delegasi berpen- 
hn at, djika DPD menganggap 

menambah jang dinon- 
Ta tan), terserah 

mgenai prinsip akan diben- 
Dewan pimpinan ja   dari 1 wakil DPD, 1 wa 

dan 1 wakil GSSDI 

t pada keuangan dae- £ 

j 3 “untuk barang? berupa 

5 Kebajoran Djakarta, 

suatu Rantjangar 

setelah bersi- 

ongenai persengketaan itu ha- 
oleh DPD 

  

es dengan itu, maka soal | 

. DPD tidak dapat ot 

      

        

     

    
    

    

      

   

  

     

  

      

  

   

    

    

   

  

   

  

    
   

        

   

    

  

   
   

  

    
   

  

   

   
    

     

      

    

    

   

   

  

   
   

    
   

  

    
     
   
    

  

   
   
   

  

   
   

  

     
   
   
   

  

    
    

    

    

    
       

      

  

     

Perdana Menteri WILOPO. 
...penjederhanaan sedang 

ajang Haha 

di Australia. — Ant, 
E3 

Pada: djam 12.30 

Presiden. Sukarno dengan rom- 
bongannja dari Bali. “ f 
Seperti - diketahui Presiden 

rapa bar . jang lalu. — (RD). 

  

Barang? kiriman untuk 
kesedjahteraan rochani. 

Oleh Presiden Republik .In- 
donesia telah diputuskan undang 
undang no. 5 tahun 1952 jang di 

#njatakan berlaku mulai tanggal 
5-8 jang lalu “dan berisi pem- 
berian pembebasan | hbearmasik 

  

h jang Pan 'kese- 
ahteraan . pena nana   

  

- PEMBANGUNAN SE- . 
KOLAH-SEKOLAH - 

Dengan surat putusan | Men- 
teri P.P.K. telah ditetapkan un- 
tuk membuka sebuah S.M.A. 

| bag. A.B.C. Negeri di Kotabaru 
sebuah 

S.M.P. Negeri No. VII di Ban- 
“| dung, sebuah S.M.P: Negeri di 

kota Bonthain (Sulawesi Sela- 
tan) dan sebuah SMA. bag. C 
No. II di. Dj: Pugung No, 2 
Jogjakarta. 

| Selandjutnja telah ditetapkan 
| Gjuga untuk membuka, terhi- 
tung mulai 1 September 1952, 
sebuah P.G. S.LP. (Pendidikan 
Guru Sekolah Landjutan ting- 
"kat Pertama) di Medan,.- Pa- 
dang, Djakarta, ' Bandung, Se- 
marang, Jogjakarta, Solo Su- 
'rabaja, Malang dan Makasar. 
Pendidikan tersebut adalah utk 
mentjapai idjazah A jang mem 
beri hak kepada jang memiliki- 
nja untuk mengadjar pada se- 
kolah2 landjutan tingkat Per- 

  
a | tama P.G.S.L.P. tersebut, Demi 

kian Kementerian. PP, & K.   1 Bag. ena ——5 at eta 
PE 

pe dan Mardjuk mulai 
15 Aug. 1952 non-aktip 
ank delegasi ke Na 

— boleh ditunda 
LAKI SABTU tanggal 9 Bhar abu jang lalu di Kepatihan 
telah dilangsungkan rapat bersama antara ' 

Naba Panitya/delegasi penjelesaian 

DPD lengkap 
persengketaan Djawatan 

ula oleh Wakil Tn La 
- S.P, Pakualam dan Ketua DPR Wiwoho, 

ne imanja amelia dianggap hal 
ini tidak sesuai dengan UU po- 
'kok. Oleh karena itu Panitya/ 
delegasi dapat menerima usul     

  

| djadikan Pimpinan terdiri dari 
'1 orang. Adapun siapa orangnja 
|jang akan ditundjuk, terserah 

: Tae DPD. k 
h Soal status ditunda. 

" Berhubung dengan telah dise- 

Giatas, jang berarti pula telah 
“tertjapai suatu kompromi anta- 
ra DPD dan'DPR, maka lebih 
"Jandjut Mr. S. Purwokusumo, 
Ketua Panitya/delegasi itu ke- 
pada ,,KR” menjatakan, bahwa 
hiat untuk mengirimkan suatu 

delegasi ke Djakarta untuk 
membitjarakan soal status, di- 
langgap tidak perlu tergesa2 
|dan dapat ditunda. 
Ga enai ditolakn permin- 

PD supaja DPR menin- 
Sa kembali Pitusarja tanggal 

menjatakan, bahwa Palar Ea 5 
dipindah mendjadi duta besar 3 

kemarin, 
telah tiba di Djakarta kembali | 

beristirahat di Bali sedjak bebe- 

| BEBAS DARI BEA MASUK | : 

2) Sudajaan “at 1 

'adaan jang 

100 TH. JAYA BODE 
'Tanggal 11 Agustus jl. ! 

telah memperingati umurnja 100. 

“kepada pendirian Pemerintah 
na surat? kabar asing. 

Belanda mengenaj tah 

“atas pertanjaan Djaksa . 
Gjaksaan Agung ada bebe 

zinkannja. 

Jang njata ialah, mali se- 
suai dengan hasil pengusutan 
penghabisan diambil ti 

tjoraknja. Pada waktu ini 

basan penahanan dari jang lain2 
|nja. sambil menunggu tuntutan | 

“dimuka hakim jang sedang “di- 
AN an nee Semua orang jg 
“ditahan itu sedikit banjak mem- 
punjai hubungan dengan. Wes- 
terling dan APRAnja, dan me- 

ngetahui atau mengerti akan 
Iterdjadinja peristiwa2 jang di- 
-rentjanakan dan kemudian dju- 
ga dilaksanakan dan membantu 

'itu. Hal ini dapat djuga dikata- 
kan terhadap mereka jang dgn 
djalan bagaimana pun sudah ti. 
dak ada lagi di Indonesia jang 
kesalahannja mungkin lebih be- 
sar daripada orang2 jang seka- 
yang masih ditahan ini. Demiki- 
an Djaksa Agung. 

Diterangkan, selandjutnja, 
|bahwa kita harus mengerti pe- 
rasaan “dan djiwa mereka jang 
“pada.tingkatan setelah penjera- 
han kedaulatan kepada bangsa 
Indonesia, tidak puas dengan ke 

sudah pasti dan 
mungkin masih mempunjai ha 
“rapan, meskipun  ketjil, dapat 
mentjegah atau menghalang- 

'halangi djalannja perkembang- 
Tan jang,sehat dari suatu negara 
jang tidak diinginkan oleh me- 
reka itu. Maka Kedjaksaan A- 

gung dengan tidak mengabai- 
kan alasan pertimbangan tak-   

supaja Dewan Pimpinan itu di- 

tudjuinja keputusan tersebut 
| “Dalam hal ini 

tis, tehnis, 'psyehologis dan po- 

n 

man Purwokusumo ditegaskan, 
karena putusan tersebut adalah 
suatu idee jang pasti dapat di- 
terima oleh Kementerian Per- 
buruhan. Sebab menon - aktip- 
kan belum berarti memperhenti- 

kan, melainkan hanja memisah- 
kan buat sementara. Oleh kare- 
na itu terang bahwa non-actief- 
'Stelling itu bukan suatu vonnis. 
Hanja dengan djalan memisah- 
“kan itu, menurut Mr, Purwoku- 
sumo, arbeidsvreugde (kegembi- 
raan bekerdja) dapat dilaksana- 
'kan dikalangan buruhnja, Dan 

dalam waktu sebulan itu, DPD 
harus betul2 mengadakan pe- 
njelidikan.     

“dikemukakan 
usul supaja 1. Kepala Djawatan 
dan Kepala Bagian Gerakan Bu- 
ruh, 2. Serikat Sekerdjanja dan 
3. GSSDIJ masing2 didengarkan 
keterangannja dulu oleh DPD 
dan sesudah itu baru ke - 3 pihak 
tersebut diminta keterangannja 
bersama2. Kemudian baru DPD 
dapat menganibil sesuatu vonnis. 
Achirnja oleh Mr. Purwokusumo 
dikemukakan bahwa djika DPD 
menghendaki, dalam melakukan 
peperiksaa:     ng 1 ia Aa Hat membantu: jkembasa Kab. San 

Yan Kunstenen We) 

      

   

  

    

    

   
   

semestinja jang berdjenis2 : pula 

| Sovjet Uni telah 

DAULATAN RAKJAT" " (ANGGAUTA S.P. sg. 
—— 

SOVJET RUSIA MEM- | 
BANTU EKONOMI DAN 
KEUANGAN UNTUK 
INDONESIA ? 

Harian ,/Milap” dalam bahasa 
Urdu jang diterbitkan di New 

Delhi, kemarin mengabarkan, 

bahwa menurut sumber Sovjet, 

bantuan ekonomi dan keuangan 

kepada Indonesia- dan Birma. 

P. dari New Delhi,   
“(Menteri Birma, Thakin Nu, ba- 
ru-baru ini, jang 

Demikian A.F.P 

  
Belanda Java Bode” (Djal arta “ma bantuan dari Sovjet. 

“tahun, Penerbitan istimewa di- 

| samping penerbitan sebuah buku | 
jang amat bagus tjetakan senta: 
'kertasnja, sungguh sesuai dgn | 
maksud untuk memperingati | 
'masa 100 tahun jang bukan | 
|masa pendek bagi sesuatu surat 

' kabar dinegeri ini. : 
| Kita 'utjapkan selamat ulang 

5 tahun jang ke-100. , Tetapi apa- | 
| kah dapat kita utjapkan selamat ' 

| pandjang umur, itu bergantung | 

(bahwa 'minjak, karet dan timah 

  
5 aKbelluksaan Agu. 9 

'Belanda2 jg ditahan mempunjai 
di pomnanan dengan Westerling 

. @pra) 
"3 ERHUBUNG dengan adanja tulisan? ditata” surat2 Tiban 

  

Agung menerangkan, bahwa bagi Ke- 

memberikan keterangan banjak?, djustru pada saat dimana kita 
sekarang menghadapi penjelesatan jang penghabisan dari soal 
Westerling dan APRA. Mengaan pemeriksaan tidak mengi- 

“mungkin lain daripada penuntu- 
tan dimuka hakim. 

udah fDjaksa Agung, 
dimerdekakan terdakwa Burger 
Van Onselen, .Haasjes, Hooper 1 
dan dihari2 jang akan datang || K2 kanak Belanda." : 
mungkin akan disusuli pembe- H 

| 

  

itya.persedia | 

| Sovjet Uni. —Ant, 

  

Belanda - untuk memerdekakan 

  t 
aKoni Batawans 1 Gana 

  

Mengenai Birma, tindakan 

Sevjet ini diduga merupakan ba- 
Jasan atas pernjataan Perdana 

mengatakan 

bahwa ia akan gembira meneri- 

Mengenai Indonesia, harian 

»Milap” itu menambahkan, bah- 
wa tidak Jama lagi di Djakarta 
akan diadakan perundingan utk 
mentjari persetudjuan antara 
Sovjet Uni dan Indonesia. Dan 

persetudjaan ini akan berarti, 

Indonesia jang selama ini didju- 

al kepada Inggeris, Belanda dan 
Amerika Serikat, dan negeri - 
negeri Barat lainnja kelak akan 

“dikirimkan dan didjual kepada 

bangsa Belanda di Indonesia, 

alasan jang tidak mengizinkan 

litis akan mengambil kepastian 

menawarkan | 

KS Lapangan na Kana 

  lam Djum'at jl. 
bahwa ia dengan 
geris atau sesuatu 

Dikatakannja bahwa Mesir 
| membutuhkan alat-alat sendjata 
“modern, ,,Saja tidak dapat me- | 
ngatakan, siapa jang akan beri 
alat? sendjata kepada kami, ka- 
lau Amerika dan ' negara? de- 
mokrasi Barat tidak mau mem- 
  

Pertemuan istimewa 
Truman Byroade 

Presiden Truman pada malam 

Saptu jl. mengadakan pembitja- 

raan istimewa selama s€tengah 

luar negeri urusan Timur De- 

kat, Henry Byroade. 

Meskipun Byroade ketika me- 
ninggalkan kantor presiden Tru 
man tidak mau memberikan se- 
suatu keterangan tentang pem- 
bitjaraannja itu, namun dapat 

menundjukkan besarnja perha- 
tian Truman kepada perkemba- 
ngan2 di Timur Tengah. Bebe- 
rapa kalangan di Washington 
menghubungkan perhatian pre- 
siden Truman kepada keadaan 
di Timur Tengah itu dengan ke- 
mungkinan agressi dari pihak 
Sovjet Uni. 

Sumber lain menjatakan, bah- 
wa pembitjaraan Truman-By- 

roade ini tidak mungkin terle- 
pas dari soal pertahanan Timur 
Tengah. Seperti diketahui, pem- 
besar2 Amerika menganggap 

2 mengenai pembentukan 
komando Timur Tengah seperti 
jang diadjukan oleh pihak Ing- 
geris tidak mungkin dapat di-   semestinja dan seperlunja jang 

Demikian 

Kampanje surat-surat | 

Surat2 kabar Belanda. teruta- 
a mingguan konserbatif - | 

liberal »Elsevier's Weekblad” 
jak “melakukan  kampanje 

tentang keduabelas orang Be- | 
landa jang telah ditahan di In- 
donesia berhubung dengan per- | 
istiwa Westerling. 

Menutut “mingguan tersebut 
tertanggal 26 Djuli 1952 segala 
usaha jang sampai sekarang te- 
lah dilakukan oleh Pemerintah 

keduabelas orang Belanda jang 

hingga Kini telah 255 tahun di- 
tahan di Indonesia, tidak berha- 
sil Pemerintahan Indonesia ma- 
sih djuga belum memberi dja- 
wahan sesuatupun atas segala 
permintaan jang telah disam- 
paikan kepadanja, supaja meng 
achiri penahanan (oleh ,,Kise- 
vier's Weekblad” dipakai perka- | 
taan ' ,,vrijheidsberoving”)  ke- | 

duabelas orang Belanda itu. - | 

Selandjutnja oleh mingguan 
tersebut diterangkan, bahwa se- | 

| 
! 

  
telah mingguan itu mengadakan | 
pengumuman? tentang penaha- ! 

nan orang2 Belanda itu, maka | 
90.000 orang Belanda telah me- | 
madjukan petisi kepada Perda- | 
na Menteri Drees, supaja Pe- | 
merintah Belanda mengambil | 
tindakan2 untuk mengachiri pe- | 
nahanan keduabelas orang Be- 
Ianda itu. Orang” sekarang 
sedang mempertimbangkan. utk 
mengemukakan perkara ini ke- 
pada PBB. Demikian mingguan 
konservatif - liberal Belanda ter- 
sebut. — Ant. 

India, Pakistan, Ceylon 
& Nepal akan djadi 

federasi? 
P. Sundaraya, seorang pemim- 

pin Komunis India, menjatakan 

dalam: Madjlis Tinggi (Dewan 
Negara”) India, bahwa saatnja 
tidak djauh lagi bahwa Di 
Pakistan, Ceylon dan epal 
akan merupakan satu federasi 

jang hidup dalam suasana per- 

saudaraan dan bersatu, apabila, 
persatuan jang ada ketika  za- 
Man purbakala itu sudah dikem- 
balikan lagi”. 1 

Selandjutnja Sundaraya: ber- 

kata ketika dilangsungkan per- 
debatan tentang undang2 pena- 
hanan preventif, bahwa tuduhan 

PM Shri Nehru, seakan2 kaum 

Komunis India tidak mau. me- 

njerahkan alat2 sendjata kepada 
pemerintah karena mereka ber- 

maksud  mempergunakannja, 
adalah tak benar. 
Menurut Sundaraya, kaum 

Komunis di Hyderabad jang me- 
lakukan pemberontakan bersen- 
djata itu, sanggup menjerahkan 
alat2 sendjata mereka, asal sa- 
dja. pemerintah daerah Fiydera- 
bad djangan menahan mereka 

jang sudah menjerah itu untuk 
waktu jang tak ditetapkan. 
. Dikatakannja, bahwa sendja- 

ta2 tadi direbut oleh kaum Ko- 
munis dari tangan ,,Razakkar”, 
jaitu pasukan2 pelopor Nizam 

(5 radja) Hyderabad jang da- 
Hut menentang tentara, India. - 

| kut pautnja dengan 

(disusun oleh pihak Amerika 

-penjelidikan 

laksanakan pada sa'at ini. Ber- 
kenaan dengan itu maka segala 
kesibukan di Washington me- 

ngenai soal ini rasanja ada sang 
rentjana 

baru jang kini kabarnja sedang 

Serikat. Demikian sumber itu. 
— Ant. - UP. 

SMP PANTJASILA Di. 
SETJANG 

Atas usaha Djawatan Pendi- 

dikan Masjarakat di Setjang, 
baru2 ini telah dibuka Sekolah 
Menengah Pertama ,,Pantja Si- 

la”, dengan 2 matjam kelas, ja- 
itu kelas I dengan 54 murid dan 
kelas U dengan 20 murid. — 

  

   

        

    

              

    

    

Ne 

— Nadjib Hari bantuan militer 

djam dengan pembantu menteri ! 

diduga, bahwa pertemuan itu | 

  

LANGGANAN : 

Sebulan... 
Biota MA ni 200 

e : 

  

Dalam dan Luar Kota, 

| hina ee an ba 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

Ben BAN AA era 

TAHUN VII — NOMOR -, 

  

luar negeri 

beri bantuan kepada kami”, kata 
| Nadjib. : 

Sedang peladjari pakt 
pertahanan Timur Tgh. 

Salah seorang wartawan me- 
ngemukakan, bahwa sikap Ame- 
rika Serikat dan Eropa Barat 
sebagian besar mungkin akan 

tergantung dari pada sikap Me- 
sir terhadap pakt pertahanan 
Timur Tengah, jang dirantjang- 

(kan itu. Nadjib, tak hendak 
| memberikan -komentar dengan 
langsung, 

|. Dikatakannja bahwa stafnja 

sudah mulai mempeladjari soal 
persekutuan tadi. Suatu. pakt 
pertahanan Timur Tengah mem- 
punjai aspek2 politik dan mili- 
ternja, dan kini pemerintah Me- 
Sir sedang sibuk mengurus soa?' 
dalam negeri. 

Stevenson kesekian kali- 

nja kundjungi Maher. 
Berita Reuter dari - Iskanda- 

riyah mengatakan, bahwa duta- 
besar Inggeris Sir Ralph Ste- 
venson, jang selama beberapa 

Masaalah komando Timur Tengah dipeladjari 
D JENDERAL Mihamad Na ljib, orang kuat Mesir”, ma- 

mengatak in dalam suatu tanja - djawab, 
embira akan menjambut bantuan dari Ing- 
negara Barat lainnja. 

  

Farouk kumpulkan 
tentara ? 

Harian? di Kairo Sabtu 

jang lalu ' mengabarkan, 
bahwa bekas radja Farouk 
jang kini berada di Italia 

bermaksud untuk mengum- 
pulkan pasukan? bersendja- 
ta guna mengembalikan ke- 
radjaan di Mesir. 

  

hari jl. ini sudah berkali? me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 
P.M. Mesir. Aly Maher, akan 
ngundjunginja lagi pada hari 

Sabtu ini. 

Sementara itu  diwartakan 
bahwa Maher telah berdjandji 
kepada Partai Wafd utk mem- 
peladjari pandangan partai tadi 
terhadap soal? politik dan kon- 
stitusionil. jang dihadapi Mesir, 
sesudah Nadjib rebut kekuasa- 
an, dan Farouk turun  tachta. 
Nota Wafd tadi  disampaikar 
ketika malam Djum'at se       

  

para pemimpin Wafd bersida 
— Ant. - UP. 

  

rangkan, 

Menurut keterangan kalangan 

tadi pada. hakekatnja 

tika musim panas jang lalu. Ke- 
tika itu, Iran mulai berunding 
dengan wakil2 AIOC berdasar- 
kan undang? nasionalisasi mi- 
njak Iran, jang terdiri dari 9 
pasak : 

Soal terpenting jang kini di- 
hadapi oleh pemerintah Inggeris, 
diduga adalah bagaimana tawa- 
ran Iran ini dapat disesuaikan 
dengan rentjana2 jang dikabar- 
kan sedang dibitjarakan antara 
Inggeris dan Amerika, untuk 
mendapatkan tjara2 baru guna 
mienjelesaikan persengketaan ten   (Kor.) tang minjak Iran, 

Gadjah Mada dgn Harvard Uni- 
versity mengadakan research 

bersama 
Wonosobo dan sekitarnja sebagai 

tempat penjelidikan 

ERTEMPAT dirumah Prof. Mr. Djojodiguno pada Sabtu 

malam diadakan pertemuan antara lima belas orang maha- 

siswa Fakultit Hukum Sosial dan Politik dengan tuan rumah 

dan djuga Prof, Iso, Malam tadi bersifat 
tentang akan adanja penjelidikan 
osiologis, ethnologis, adat-rechterlijk dan 

misch, oleh Harvard - University dengan perutusan 

orang professor dan kira2 10 orang mahasiswa, 

dengan Universitit Gadjah Mada. 

Prof. Djojodigino 

sernatjam itu se- 

belum perang Pasifik pernah di- 
adakan di Djawa Barat oleh 

Mr, Dr. Supomo, di Sumatera 
Selatan oleh Mr. Dr. Hazairin, 
di Djawa Tengah oleh dia sen- 

diri dengan Mr. Tirtawinata (Kki- 
-ni ambasador kita di Bagdad), 
dan dalam tingkat permulaan 

oleh Mr. Kusumadi (kini Pro- 
fessor pada Universitit Gadjah 
Mada) didaerah Djawa Timur. 

Ketjuali jang “disebut terachir 

ini, maka hasil penjelidikan2 se- 
muanja dibukukan dan penting 

Menurut 

perkembangan hukum adat - di- 
daerah2 tadi, 

Dan kini setelah perang dunia 
IL, baru pertama kali ini di In- 
donesia diadakan  penjelidikan 
lagi dengan anggauta2 jg lebih 
luas dan diselenggarakan oleh 
dua Universitit tersebut, dan 
diduga akan memakan tempo 
satu tahun dan paling lama dua 
tahun. Hasil2nja nanti akan di- 
bukukan dan dikeluarkan ber- 
sama - sama dalam dua bahasa: 
Indonesia dan Inggeris. 

Sebagai tempat research per- 

dan sekitarnja. Pemilihan tem- 
pat tersebut adalah hasil pilihan 
dari utusan dari Harvard - Uni- 
versity jang beberapa bulan jl. 
datang kemari untuk mentjari 
tempat jang tepat untuk keper- 
luan itu. Dan ternjata Wonoso- 
bo memenuhi sjarat2 sebagai 
middle - town,  disekitarnja ba- 
njak peninggalan2 lama, tidak 
djauh dari Jogja, sedang iklim- 
nja tidak terlalu panas, Pem- 
bagian pekerdjaan ' dalam re- 
search ini oleh Gadjah Mada di-   jang tentukan sebagai berikut - 

sekali artinja untuk mengetahui | 

tama ialah: daerah Wonosobo 

| 
| 

| 
: 

malam penerangan 

(research) jang bersifat 
landbouw - econo- 

beberapa 
bersama-sama 

bersifat adat-rechtelijk dan 

sosiologis dipimpin oleh: rof. 
Djojodiguno, jang bersifat land- 
bouw -economisch oleh: - Prof. 
Iso, sedang jang bersifat ethno- 
logisch oleh Dr. Prijohutomo 

(jang kini masih berada di Pili- 
pira utk sesuatu penjelidikan). 

Dengan demikian akan ditjip- 
takan kerdja-sama jang se- 

erat2nja dalam lapangan ilmu- 
pengetahuan oleh dua Univer- 

sitit, dan buah hasilnja akan me- 

rupakan penambahan bahan 
penindjauan  masjarakat dan 
mungkin akan menimbulkan 
teori2 baru atau sedikitnja da- 
pat memperlengkapi penguatan 
teori2 jang telah ada, dengan 
bahan2 jang up to date. 

Dari antara mahasiswa Fa- 
kultit Hukum Sosial Politik 
Universitit Gadjah Mada jang 
menjenggupkan diri untuk ke- 
perluan “itu akan dipilih 10 
orang, dan diangkat sebagai 
asisten, Dengan ini mereka ti- 

dak hanja mempeladjari ilmu2 
diantara empat dinding perguru- 
an tinggy sadja, melainkan akan 
dapat  menindjau masjarakat 

dalam tempat penjelidikan dgn 

teori2 jang. mereka peroleh da- 
lam kuliah2, sedang Keuntungan 
jang lebih besar lalu akan ada 
pengalaman research dibawah 
pimpinan orang2 achli dari Uni- 
versitit sendiri dan luar negeri 
jang akan berguna bagi research 
selandjutnja. Terutama Harvard 
University kini banjak menjeli- 
diki dalam lapangan Social An- 
thropology, dan seorang dari 
professor mereka jang akan da- 
tang telah pula ber-research di- 
daerah Melanesia, dan telah pula 

kenamaan, 
Ketika utusan mereka dulm   

  

datang di Jogja dam ditamja apa 

  

t 
| 

jang mengetahui, tawaran Iran | 

berarti | 

kembali kepada posisi Iran ke- FE an, bahwa keputusan Mahka- 

| mah Internasional di Den Haag 

  
Ka
t 

bii
ng 

'achir pada tahun 1996. 

  

  

Inggris sibuk peladjari 
nota Iran 

AIOC masih punja huta g berpuluh djuta 
JURUBITJARA kementerian luar negeri Inggeris niene- 

bahwa kementerian tadi sedang sibuk mempela- 

djari nota jang diterima dari Iran, berhubung dgn soal minjak. 

AJOC masih harus bajar 

“ berpuluh djuta £ kepada 

Iran, 

Dalam nota Iran tadi dinjata- 

ternjata membenarkan pendirian 
Iran (jaitu bahwa . mahkamah 
tak berkompetensi untuk meng- 

adili perkara minjak tadi). 
Dinjatakan bahwa AIOC ma- 

sih harus bajar berputuh2 djuta 
pound sterling kepada pemerin- 
tah Tran. Oleh sebab itu maka 
AIOC diminta supaja memba- 
jarnja, terutama ,,untuk meme- 
lihara hubungan jang“baik dan 
melenjapkan salah paham anta- 

ra Iran dan Inggeris. 
ebagai pendjelasan dapat di- 

kemukakan. disini, bahwa, per- 
sengketaan antara Iran dan Ing- 

geris tentang aminjak itu  ter- 
djadi sesudah tanggal 28 April 
1951, jaitu sesudah parlemen 
Iran menjetudjui rentjana un- 

Gdang2 nasionalisasi industri mi- 

njak “jang dikerdjakan oleh 
AIOC, sesuai dengan persetudju- 

an jang. hendaknja akan - ber- 
Ahli2 

tehnik bangsa Inggeris jang 
penghabisan meninggalkan Iran 
ketika bulan Oktober jl. — Ant. 
Rt. 

sebab kerdja-sama ini dilaksana- 
kan bersama-sama dengan Ga- 
djah-Mada, maka djawabnia. 

bahwa Gadjah Mada sangat ter- 
kenal diluar. negeri dam diang- 
gap oleh mereka sebagai  Umi- 
versitit jang mentjermimkan dj 

Wa nasional Indonesia. 
Memang  penjelidikan sema- 

tjam ini jang berupa field - work 
antara lain dapat mengeratkan 
hubungan antara  Universitit 
dengan masjarakat, sedang ha- 

sil2 dari Erftorschung ini jang 

kelak akan didjadikan Darstel- 
lung, jang berguna bagi ilmu 

pengetahuan. 
Daerah jang akan diselidiki, 

kalau perlu dapat diperluas tme- ' 

liputi Djawa Tengah, dan ke- 
mudian mungkin meluas kedae- 
rah lain di Indonesia. 

Dengan begitu maka Gadjah 
Mada akan ikut menjumbgng- 

kan tenaganja, dan melaksana- 
kan tugasnja untuk mengadakan 
penjelidikan, dan diharapkan 
pula manfaatnja bagi perkem- 
bangan ilmu pengetahuan dan 

masjarakat. 

  

  

HARI SENEN: ada lampiran 

. Mingguan . KAWANKU untuk 

putera2 para pembatja.     
  

  

x Dua orang guru baru, ses 

orang wanita. dan seorang baki, 
menghadap kepada tnspeksi sex 

kolah rakjat. Dua lowongan me- 
mang ae, satu agak dipinggir 

kota, jamg satunja djath dipe- 
loksok. Mestinja, lowongan jang 

dipeloksok tu djatuh kepada 
guru wasit, tetapi achuwnja 

jang ditundjuk untuk djadi guru 
dinleoksok itu dalah guru muda 
laki2 itu, Dengan senjum, kata 
guru laki2 : "Bagaimana toch 
Pak, kabarnja wanita minta hak 
sama dengan taki2?” 

u 

 



   

      

     

    

Makanya P3 
kaum 1. jang ber- 

  

         

  

- F3 pedang Pap Pan oat aa 

) 2 djuta rupiah. dari pemerin 

s5 tu 10 tahun modal itu harus 

“beri honorarium kepada anggau- 
Ita? direksi jang selama ini be- 

3 Pa 5 sana dan. 

  "perumahan : 

an lain 

  

BD pat dikab 
| bernur Budiono hari ini bertolak 
kembali ketempat kedudukan- 
" Mn — Ant. aa 3     

      

   

  

” 

« Siksa dari Bank 

   

dan Bhatara ni 

   
Djumiah pegawai negri. 2 

   

      

    

  

pa 'tersebut Ik, 
, Pa pelbagai? Kke- 

   

2 2 di Jogja dgn 
pat -stootkapitaal 1- 

dan kemudian ditambah lagi | 
dengan Rp.2 djuta. Dalam wak- 

     

  

    
   

  

   

    

      

dikembalikan PT Dame : 

    

      

   
   
   

       

  

   

  

      

    

   

      

   
   
   

  

kerugian | jjang diderita -oleh 
“bersifat “sosial itu. 

  

itanggung ditahun pertama Ik. 
Rp: 9000.— ditahun kedua ber- 

d k. Rp: 2000.— 
tiga . sangat 

itu sudah 
sehingga 

   

Learn 
bank itu akan dapat pula mem- 

kerdja zonder bajaran. 

Harapan akan dapatnja bank 
mendjadi besar, menurut Sutar- 

jo adalah terletak pada kein- 

sjafan para pegawai negeri sen- 
diri untuk memperbaiki hidup- 

  

        

   

      
   
    

    

    

    

          

    

  

     

  

    
    

    

    
   

   
   

    

  

   

  

   

   
   
   
    
   

  

an, bahwa Gu- na sedang berpidato. — 

| mera 5 

"3 Bank Kesedjah- 

“usaha bank tersebut makin lama 
dan @alam bulan inj akan bertam- 

i Surabaja. 'Tjabang jang sudah ada ialah 

| dari Bank Kesedjahteraan Pe- 
n | gawai itu 

ng 500 sebuah din dapat diangsur, 
| sehingga achirnja bank tersebut 

(para pegawai negeri sendiri. 

pil, militer #maupun pensiunan | se 
jang telah diberi pindjaman oleh | BUPATI DJOJOUPOJO 

ada 35001- 

jang berupa | 
ja bebas dari 

oleh Polisi 

   

  

    

     

      

      

an tang : thun oleh Perbum 

| Gambar : 

an 

    

     

  

   

Sar. PMS 13 

  

Ingenai pensiun untuk djanda2,   

  

raan pegawai" 
Sutardjo Kartohadikusumo, Pre- 
Kesedjahteraan Pegawai” dida- 

tnja di Jogja jang dikemudian 
KE 

: dim dapat mermbeli andi 

jang besarnja Rp. 

hakekatnja mendjadi hak milik 

Ant. 

Akan diadjukan Kena 
hakim karena bikin ke- 
terangan palsu dibawah | 
sumpah (mijneed) " 

“ Bupati ter 

ketika diperiksa 
mengenai tuduhan 

' Djojoupojo, 

beschikking pada 
Kantor Gubernur Djawa Barat, & : 

  

- AM LL ANN NNRNN 

VAN PIMPINAN 
P.N.I. 

Sokong resolusi Pusat 
Pimpinan Wanita De- 

P3 mokrat. 
Menurut pengumuman Dewan 
impinan PNI, berhubung -de- 

1 resolusi Pusat Pimpinan 
P anita Demokrat Indonesia tgl. 
Djuli 1952 tentang Peraturan 

erintah No. 191 952, me- 

    

   
   

Dewan Pimpiman PNI menjata- 
kan menjokong sepenuhnja re- 

solusi tersebut dan segera akan 
| mengambil tindakan untuk mem 
bitjarakan soal ini dengan Pe- 
merintah supaja Peraturan Pe- 

  

  

    elekmtan tersebut diatas ditin- 
ai kembali: — Ant. 

PERWAKILAN DJEPANG 
Djadi Konsulat. 

Diperoleh keterangan dari fi- 
Ta jang mengetahui, bahwa 

menurut perintah dari Kemen- 
terian Luar Negeri Djepang jg 
diterima oleh Perwakilan Peme- 
rintah Djepang di Surahaja, sta- 
.tus rwakilan tersebut sedjak 

gal 5 Agustus jang lalu di- 

'djadikan konsulat “dengan pe- 
'djabat2 sbb: Konsul P. Sirahata, 
“wakil Konsul Z. Motomura dan 
“Consollor K. Kodama. 
3 Seperti diketahui status per- 

  

   

| wakilan Djepang itu dakulu me- 
rupai Japanese Overseas Agen- 

T — Ant. 

“mengakibatkan pemogokan. . 

  

GelombangZ pemogokan di- 
. daerah Djawa Barat 
lava dikalangan buruh tentang 

hadiah lebaran 
: Usaha mengadakan perdjandjian kerdja 

M. 

djuta djam kerdja hilang. 

Gelombang pemogokan itu 
memuntjak terutama dalam bu- 

lan Pebruari dan Djuli tahun 
jang lalu itu. Dalam bulan Pe- 
bruari itu tidak kurang dari 
20.000 buruh mogok, sehingga 

dikeluarkannja peraturan ten- 

tang larangan: mogok. Dalan 
bulan April dan Mei 1951 itu 

tjuma ada 60 buruh jang mo- 
gok. Dalam bulan Djuli 1951 ada 

1. 287 buruh jang mogok berhu- 

bung dengan tuntutan hadi- 

ah lebaran. Pada achir tahun itu 

djumlah pemogokan turun lagi | 

| dan dalam bulan Desember 1951 

hanja tertjatat 1.115 buruh jang 

mogok itu, : 

Dalam 6 bulan pertama dari 
tahun 1952 didaerah Djawa Ba- 

rat tertjatat ada 177.000 buruh 
jang terlibat dalam perselisihan 

dengan pihak madjikan. Perse- 

lisihan itu hanja mengakibatkan 
mogoknja 26.800 “buruh dan 

357.000 djam kerdja hilang. 

Perselisihan mengenai tuntu- 

tan hadiah lebaran dalam tahun 
ini lebih banjak daripada tahun 

jang lalu. Papi perselisihan? itu 
dapat diselesaikan dengan tidak 

Pemogokan | jang terhitung 

besar dalam tahun ini ialah pe- 

mogokan Serikat Buruh Daerah 
Autonoom (Sebda) dan Serikat 
Buruh Pekerdjaan Umum (S.B. 

P.U.), jang menuntut kenaikan 
upah harian dari Rp. 3,50 ke 
Rp. 5,—. Selandjutnja jang ter- 

hitung besar djuga ialah pemo- 
gokan bulan jang baru lalu ter- 

djadi dipaberik2 gula, mengenai 
tuntutan hadiah lebaran. 

  

“WANITA 
| 
3   telah membuat keterangan pal 

su dengan ditanggung oleh sum 

pah”, telah mengakui, bahwa 
ia benar telah membuat suatu 

“sekali. 

nja ia berbuat demikian, Djo- | 
'Hjoupojo mendjawab, bahwa. ,.pa- | 

da waktu itu pikirannja sedang 4 
terganggu”. 

Sebagaimana diketahui Lbjo- 
' joupojo sekarang masih dalam 

“tahanan dan -sedang diperiksa 
pengadilan - berhubung dengan 
perkara pentjurian 
sedangkan ia dituduh mendjadi 
tukang tadah. Pemeriksaan pe- 

tg 18- Agustus. .jad. Sesudah 
itu,'ia- akan dihadapkan lagi 
sebagai pelanggar pasal 242 Ki- 
tab Undang2 Hukum Pidana, 
jaitu memberi 
su ditanggung dengan sumpah. 

Pihak berwadjib menganggap 

sebagai peringatan karena de- 
wasa sekarang dikalangan dja- 
watan2 dan instansi2 resmi ti- 

dak sedikit orang jang meng- 
gunakan keterangan2 palsu de- 
mikian untuk memperoleh kedu-   

     
   

  

   
“riwajat hidup jang palsu sama! 

j 

-- Atas pertanjaan 'apa sebab: 

ikan asin, | 

ngadilan ini akan dilandjutkan | 

keterangan pal : 

perlu umum mengetahui soal ini 

ae
 

Selangjutnja Mantan utk 
mendesak kepada pemerintah 
supaja didalam peraturan peme- 
rintah no. 19 tahun 1952 diada- 
kan perobahan dan tambahan 
sebagai tertjantum dibawah ini: 

-a. Pasal I ajat (2) “ditambah 
hingga berbunji sbb: Isteri 
jang dimaksudkan dalam 
peraturan pemerintah ini ialah 
isteri pegawai jang dikawin 
dengan sjah, tegasnja perka- 
winan jang tidak melanggar 

hukum negara (Burgelijk 
Wetboek) untuk orang menu- 
rut undang2 jang berlaku 

itu, dan atau tidak melanggar 

undang2 hukum agama jang 
diikuti oleh orang2 jang ,ber- 
sangkutan masing2 terhadap   agama masing2. 

Jang menjetudjui peraturan baru pen- 
siunan djanda 

ALAM rapat bersama jang diadakan oleh Pengurus Besar 

Muslimat, Pengurus Lembaga Wanita dari Badan Kongres 
Muslimin Indonesia, Taman Pendidikan Dinijah Djakarta dan 

- Persis Isteri tjabang Djakarta baru? ini bertempat di Djakarta 

- telah diambil mosi mengenai peraturan pemerintah no. 19 tahun 
1952 (peraturan pensiunan djanda) jang antara lain menjata- 

kan, Gapat mengikuti alam pikiran pemerintah jang tersimpul 
Deraran pemerintah no. 19 tahun Kan dan seterus- 

orang2 jang kawin menurut 

MUSLIMIN 

St 

ENURUT perintjian Kantor Penjuluh Perburuhan, dalam 
tahun 1951 didaerah Djawa Barat, dalam perdjoangannja 

menuntut perbaikan nasib, udak kurang dari 
terlibat dalam perselisihan dgvpihak madjikan. Perselisihan itu 
mengakibatkan 53.400 buruhmogok, jang mengakibatkan 3! 

| buruh-madjikan mendjadi retak, 
| maka sekarang Kantor Penjulun 

  
sebagai berikut: 

Untuk pegawai laki2 796, 
dengan ketertuan bahwa pro- 
sentasi ini dinaikkan dengan 

74 uantuk isteri jang kedua 
dan 202 untuk isteri selandjut- 

nja jang ditundjuk sebagai jg 
berhak ' mendapat pensiun 

- terhitung dari bulan berikut- 

nja saat penundjukan itu mu- 
lai berlaku dengan ketentuan 

bahwa untuk maksud ini ti- 
dak akan dipotong lebih dari 

167Fc. 
.Pasal 8 ajat (3) ditambah de- 

kan sebagai sub d, sebagai 

berikut: 
d. (Diambil dari “kesimpulan 

no. 2) dengan tambahan ter- 
sebut maka sub d didalam 
peraturan ini mendjadi sub e. 

ngan sub baru jang ditempat-: 

   

            

    
     

417.000 buruh 

Perusahaan dan produksi 
rugi. , 

Kepala Kantor Penjuluh Per- 

buruhan Djawa Barat, Sadarwo 

menerangkan, bahwa karena 
pemogokan jang demikian bu- 

kan sadja merugikan perusaha- 

an dan produksi, serta suasana 

Perburuhan Djawa Barat se- 
dang mengadakan enguete dika- 

langan serikat2 buruh, bagaima- 

na konsepsi serikat2 buruh .ten- | 

tang hadiah lebaran. 

   

  Diharapkan, supaja bila kon- 

sepsi2 dan suara2 buruh itu Su- 

dah terkumpul, Kantor Penju- 
luh Perburuhan menjusun nota 

untuk disampaikan kepada pe- 

merintah, supaja pihak pemerin- 

tah itu dapat menentukan suatu 

pedoman tertentu tentang soal 

hadiah lebaran, jang tiap tahun 

mendjadi bahan perselisihan itu. 

Sadarwo dalam hubungan ini 

menganggap pentingnja suatu 

perdjandjian - kerdja (arbeids - 

overeenkomst jang collectief) 

untuk ketenteraman dunia per- 

buruhan, Dengan adanja suatu 

Collectieve — Arbeids - Overeen- 

komst maka diharapnja perseli- 

sihan seperti tentang soal ha- 

diah lebaran akan bisa diatasi. 

Menurut Sadarwo, kemadjuan 

besar dalam dunia perburuhan 

sekarang sudah mulai tertjapai, 

jaitu dengan: dibikinnja dan 

hampir selesainja perdjandjian2 

kerdja antara buruh dan madji- 

kan, umpamanja dalam perusa- 

haan pertjetakan, industri me- 

tal, hotel dan restoran, dan pe- 

rusahaan2  textiel. Sekarang 

tinggal perusahaan2 ketjil, jang 

kebanjakannja belum mendapat 

peraturan perdjandjian - kerdja 

antara buruh dan madjikannja. 

Ant. 

USAHA2 B.R.N. 
Kepala Perwakilan Kantor Bi 

  

: ro Rekonstriiksi Nasional dae- 

| rah Kedu menjatakan, berdasar- 

kan keadaan2 jang njata sekitar 

meringankan “beban penghidu- 

pan bekas2 pedjuang, maka da- 

'lam tahun 1952 ini telah diren- 

tjanakan membuka lapangan pe 

kerdjaan dengan beaja Rp. 9177. 

1 000. 

| 

  

Diterangkannja selandjutnja 

baliwa banjakmja" tenaga2”bekas 

pedjuang! dikaresidenan Kedu 

ada 300 orang, Sehabis mendja- 

'lankan latihan kerdja 1 tahun, 

88 orang sudah dipekerdjakan 

dalam lapangan perusahaan2 jg 

didirikan oleh B.R.N., 12 orang 

masuk C.T.N. dan jg 200 orang 

lagi karena belum mempunjai 

pekerdjaan jang tetap ingin di- 

pindahkan ke Sumatera sebagai 

transmigranten. 

Perusahaan2 jang sudah didi- 
rikan didaerah Kedu oleh B.R.N 
jalah perusahaan2 .pembikinan 

peti dengan 'beaja Rp. 350.000,-, 
pendjaitan Rp. 80.000,-, sepatu 

Rp. 55.000,- penjamakan kulit 

di Wonosobo Rp. 210.000,-, batu 

merah Rp. 100,000,-. Jang masih 

merupakan dalam persiapan 'ia- 
lah pembikinan pembakaran 
gamping di Gombong dengan be- 
aja Rp 32.000,- dan per usahaan 

dukan dan . Na tinggi. — | b-Pasal IV ajat (1) sub a, supa- Demikian pengumuman Pe- | genteng di Kebumen dengan be- 

“Ant. |. ja dirobah hingga berbunji | ngurus Besar Muslimat, — Ant. | aja Rp. 150.000,- Ant. 
. Ta Sea 3 

      

  

    

    

  

Pa etuR Sub. 
2, an akan di-    

       

      

Mi LANGGAR PERSEL 
— TUDJUAN PERBU- 
2 RUHAN 

”5 Orang pengurus 
aa : Keraraaah,     

     
    
   

  

   

  

   
    

    

  

   

       
aja | orang te 

TA Semarang. telah melaku- 

"ba 2 Ta mengabarkan. 

“bahwa atas dasar tuntutan me- 
langgar persetudjuan perburu- 

na jang bersifat mengikat, Pe- 
Negeri Semarang jang 

n oleh hakim Mr. Surya- 

h mendjatuhkan huku- 
n kurungan” masing2 2 Z bu- 

da lima orang pengurus 

    

    

    

   

ne Burul “Metal dan Industri” 
mn Semarang. P. 

   

Pa, aa , Sukardi,       
         

   
    

   

      

     

  

    

   

    

   

    

   

  

   

  

   

    

   

: PA ae Kos 

  

danern jalah dina Time 1 

   
“para | anggap Kahmi umbitamnya ie 

semula, - 

, Dalam ' perkari in kertma 
rsebut     

“ 

Kesatuan Aksi Seri | 

elima orang itu: adalah sdr2. 

“ 1 Djapen 

! memberikan 
| tang Sesuatu jang diperdapat Se- 

tu bala mean : 

(sa LATIGA 
DITJULIK DAN DIBUNUH. 

- Dari Kedtataka dikabarkan : 

bata gerombolan bersendjata 

jang terdiri dari beberapa orang 

“kemarin malam telah berhatsil 

le 

memasuki rumah 'Tirtoprajitno 

garu kepala sekolah Banaran 

.4Arnbarawa) dan mentjufiknja. 

4 Kemudian Tirtoprajitno terse- 
bat dibunuh, “Peristiwa tersebut 

ter djadi setelah sikorban tidak 
dapat memenuhi permintaan 
gerombolan supaja menjerahkan 
ea uang. — Ant. 

' KONPERENSI DJAPEN 
- Se-Djawa-Tengah. 

| Pada tanggal  12-3 Agustus 
mi di Hotel Kali Taman, Salati- 

gu: akan dilangsungkan kompe- 
rensi antara “para “pemimping 

Kotabesar - Kotaketji 
seluruh Djawa Tengah dibawah 
pimpinan "Propinsi. Maksud 

komp. ini pokoknja adalah guna 
penerangan  ten-: 

  

     

' Tama diadakan Konperensi Pene: 
rangan. jang baru2 diadakan 
oleh Kementerian Penerangan di 
Dang. -— (Kor). 

PONDOK PESANTREN 
. DIGARONG 

Kerugian Kirab Rp. 2500. 
“ Berita dari Ambarawa mene- 
rangkan, bahwa satu grombo- 

Lan terdiri kira2 dari 15 orang. 

dan berpakaian. seragam de- 
ngan sendjata2, api, baru2 “ini 
antara djam. 28.00 telah mema-, 
suki sebtah pondok pesantren jg 
terbesar didesa Bantjakan Ka- 

| Terahan Sidoredje-bor Kota Sa- 
latiga. Grombolan itu dapat me-   | rampasi hartubenda orange pe- 

& Ingadji jang mendjadi penghuni 
- kpondok: ane ih upa. pakai 

| 
1 

na 
Hi 

2 WILAJAH DIAWA TENGAH | 
han "an barany2, jeng menurut 
taksiran -.orang2 Jang tersang- 
kut semuanja seharga kira2 Rp. 

|'2 2500,- Menurut keterangan 

grombolan ini mengaku sebayai 
Polisi jang berpatroli. Penyani- 

ajaan tidak terdjadi, dan mere- 
kan terus menghilang kedjuru- 
san Selatan lewat Sinomah dan 

Djl. Banjubiru. — (Kor). 

WONOSOBO | 
KONPERENSI KEPALA2 

. DJAWATAN. PER- 
TANIAN 

Pada tanggal 21 Agustus jg 

akan datang Djawatan Pertani- 
an Rakjat. Propinsi Djawa Te- 
ngah akan mengadakan konpe- 
rensi dinas bertempat di Wono- 
soho: Konperensi tersebut akan 
dihadiri oleh kepala2 Djawatan 
Pertanian karesidenan di Wila- 

jah Djawa Tengah. Jang akan 
dibitjarakan pada konperensi 
tersebut ialah antara lain masa- 
lah pertanian dan Kkelandjutan 

| rentjana Kasino mengenai her- 
dirinja Balai Pendidikan Masja- 
rakat Desa (B.P.M.D) di Djawa 

Tengah. 
Selandjutnja sesudah konpe- 

rensi tersebut akan diadakan pe- 

  

  

| 
| 
: 
| 

| 

| 
| 
| 
t 

  
Dieng, Balar Perkebunan Rak- 
jat-di Surapadan Temanggung 
dan B.P.M.D. Sri Kuntjoro dike- 
tjamatan Mertojudan Magelang. 
5. Arit. 

TEMANGGUNG 

PEMBANGUAN DJA- 
LAN2 DESA 

Pada dewasa ini tampak de- 
ngan njata kegiatan dari rakjat 
desa dalam membangun djalan2 

Dalam penindjauan baru? ini jg 
dilakukan oleh Dewan Usaha 
Me aan. Rakjat, kendas 

| 

  

nindjauan objek2 pertanian di. 

baru atas dasar gotong-rojong. 1 

  

raan jeep jang dipergunakan te- 
lah dapat melalui buat pertama 
kali djalan? baru di desa Gema- 
wang, Bunaran, Krempong, Su- 
tien, Karangseneng jang terle- 

tak disebelah Utara Ketjamatan 
Kandangan dar perbatasan de- 
ngan daerah Kendal serta terus 

menudju . ke Ngadisepi daerah 
Djumo, @djurusan Rowoseneng- 
Kembangsari, Gandon ke Tleter 
daerah Kaloran, Warungkotik 
ke Klepu dan Ngipik ke Gowak 

daerah Pringsurat, serta diseki- 
tar Plumbon daerah Tembarak. 
Dengan demikian, "maka usaha 

untuk memadjukan daerah akan 
dapat lebih lantjar dikerdjakan 

dan bagi kepentingan keamanan 
merupakan suatu bantuan jang 

| berharga sekali. — (Kor). 

| MAGELANG 
SMEP ,,TRIDARMO" 

“. DJADI SEKOLAH 
NEGERI 

S.M.E.P, ,/Tridarmo” di Mage- 
lang sedjak bulan Djuli jang la- 
hi. dengan resmi telah dioper 
Oleh Kem. P.P & K. mendjadi 
SMEP Negeri. Guru2, pegawai2 

Negeri, sedang. segala milik 
SMEP ,Tridarmo” tersebut me- 

nurut keadaan ultimo Djudi '52 

mendjadi milik Negeri. 
“ Keputusan tersebut diambil 
oleh Kem. P.P & K dengan per- 
timbangan, bahwa kota Mage- 
jang adalah mendjadi Pusat Per- 
dagangan & Perindustrian untuk 
daerah Kedu. 

Sebagai kepala sekolah terse- 
but telah ditetapkan S. Dwidjo- 
suwirjo, pindahan dari Solo. 

Perlu diketahui bahwa S.M.- 
E.P tersebut lamanja 3 tahun. - 
(Kor). 

LATIHAN | MANTRI 
HYGieNE 

Di Kramat (Magelang) oleh 
Djawatan Hygiene telah diada- 
kan latihan Mantri Hygiene, jg 

diikuti oleh Ik, 24 orang tjalon,   

Peladjaran praktyk sedang di- 

mulai dibeberapa desa diantara- 
nja di Djambewangi, Pajaman, 
Kalidjoso, Ngadiredjo, Setjang, 

Krintjing dan Putjang. 
Setelah selesai latihan, mere- 

ka akan disebar diseluruh In- 
donesia. — (Kor). 

KEBUMEN 

LANTIKAN BUPATI 
Pada tanggal 12 Agustus ini 

dengan bertempat digedung kan. 
tor Kabupaten Kebumen akan 
dilangsungkan upatjara pelanti- 
kan Bupati Kebumen jang baru, 
dilakukan oleh Gubernur Djawa 
Tengah. Pelantikan tersebut di- 
saksikan oleh Residen Kedu, pa- 

ra bupati seluruh Kedu dan pa- 
ra terkemuka lainnja. 
Menurut ketetapan, anggauta2 

Pamong Pradja jang hadlir da- 

iam upatjara tersebut harus me 
makai uniform putih, sedang ' 
para tamu iaki2 lainnja harus 
memakai uniform putih atau 

| stelan putih (djas dan tjelana). 
Para tamu wanita bebas, tidak 
dikenakan senratjam peraturan 
tersebut. — (Kor). 

TIILATJA? 

343 TAHANAN KE 
NUSAKAMBANGAN 

Dari kalangan pemerintah di 

karesidenan diperoleh ketera- 
ngan, bahwa baru2 ini sebanjak 
343 orang tahanan dari Mage- 
lang telah dipindahkan kerumab' 
pendjara Nusakambangan Tjila- 
tjap, Tahanan2 itu terdiri dari 
bekas anggauta bataljon 426 jg 
telah turut memberontak mela- 
wan T.N.I dan beberapa orang 
jang tersangkut dalam peristi- 
wa Angkatan Umat . Islam 
(A.U.I) di Kebumen dalam ta- 
hun 1950. ' 5 j 

Kabarnja Kjai . Taifur adik 
Kjai Somolangu pemimpin A.U.I   | 

   
pendjara Magelang djuga turut 
dipindahkan, — Ant, 

  

HALAMAN. 8 

akarta 

  

. TATA BARU DALAM 
PERGAULAN INDO- 
NESIA" DIBITJA: 

RAKAN 
Menjambung berita tentang 

akan dilangsungkannja rapat 
Badan Pertimbangan Kebudaja- 
an dari Kem. P.P' & K. jang 
diketuai oleh sdr. S. Mangun- 

sarkoro bertempat di Makasar, 
lebih landjut dapat dituturkan, 
bahwa pada tg. 20-8 akan diada- 
kan malam pertemuan ramah- 

rtamah dengan diberikan urgian 
pendek tentang Badan Pertim- 
bangan Kebudajaan oleh ketua 
B.P.K, dan diteruskan dengan 
malam kesenian. 

Pada tg. 21-8 diadakan rapat 
Et digubernuran, mengun-: 
jungi makam Pangeran Dipo- 

negoro, tjeramah K.H. Dewanta-"- 
ra dan Dr. A Rotti'tentang ,/Ta- 
ta baru dalam pergaulan Indo-“ 
nesia”, tg. 22-8 diadakan hearing 
dengan organisasi2 dan peminat 
kebudajaan di Sulawesi, me 
ngundjungi makam Sultan Ha- 
sanuddin, tjeramah - Mr. Moh. 
Yamin, prof, Mr, Sunarjo Kolo- 
paking dll. anggauta tentang | 
,Tata baru dalam pergaulan In- 
donesia” dan 23-8 Megan aa Lu 
tup digubernuran, 

SOKONGAN UNTUK 
17 AGUSTUS 1952 

Panitya Perajaars 17 Agus- 
tus 1952 Daerah Istimewa Jogja 
karta mengumumkan seperti 
berikut: 

Mengingat instruksi Menteri 
Dalam Negeri mengenai pe- 
mungutan sokogan -dari pendu- 

duk guna kepentingan Perajaan 
17 Agustus 1952 dan mengingat - 
pula biaja2 jang diperlukan oleh. “ 
Panitya2 17 Agustus 1952 di: 
Kotapradja Kabupaten? Katja- 
matan di Daerah Istimewa Jog:. 
jakarta, maka perlu .diadakan 
peraturan dan pemilihan atas 
pemungutan Bana dari pen- 
duduk. $ 

Panitya2 17 Agustus 1952-tsb 
boleh menerima sokongan suka- 
rela dari penduduk, baikpun be- 

rupa uang maupun berupa 'ba- “ 
rang2 untuk hadiah perlombaan 
dsbnja. 

Pemungutan sokongan hanja 
boleh dilakukan dengan penge- 
tahun dan persetudjuan Kepala 
Daerah Kotapradjo/Kabipaten 
Katjamatan dsbnja dengan me- 
ngingat, bahwa jang dipungut 
jalah mereka jang mampu. 

RA'JAT MINTA PENG- 
SANTIAN. HARGA 

TANAH 
Diperoleh, kahas,hahwa a baru2 

ini dikefurahan Katangsewu, Ku" 
lon Progo, ra'jat telah memben- 
tuk sebuah Panitya Tata, Tertib, 
jang maksudnja akan memper- 
djuangkan kepada Pemerintah, 
agar tanah2 jang dilalui saluran 
air Gunseikosiro, diberi kerugi- 
an, seperti jang pernah didjan- 

djikan pada waktu pembuatan, 
saluran air itu. . 

Seperti diketahui, pembuatan 
saluran air Gunseikosiro dari ka 
lh Progo untuk mengairi daerah 
Kulon Progo tenggara dibuat 
pada waktu . pendudukan Dje- 
pang. Djandji pemerintah wak- 

tu itu akan memberi kerugian 
kepada ra'jat jang tanahnja di- 
lalui saluran, sampai sekarang 
belum terwudjud. 

DEWAN SENAT ULII. 
JOGJA KE SOLO: 

| Kemarin Dewan Senat UII 
jang terdiri dari Prof. Kahar 
Muzakkir, Prof. Mr. - 
digdo, Prof. Mr, Notosusanto, 
H. Musadad, Prof. Dr. Abutari, 
K. Hannat dan Wiwoho berkin- 
djung ke Solo untuk mengada- 
kan silaturachmi dan melihat2 
Facultit “Hukum. UI disana, 
Djuga diadakan pertukaran 'fi- 
kiran mengenai perguruan dan 
organisasi supaja ada PO 
ajian antara Jogja dan Solo: 

Perlu diketahui, bahwa. taktu. 
tit Hukum Solo itu kini « : 
nempati ruangan kantor Reba. 
tihan Kasunanan,. jang' dalam 
clash ke-II sebagian besar 
tjur. Selain itu facultit ini Aini 
telah mengusahakan sebuah 
perpustakaan dan mendapat 
bantuan Rp,75.000,— dari pe- 
merintah. Djuga tidak boleh di- 

         
jang tadinja. ditahan dir umah | 

lupakan, bahwa banjak diantara ' 
kaurn hartawan Solo telah mem 

|beri sumbangan2 guna kepen- 
| tingan 'berdirinja facultit terse- 
| but, 2 mahasiswa sam- 
| pai sekarang Lk, 150 sedang 
(ladjar2 pendahuluan ada 50 
orang. : 

SOKONGAN UNTUK 
KORBAN KEBAKARAN 
Djumlah penerimaan sampai 

tgl. 8 Agustus 1952 Rp. 1.860,— 
heh 9-8-52, ". 

Djw. Kes, 'Angk. 
Hr Sub Terr, 1 
Ie AV aa an UK ki lohan 

Djuniah seni “Rp 2.010,— 
Siapa mengikuti? 

— Tontonan Sa ini 
SENISONO: ,De Yzeren 

Kroon', Gino Serir, 
RBX: ,,/Musim Bunga di Sela- 

bintana”, Ida Prijatni, Chatir 
Haryo. ps 
RAHAYU: ,,Boneka Asmara”, 

Najati, Ali Yugo. 
LUXOR:.,, Half An bai”, 2 Loretta 

Young, Joseph Cotten, $ 
INDRA: Three Little Words” 

  

Fred Astaire, Red. Skelton. 
SOBOHARSONO : , Watch The 

Birdie”, Red Skelton,   
 



       
      
    
   

          

Care m 1 tempo 
3 akannja setelah tiba 

5 t 51,3 sekon. 
Ik ana Jaman 

      

    

        

   
       
   

   

      

      

         

  

   

berlatih 2 
: 1, bahkan: ia ge 5 

1 jang bsjapai Sa 
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“ » , 2 bs - ki 

Ta kuat | Nana na Eta tar 

   
   

        

   

            

   

  

   

    

    

(ran tepat pakai butterfiy ini. F 
$ : . Bing perlombaan | s1 

g memper- rar KEB, 

  

    

   

   

  

bag Gjelak tadi, 

   

     

hal Tang jang membikin 
rk “begitu terbelakang, 

ia gi nie 

  

   tjemplung Ga- 
sih "5 aneh me- 

   

    -merenangi a jarak 1560 
rlambat' beberapa sekon 

dak seberapa, Seperti Keli-at- 
: djuga tadi iang. 

Tn a ak 100 ataw 200-m, 

    

“bisa ditebus: 5 $ 
A n Sdr, Suharko jang pa- 

Merem n an Jar jaitu dar 

(3:01,3), orang: dari 
emburg (2.593), dari Swis 

548) dan dan orang dari Tjeko- 
slovakia (2.53, 3), baru datang 

      

iga perenang Be anna 
an Olympiade jang dipegang 

   

masih.aga jang 

  

esemi Nan | 1 
memborong 
melihat bhw. ketiganja hampir, 
bersamaan. djaraknja dimuka. 

Johanna €, de Korte mendja- ' 
di nomor 4 dengan tempo 1.15,8 : 
dan nomor tiga djatuh kepada 
puteri New Zealand dalam Wak- 
tr serupa itu djuga. 

Puteri Belanda jang seorang ' 
“lagi, van-der Horst, karena me- | 
lakukan kesalahan, ajadi tidak ' 
masuk hitungan, 

Dengan senjum pahit, mata 
berlinang, Geertje menerima bin | 
tang peraknja: 
bunga, sesudah selesai dimus 
kan lagu kebangsaan : 
Selatan jang disambungkan de- 
ngan ,God save 

nan, sedang kepunjaan New 
' | Zealand disebelah kiri. 

Ada teman jang gembira, no- 

"Untung Geertje tidak djadi 
kampiun, biar tidak buka suara 
itu orang2 Belanda”. 

Saja hanja bilang : 

"ketawa ?” 

putera. 

  

bintang semuanja, | 

serta karangan | 

: : the .@ueen”.. 

Bendera Belanda disamping ka- 

na Belanda itu tidak djadi kam- | 
piun. Ia bahkan mengatakan : | 

,Dan se- | 
karang orang Afrika Selatan jg | 
menang, apa alasannja “Bung 

109 m gaja punggung: 

Dalam gaja putera 100 m se- | 
orang orang asal dari Djepang, | 

  

  

| 
| 
| 

! 

| 
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| “TEMBAKAN DIHALA- 
MAN KEDUTAAN 
SOVJET DI THAI 

Kuasa usaha Sovjet Uni 

Bangkok, Boris Volkov, minta 
keterangan pada menteri juar 
negeri Thai, perihal suatu kedja- 

dian dihalaman kedutaan Sovjet, 
ketika tg. 28 Djuli pagi2 benar. 
Diterangkannja bahwa waktu 

itu terdjadi - ,,tembakan2 jang 
tidak diketahui siapa jang me- 

di 

  
lepaskannja.” 

Kepala kepdlisian Bangkok 

menurut ,,Reuter” menerangkan 
polisi Muang Thai jang sebaima- 

na biasanja berdjaga diluar ke- 

dutaan Sovjet itu, pada waktu 
itu tidak dengar apa2. Polisi hari 
Djum'at ini menjelidiki Tebbkart 

Volkov tadi. 

Perlu disebut disini, ' bahwa 

gedung kedutaan  Sovjet di. 
Bangkok dahulunja adalah Ho- 
tel ,,/Thailand”, Halaman gedung 

pagar besi, akan tetapi sesudah 
gedung tadi didjadikan keduta- | 
an Sovjet pada tahun 1947, ma- | 
ka pagar besi tadi diganti agn | 
tembok jg tinggi. — “Ani, ad | 

    

  
tadi dahulunja hanja dikelilingi | 

  

Fiowat - tema Indonesia 
Banjak jang perhatikan soal2 explorasi 

logam2 berharga 

| evalan ATAN Geologi di Ban dung dalam sda belakangan 
ini menerima surat? dari pe Ibagai firma dan ada djuga dari 

perseorangan, jang berisi permintaan keterangan? disekitar ex- 
plorasi logam terutama mas, dan nikkel. 

Ir. Surodjo Ranudiredjo, kepa- 

la Djawatan Geologi itu, mene- 

rangkan bahwa surat2 'itu da- 
tangnja dari Malang, Kaliman- 
tan, Sumatera dan Sulawesi. Di- 

antara pertanjaan2 jang dike- 

mukakan itu, ada jang: meminta 
pendjelasan tentang tjara me- 
ngambil mas dari bidji (erts), 

ada djuga jang ingin tahu apa- 
kah ada pesawat2 jang bisa me- 

nundjukkan adanja-mas didalam 

tanah ete, dan ada djuga jang 
| mengirimkan bidji jang disang- 
“ka mengandung logam berhar- 
ga. 

Menurut keterangan Ir. Suro- 

djo perhatian ea baik se- 

— Farida akan minta vuteriZn -nja 
jang dibawa Farouk 

Pe RATU FARIDA, jang telah ditjerai oleh Farouk itu, 
hendak menuntut dalam pengadilan agama (slam) supaja 

perwalian atas 3 orang puterinja, jang dibawa Karouk keluar 
negeri itu, diserahkan kepadanja. 

  

kali. Tapi untuk menjelidiki ke- 
adaan tempat2 dimana menurut 
pendapat orang terdapat banjak 
logam berharga harus ada 
orangnja, sedangkan Indonesia 

tidak mempunjai geoloog2. Wa- 
laupun demikian akan diusaha- 
kan djuga untuk membalas su- 

rat2 tersebut berdasarkan atas 
bahan2 jang telah ada di Kan- 
tor Geologi. 

x 

Ada baiknja orang mengeta- 
hui, bahwa untuk explorasi de- 
mikan banjak modal dibutuh- 
kan. Setelah penjelidikan didja- 
lankan dan kalau sesudah bebe- 
rapa tahun diketahui ada logam 
berharga didalam tanah, maka 
harus diperiksa dulu apakah 
banjaknja logam berharga itu 
tjukup untuk diexploitasi supaja 
djangan rugi, dengan memper- 
timbangkan matjam2 keadaan, 

umpamanja buruh, mesin dan 
lain-lainnja. Kalau kiranja akan 
menguntungkan, maka orang 

harus meminta konsesi kepada 
bagian Hukum dari Djawatan 

Pertambangan di Djakarta, 
Bahwa tambang mas itu tidak 

    

    
    

  

L7 “1 Ka 

lajah Junani . Ikan di Bangkok. akan “bertolak ke Singapura, untuk “mengadakan kun- | iKut memperhatikan disekitar 5 Sampai 'achir . angka tetap | berwadjib mengandung maksud 
1 aa rung Sir dalam musim “ Tindakan tadi bermaksud me- djungan ke Malaya db eitowsiip Dinda. pendek dari pelaksanaan pembagian tanah PSIM: Khiem Han. £ 0-—— 1 untuk kemenangan Per- | untuk dun nek Pesitya ba- 

. ea ana , maa naik, Ka nambah penghasilan negeri. Ke- Unicef. tsb. dan akan segera mengin- . Gadir. Suwardi. sis. 'Dan . PSIM kehilangan | ru disamping ,,Petani” jang su- 

EP. menterian perekonomian Muang NN struksikan kepada " gubernur | Sardjiman. Suprapto. Sumarmo. | ,chance” mendjadi djuara PSSI | dah bekerdja, agar pemasukkan 
'Thai akan mengoper angkutan| Selama Rena ni di Singa akar alam pelan yai dan menin- | supaja berhubungan dengan | Amir. — Rabikin. bjawadh. | Djawa Tengah. padi dapat diperheibat. — (Kor) 

lebih beras ke luar negeri dari per- | Li Pa 2 djau lembaga2 untuk latihan | organisasi-organisasi tani utk Mardjiki. Suhirlan. 
- Yusahaan2 partikelir. Krit, AMP. KOP Man NRaN sea TAOERAN DN asian djururawat, pusat2 | mentjapai satu penjelesaian O 

" : ' |kesedjahteraan wanita — dan, jang selajaknja “untuk kedua £ j 
« anak2, baik didalam maupun di- | belah pihak. Selandjutnja Men- Subagjo. Sumadi. |: X : . 

luar kota, klinik2 sekolah, kli- | teri mengandjurkan, bila tim- | Suharto. Darmadi. . Kok Bie. en u muman nik2 difteria dan bagian pera- bul kesulitan? agar organisasi2 | Suradji. Sutomo.” Marsam. se | 
Tjin Bun. Ping Tjiang. 

  

s kan, Kundjungan ke Malaya pa- j bongan tadi terdiri dari 14 Na Na in PeaAn Penutup. 
: da tahun jl. itu lamanja adalah | or: & » i ah di Sari belakang, Mingga Den : ah 9 LA ggu BAN dstu Bao . as bi Juga Pk: Apaan Khiem Han tetap selamat selama | Untuk mendjaga ketertiban ih ap tiap-tiap  Peme- 

3 Singapura dan satu minggu lagi ra B1 VOB) babakan pertama. gang Andil jang datang, membawa satu surat andil atau 

      | tjara Australia tidak arenda 
ngar an usul en itu. 

dimuka, bahkan orang mengira 
'puteri2 Belanda jang 3 orang 
sampai “Finale itu akan keluar 
  

  

gerakan tebih andjut 
3 — Bulgaria protes 
pAvwBnAna staf umum. 

  

kepada PBB 
tentara Junani . mengatakah 

bahwakeadaan telah ajadi biasa lagi setelah hari Kemis 
pasukan2. Junani mengadakan intervensi di pulau Gamma. 

(Ditambahkan, bahwa kini Ju- 

nani tak berniat - mengadakar, 
aksi lebih landjut. 

aa membantah dengan ke- 
ras berita2 jang mengatakan, 
Karina meriam2 Bulgaria telah | 
menembaki wilajah Jumani. Di- | 

n, pihak Bulgaria tidak 
nembak. Ditegaskan. 
'unani djuga tidak me- 

  

    
   

    

    

  
     

  

  

nga 
ris Lap aan iniharei wilajah Ju- 
nani dan Bulgaria. Tetapi letak- 

.nja Danana, di bagian Junani. 

  
ra Pa "Kap 

tanggal 26 dan 27 Djuli jang 
laga : seperti. diberitakan, Bulga- 

1 telah menduduki pulau ini 
jang sebenarnja merupakan wi- 

  

   

  

     

   

  

buah Komanike staf umum | 

jah Bulgaria. Tetapi pada | 

sar tertutup dengan tutibinang" 
belukar (Bushes). — Ant. A 1P3r 

Bulgaria Pr 
Pemer intah Bulgaria telah me. 

ngirumkan surat protes kepada 
| sekretariat PBB mengenai se- 
.djumlah insiden2 perbatasan. jg 
'katanja telah terdjadi diperba- 
tasan Bulgaria — Junani antara 
tang: 
j, demikian menurut siaran kan- 

  ' MUANG THAI HEN. 
DAK MENASIONALI- 

Ke luar negeri. 
Dumakbatah Muang Thai kini 

sedang mempertimbangkan soal 
| nasionalisasi angkutan beras ke 

    

  

“bagian jg terpenting dari Olym- 

| dak akan bisa dilupakan oleh: 

Jitu, 15 bintang emas pergi ke 

IL oleh isterinja. . 

piade, dan memang jang terhe- 
bat dan teramai. 

Bagian atletik itu merupakan 
puntjak. keolahragaan jang ti- 

penggemar sport. Sebab banjak 
.rekor Olympiade dan dunia jang 
bisa diperbaiki. Terutama pula 

Rusia dengan pemain2 dari du- 

sn lainnjas 
Dalam -perlombaan2 atletik 

Amerika Serikat, 4 ke Tjekoslo- 
vakia - 3 direbut Emil Zatopek, 

Dana, Rusia 
“dan Jamaika masing2 mendapat 
2, Australia 3, sedang New Zea- 
land, Afrika Selatan, Italia,   

| pannja dari rumah bukan main 
26 Djuti dan 7 Agustus ! 

luar negeri,” demikian diberita- 

Swedia, Brasilia dan Luxemburg 
| masing2 mendapat 1. 

Jang paling ketjewa sekali 
ini ialah Inggeris, jang sama 
sekali tidak kebagian satu bin- 
tang maspun. Padah hal hara- 

bertemu sekali ini pemain2 dari | 

menduduki tempat nomor tiga 

dalam daftar djumlah suara jg 
didapat neh para tjalon. — Ant. 
— AFP. 

PERBEDAAN PAHAM 
ANTARA INGGRIS 
DAN AMERIKA 

Diakui Lovett. 

Menteri pertahanan Amerika 
Serikat, Robert Lovett, pada ha- 
ri Djum'at jang lalu mengakui, 
bahwa antara Amerika Serikat 
dan Inggeris tidak dapat tertja- 
pai kata sepakat mengenai tja- 
ra jang terbaik untuk memben- 
tuk komando Timur Tengah. : 

Dalam pada itu Loveet tidak 
mau memberikan komentar lebih 
landjut dengan alasan, oleh ka- 
rena saatnja tidak mengizinkan. 

Kata Lovett, beberapa segi 
dari masalah tersebut masih per 
Ju diselesaikan dalam permusja- 
waratan antara Inggeris dan 
Amerika Serikat dihari-hari jg   “besarnja. 5 akan datang. — Ant. Up. 

  

  
ENURUT pengumuman 
atu rombongan dari 10 

  

  

  

  

   

   

   

  

   

       
   
   

   

  

    

   
    

   

    
   

    

   
       
    

    

      
   

  

berenang 1500 m, (Gamb.: Kiriman IL, Hutauruk). 

  

— berangkat ke Singapura 

. Indonesia, jang terdiri atas 5 orang dokter dan 5 orang bidan, 
dibawah pimpinan Dr. Mardjaban, direktur administratif seksi 
kesehatan bagi wanita dan anak2 dari Kementerian Kesehatan, 

misi Indonesia dari Unicef, su- 
Orang dari kalangan kesehatan 

watan gigi. 

"Untuk mengutjakan. selamat 
djalan kepada rombongan . ini, 
Dr. P.L. Nirula, kepala misi In- 

donesia dari Unicef, pada tgl. 

IT jl. telah mengadakan  perte- 

muan jang sederhana, jang di- 
TJ hadiri oleh Menteri Kesehatan 

dokter Leimena, sekretaris djen- 
dral Kementerian Kesehatan Dr. 
Surono dan lain2 pembesar Ke- 

menterian itu. 
“Sebagai diketahui setahun jl. 

Fellowship sematjam ini telah 
diberikan djuga kepada 8 dokter 
dan 2 bidan Indonesia, jang ter- 
njata hasilnja sangat memuas- 

di Penang, tetapi  kundjungan 
kali ini lamanja diperpandjang, 
jaitu 3 minggu .di Ponang dan 
satu mingu di Singapura. Demi- 

  

  

PEMBAGIAN TANAH 
DI SUMATERA 

TIMUR 
Menteri D.N. mengin- 
struksikan gubernur un- 

tuk berunding. 
Didapat keterangan dari jang 

bersangkutan mengenai masalah 

Dalam Negeri Mr. Moh. Rum. 
Utusan tersebut terdiri. dari 
Achmad Suladji, Amir Jusuf, 
Asro Effendi dan Moh. Tauchid 

PNI Sumatera Utara). Dalam 
pertemuan tersebut Menteri me- 
njatakan pendiriannja jang pa- 
da pokoknja tidak berbeda dgn 
apa jg dikehendaki organisasi2 
tani. Menteri berdjandji akan 

tidak segan2 datang kepadanja. 
Mengenai permintaan wakil pe- 
tani supaja pentraktoran dan 

penangkapan2 sebagai akibat 
rentjana tehnis daerah dihenti- 
kan, Menteri menegaskan, bah- 
wa instruksi untuk berunding 
itu adalah salah satu djalan se- 

haiknja. — Ant, 
  

14 UTUSAN PAKISTAN 
TIBA DI JOGJA 

Rombongan  missi Pakistan 
jang mengadakan  perdjalanan 
keliling Indonesia telah tiba di 
Jogja dengan kendaraan. Rom- 

mengadakan perkenalan dengan 
orang2 terkemuka dan kaum 
Muslimin setempat. » 

Selain daripada itu mereka 
akar, mengadakan penindjavan   kian antara lain pengumuman 

it — Ant, mui Li 
  tempat2 jang mengandung -se- 

djarah serta perusahaan2. 

| 
Tapi dalam achir2 ini, PSIM 

| sangat nampak kemundurannja. 
Pada pertandingan daerah PSSI 

rayon Djawa Tengah tahun ini, 
PSIM terpaksa menjerah kalah 
melawan ISB Purwokerto dgn 
0—1. Sedangkan ISB ini oleh 
Persis dikalahkan dengan 2 — 3, 

walaupun kemenangan tipis. Te- 

rang permainan PSIM pada 
achir2 ini sangat berkurang. 

Sebaliknja Persis achir2 ini 

Persis nampak lemah sedjak di- 
tinggalkan spilnja Sidhi, maka 

kini kekuatan Persis mulai ,,pu- 
lih” kembali, 

hari Sabtu 9 Agustus 1952 di 
Solo, PSIM mengeluarkan pasa- 

lengkapi oleh back Suwardi jang 
melakukan ,come-back”-nja. 
Pasangan tsb. terdiri atas: 

PERSIS: Suradi. 
. 

barisan muka - PSIM 

work”. 

dipergunakan. 

Back-draw dari kedua kant- 

dapat dipudji, tapi inipun bari- 

gunakannja. Untung barisan be- 
lakang Suwardi, Suprapto 
Gadir dapat mengembalikan se- 

o 
Dipihak  Pertis ,teanrwork” 

lebih baik daripada  lawannja, 

tapi tidak kuasa menembus per- 
tahanan lawannja jang kuat itu, 
Djuga pertahanan Persis tjukup 

kuat menghadapi — serangan        

| 

ngan barisan belakang, jang di-. 

Dalam permainan ini nampak || 
kurang | 

Controle, positie dan teknik, jang || 
menjebabkan. tidak ada ,team- H 

Umpan? dari kedua sa- | 
jap tjukup baik, tapi tidak dapat |' 

halfs Sardjiman dan Sumarmo! 

san muka tidak dapat memper- |: 

dan 

'PSIM— PERSIS: O—1 
Barisan muka PSIM harus diperbaiki 

»Fightingspirit" modal PEpSIS 
B AHWA Persis dan PSIM saling bersaingan dalam dunia 

sepakbola, sudah tidak asing lagi. Dan selalu PSIM men- 
derita kekalahan. Sebagaimana diketahui, dalam pertandingan 
daerah PSSI Djawa Tengah tahun jang lalu, PSIM mendjadi 

« djuara. 

PSIM jang tidak -ber,,samen- 
| spel” itu. Malahan Suradji jang 
dikenal orang suka bermain 
|"al te fors”, mendjadi ,,momok 
besar” bagi Amir dan Mardjuki 
jang masih ,,hidjau”. 

Lebih kurang 10 menit sebe- 
lum achir Persis dapat mentje- 
tak satu2-nja goal, terdjadi: 
tembakan Sumadi bola berputar 

diterima Subagjo, jang lalu dite- 
ruskan kepada Darmadi, sodor- 

kan kepada Kok Bie, kepada Su- 
madi kembali, umpan rendah 
kepada Suharto jang kemudian 
"me”njarug”-nja kedalam djala 
Khiem Han : 1 — 9 untuk Per- 

bak dihalang-halangi oleh Tjin 
Bun dengan kepala terlalu ren- 

dah, bola menjentuh tangan. Ta. 
pi wasit Murdijat darj Surabaja 

dengan kepala 
Tjin Bun (sebelah hands!). Ten- 
dangan bebas dilakukan diluar 
garis back oleh Mardjuki, tapi 
sia2: bola ,,mlentjeng” kesam- 
ping. 

  
  

ur (USA) dengan Seperti diketahui, perkawinan 
na Tn Nana - 3 8 tapi sudah lama tinggal di Ame | i Farouk-Farida ba "3 : selalu menguntungkan exploi- 

s2 oleh putera negeri dollar djuga rika Serikat, dan mendjadi war- €3 5 " 5 orang puteri. Ketika Farouk tu- NEHRU TENT ANG PE- tant antara lain ternjata dengan 

(G.R. Holan). Seorang lagi dari | ga negara negeri dollar itu, bisa | Djago balap sepeda dari Australia Russel Moekridge sedang |run tachta dan pergi  kepulau NGER AHAN SERDA »Simau-goudmijn My” jang 
'Tjekoslovakia, L. Komadel dim | mematahkan rekor Olympiade, beraksi: — - (Gambar : Kiriman I, Hutauruk). Italia Capri, ketjuali Radja 51 Tap 3 mendjalankan — pertambangan - 

, waktu 2.38,9. aga seorang lagi meskipun hanja dengan 0,2 se- Ahmad Fwad jang baru ber- DU2 GURKHA mas didaerah Redjang (Beng- 

con putera Djerman, H. Klein dgn | Kon. Oyokawa keluar dari dim |. umur 7 bulan itu, djuga ketiga kulu, Sumatera Selatan). Mas- 

FT : air dengan tempo 1.05,7, sedang "9 Rhee id Ra puteri tadi dibawanja, sedang- Perdana menteri India Nehru | Kapai itu sekarang menghenti- 
, Tapi rekor dunia (2.21, 3) jang | rekor Olympiade jang dipegang sigma presi en agi kan Farida tinggal di. Mesir. menerangkan kepada parlemen kan pekerdjaannja, oleh karena 

Gipegang olgh H. Klein djuga, | Orang Amerika, Ear rn Rakjat Mesir bersimpati. | bahwa Inggeris telah diberi ke- | harga mas jang ditetapkan oleh 
| tidak bisa diperbaiki. Klein sen- Me ag 6 di Berlin dapat larikan diri utk hindari polisi Sedjak Farida ditjerai Fa- | Kuasaan untuk mengerahkan pemernitah masih kurang tinggi 

| diri djauh mundur. | -1 Se : Ah rouk, ia mengasingkan diri dari | Orang2 Gurkha dari Nepal untuk | Untuk dapat memberi keuntu- 
“Mungkin dia menjediakan te- : Hanja 16 orang jang sampai XNGMAN RHEE telah dipilih kembali sebagai presiden Ko- | masjarakat ramai. Bekas suami- | Masuk dalam angkatan darat | Ngan kepada maskapai tersebut, 

'naganja untuk semi finale dan | Kesemifinale, tidak! ada putera rea Selatan, Baru? ini ia mengatakan bahwa perundingan | nja — Farouk, melarangnja ka- | Inggeris, dan untuk keperluan | emikian Surodjo. : 
. |finale. 3 orang putera Asia ke- Asia. Dan dari 16 ini tinggal 8 perdamaian tidak akan ada artinja, ,,selama Sovjet Uni belum | win kembali. Akan tetapi | itu telah disediakan 4 pusat pen- Tentang mas jang didapat 

f Juar dalam finale semuanja dari | Orang buat finale. Melihat hasil- | sungguh? dijakinkan bahwa negara? merdeka tidak bisa di- , rakjat Mesir mentjintai bekas: ' Jaftaran diwilajah: India tidak | Yang disungai-sungai Kaliman- 

negeri Matahari terbit. 3 La Maan ban Ha kalahkan”, ratunja, dapat dibuktikan de- | Gjauh dari "perbatasan Nepal. tan, Maan yaa n 

poran dari kedutaan Amerika NN Ea aa aan besar. Zi Maen Sa tadi di- ( TN Ten rakjat Ka Dikatakannja bahwa tindak- De Abi Mi an sa EN 
@ 3 Tama jang “menjatakan, 3 Lawan jang paling dekat ke- | Utjapkan Rhee ketika ia, mem- 50r ergembira, apabila Fari- | an2 ini jalah hasil daripada per- | « & 

bahwa surat2 kabar di London (Tang Jadi tian Untuk dapat |, Anju jalan putera Perantis |. borikan tanda djasa kepada |4 'TJARDA VAN STAR- | Oa sekali-sekali diduk datam bi- | setudjuan 8- Negara Jang telan | Can Unta mas Hand itu han : J : Mean tadi keluar dengan | G. Dea jang bisa merenangi personil markas besar tentara 1 KENBORGH oskop atau naik mohil di Kairo. | ditanda - tangani di Khatmandu ditjari dan kemudian diselidiki 

tempo. 2.40,4 (Nagasawa), 2.396 | djarak itu dalam tempo 1.06,6, | Amerika ke-8 di Pusan. . : Ajah Farida, Senator Yussuf | pada tahun 1947 antara India, dulu. Dan ini semua tidak bisa 

(Kajikawa) dan 241,5 (Hira- | hampir 1 sekon perbedaannja. Sementara itu hari Djum'at Dimintai nasehat oleh | Zulfikar, hari Djum'at minta bi- | Inggeris dan Nepal. Menurut | Gibiajai oleh seseorang atau 

rama) NN en : CS iun dunia, A. ck (USA) jg | Cho Bon m, tjalon aum | Y Ia g n, bahwa | Gurkha itu dibolehkan melalui Me Ea 
100 m gaja punggung Hana waktu 1.03,6 dirgunatnae oposisi dalam pemilihan presi- Toe Mesir dengan gembira.akan me- | wilajah India sebagai perse- Na Na ehi aan 

permintaan . wanita. tahun 1949, tidak berapa terbe-' den, telah melarikan diri dari | |: ik njambut kedatangan kembali | orangan dan memakai pakaian | rerangkan. bahwa Oost Borneo 
resmi jang menghendaki, supa- | Satu2nja harapan jang paling Tenan tadi. Tapi ternjata per- | Pusan, untuk menghindari pe- |da Donker.. dalam usahanja | ketiga puteri tadi. : preman. Menurut Nehru tidak | My, jang ' mempunjai tambang 
ja Anzus ikut serta dalam SyS- |achir buat Belanda untuk men- sangkaan : saja itu keliru, karena | nangkapan oleh polisi Korea Se- | membentuk Kabinet telah me- | Suratkabar2 Mesir mendesak | suatu negara asingpun diper- | nikkel di Pemala sekarangpun 
tag an na Timur Tengah. | dapatkan bintang emas hilang | dia hampir sadja tidak turut | latan. : T ati nasehat antara lain dari | supaja ketiga puteri tadi — ber- | bolehkan mengerahkan warga2 | menghentikan usaha pertamba- s3 . Menteri luar negeri New Ze- |lenjap, ketika djago Pang kkefinale. Sekali ini ia keluar| Cho adalah wakil ketua parle- (bekas gubernur-djenderal Hin- ' nama Ferial, Fawziah dan Fadia, | negara India untuk pasukan2- ngannja, karena keadaan tidak 

ae Clifton Webb, menjata- | nja, nona Geertje Wielema, 16 ! dgn tempo 1.08,0 berarti nomor | men dan dahulunja pernah djadi | dia-Belanda Tjarda van Starken. | jang tertua berumur 14 tahun — | nja. aman. 
kan, bahwa ia tidak La tahun, dari Hilversum, keting- |7 masuk kefinale. Nomor dela- pemimpin Komunis. Ketika kam- | horgh Stachouwer, diduga un- | dikembalikan kepada ibu mere- Pemerintah Nepal telah mem- Mengenai pertanjaan orang 

t. adanja pesuatu Ta jan mang” | galan hanja 0,2 sekon dari kam. |pan ialah orang . Inggeris R.| panje pemilihan, ia mengutjap- | tuk sodl2 jang mengenai urusan | ka, jang — demikian pers Me- | batasi djumlah orang2 Gurkha | ada tidaknja pesawat untuk 

: 5 super 2 Mam akan aa De Ea dari IYeena, ta TT Sa kan pidato? jang bersifat anti Juar negeri. “ |sir — mengorbankan penghi- | jang boleh masuk dalam tentara | menundjukkan mas didalam 
an pan, 3 Goa elatan, Joan.. SHARE ' Peri - Pn 2 Syngman Rhee. (“Demikian dikawatkan oleh | dupannja untuk memelihara me. | Inggeris atau tentara India | tanah, Ir. Surodjo menjatakan 

2 Tag - 1: jang merenanginja. TA ba ombaan atle Ing: Rt yMenurut hasil2 tidak resmi “wartawan » Antara” dari Amster | reka sebagaimana semestinja”. | hingga sebanjak2nja 20 batal- | tidak ada. Jang ada sekarang 
EA Haa Ter At £ 2 an Sea adan Ma Pa dari pemilihan presiden ini, Cho | dam. . — Ant. Rtr. | jon. — Ant. - Afp. ialah pesawat jang disebut 

5 Geertje pac i 
,Geiger-counter” jaitu pesawat 

jang bisa reageren atas logam2 

jang radio-actief seperti urani- 

um, radium, kobalt etc, tapi mas 

3 radio-actief. — Ant. 

  

PEMBELIAN PADI Ti- 
DAK LANTJAR 

Dari pihak jg berwadjib dida- 
pat kabar, bahwa pembelian padi 
utk Pemerintah Kabupaten Kla- 

ten ternjata tidak dapat Jantjar 

seperti jang diharapkan. 
Sampai pada tg. 20 Juli jang 

lalu baru tertjatat 370 ton padi 
jang masuk panggilingan, se- 
dang djatah jang dibebankan 
pada Klaten ada sebanjak 5.500 
ton, berarti padi jang sudah ma 

suk penggilingan baru ada seba- 
njak 146 dari djatah. 
Sementara itu ,,Petani”, jang 

dalam hal ini mendjadi Panitya 
Pembelian Padi untuk Kab. Kla- 
ten telah menerima uang voor- 
schot dari Pemerintah sebanjak 
Rp. 1,8 djuta' atau untuk ku- h Bulgaria me- , tor berita Bulgaria dari Sofia jg: pem : , sis. Sebuah kesempatan bagi i i jang 3 He “pembagian tanah di Sumatera Ti | makin meningkat bintangnja. sii rang lebih 1.800 ton, Padi jang 

: 5 Pita Yastang NN NN Dokter laa 5 Bidan Indonesia 75: 25a wasan dari pihar (Kat Pata hun jane lalu | ASTM dalam Packegobiea Per. | dietor sampai Langit 20 Jul 
3 Jau | Gamma terletak di su ea Reuter. petani telah menemui Menteri PN Ae Ne an IU ena 1952 .'baru 

400.000, —, 
. Pihak ,,Petani” menerangkan, 

bahwa stock padi jang sudah di 
belinja ada tjukup banjak dan 

seharga kl. Rp. 

- SASI ANGKUTAN Kundjungan ke Malaya dengan (dari BTI) dan ditambah dengan | Dalam pertandingan antara |tjukup bidjaksana menetapkan | tigak perlu disangsikan akan Pant BERAS , Fellowship Unicet A.N.P. Situmorang (Wk. ketua kedua kesebelasan jbl. ini pada Pen Nan karena ibola- tertutupnja djatah 5.500 ton. So- 

alnja hanja pengangkutan jang 
sangat sukar, disebabkan padi 

ditimbun sangat djauh dipelosok 
pelosok desa dan sangat sukar 
ditjapai oleh truck. 
Meskipun demikian pihak jang 

  

Dengan ini 

Atjara: 

1. Pembukaan. 

2. Laporan 

rugi tahun 1951. 

m
a
 

bukti lainnja, 

Balans 1951 mulai       
Bank Soerakarta M. A. B. 

mengundang seluruh Pemegang Andil 
BANK SOERAKARTA M.A.B. 
Tahunan Pemegang Andil pada hari SENIN tanggal 25 
Augustus 1952, mulai: djam 11,— pagi, 

- dung Kantor Pusat BANK SOERAKARTA M.A.B., Djalan 
Overste Slamet Rijadi No, 272, SOLO, 

pimpinan?” - 
3. Mengesjahkan Neratja dan perhitungan Untung ' 

Lain-lain jang diusulkan oleh Pengufus. 

sekarang dapat 
Pusat BANK SOERAKARTA MA.B, 

I Pengurus Bank Soerakarta M.A.8. 

utk. mengindjungi Rapat 

bertempat dige- 

X 3 

» 

dilihat die- Kantor   
 



    

        

   
    

  

   
   
   
   
    
   
   

   
    
       

  

   

  

    

  

   

              

   
   
    

  

   

      

    

   
    

  

      

  

   
   

   
   

  

   
    

     

  

   
    

   

   

  

    

    

  

   

    

    

   

    

  

  

Bantul, |   hari malam Djum'at tg. 

"Makan H TADI 

  

    

  

    

    

£ baru2 ini Lem la- 
lapangan “Journalistiek 

8 akan datang di 

n member ikan tje- 

ebagai masaalah cul-' 
?- Pembitjara lain 1 Nita | 

Ng ak di- 
Press-room 55 chu- 

: medangan dan 

malam dan 
er 9-10-8 telah di- 

“pertemuan antara 

B. Muhaminadijah 
uh D: wa Tengah bertem- | 
dikantor Pengurus Besar, 

aan En itu jang dibi- , 

akan N Oataae dl. 
ara, konsul jang data. ar elang Jan semarang, P: 

“Bi njumas, Kedu, Soto 

       

    
   

12. JA 
sama2 rakja 

kuk 3 orang 
na ati dpan an aa : 

Sekat dan semua 

  

dan Le rannpa hadi- | 

114.00 Warna - warni Tionghoa 

jarar 
.|419.40 “Merdu meraju oleh Kwar-   

  

i ang di- | | 
“ketuai oleh Oparata aregih dan Ha 
telah mulai bekerdja utk mem- (| $$ 
persiapkan Tan sesuztu untuk |L- $ 

in 

  

Pandaan 

  

Sedknakanan tennis Pertim, 
di Jogja, akan dimulaispada. ha- 
ri Senin tgl. 11-8-1952 ajam. Ma 
3 siang. Pertandingan kali ini 
mendapat pethatian besar se- 
kal, sehingga diduga seberum | 
djam 3 siang itu, sudah : banjak 
pemain MR Span Ak 
  

  

SENIN 11 AGUSTUS 1952. | 
Gelomb. 142,25 59,2 dan 1224 m. 

17.00 Dongengan anak? oleh 
Bu Sus : 

17.15 The Andrews Sisters me- 
raju Ca ue 

17.45 Krontjong sore, oten. OK. 
- Irama Murni 

18. 20 Ruangan Penegak Kes 

kn saag 18.30 Peladj 
  
  

n njanji kanak? 

tet Teruna 

—.riosa . 
2115 . Tindjauan' Tanah Air ba- 

jawa - 
Monosuko Gm Ga- 

   

   

PE arang — 1301 m, 
1203 Klenengan dari Kraton - 

— Ruangan pemuda 
«Al Iehwan “ 
Dunia olah raga - 

5 Peladjaran gending 
6 Lagu2 Tionghoa modern | 

15 Orkes Bunga-Mawar. It 

    
| Boleh diudji 

MPBYLETTE terpudji. 

. —— san aa 
REA agan, , bad 

PATJINAN 7-TELP. 750 JOGJA 

  
216 8.   

      

   

  

    

  

    

    

    

        

    

        
   

   

  

   

    

Besar dan anggauta | 

  

Ia Akan Didiuall 
ag SATU TRUCK »DODGE" 

segera 'dapat pindah na- 
ma — untuk pengang- 
Kkutan umum — keadaan 

: baik dan masih ada 'keur, 

b) TIMBANGAN : HALUS | 
1 (SNELWEGER) merk 

»NATIONAL” kekuatan 
max. sampai 20: Ken" - 
keadaan baru. 

Keterangan kepada: 

| sehingga Te 
nja hidup terus dan suara-j HARGA? RESMI : 

5 I nja bertambah halus. 5 , i : 
| PERSEDIA AN TERBATAS h Pa gi buku2 sekolah dll, dalam segala lapangan 

4 
| 

| 

S0 10.1-1. XI Pesat Solo Ta Aksi 
| Delanggu ho. 5 

ingan2- | 
perhatian memuaskan ari pen- 

3 Tea. atas 200.000 surat undian & Rp. 10,— jang bernomor 
' 10.001 sampai dengan 210.060 dan selembar surat undian 

. : ug DE JAVASCHE BANK di "mas Mal , Pon- 
20.30 Scerba-serbi kear ah Se- “ tianak. 2 per alar Pn ng 2 

|. 2. Setjara ,/pengiriman tertjatai 3 melalui pos, paling banjak 

: . MULAI Tan ALAN PADA 1 SEPTEMBER 1952. 

€ — SMP. DIPOLAN: 
0. HARDJO 
Baru? ini telah disjahkan ber- 
inja sebuah Panitya S.M.P. 
ikelir di Katjamatan Polan- 

rdjo, Kawedanan Djatinom, 
laten, jang didukung sepenuh- 
ja oleh para lurah desa, Pemim 

Bea pada Ai 

7 pin Rakjat dan orang2 terkemu- 
ibaru2 $ dana 

"3 ' san. Martomuljono, sedang sdr2 
Kena: gai Ketua Panitya dipi lih   'Martodirdjo,  Srijono, Pribadi 
lan Tjamat  Polanhardjo ma- 

sing2 sebagai wakil Ketua, pe- 
yulis, keuangan dan penasehat. 

Pembukaan sekolah tersebut, 
: akan: dilakukan pada nanti tg. 

17 Agustus jang akan datang. 
Pada permulaan ini telah ter 
tar 60 orang murid untuk kl. 

     
   

   
    

   
    

   

  
  gkan, batur er-. 

tersebut men pat 

  

  

dengan dipungut “beaja se 
Y “untuk: perbaikan lapa- 

ngan sepakbola. Delanggu. — 
ra 

   Rp. 7,50. Sementara itu guru 
|iang sudah bersedia ada 8 or ang. 
2 1 Rn or). 

(UNDIAN UANG 
— SEBESAR Rp. Nag 000 

Ka
 

# 

      

    
     

  

terbagi lagi atas surat? undian seperempat & Rp. 2,50 guna 

| PENGURUS JAJASAN 
DANA BANTUAN” Di DJAKARTA 

Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000.— jaitu : 

N 1 hadiah dari Rp. 125.000,— Rp. 125,000,— 

      
NAN Ta ni 3 0000, ,,  100,000,— 

AEON NI UON & 100000135 
Oa TA SEE 000— ni 90000 
LG Se AON LE 05000 
KA ta BEAN LAOO, 0651000 5 
300, kn 500,— ,, ' 150.000,— 

EIOp nh Sa Tala 1 250,— ,, 275.000,— 

Djumlah 1500 hadiah 'Rp. 1.000.000,— 

surat2 undian dapat diperoleh: 

1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pem- 
| 'bajaran contant dengan uang jang sah : 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di 
Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma- 
kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 

4 Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja de- 
ngan pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. 
Djakarta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Me- 

dan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, 

. Sibolga, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari 
satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1,— guna 
bea administrasi dan pen: 

Djika djumlahssurat undia dang disediakan untuk diki- 
rim telah habis terbagi semua, maka poswesel jang diki- 
rim sesudah itu dapat dita 'untuk undian uang jang 
berikutnja, tetapi demiki i dilakukan menurut per- 

“timbangan Escomptobank NN. V. . 

PENARIKAN di DJAKARTA- PADA 26 & 27 September '52 
| dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketju- 
“ali djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial, 
Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka ha- 
diah2 akan dikurangkan menurut perimbangan. 

   

   

111- "8 

  

“Perhatian!!! 

tingkat. 1g 

“HARGA BERSAINGAN : 

“untuk alat2 tulis-menulis (Kantor dan sekolah). 

Daftar? dapat diminta dan dikirim dengan tjuma2 (gratis). 
' Peminat2 harap sebutkan daftar jang mana dibutuhkannja. 

Sa Daftar buku2 untuk Sekolah Rakjat. 

Menengah. 

Tehnik, Hukum, 

Ekonomi, dll. (djuga 
2 bahasa Inggeris). 

33 alat2 Sekolah dan Kantor. 

Na melajani pesanan2 dari seluruh kepulauan 
Indonesia, 

ME TNgAn, lebih na dapat pada : 

» » 33 1 

» »” 1 1 7 

— Toko Buku 

Tha San Kongsie" 
Kwitang 13 — Kramat Bunder ' 

115 Kotakpos 135 — Djakarta. 
  

dengan uang-sekolah sebulan | 

Kini telah dibentuk di Djakar- 
ta 
ter 

jang sitatnja Non-SOBSI dan 
dipimpin oleh sdr. Mardi Sugeng | 
dari Penjuluh Perburuhan Orga- 
sasi jang lama jalah : Serikat 
Buruh Kementerian Perburuhan | 
(SBKP) jang masuk dim SOBSI | 
dipimpin oleh sdr, Sudijono dari 
Hubungan Buruh. 

at 

  

new) Mn ani “1 

“SAREKAT BURUH KE- 

patan Teraga Kem, Perburuhan 

jang dipimpin oleh sdr. Bondan- INI ' 
wk. kepala Pusat Pen. Tenaga. | MAIN Dj: 5.00 — 7.09 — 9.06. 

    

    

MENTERIAN PERBU- | — 
“..RUHAN 

      

—— "RAHAYU" 
Naa ASMARA" 

Hanja tinggal SATU MALAM. Kesempatan besar 
bagai chalajak jang belum menjaksikan! 

Perserikatan Buruh Kemen- 

ian Perburuhan (P.B.K.P) 

  

  

MULAI TANGGAL 12 AGUSTUS 1 

Film Mexico: 

“LA VITA INTIMA" 
dengan: Maria Antonieta PONS — Luis SANDRIMI, 

FILM JG. MENUNDJUKKAN TENTANG KEPANDAIAN 
G ILMU SIHIR. 

Disamping S.B.2 tersebut di- 
as masih ada lagi S.B. Penem-   

Untuk 11 th. keatas.     
  

  

  

   
        

          

    

  

  

— (KR) 
7-3 

— DANEKA 
WARNA 

' MODEL 

Model16. I. Ro12.8 

T. Rp. 13.90 
IM.Rp16.20 | 

Model 13. 
19 “ig 

    
    Besar Djasanja dalam mene- 

gakkan Negara Republik In- 

r : dlonesia. 
AHLAW AN Dalam merajakan 17 Agustus 

1952, harap Sdr2. tak lupa 
kepadanja: 118-8. 
  

| 
  

ana 
“ 2 

JOIN THE GROWING FAMILY OF TIMES' REA DERS !! 

SUBSCRIBE TO 

THE TIMES OF INDONESIA 
The first English-language daily in Indonesia. 

Rp. 20,— - per month. 
Djalan Pintu Air !1/44 - Djakarta. 

Phone 4255 Gambir.   
  

  

ENJAMBUT HARI. KEMERDEKAAN 
I7 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 adah sbb.: 

  

.N.V. IRTRAPORT H 
1148 | Tugu56.     

ACHLI BIKIN GIGL. 

Tanggung baik dan kuat. 
'Mentjabut gigi tanggung 

| tidak merasa sakit. MeOBan 
1 Aa pantas. 

Alamat : 23 

    

- Karangan Mr. Sunarko, tebal 140 hal ............. Rp. 10,— 
“ F GOEI KIEM GIOK || 

BUKU JG SUDAH LAMA TUAN TJARI. 
Sari Pandangan SARDJANA? TATA NEGARA SELU- 

' RUH DUNIA, mulai Socrates sampai Bung Karno. 

SARIKATA PRIBAHASA DUNIA, 
BEN INA ADA an ANA LA Kia kan an akan eh aka ala pn A— 

FADJAR MENJINGSING. Berisi 21 lagu2 
penghibur dengan ada notnja sekali -........ Ata 

SEDJARAH UMAT: ISLAM, Oleh Hamka ... ,, 10,— 

Beli banjak korting 2594. Pesan kepada : 

“Toko Buku "KASIM AHMAD" | 
302-7 aa Da, Martapura — DJAKARTA. 

  
  

  

  

  

TOKO 
nYUNG AN" ” 

| Patjinan 103, Telp. 690, 

.— Jogjakarta. --— 

Selalu Sedia : se 
Kertas Ton Le en 
ae tik, 

3 , samak, 2 
    

       
    

      

    

      
      
       

  

   

ng diambil al P3 3 

» gambar, 
“ag carbon, z 

Teen 3 
Tinta  stencil, 

- BS, 

@ Malpeni, 
Mesin “tulis, 
Buku. , 

2 "“#otid, » 
Tuak 

2 Potlood tulis,       

GANDEKAN 1 1 IOGIA. 1 

  

- 
  

Kowanku ,Kowanku 
“Tempat anak Tuan bersuka ria. 

Tempat anak Tuan "(menambah pengetahuan, 

Tempat anak Tuan beladjar mengarang. 
KAWANKU - lah hadiah jang sangat ber- 

harga bagi anak Tuan. 

Uang langganan hanja Rp. 3,— sekwartal 

“(3 bulan ). 
Mintalah berlangganan sekarang djuga, 

4 

Adm, 

|. MADJALAH ,KAWANKU" 
2 ta Tugu 42 — Jogja,   
  

Mo
m 

am
an

 

20 mm x 1 kolom | 20 mm x 2 kolom 

Rp. 20,—   Rp. 10,— | 

  

  

40 mm x 1 kolom 40 mm x 2 kolom 

Rp: 18, — Rp. 35,         

      | “ , & 

ee KEPALA . 

v 

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, 
n 

. Tata Usaha #. 

Harian ,KEDAULATAN RAKJAT” dan 
Madjallah ,,MINGGU PAGI”, 

Tugu 42 — Tilp. 900, 901 
JOGJAKARTA.
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