
     
  

   

      

   

   

  

    

  

     

   

   

        

Bh M Ta 

   “ke 

ati da-   tudjuh saja bersenang 
pat menjampaikan kepada Pa- | 
duka Jang Mulia dan kepada 
pemerintah serta rakjat Indo- 
nesia, salam saja | seichlasnja 
dan do'a selamat dari pemerin- 
Sant rakjat India. Kami se- 

berdaja-upaja dengan 
Nk hati “untuk Aa 
. erat ak persahabatan jang 

| telah n antara dua ne- 
mendjak bangsa kita 
kemerdekaannja”. 

     
     

    

  

    
    

  

   

  

        

     

" Memerintah Rak- 
Republik Rakjat 
a0 Tse Tung, oleh 

   

    

   

  

     
   
   

Rakjat Tiongk 
utjapan selamat 
ichlas kepada 
Mulia dan rakjat In 
mengharap a 

:. Sementara itu, berhubung de- : 
ga hari Ingmpdkasi Indone- 

   
   

  

      

(selamat telah diterim 

2 | Badouin, Presiden 

    

  

   

  

Iran Reza Panlevi, 
Italia Luigi Eina: 

    
radja Irak 

Ant. 

sekdjen Kemlu 

terian LN dengan berangkatnja 
sekdjen kementerian LN Dr, 
Darmasetiawan kenegeri Belan- 
da kemarin pagi, untuk pelak- 

sanaan rantjangan organisasi 
pada perwakilan R.I. di Den 
Haag, maka oleh menteri LN 
Gitundjuk sebagai acting sek- 
djen merangkap  djurubitjara 
Mr. S.M. Kaaja (kepala Pan 
politik), Ant. 

    

Ksean es 

Abdul Ilaah dan Presiden Djer- | P: 
man Tag Theodor Heuss. ga 

Mr. SM. Rasjid 'achtir . 

Menurut pengumuman Kemen 

  

Tana, Hatta bana 
ke Mekkah 

Djawatan Penerangan: Agama 

   
     

  

   
malam 

kat, diadakan rapat engho 5 

tan dilapangan terbang Kema-   

  

    

      

   
   
   
    
     
     

    

   

Tg 

    

   

KAWILARANG : 

RILAH MENJELE- 
— SAIKAN PERDJU- 

ANGAN 
Jang sudah dimulai 
tanggal 178 1945. 

Kol.  Kawilarang, panglima 

ra dan territorium III pa- 

anggal 17. Agustus 1952, 
ngeluarkan amanat jang di- 
jukan kepada perwira, bin- 
a dan. pradjurit didaerah 
bra TIK, 

yDalam amanat itu “antara Ia 
t'disebutkannja, bahwa kini       

  

h diketahui, banjak dianta- 
anggauta2 angkatan perang 

? telah hilang kegembira-   
djukan film, njanjian? dan lain- 
lainnja. — Ant. 

PEMBAKARAN BUKU2 
Mengenai berita pembakaran 

buku2 jang dimuat kemarin : 
lebih landjut didjelaskan, bah- 

wa delegasi2 jang hendak meng- 
hadap Menteri P.P. dan K. 
itu, bukanlah dari panitya pem- 
'bakaran buku2, tetapi dari PPTI 
(Pemuda Peladjan Tehnik In- 

- donesia). $ 

  

  
  

  
    

Pres. RAJENDRA PRASAD. 
Sa perdamaian dan ke- 

amanan Asia penting. 

akan dapat berkembang dengan 
lebih madju selangkah” « 

Ta Dari Ratu Juliana. 

Kawat- utjapan - selamat. dari 
Ratu Juliana erbunji : »Pada 

| kesempatan hari pegajaan nasio- 
Indonesia, kami menjampai- 
'utjapar selamat dan moga- 

  

ai Maan negara dan rakjat P.J.M. 
"£ PA dan makmur”. 

Sui Dari Jain - lain. 

| Selandjutnja kawat ntjapan- 
terima djuga 

oleh Presiden “dari radja Saudi 
Arabia Ibnu Saud "radja Belgia 

jeko Slowa- 
“kia | Klement Gottwala, radja 
Swedia Gustaf Adolf, Presiden 
Birma Dr. Ba Us kepala" negara 

  

     

  

   
   

        

       

r tgl. 1 September. Y952, 
edua, masih d: ap tape anal 

  

  

| Jang diundang - | grang. 
Presiden Sukarno akar hadir 
pula: sedjak semula sudah. di- 
njatakannja keingina 
dak ikut serta dalan 
an resmi itu. Ronik on 

| Gen beserta 3 
COrps -diplom L 
nunggu sa'at pembuk: annja di- 
halaman -masdjid sedang Ge 
lainnja akan disilahka 
dihalaman rumah2 
ajid jang tuan2 rumi 

      

    

  

   

      

    

   

  

    
    

   

      

Baki tempat 
wa ag seorang wani 

ajanta K 

Bu Dirman dan, “der gan Japan 
tjara itu sudah dibuka 
tilah masdjid Sjuha ja ng 

& lah berdiri dengan Ongkos Ia 
2 djuta rupiah. $ 

| Pengguntingan pita ini. cak 
baal. “oleh takbi 

  

keliling. Pertama-tama naik K 
| atas ialah kemasdjianja, sendi 
jang Tuang € Lea 1 erukuran 

et u E 
sebuah koepel F 

| bertiang.  Koepe 
 besarnja dan ti 
yalah hasil pikiran 

nitia sdr. Jatim be 2 O| 

ter Supomo jg se- er 
lenggarakan pererajaan dan 1 

. mer Kera Sebuah ke . 

UKAAN resmi hnndigia Sjuhaaha” 

Giteruskan 'kebawah, 
ruang kuliah jang rapi sudah 

  

kan Islam: 

u| ngannja -dengan 
. kebudajaan Islam, 

Fi 1. to menteri 

     mudian pintu. akan dibuka oleh | 

  

    
   

    

     ia Sjah 3 
     

   

akan itangelbig 
jaita hari raja idul adha jang 
rajaan. Sedianja 

raja idul adha jang pertama, 
akan didjatuh- 

tetapi dimuandur- 3 a idul adha pertama itu,bersamaan dengan 
Na tidaklah Mikeherdaki TA pani- 

al, Aka keliling 

melihat 
  

lengkap dengan Kkatheder serta 
kursi-kursinja, serta sebuah ka- 

- | mar istirahat dan kamar dosen. 
(Ja akan mempergunakan 
nja Jniversity Islam). 

“Dari Situ - keluar lagi, LN 
| keruang pengadjian wanita, dan 
selandjutnja melihat kantor pe- 
ngurus masdjid serta bibliotheek 

(untuk melihat steleng kebudaja- 
Gambar masdjid dari 

1 |seluruh dunia, Gur'an2 kuno jg 
, sekarang disimpan” ditempat ig 

Kang djarang melihatnja dan 
in2 hal lagi jang erat hubu- 

k “akan dapat 
dil & oleh para pengundjung. 

Fatwa Bung Karno, pida- 
agama. (dan | 

  

2 PI 
7 Biji djalan keliling, Bung : 

Iikarno. “akan memberi fatwa. 
Berturut-turut akan berpidato 
menteri agama dan menteri P. 
P.K. dan achirnja Prof. Kahar 

| Muzakkir akan Me ana 
ne: Tete Tm 

Paling modern. 

Mentnt. kiai  Musadad jang 
(telah banjak melihat masdjid, ' 

ala “masdjid baru ini ialah jang ter- 
2 modern di Indonesia. Jang pa- | 

ling indah mungkin magafid” di 
edan, jang paling besar mas- 

djid di Makassar jang dapat 
muat 20 ribu orang, : tetapi 

jang paling modern ialah mas- 
ag Sjuhadha' ini. 2 

      
    

     
     

   

  

      

   

   
   
   

        

   

  

   
   

    

    

K : 

Demikianlah djalan ANAetar 
pembukaan resmi masdjid Sju- 

ha' jang akan berlangsung 
'pada tg. 1 September jang akan 
(datang. Oleh  panitya dengan: 

: sengadja diminta: Bu Dirman | 
bukanja dengan resmi, ka-    

a masdjid ini idlah suatu 
, menument jang hidup, jang didi- | 

rikan untuk memperingati . dja- 
'sa semua pahlawan jang telah 
gugur F 
merdekaan.. n. Masdjid ini adalah 
monument jang hidup, berlainan 
'dengan tugu2 peringatan jang” 

mata-mata dimaksudkan se. 
bagai peringatan. 

Demikianlah baterai jg 

    

  

Kiai Musadad, 
| Moh. Jatim dari panitya masdjid 
Sjuhadha', Pada hari itu ketua. 
Kn Assa'at tidak hadir, melain- 

wakil ketua Pangeran Pras 

  

  HN 

:pbaik-baiknja, Tapi, demikian 

'agama serta : 

perdjuangan ke- 

1. | kemarin diberikan oleh saudara2 | 
5 | Timur Djaelani, 

B, 

bulan Oktober sudah harus di 

bagai pertanjaan: mengenai peri, 

keadaan di Inggeris, sedang atas | 
pertanjaan' bagaimana tindjau- 
annja mengenai negeri kita j jang 

dilihatnja kembali sesudah 3 th. 
djawabnja : ,Selajang: pandang, 

tampak ada kemadjuan materiil. 
“Terutama didaerah 

“Timur jang saja sudah lihat”. . 

Mengenai kemungkinan2 di- 

hari depan, ada dikemukakan- 
nja, bahwa dilihat dari sudut ke- 
budajaan dan : ekonomi, Eropa 
sekarang ini sudah tidak meng- 
.hadapi kemungkinan2 kemadju- 
an baru Sebaliknja, melihat 
akan potensi2nja negara2 baru 

di Asia, termasuk didalay nja 

Indonesia, dapat ber kembang Se 

Mr 2 
(-Sudjarwo, asal kita mau kerdja 

keras, sebab zonder kerdja ke- 
ras, siapa tahu kita bisa terse- 

ret lagi oleh imperialisme ma- 

  
| tjam lain lagi. 

Mengenai kota Diakarte ke- 
sannja : .,,Mobil rupanja djadi 
Ukuran penting dalam kehidupan 
Meat ar Hk 

PRANGKO SUKARNO: 
DUIRINO 

Kabinet Presiden Pilipina te- 
lah memutuskan, untuk meme- 
rintahkan kepada kantor pos 
Pilipina, agar Supaja membuat 

peragko, jang ' memuat gam- 
barnja Presiden “Sukarno dan 
Presiden @uirino. : 

Maksud tindakan. tersebut, 
adalah untuk mempererat per- 
hubungan baik antara kedua 
negeri tersebut, dan pada pe- 
irangko itu akan tertulis ben- 
dera Merah — Putih dan bende- 
ra Philipina, serta pula tertulis 
Mahbiar dan Merdeka. RD. 

  

Rank tamah dgn Mr. Kalasan 
Pertengehan Oktober ia pindah Lake Success 

ERTEMPAT di press-room semalam Djapendi telah mem 
berikan kesempatan “kepada pers untuk beramah-tamah de- 

ngan Mr. Sudjarwo dari perwakilan kita di London jang sudah 

beberapa hari ini berada ditanah air, dan jang pertengahan 

kan (menteri) Mukarto SN, wakil sdr. Palar di P.B.B. 

Mr. Sugijarwo mendjawab bei- 1 

Djawa | 

    

   
    

    

    

Lake Success untuk Png g RE 

  

NAFSU MEMBORONG "3 
BARANG” 

: Merugikan sipembeli 
sendiri. 

Bandjirnj ja publik “Katiiko2 pa- 

da hari belakangan ini, ada 
gedjala (symptoom) biasa, jang 

menjusul kepada tiap? tindakan 
|keuangan dan ekonomi jang di 
ambil Pemerintah. 

Seperti diketahui, Teng 
“sudah Pemerintah me 
kan guntingan uang pa 
Maret 1950 dan kemudi mn 
sudah diadakannja pengh: | 
San sertifikat “ Gevisen pada hu: 

Jan Pebruari. 1951, make: 
“pak pula tanda keragu2an dika 
langan publik terhadap nilai 
Gan kedudukan uang republik. 

Demikian diterangkan Drs. 
Oudt ahli keuangan Belanda jg 
mendjadi penasehat Kementeri- 
an Keuangan dan ditambahkan 
bahwa keadaan demikian adalah 
bersifat sementara sadja. 

t. Dalam hubungan ini Drs. Oudt 
1 berpendapat, Pebaa tidak lama 

lagi publik akan sampai pada 
batas kekuatan membelinja dan 
ia pertjaja, bahwa dengan sen- 

    

k 

1 

dirinja akan terdjadi stabilisasi | 
dalam harga barang jang toch- 

akan dipengaruhi oleh hukum 
permintaan dan penawaran. 

Achirnja oleh Drs. Oudt dite- 
rangkan, bahwa nafsu membo- 

rong dari publik sekarang ini, 
pada hakekatnja merugikan ba- 
gi mereka sendirj sebagai kon- 
sumen, sebab dengan nafsu mem 
beli jang demikian, jang mem- 
punjai pengaruh suggestie ke- 

pada orang2 lain maka harga 
barang2 jang semestinja tidak   'usah naik, djadi naik djuga. Ant.   

| joran dimana diadakan pertun- | £ 

2 
   

       

        

      

   

      

       

        

    

      

  

K 'bekerdja, karena tidak me- 
& Puas atas kemadjuan da- 

im angkatan perang umumnia 
penghargaaan diri-nja sen 
chususnja. 

Ditegaskan pula bhw buruk 

iknja hasil jg telah tertjapai 
ah mendjadi tanggung-dja- 
semua angkatan perang, 

stimewa perwira2 dan 'pa- 

      
   

  

   
   

     

       
       

     

bi
 

     
   gauta2 angkatan peranglah 

etak hasil atau tidaknja pe- 
ipurnaan organisasi dan 

pembangunan angkatan pe- 
ng. 
Perdjuangan 

terutama 

       

    
    

   
   

   

  

    

    

  

   

  

selama 7 ta- 
dalam angka- 

perang jang terus . me- 

terlibat dalam - tugas 
endjamin ' keamanan, adalah 
rat, tapi lebih berat lagi be- 
n jang harus dipikul terha- 
Ip sedjarah, jaitu menjelesai- 

   

     

    
     

    

   
   

    
   

    
   
   

   

      

      

Han perdjoangan jang telah 
“dimulai 17-8-1945, Demikian 

tara lain Kol. Kawilarang. - 
nt. 

“ PERTANJAAN2 ANG- 
: GOTA DPR 

Pada Pemerintah jang 
lama, tidak akan di 
djawab. 

Atas putusan Dewan Menteri 
aka 150 pertanjaan anggauta- 
ggauta parlemen kepada pe-" 
erintah jag dulu dan jg sam- 
i kini belum dapat djawaban, 

tidak: akan didjawab oleh P.M. 
Hopo. 

“Djumlah -pertanjaan2 itu se- 

ua ada 476 diantaranja sudah 

diberi djawaban 326. Selama 
pemerintahan. Wilopo, . dima- 

ukan 70.pertanjaan oleh arg- 
uta parlemen, diantaranja “jg 
dah Na 9” — Ant. 

'kesungguhan dan kegiatan | 

  

   

Kemarin, di Istana PJM. 

Presiden Sukarno telah 

mengundang pengusaha 

film sebagai pengharga- 

an atas usaha mereka 
menjokong korban  ke- 

bakaran di Toa-Pekong 

dengan djalan memper- 

tundjukkan film dengan 

tjuma2 berhubung de- 

ngan itu telah dihidang- 

kan djamuan makan di 

Istana Merdeka. Gambar 

P.J.M. Presiden beras” 

mah-tamah dengan Tn. 

Palmer dari R.K.O. film 

dan sebelah kiri tampak 
Dr. Bahder ' Menteri 

PP & K, — (IPPHOS). 

  

  

“TAHUN 

Sebulan ......... 

  

LANGGANAN: 

Dalam, dan Luar Kota. 

    

“Rp. I— 
Kitferan Ms 31 060 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

VII — NOMOR 1s 

  
  

“5 Times" menuduh : » 

Sumber kekatjauan di Sera- 
wak dari daerah Indonesia 
H 

ARIAN THE TIMES jang terbit di London dalam ulasan- 

nja mengenai peristiwa? di Serawak a.l. menulis, 

kaum perusuh di Serawak tidak akan dapat 
bahwa 

mentjapai hatsil 

jang sama besarnja dengan jang ditjapai oleh kaum perusuh 

ditanah Melaja. Diduga sumber kekatjanan itu adalah berpusat 

didaerah Indonesia. 

Ditegaskan, bahwa di Ponti- 
anak mitsalnja disana terdapat 

banjak “ masjarakat Tionghoa. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 

.di Indonesia bangsa Tionghoa 
telah insjaf untuk tidak. men- 

tjampuri soal2 politik dan tidak 

ada bukti2, bahwa mereka telah 

memegang peranan dalam partai 

'kominis Indonesia jang sewaktu- 

waktu dapat dipukul dengan 
kekerasan oleh pemerintah Re- 

publik Indonesia “itu. Tetapi 
diketahui, bahwa bangsa Tiong- 

hoa di Indonesia mempunjai hu- 
bungan dengan Tiongkok Komi- 

nis dan mereka mungkin. ber- 
pendapat, bahwa di Serawak 
adalah satu2nja tempat untuk 
mendjalankan gerakan mereka, 
karena mereka tidak berani 

berbuat demikian dilingkungan 
wilajah Indonesia. Achirnja The 
Times menutup uraiannja, bah- 
  

“Rokiat Tunisia hendaki 
kedaulatan penuh 

Urusan pemerintahan harus ditangan 
bangsa Tunisia 

H njatakan dalam suaratnja 
ACHEMI BEY seorang anggauta keluarga Bey Tunisia me- 

jang disampaikan kepada harian 
, Manchester Guardian” bahwa antara Tunisia dan Perantjis ti- 

dak mungkin ditjapai kompromi mengenai mas 'alah perobahan?2 

konstitusionil di Tunisia. 

Dikatakan, bahwa sedjak pe- | 
merintah protektorat Perantjis 
didirikan di Tunisia. pihak Pe- 

rantjis selalu menjatakan bahwa 
Perantjis akan memimpin rak- 
jat Tunisia menudju kearah pe- 
merintah sendiri segera setelah 

mereka mentjapai kedewasaan 
Cilapang politik. 

“Tapi, demikian Hachemi, se- 
gera perobahan jg dapat mem- 
bina rakjat Tunisia kearah tji- 

  

dari djurusan barat. Keadaan 

Kemudian ternjata, bahwa gu- 
dang mesiu “jang terletak di 
Krapjak dekat lapangan terbang. 
Kalibanteng (Semarang) telah 
terbakar, Karena “letaknja gu- 
dang mesiu itu ditepi djalan, 
dgn sendirinja perhubungan lalu- 
lintas antara Semarang - Kendal 
terputus hingga djam 10 pagi. 
Sedangkan hubungan kereta api 

| masih berdjalan terus. 
Sementara 'itu, pesawat2 ter- 

“bang — baik jang datang dari 
Surabaja maupun dari Djakar- 
ta — tidak melakukan pendara- 
tan di Kalibanteng. Dari pihak 

TGLA. didapat keterangan, bah- 
wa pendaratan di Kalibanteng 
masih menunggu instruksi dari 
Djakarta, 1 

Kebakaran jang hebat dan. 

kibatkan pelbagai kerusakan 
rumah2 penduduk disekitarnja. 
2 Rumah penduduk jang letak- 
inja tidak berdjauhan, telah 
terbakar, Sedang beberapa ru- 
mah mengalami kerusakan. 

Berapa djumlah kerugian pen: 
Pa, belum diketahui. - 

1 4.000 Ton peluru 
meledak, 

Menurut keterangan, 
djam 10 pagi kemarin djumlah   Ih Pa jang terbakar itu kira2 

segera tampak udara jang merah, Sehingga orang dapat dengan 
. Mudah mengetahui bahwa disebelah barat kota ' Semarang 

terdjadi kebakaran jang hebat. 

meledaknja peluru itu menga- | 

hingga | 

“Semarang tergetar 
Emas ribu ton mesiu terbakar dan meledak: 

Hubungan lalu-lintas dan udara terputus ketjuali kereta api 
: Hi SELASA djam 03.25 pagi diseluruh kota Semarang 

terdengar suatu ledakan hebat jang datangnja suara itu 
jang gelap pada pagi harifitu 

ada 4.000 ton, Sedangkan ah 5 

ada beberapa peluru lagi, anta- 
ranja terhitung ' peluru berat, 
jang masih belum meledak, Se- 
hingga lalu lintas masih harus 
ditutup, untuk  mendjaga ke- 
mungkinan?2 jang tidak diingin- 
kan. x : 

Sebabnja rumah? “ terbakar, 
menurut keterangan penduduk, 
peluru jang mendjatuhi rumah 
mereka itu terbakar dan ada 

djuga jang  djatuhnja sambil 
meledak. Hingga djam 10 pagi 
kemarin asap masih mengepul. 

Hubungan telepoon 
. sukar. 

Keterangan? selandjutnja me- 
'ngatakan, bahwa ' setelah pen- 
djaga gudang peluru pada djam 
03.25 itu mengetahui ada tanda? 
kebakaran dalam gudang, se- 
gera mereka mengadakan hubu-, 
“ngan telepoon, Tetapi memakan 

ha 

waktu jang terlalu lama,  se- 

hingga sukar mengatasinja. 
Barisan Pemadam Api jang 

datang, setelah ngetahui le- 
dakan? peluru jang bertaburan, 
tidak berani melakukan kewa- 
@jibannja. 

Diwaktu minta berkah.   Pada waktu terdjadinja leda-   'kan itu, kebetulan  diklenteng j 
Sam Po Kong (gedung batu). | 

Lembaga Kebusi 
uKon bata 

wan Konten   
ICA Dah 

1 Yetansah 

EN NAN KL Ny MM Man aman mb Kemis Lang be 

  
pada malam itu banjak sekali 

orang jang tidur disana, jang 
sebagian besar untuk minta ber- 

kahnja . Dampuawang. 
Tetapi, dikala mereka sampai « 

pada “puntjak -do'anja, jakni 
djam 03.25, mendadak terdengar 
Suara ledakan jang hebat sekali. 
Karena letaknja tidak terlalu 
djauh. Dengan sendirinja orang2 
itu lari tunggang langgang. 

Tetapi pada pagi harinja, se- 
telah mereka mengetahui apa 

suara ledakan itu, kelihatan ti- 

dak keder lagi. Dan djalan ke- 
gedung batu berdjedjal laksana 
lautan manusia. 

Keterangan djurubitjara 
| divisi, 

Menurut keteranganfidari pi- 
hak djurubitjara - Divisi Dipo- 

negoro dikatakan, bahwa ku- 
dang mesiu jang terletak di 
Kalibanteng atau sebelah Sela- 
tan dari djalanan jang menudju 

ke Kaliwungu dan dipageri oleh 
kawat2 “duri telah terbakar 
habis. Oleh para ' Komandan2, 
Polisi Militer, Polisi telah dila- 
kukan tindakan? seperlunja utk 
mentjegah terdjadinja hal2 jang 
tidak diinginkan, hingga kor- 
ban2 dapat dibatasi. 

Terhadap kedjadian ini umum 
diharap tinggal tenang. 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan, bahwa sampai berita ini 
tertulis, lalu-lintas, baik Gari 
djurusan Timur maupun: Barat 
masih tetap terhenti, karena 
sampai pada pagi hari kemarin 

Jedakan2 Rea masih any 

TAN INGOROrh 

   
£ 

  
  

ta2 itu senantiasa dihambat 
oleh Perantjis sendiri sehing- 

ga 70 tahun lamanja politik Pe- 
rantjis di Tunisia itu selalu me- 
rupakan politik jang mengan- 

durig pertentangan didalamnja. 
'Sementara orang masih per- 

tjaja bahwa kemungkinan masih 

ada untuk mentjapai suatu kom- 
promj antara Tunisia-Perantjis 
tapi dalam  kenjataannja ini 
praktis tidak mungkin karena 
sementara anggauta . parlemen 
Perantjis tidak mempunjai 
goodwil dan tetap bersitegang 
leher dalam mempertahankan 
systim jang lama. Demikian 

Hachemi. 
Achirnja Hachemi menjatakan, 

bahwa jang dikehendaki rakjat 

Tunisia ialah perobahan2 dalam 
arti kata jang sebenarnja jaitu 
perobahan2 - jang mengandung 

pemerintahan sendiri dalam arti 

jang penuh beserta pengakuan 
atas kedaulatannja, dua hal jg 
tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain, Ta 

Dikatakan bahwa seluruh 

urusan pemerintahan harus di- 

berikan kepada pembesar2 bang- 
sa Tunisia dengan tiada satu ke- 

ketjualian pun. Menurut penda- 

pat saja, ini adalah satu2-nja 
djalan bagi- Perantjis untuk 
memperbaiki kembali perhu- 
bungan persahabatan antara ke- 
dua negeri tersebut. Demikian 
antara lain Hachemi. - Ant.-Rtr. 
  

terus. Tiga rumah jang berada 
dimukanja tempat mesiu 'itu, 
telah roboh. Pun ada pohon? di- 
sSekitarnja telah rebah. Pendu- 

duk disekitar tempat tersebut 
dengan tjepat pada terdjadinja 
perledakan itu telah mengungsi 

kedalam kota atau ke tempat 
jang dianggapnja aman. Tetapi 
pagi hari ini mereka sebagian 
sudah kembali ketempatnja ma- 
sing2 jang dianggap aman. 

Tiga anggauta  Mobrig, Polisi 
telah mendapat luka2 parah, 
disebabkan karena ledakan de- 
tonator dan perlu dirawat di- 
rumah sakit. 

Gubernur, Residen Milono dan 
Wali Kota pun datang menjak- 
sikan, Tetapi “Panglima Divisi 
karena keluar kota tidak dapat 

melihat kedjadian itu. 
Apa jang mendjadikan sebab2.- 

nja terdjadinja kebakaran itu, 
kini masih didalam pengusutan- 
nja pihak. jang berwadjib, — 
(Sin Min), 

Wa bangsa Tionghoa andaikata 

| meneruskan gerakannja di Se- 

rawak, mereka akan mendjum- 

pai perlawanan jang - sengit 

dari suku2 bangsa jang telah 
kuat dan bersendjata. — BBC. 

'B.T.I. MENENTANG PE- 
MUTARAN FILM "DE- 

SERT FOX" 
Berhubung dengan akan dipu- 

tarnja film ,,Desert Fox”, BTI 
tjabang Jogjakarta menjatakan 

protesnja dan menuntut supaja 
pemutaran film tersebut diba- 

talkan. 
Alasan jang dikemukakan ja- 

lah : karena film tersebut mem- 

dap djendral fasis jang sebenar- 
nja tidak lain daripada algodjo- 

en 
———— 

:| Perundingan: 3 Iran- 
Inggeris 

Harian Ettalaat mewartakan 
Senin jl., bahwa PM Mossadegh 

sedang mempersiapkan perundi- 
ngan? baru dengan Inggeris me 
ngenai sengketa minjak. Tapi 
ditambahkannja, “bahwa Iran 

akan tetap pegang teguh sikap- 
nja, bahwa tehnisi2 Inggeris ti- 
dak boleh mendjalankan indus- 

tri minjak jang telah dimiliki 
pemerintah. Selain itu Iran 
menghendaki supaja minjaknja 

djangan didjual kepada seorang 
pembeli jang tertentu sadja jaitu 
Inggeris. Selandjutnja Ettalaat 

mengatakan, bahwa soal pemba- 
jaran kerugian jang akan diba- 
jarkan kepada AIOC sebagai   

  

pembajaran kerugian hak2 mi- 

liknja akan ditentukan oleh su- 
atu arbitrase, — Ant. - UP. 

berikan gambaran baik. terha- | 

|Mossadegh sakit keras 
Berita2 darj Teheran menja- 

takan, bahwa keadaan keseha- 
tan PM Dr. Mossadegh jang ba- 
ru-baru ini telah djatuh pingSan 

lagi semakin mundur. Berita2 
tersebut menambahkan, bahwa 
PM telah membentuk suatu De- 

wan terdiri atas 4 orang jang 
akan bertindak atas nama PM 
djika kesehatan2 Dr. Mossadegh 

tidak mengidinkan untuk mela- 
kukan | kewadjibannja. Selan- 
djutnja kemarin PM telah me- 
merintahkan, agar daerah2 me- 
njelesaikan soal2 rentjana2 pe- 
robahan2 tanah dlm 15 hari ini. 
sementara itu Menteri Luar Ne- 
geri Iran, kemarin menjata- 
kan bahwa pengadilan Inter- 
nasional di Den Haag telah 
mengirimkan surat salinan dari 
|kongsi minjak Inggeris. Iran 

| supaja diangkat seorang peran- 
tara untuk menjelesaikan perti- 

| kaian minjak. Tetapi dikatakan 
oleh Menteri LN, bahwa per- 

| mintaan2 tidak beralasan oleh 
karena perdjandjian dengan 
Kongsi telah dibatalkan. BBC. 

  
|Gandrungmangun diser- 

bu pengatjau 
Pada. itanggal 14 Agustus pagi 

kota ketjamatan Gandrung- 
telah di- 

3. 

mangun (Sidaredja), 

serbu. pengatjau. -bersendjata, 
dengan kekuatan sekira 100 

orang, Segera terdjadi- tembak 
menembak antara mereka dan 

beberapa saat. 

Karena gentjernja perlawanan 

TNI, maka mereka mengundur- 

kan diri sambil menggedor dan 

membakari rumah? penduduk. 
Sementara gedung pemerintah 

djuga mendjadi kurban, antara 

lain setasiun. 

Karena gentjeran perlawanan 

pat ditaksir, tapi jang terang 
adalah seorang TNI mendapat 
luka? ringan. Dari pihak pe- 

ngatjau sedang diselidiki. 

Gerombolan itu terdesak se- 
hingga mundur kearah Tjime- 

neng, sekira 1 km. dari Gan- 

drungmangun dan 6 km. dari 
Kawunganten. — (Kor).   

  

Laporan rahasia tentang kartel 
. minjak Internasional 

Disetudjui Truma» . 
RESIDEN TRUMAN 

hari Senin jang lalu. 

Senator Sparkman jang men- 
djadi ketua panita senat urusan 
perusahaan2 ketjil menerang- 

kan bahwa laporan itu jang se- 

mendjak lama dirahasiakan akan 
diumumkan oleh panityanja pa- 
da achir pekan ini untuk me- 
nundjukkan akibatnja kartel 

tadi atas  perusahaan2 ketjil. 
Laporan tersebut dirahasiakan 

karena pengumumannja dikua- 
tirkan dapat” membajakan ke- 

Gudukan Amerika di Timur Te- 
ngah jang kaja dengan minjak. 

Menurut. laporan tadi serom- 
bongan kongsi2 minjak Amerika 
— Inggeris — Belanda jang 
besar telah berkomplot untuk 

membagi — bagi pasar dunia 
“diluar negara2 blok Rusia, me- 

nentang persaingan, menentu- 
kan ' harga2 dan mengawasi 
-produksi minjak. 

Truman  menjetudjui pengu- 
muman laporan rahasia terha- 
dap karena berpendapat pengu- 
muman itu tidak akan memba- 
hajakan . keamanan nasional 
'antara lain Amerika atau meru- 
sak politik Juar negerinja. 

tyanja hanja akan mengumum- 
kan laporan rahasia tadi. Ia 
tidak akan menjatakan pani- 
tyanja hanja akan mengumum- 
kan laporan rahasia tadi. 

Ia tidak 
pendapatnja tentang akibatnja 
kartel minjak tersebut atas, pv- 

rusahaan2. dan kaum konsumen 
ketjil. Pendapat ini akan dike- 
mukakan. dalam pemeriksaan 
dimuka hakim, demikian Spar- 
man jang seperti diketahui dju- 
ga mendjadi tjalon presiden 
dalam pemilihan jang akan da-   tang, -- Ant. UP, 

telah menjetudjui 
' Suatu laporan rahasia tentang kartel minjak 

nal demikian diberitakan sen 

Sparkman menjatakan pani- | 

akan menjatakan 

pengumuman 

internasios 
ator John J. Sparkman pada 

  

Reaksi Cassey ihd pi- 
dato Pres. Sukarno 
Menteri Luar Negeri Australia, 

Cassey, semalam memberi ula- 

san atas pidato Pres. Sukarno 
pada hari ulang tahun prokla- 
masi Indonesia ke VII mengenai 
soal Irian Barat. Kabarnja Pre- 

siden Sukarno dalam pidato tsb. 

menjatakan, bahwa tuntutan 

Indonesia atas Irian Barat tidak 
hanja merupakan tuntutan na- 
sional tetapi djuga merupakan 
tuntutan bagi kepentingan2 ke- 

amanan, Menteri Cassey menja- 

takan, bahwa pendapat2 Aus- 

tralia mengenai soal Irian Barat 
telah didjelaskan beberapa bulan 
jang lalu ketika ia singgah di 
Djakarta kepada Presiden Su- 

karno, dengan pandjang lebar, 
BBC. ' 
    

  

x Pada tanggal 15 baru2 ini 
anggota Parlemen sdr. Suwarti 
telah mengadakan tjeramah di 

| Surakarta. Setelah agak lama 
ia bitjara dan sudah tampak ha- 
us, seorang anggota pengurus 
rapat tergesa-gesa membeli se- 
gelas es: gosok jang diletakkan- 
nja diatas mimbar, Tetapi  ke- 
mudian rupunja pengurus bera- 
sa malu, dan sebelum es gosok 
itu diminum oleh senator wanita 
kita itu, mimumannja telah dis 
ganti dengan teh & Ia Solo jang 

Lmanis dan kental, 

  

  

pihak TNI dari bn. 402 selama :



   

    

   
      

   
   

    

   

   

      

   
     

  

   

    

     

  

   

  

   

     
         

  

   

  

    
   

   
   

        

    

    

    

   
   

    

   

    

   

    

   
   

   
    

  

   
   

    

  

   

   

            

   

    

   
   
    

    
   

  

     

      

kan Peak nan 

seluruh Dj 

ta jang sesuai 
pengangkuta: 

   

2 parut engapat orang tua. 

  

inan dimasing2 daerah. 

menjelami djiwa 
tidaklah dapat dipakai 

  

| Snilai orang 
pada 'budi- 

  

   

  

. Mkanai ang tertentu, dapat se- 
tua. Maka mt j P 

J 
ks kita | akihati bu 

  

pa mdaperti Tn apa j 
tjapkan dan dilakukan oleh 

akan ditirukannja. Ke- 

  

pelita bagi. anak 
entjari djalan. Sebalik- 

nja kita dapat menarik kesim- 
pulan, "karena anak itu untuk 
pertum 

  

buhannja sebagian besar 
3 anja meniru, maka kita jang | 

  

kendaki pertumbuhan anak 

lalu memberi tjontoh. 

apa jang kita.inginkan. 

Memang suatu tjontoh itu jg 
betul2 memberi pengaruh jang 
tidak taka dalam pendidikan. 
Suatu pemberian tahu dengan 

tentang   
17 AGustus 

13 Di Magelang : 
1 KEMERDEKAAN, tanggal 1g Agustus 1952, telah ai | 

kan dengan suatu upatjara resmi jg dihadliri oleh 
Bea militer dan sipil, wakil? Djawatan, organisasi? 

serta. wakil “berbagai golongan masjarakat. : 

ig Dalam upi sa tersebut telah San 

| winangun, telah diadakan chita- 
nan terhadap anak2 Jatim-piatu. 

. Ipenduduk desa Redjowinangun. 
cf Tidar, 
& mengadakan penanaman bibit2 
|Ipohon” kelapa 

se meang. — - Kor, 3 

5 Ag 

  

  
. Lan panitya 17-8- 

tiada tjo toh, jang idiatankan 

'an tempat2 pemakaman dl. 
| Djuga usaha2 sosial telah di- 

'lakukan,  diantaranja didesa2 
 Kemiriredjo, Botton dan Redjo- 

Dalam lapangan pertanian, 

Potrohangsan dll. telah 

setjara' gotong- 

“33 aan pengasuh jang dapat di- | 
lihat oleh sianak sungguh meru- |. 

jang | 

| 5 ak, baiklah Seorang 

pu “selalu berbuat jang sesuai 
dengan apa “jang dikehendaki 
terhadap anaknja dan djangan 
Sampai berbuat suatu jang ti- 
dak dikehendaki didjalankan 
oleh anaknja, dengan diketahui 
Nge 5 

  

t 
  

, PERLETAKAN BATU 
PERTAMA GEDUNG 

KEPOLISIAN 
Maret '53. diharankov 

—. hisa dipakai. Biaja 
To. Rp, 8:000.000.-—. 

Bertepatan dengan hari ulang 
tahun proklamasi kemerdekaan 
tg. 17 Agustus, dikotabaru Ke- 
bajoran hari Minggu jang lalu 
dilakukan upatjara perletakan 
batu pertama bagi pembangunan 
gedung Djawatan Kepolisian Ne- 

gara, jang dilakukan oleh Kepa- 
la Kepolisian Negara, R. Sukan- 

to. Upatjara tsb, mendapat per- 
hatian besar dari pembesar2 ke- 
polisian, wakil2 dari Djawatan 
Pekerdjaan Umum dll. 

Pekerdjaan pembikinan ge- 
| dung ini, dilakukan oleh N.V. 

Biro Karpi jang dipimpin oleh 
'Ir. Laoh, dan dilakukan dibawah 
pengawasan Djawatan Gedung2 
Negeri Pusat. 

Permulaan pekerdjaan pembi- 
kinannja telah dilakukan sedjak 

(tg. 17 Maret jang lalu, dengan 
upatjara penanaman pohon per- 
tama, jang dihadiri oleh Presiden 
Sukarno. Biaja pembikinan ge- 
dung Djawatan- Kepolisian Ne- 
gara ini, menurut keterangan, 
menelan ongkos sebesar Rp. 8 

000.000,-—, sedangkan luas tanah 
jang akan dikerdjakan bagi pem   Di Klaten. 

Hari 17 Agustus di Klaten di 
sambut: dengan suatu di Kantor 

| pemerintahan daerah dan diha- | 
dliri oleh wakil2 organisasi2, 

Jinstansi2 dan golongan. 
| Setelah diadakan upatjara se- 
bagaimana mestinja, kemudian 
diadakan pidato2 Sambutan oleh 
'fihak panitya, 
serta D.P.R.D. :S. Inti sari pidato 
itu ditudjukan ' pada persatuan 
jang kekal agar tjita2 kemerde- 
kaan segera tertjapai. 

' Sementara itu oleh pihak pa- 
Iniyta telah diadakan bermatjam- 
matjam perlombaan jang diikuti 

loleh anak2 sekolah dan pandu. 
Patut diketahui bahwa sedjak 

|hari tg 17 Agustus itu nama 
untuk Taman Pahlawan, adalah 

| Ratna Bantala”, jang upatjara. 
nja @Wakukan oleh bapak Bupati 

Kepala Daerah | . 
pan |Sukanto, dalam pidato singkat: 

nja pada upatjara perletakkan | 

batu pertama tsb, menjatakan 

selesai serta dapat mulai dipa- | 
'kai dalam bulan Maret 1953. 

| Gedung “Pjawatan “Kepolisian 
Negara jang kini sedang diba- 

meter. 

Kepala Kepolisian Mepars” 

| kegembiraannja dan mengharap 
kan agar dengan selesainja ke- 
lak gedung Djawatan Kepolisian 
(Negara ini, pekerdjaan kepoli- 
sian bisa berdjalan lebih lantjar 
dan lebih sempurna lagi daripa- 

da jang sudah2. 

» Seperti diketahui, hingga saat   (Kor. 9:   lam Negeri. — Ant, 

  

an jang mulia ani, 

    

4 Anggauta Panitya, Masdjid Sjuhadha? sdr: Jatim dengan tjara 
“jang lutju mengkisahkan riwa jat kedjadian 8 Panitya Masdjid, 
sampai achirnja Panitya Assaat dapat menjelesaikan pekerdja- 

    

    

  

   

ikan la h merupakan k. 
3 utlak. Maka berdasar- 

  

-banguunan gedung tersebut ada-" 

lah 7.000 M2, dan diharapkan i 

  

RAKJAT” 

    

nama .Ratna Bantala”., 

oleh Kapten Sudarjo. 

     

      

  

kurangan 
: (Oleh: 

Pn tgl. 16/8 jl para W 

didik tenaga? ahlinja, 

kan peraturan2nja jg tertentu, 

baik jang pakai bendera nasio 
nal maupun bendera asing, ha 

rus mempunjai 

sional. 
Pemberian matjam2 

atau sertifikat seperti tersebu 
diatas, 
kan oleh bagian Pengawas Pe 

njeberangan kapal. 

bar diseluruh Indonesia, 

:sjd klas V, menurut besarske 

tjilnja pelabuhan. 

buhan besar 
| g Priok, 
Las dan lain2nja. 

seperti 

  

  ngun itu, mempunjai djuga se- 

/ buah menara jang tingginja 24      
   

    

  

ni, Kepolisian Negara bertem- 
pat digedung Kementerian Da- J 

r. Pandu2 pelabuhan ha 

azah pelajaran interinsuler, 

Penerangan Pantai. 

orang tentu mendjumpai ma- 
tjam2 tanda jang terdapat di- 

bagaimja. 

mat dan aman. “2 

pelajaran. 

pendjaga 

pat ditengah2 karang. 
beratnja  kewadjiban 

Menurut ,P.J.J. Verburgh pe 
mimpin hg perambuan dan pe 

ada 180,   
  

tawan sampai kini! bekas 1 se- 

stansi. z 

Residen daa Walikota 
anggauta, kehormatan 
PWI. 

Selaku pengurus PWI kring 
| Surakarta maka sdr. Sudijono | 
"menjatakan terima kasihnja ser ' 
Ita menerima penjerahan dari ig 
Iberwadjib.  “Diterangkan djuga' 
bahwa perhubungan baik anta- 
ra pers.dan- Pemerintah pada 
'kini supaja ' berlangsung terus 

- | sehingga rakjat umum memetik dun : 1 : 

|. Dengan setjara djenaka maka 
Residen dan Wali-Kota Surakar- 
“ta diangkat mendjadi anggota 
kehormatan PWI kring Sura- 
karta, "siapa menjatakan ke- 
sanggupannja, (Kor.). 

M.P. WANITA MENG 
HIBUR 

Side Permusjawaratan 
Wanita Surakarta, selaku 'bagi-   
ran, telah mengadakan 'kundju- 
| ngan kerehabilitasi centrum utk 
menghibur para invaliden, Seba- 
gai kenang2an diserahkan sehu- 
ah guitar dan alat2 badminton, 

| Penindjauan ke rumah2 jatim- 
piatu telah dilakukan oleh was 
inita2 jang tengangha dalam Ma- | 

    

   

                

   

  

   

      

   

   

      

   

        

Perat2-nja . dengan pelbagai in- 

39 taksi hibu- | 

  

Pada hari 1? Agustus jl. makam pahlawan di Klaten 
Upatjara pemberian nama 

Hydrografie, Sebelum rom bongan menjaksikan 

- ita ia diperkenalkan dgn Kepala Djaw. Perkapalan 

sdr M. Pardi. Olehnja dinjatakan dengan terus terang, bahwa 

dalam lapangan pelajaran masih sedikit sekali perhatian dari 

masjarakat kita, terutama pemudagnja. Karena pentingnja la- 

pangan pelajaran bagi daerah? kepulauan kita, maka utk men- 

kini sedang direntjanakan Pn se- 

kolahan2. Tjepat tidaknja usaha? itu dapat 'berwudjud 

gantung abad kekuatan keuangan Negara. Dan untuk me- 

jaksanakannja sangat dibutuhkan tenaga? achli. 

Bagian Pengawasan 
Penjeberangan kapal. 

Seperti halnja dengan perdja- 
'fanan didarat, dilautpun diada- 

diantaranja peraturan masuk 
dan keluar dipelabuhan2, kapal2 

tjukup 'surat2 

kapal, jang membuktikan bah- 
wa, kapal itu diberi idjin menga- 
dakan perdjalanan laut dan te- 
lah memenuhi sjarat2 interna- 

surat 

pengawasannja dilaku- 

Bagian ini, 

disemua pelabuhan2 ape aga 

kurang lebih 45 tjabang, terse- 
ma- 

sing2 dipimpin oleh sjahbandar2, 
dgn pangkat sjahbandar klas I 

'“Sjahbandar kelas I s/d III ha- 
'rus beridjazah mualim I vela- 

jaran besar dan ditempatkan di- 
Tan- 

Semarang, Sura- 

“Kapal masuk dan keluar pe- 
tabuhan. atau muara2 sungai, di- 

ukan oleh pandu? dari sjah- 

eridjazah mualim pelajaran 

. dan pandu2. sungai ber- 

Bagian Perambuan dan 

: Dalam perdjalanan dilautan 

pantai, tengah laut dan lain se- 

Tanda2 itu member! 
petundjuk bagi kapal2 jang se- 
dang berlajar, agar dapat sela- 

Diseluruh daerah Republik. 
terdapat 102 menara api jang d. 
djaga, 14 tidak didjaga, 80 ram-i 
bu2 api tidak didjaga, 87 pelam-. 
pung api, 160 anak2 pelampung 

ketjil,.dan 200 tanda2 'ain utk 

Ditempat2 102 menara api jg 

didjaga itu, ditempatkan ditiap2 
menara api antara 3 A 4 orang 

dengan  keluarganja, 
selama beberapa bulan. Pendja- 
ga2 ini ada jang harus bertem- 

Karena 
mereka 

citu, maka mereka wadjib diper- 
hatikan benar oleh pimpinan 

melajani sekian banjak tanda2 
itu disediakan tenaga2 kurang 
lebih 800 orang pendjaga. Kan- 
tor besarnja berada di Djakarta. 

nerangan pantai menara2 besar 

jang ketjil ada 160, 
Hk api lainnja ada 100, gas 

  

diberi 
dilakukan 

-Djawatan elataran sangat ke- 
tenaga2 ahli 

Wartawan K.R. sendiri). 

artawan Djateng telah mengun- 

@jungi bagian Perambuan dan Penerangan Pantai dan ba-. 
kedua ba- 

ter- 

boeien ada 200. Tanda2 laut se- 

djak pendudukan Djepang sam- 
pai sekarang ini, jang masih 
rusak ada 47 dari djumlah se- 
luruhnja. 
Menara2 api harus diperiksa, 

dipelihara dan pelampungnja 

harus diisi gasnja, sebab pelam- 
pung api ini dapat terus mene- 
rus menjala siang dan malam 

paling sedikit 6 bulan. 

Pun pada suatu waktu harus 
diganti, rantainja diperiksa dan 
Gitjat lagi, batasnja harus dipe- 
riksa dan kalau perlu diganti, 
demikian halnja dengan anak2 

t|.pelampung. Mengenai tanda2 
pelajaran jang lain, pemelihara- 

. lannja#djuga tak boleh keting- 
galan. 

Untuk dapat menjelenggara- 
kan pekerdjaan2 penting seperti 
tersebut diatas tadi jang terse- 
bar diseluruh kepulauan Indone- 
sia, Djawatan Pelajaran mem- 

- Ipunjai 4 kapal kerdja. 
Kapal ,,Belantik” sebagai in- 

duk kapal sebesar kurang lebih 
5000 ton, dengan 3 kapal pem- 
bantu2nja jakni ,,Manukwari”, 
»Medan” dan ,,Bangkalan”. 

Kapal keruk" sebesar 66.000 
Kg mempunjai alat perleng- 

Pertundjukan “dilangsungkan 
di Taman, letaknja diantara Is- 

-tana Merdeka dan Istana Ne- 
gara dan tarian2 jang dipertun- 
Gjukkan antara lain ketjak, mu- 
mulilingan (tjiptaan baru tahun 
51 oleh Marie dari Tabanan), 
djanger, kobiar gde, legong ke- 
raton dan barong, semuanja itu 
jang akan dipertundjukkan se- 
lama keliling diluar negeri 
nanti. 
Rombongan tsb jang dipimpin 

oleh Hendrosugondho dari Ke- 

menterian PP dan K dan Sutar- 
jo dari Kempen serta Anak 
Agung Gde Mandro (pemimpin 

penari dan ahli gamelan) dan 
djawatan, baik jang mengenai | John Coast (produkceer pertun-. 
kebutuhan  djasmani “maupun | djukan), akan berangkat tgl 21 

roehaninja. Agustus “dan akan datang ke 
Tempat2 jang terdjauh dari | London dan sesudah mengada- 

Djakarta, jalah di Tandjung kan pertundjukan2 di ibu kota 

Ular, Dobo. Pendjagaan2 itu |Inggeris 2 minggu lamanja, 

berdjalan dengan baik. Untuk |rombongan akan meneruskan 
perdjalanannja- ke Amerika Se- 
rikat. 

Dinegeri ini rambongka akan 
keliling hingga 4 buian lama- 

- Inja. Menurut Sutarjo, dalam 
- Fkata pembukaannja, malam. tgl 

14 September jad direntjana- 
kan, pertundjiikan nanti dapat 

dilangsungkan di New York. 

jah Djawa Tengah. » 
AJ. jang dipamerkan, ialah 

hatsil2 pekerdjaan murid2 pusat     

|| Surakarta. — R. Ska. 

K.B.I HIDUP LAGI 
Tanggal 17 Agustus "52 diri 

mah Sdr. Sandijo, Gremet te- 

lah diadakan pertemuan, untuk 
mengadakan sebuah  panitya 
pembentukan kembali Kepandu- 
an Bangsa Indonesia (KBI) ,ku- 
ta besar Surakarta. Dalam per- 
temuan susunan pengurus diben- 

tuk susunan pengurus jang di- 
ketuai, oleh sdr. D. Sutjipto. — 
R. Ska.- 

Rp. 30 DJUTA UNTUK 
— TRANSMIGRASI 

  

| Oleh pemerintah telah diputus- 
kan memberikan uang sebanyak 
30 djuta. r upiah guna penjeleng- 

garaan transmigrasi. Dalam ang 
'garan ini termasuk  rentjana 
pembukaan jajasan tanah. Teta- 

"pi berhubung dengan kesukaran 
tehnik dan lain2, maka jajasan 
tersebut 'belum dapat dikerdia- 
kan dengan segera, Rentjana jg 
segera dapat didjalankan oleh 
djawt, tersebut '@.l, ialah ten- 
tang keluarga2 jang dipindah- 
kan. Direntjanakan djumlah ke-     Juarga jang akan dipindahkan 

  

  

meliputi keluarga sebanjak 1800. 
Anggaran belandja 30 djuta dari 

| pem tersebut. disediakan djuga 
untuk transmigrasi umum, pe- 
ngangkutan, perumahan, jaja- 
san dll. — R. Ska. 

SEMARANG 

PEMBUKAAN TEMPAT 
PEMBIBITAN 

Oleh Inspeksi djawt, pertani- 
an pada tanggal 19 Agustus '52 

resmi tempat 
pembibitan di Semarang. Dalam 

pembukaan tersebut hadir para 

Wilajah 
Djawa Tengah jang sedang ber- 

dibuka dengan 

Residen dan Bupati 

konperensi di Semarang, —.(R.- 
Smg). 

PAMERAN DJAWA- 
TAN PENEMPATAN 

TENAGA 
Mulai tanggal 18 Agustus sam 

pai dengan tanggal 22 Agustus 
tadititg 1952. bertempat dikantor 
penempatan tenaga djalan Sa? 
jangan 138, Semarang, oleh 
djawt penempatan tenaga wila- 
jah Djawa Tengah diadakan ex- 
posisi untuk umum dari hatsil 
pekerdjaan djawt, dalam wila- 

latihan djawt. penempatan tena. 
ga wilajah Djawa Tengah dan 

hatsil produksi perusahaan2 jg 
mendapat pindjaman modal da- 

ri djawt. tersebut Pameran di- 
buka tiap hari pada djam 10 - 
12 dan djam 17 - 19. —(R.8mg). 

TJILATJAP 
Tana nemeneamaamena 

MANUSIA DIKIRA 
BABI HUTAN? 

Pada hari Kemis petang: jang 
baru lalu, seorang polisi Nega- 
ra A'P.II Sdm dari Pos Djeruk- 
legi, sekira djam 19.00 menem- 
bak seorang dihutan Tunggul- 
wulung, karena disangkan'jja ba- 
bi hutan. 
Korban jang malang itu ada- 

lah penduduk desa Djeruklegi- 
wetan, nama Mad UYimar dan ma 

ti seketika, karena peluru me- 
nembus kepala. (Kor). 

ONDERNEMING TJi- 
WALEN DISERANG 

PENGATJAU 
Berita. terlambat mengabar- 

kan, bahwa pada tanggal 10-8-52 
antara, djam 19.00, R.O Tjiwalen 
(Djertikluhur) diserang oleh 
grombolan pengatjau jang keku 
“atarnnja ' ditaksir sekira 150     

&-
 

|mewa Jogjakarta. 

  
: rombongan kesenian itu 

aa 

KURSUS KADER KO- 
PERASI KE - 3 

Tanggal 1 September jang 
akan datang, digedung kemak- 
muran Balapan, akan dilakukan 
pembukaan kursus kader kope- 
rasi angkatan jg ke-3 utk th. 
52 Kursus tsb, diadakan oleh 
kantor koperasi Kementerian 

| Perekonomian, 

Jang akan” mengikuti kursus 
tersebut ada 40 orang, dari ka- 
bupaten2 diselpruh Daerah Isti- 

3 

Mereka jang diterima, paling 
sedikit harus mempunjai idja- | 
zah sekolah rakjat 5 atau 6 th. 
Lamanja kursus tsb, 3 tahun, 

BALAPAN KUDA DI 
PRAMBANAN 

Tgl. 18 dan 19 jg lalu, ditanah 
lapang Perambanan Kridobuwe- 

no, diselenggarakan balapan ku- 

da oleh Panitya Katjamatan utk 
umum. 

Permulaan perlombaan ea 

ta mendapat tepuk tangan jang 
sangat gempar. Tetapi pada per 

tengahan tepuk tangan terpaksa 
diselingi dengan djerita karena 
seorang ,,djongki” terpelanting, 
djatuh ketanah. Sorak sorai 
mulai mengguntur lagi karena 
kuda jang tanpa djongki ternja- 

ta selalu berusaha lari terus me 
ngiringi lawannja. : 
Perlombaan ini Bibomhpitun 

dengan gamelan, dan berachir 
dengan Saudara Sardijo musaA, 
pertama. 

  

kapan modern. Dalam bulan 

September jang akan datang ia 
diharap sudah sampai disini da- 
ri Eropa. 'Harganja & F. 3,5 
mill. 

Dapat “diterangkan, bahwa 
kapal ,,Belantik” tadinja adalah 
kapal ,,Fuji Maru” (vracht- 
schip) jang-besarnja 31, ribu 

ton. Di Tg. Priok terdapat 
bengkel Penerangan Pantai, 
tempat lampu menara baru pe- 
lampung diudji, diselidiki, dipe- 

riksa dan diperbaiki, termasuk 
pelampung2 dan anak2 pelam- 
pung. 

Disamping itu, di Surabaja, 
Palembang dap di Belawan Deli 
terdapat pabrik2 blauwgas, vet- 
gas dan aga-gas. Semuanja utk 
mengisi tangki2 menara api dan 
pelampung2. Dengan makin ber 
tambahnja kebutuhan berhu- 
bung dgn bertambahnja lampu2, 

maka di Tg. Priok pun akan di- 
dirikan pabrik pembikinan aga- 
gas. 

# a Rombongan kesenian Bali 
Te Pe Sena mati sn man 

keluar negeri 
OMBONGAN ahli? gamelan dan penari Bali akan menga- 
dakan pertund, jukan keliling ke London dan Amerika Seri- 

kat. Senin malam jang lalu telah mengadakan pertundjukan di 
presidenan Djakarta dengan dihadliri oleh Presiden dan njonja, 
PM. Wilopo dan berbagai menteri lainnja, anggauta korps di- 
plomatik, anggauta? parlemen dan pembesar? lainnja. 

' Dalam perdjalanannja kemba- 
hi ke Indonesia rombongan akan 
singgah lagi di Eropa untuk 
mempertontonkan keahlian tari 

menari dan gamelan Eali itu, 
antara lain di Paris dan Roma. 
Rombongan akan membawa pu- 
la barang2 untuk dipamerkan 
diluar negeri. 

Atas permintaan anggauta2 
rombongan maka Presiden Su- 
karno sebelum pertundjukan di- 
mulai,: mengutjapkan beberapa 
kata dengan harapan mudah?an 

akan 
dapat mentjapai tudjuan jang 
ditjita2kan. 

Oleh Presiden dikemukakan, 

bahwa mereka itu dengan dja- 
lan memperkenalkan jg indah 
diluar negeri, 

wadjiban mendjundjung tinggi 

deradjat. dan nama negara. Jg 
akan “dipertundjukkan diluar 
negeri itu nanti dan akan me- 
YupaKan nilai ukuran penghar- 
"gaan luar negeri terhadap Indo- 
nesia. 

Presiden mengutjapkan kata2 
penghargaan kepada kementeri- 

an LN, PP dan K dan Pene- 
rangan jang. menjelenggarakan 
perdjalanan rombongan itu — 
Ant. 

P WILAJAH DJAWA TENGAH | m7"... 
@jelis ,permusjawaratan OB 

  

orang. Mereka 'bersendjatakan' 
bren dan watermantel. 

Kerugian onderneming terse- 
but akibat serangan itu kl Rp. 
16.000, sedang dari rakjat Seki- 
tar Tjiwalen “belum dapat dike- 
tahui angka jang pasti. 

Perlu diketahui pula, selama 
peristiwa itu tak terdjadi pem- 

bakaran2 rumah atau pembunt: 
han, Kemudian pengatjau menu- 
dju ke Gombong-llir desa Ma- 
labar (Wanaredja). — (Kor). 

TEMANGGUNG 

PERLOMBAAN O.P.R. 
Dengan disaksikan oleh Pa- 

nglima Divisi III “Letkol. Ba- 
Chrun, Kepala seksi V.T.T.IV 

Major Selo-Ali, 

Muritno, Bupati Temanggung, 
| wakil2 dari . pemerintah sipil, 
"militer setempat, Senin pagi 

jang lalu dialun2 Temanggung 
telah diadakan perlombaan re- 
gu2 Organisasi Pertahanan Ra' 
jat (OPR), dengan “hasil sbb: 
OPR desa Bulu distrik Para- 
kan dengan angka 9814, kedua 
OPR desa  Klebu '(Temang- 
gung) dengan angka 84, dan 
ketiga. OPR desa. Djumo (Tjan- 

diroto) dengan angka 8014. 

Kepada pemenang telah dibe-     rikan piala beralih, — (KR), 

mendapatkan ke- 

HALAMAN ? 

TJERAMAH SUDJAT- 
MOKO DAN MR. 

NITIDIPURO | 
"Tanggal 25 Agustus jg akan 

datang, di Press Room Jogja 

akan diadakan tjeramah dari 
Sdr2 : Sudjatmoko dari Djakar- 
ta, mengenai pembangunan eko- 
nomi sebagai masalah kulturil, 
dan. dari Mr, Nitidipuro menge- 
nai pembangunan negara. 

Tjeramah tersebut diusulkan 
oleh Balai Pengetahuan Umum, 

dan akan dimuali pada djam 

119.00 

GEDUNG PERAWATAN 
ANAK2 BUTA DAN 
LEMBEK INGATAN 

Didapat keterangan bahwa 
oleh pemerintah. pusat dikan- 

dung maksud untuk mendirikan 
sebuah gedung Perawatan Anak 
anak Buta dan Lembek Ingatan 
di Jogja dg biaja Rp, 2.500.000.- 

Sebagai diketahui Perawatan 
Anak2 Buta dan Lembek Ingat- 
an satu2nja jang diusahakan 
oleh pemerintah, ialah di Te- 

manggung, dibawah pimpinan 
Arif Dompas, sedang di Bandung 
Perawatan Anak2 Buta diseleng 
garakan oleh usaha partikelir. 
'— Ant. 

KONP. KOPERASI 
DJATENG 

Pada tanggal 25 dan 26 Agus- 
tus jang akan datang, oleh In- 
speksi Djawatan Koperasi Djaw, 

Tengah akan diadakan konpe- 
rensi dinas di Salatiga. Konpe- 

rensi tersebut, akan dihadliri 

oleh segenap utusan2 dari kan- 
tor koperasi kotapradja dan ka- 
bupaten2 jang berada diseluruh 
Djawa Tengah. 

Dari Jogjakarta, jang akan 
berangkat kekonperensi kope- 

rasi tersebut ada 4 orang, jaitu 
Sdr2 : Rm. J. S. Notokusum 
Kusumardi, Supardjo dan W. 

Siswopardojo.. 3 

BPMD PATUK DIBUKA 
Tanggal 23 Agustus jg akan 

datang, di Patuk kabupaten Gn. 
Kidul, akan dilangsungkan pem- 

bukaan Balai Pendidikan Ma- 

sjarakat Desa (B.P.M.D.). 

Pembukaan tersebut, akan di- 

lakukan pada djam 10.00. 

PANITYA TEBU 
Oleh pemerintah Daerah Jog- 

jakarta kini telah dibentuk se- 

buah panitia diketuai oleh Su- 
santo anggauta DPD seksi per- 
buruhan dan Pertanian, jg mem- 

punjai kewadjiban mempeladjari. 
soal2 jg bersangkut dng pena- 

naman tebu jang Wanna oleh 
xrakjat. 

Panitia tersebut didirikan ber- 
hubung suatu kenjataan, bahwa 
makin lama makin banjak ta- 
naman tebu jang diselenggara- 
kan oleh rakjat didaerah Jogja- 

pabrik ,,Gondangwina-' 
ngun” di Klaten dilakukan ti- 

Gak diketahui lebih dulu oleh 
pemerintah daerah. Hal demiki- 
an oleh pemerintah daerah di- 

anggap merugikan bagi rakjat 
sendiri, karena kontrak pendju- 

alan tebu dengan pihak pabrik 
tidak. dapat Pen Pn bagaima- 
na isinja. 

Lebih djauh aa dikabarkan, 
bahwa kini telah disetudjui oleh 
pihak Djawatan Perkebunan di 
Djakarta untuk membuka kan- 

tor perwakilan djawatan tsb di 

Jogjakarta jang akan mengurus 
soal-soal perkebunan didaerah 

Jogjakarta. — Ant. 

BUS SUBUR MASUK 
KALEN 

Bus Subur, jang menghubung 
trajek Jogja — Tjelep, pada tg. 

17 jang lalu sekira djam.11.00 
telah mendapat ketjelakaan, ja- 
itu waktu berada ditepi kalen, 
rodanja terselip, hingga menga- 
kibatkan masuknja bus tersebut 
kedalam kalen jang dalamnja 
115 meter. 

Ketjelakaan tersebut, terdjadi 
disebelah Selatan Palbapang, 
Sopir mendapat luka? berat, se- 
orang penumpang pingsan. 

ASRAMA PELADJAR 
MADURA 

Sebuah utusan jang terdiri da- 
ri sdr2 Bohar Suharto, Hafiludin 
dan Moeid Chandra, pada achir 
bulan ini akan didirikan oleh 
»Ikatan Keluarga Perintau Ma- 
dura” ke Madura, untuk riene- 
mui Jajasan ,,Darma Siswa” dan 
Residen Madura disana. tj 
Maksud terutama dari kebe- 

rangkatan utusan itu, ialah an- 
tara lain untuk merundingkan 
soal kesulitan2 jang banjak di- 
alami oleh peladjar2 Madura di: 
Jogja, terutama jang mengenai 
asrama. $ 

Hingga kini, diperoleh kabar, 
bahwa di Jogja akan didirikan 
asrama2 bagi peladjar2 jg ber- 
asal dari Madura, dan sudah ada 
sebuah jang telah didirikan, ja- 
itu di Bintaran Lor 16. Karena - 

|alat2 dan pembiajaan2 dalam 
kebutuhan asrama tersebut ma- 
sih kurang, besar kemungkinan 
kepergian  utusan2 tsb, akan 
membitjarakan  soal2 kekura- 
ngan Men aaa ini pula, 

  

— 

“Fontonan malam ini: Residen Kedu. 

INDRA: ,,A Woman of Distine- 
tion”, Ray Milland, Rosalind: 
Russel. 

SOBOHARSONO: Never A 
Dull Moment”, Tene Dunne, 
Fred Mac Murr ay. 

SENI SONO: ,/ Treasure Island”,   Bobby Dricoll, Robert New. 

ton. Aa 
'REX : ,Samson and Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor Ma- 

ture, 
RAHAYU: Night Without 

Stars”, David Farrar, Nadia 
Gray, 

karta, sedang pendjualannja, Ta ace 
Jpada



  

       dari Bap dialaran, 
Finlandia rasa » takut akan Rusia 

ATU hal Oa -2 

  

nja, an Aan an 
darj dalam dan diberikan kepa- 

o.ga saji Untuk sekedar Tg 

    

  

   

  

7 Tang» matarti terima ke 
g 2. Diberi notes unt 

tandatangan saja, saja lekatkan 
perangko: Indonesia anta Jan? 

VItu kan 

nja',-kata saja. 
ob ntt kapal berbunji. (Seb aa 

tar kemudian bergerak me 
galkan pantai Finlandia. : 
sia beribu2 melambaikan ta. 
ngan, wanita? dan .gadis serta 
anak2 jang tidak dikenal. Tapi | 
mereka datang mengantarkan 
orang2 asing jang mendjadi ta- 
mu mereka selama 2. Tae 
lebih... aga 

aa 

Baja sudah tjerita, bagaimana | 
penderitaan negeri i bas kibat pe g dialaminja | 

  

    

  

   

Dinas kapat AI Paku Lara ea 

jang Na saja. ki 
: berikan untuk balas budi mjo- Hg Ea 

  

sebagai | geri tuan amat kaja”. 

          

    

   

   
     
   

   
    

  

saja alami “celaka mau 
, na menun- 

era “ai tamah. 2 
Manyar atau La se: 

  

     

  

dan jang dibuat dari- 
kertas. 80Y pema- 

. Kikan yang negara didapat dari 
il 

    

  

utan ini. Memang 

sadja kita pergi, jang 

Fata Benjalah “pohon dan ka- 
ju, hutan, serta danau? ketjil 
dan besar. 

Saja bi ilang, bahwa Indonesia 
penuh djuga dengan hutan dan 
pohon. 3 
Didjawab : 

  

Kalau SBI tu ne- 
, 

(Persoalan 'bagi kita ialah,   -berturut2. “Berapa ba 
mendjadi djanda, 
2eak tuk, Ea tjatjad. Itu 

n beban be: 1
 

  

“inlandia 
rus membajar 300. ajota dollar 
emas kepada Rusia sebagai pem 
bagan kerugian perang (war 

ations) jang diputuskan 
nata perdjandjian tahun 1944 
Dan ini harus sudah selesai da- 
lam 6 tahun 
Untuk int "barang? berharga 

diserahkan kepada Sovjet. Su- 
dah saja katakan tempo hari, 
bahwa kapal »Beloostrov” jang 
membawa saja dari London Ke 
He ki, semula adalah kepu- 
njaan Finlandia, tapi kemudian 
diserahkan kepada Rusia seba- 
gai tjitjilan hutang itu. Dan ta- 
hun ini saja dengar hut 18 

banjak itu sudah akan - sel 
dilunaskan, ini djuga Sana 
kan, bahwa sedjak Djuli 1948 

hutang jang masihgtinggal di- 

kurangi separuh. gan demi- 
kian beban mereka agak lebih 
enteng. 

Kalau dipikirkan, bahwa ne- 

geri ini termasuk jang miskin, 

tidak punja tambang, ketjuali 
tembaga dibagian utara (tam- 
bang tembaga Outokumpu). “Ha- 
silnja memang lebih separuh 
daripada jang diperlukan, tapi 
batu arang dan bensin harus di- 

masykan Pari,   

    

   
» (bahwa kita belum punja mesin2 

unja | untuk mengerdjakan dan meng- 
gali hasil2 hutan itu. Disamping 

tr itu Indonesia kekurangan tena- 
ga ahli jang bisa memimpin se- 

| suatu tjabang perusahaan jang 
dibutuhkan, misalnja sadja pem 
buatan kertas. 

Dari 200 anggota par- 
lemen ada 25 wanita. 

Saban2 orang Fin, wanita dan 

laki pergi berziarah kemakam 

djenderal Mannerheim, jg me- 

mimpin negeri itu selama pe- 

rang dunia pertama. dan kedua 

Nama Mannerheim ini tidak bi- 

sa dipisahkan dari djiwd bangsa 

Fin, 3 

Dalam hubungan ini saja ter- 

Tn kepada utjapan bung Kar- 

,Selama sesuatu bangsa ti- 

Hak "melupakan. djasa2 pahla- 

wannja, maka bangsa itu akan 

tetap berdiri”. 
Mereka letakkan karangan 

bunga dimuka 'makamnja. Ada 
saja dengar, bahwa tidak lama 

lagi akan didirikan sebuah pa- 

tung baginja Kn ibukota 

Helsinki. 
Sekarang negeri ini dengan 

penduduknja jang sangat ber- 

semangat untuk membangun, 

melihat masa datang. dengan 

gembira dan senjum.. Hutang 

sudah selesai, sedang penduduk, 

biarpun agak pelan, terus ber- 

tambah. 2 

t 

Kenaikan djumlah penduduk 

  

dikendalikan 
Untuk mentjegah pertumpahan darah 

dan kekatjauan 

ekonomi Amerika Tata Sabtu malam 

menjatakan bahwa kenaikan djumiah penduduk di 
JUA ORANG ami 

seluruh dunia harus dikendalikan 
terdjadi lagi pertumpahan darah 

Dalam pidatonja jang. diutjap- 

kan dimuka 340 peserta Konpe- 
rensi Pertanian Internasioral, 

Dr. Frank Notestein, “dari kantor 

penjelidikan penduduk Perguru- 

an Tinggi Princeton menjata- 
kan, bahwa Timur Djauh ada- 

lah daerah terpenting dimana 

kekeruhan diduga akan terdjadi. 
Dikatakannja, bahwa Eropa dan 

Amerika Serikat telah berhasil 
dalam usaha meratakan kenaik- 
kan? naa penduduknja. 

Masalah pokok. 

iMenurut Dr.. Notestein, jang 
merupakan masalah pokok ialah 

bagaimana men-stimulir per- 
robahan2 sosial dengan tidak 
membawa suatu keruntuhan s80- 
sial jang ane maen kel 

“bentjana. 

Ia mengusulkan beberapa" tin- 
dakan jang dimaksudkan untuk 
memungkinkan — pengurangan 
angka2 kelahiran, dan jang da- 
pat menudjw kearah kemadjuan 
ekonomi, Tindakan2 jang diusul- 
kan diantaranja ialah : menam- 
bah umur rata2 untuk perkawin. 
an, dan disamping itu mengura- 
ngi djumlah kanak2 dengan aja- 

    

TN 

lan memberi penerangan diselu- | 
ruh Timur Djauh mengenai pem | 
batasan kelahiran, memberi pen. 

didikan lebih baik kepada rakjat 
dan menambah gaja Ten 
orang2 muda. . 

— Kelaparan lebih hebat | 
@& India dan RRT ? 

John Black dari Perguruan 
Tinggi Harvard meramalkan 
bahwa di India dan RRT akan 
ada bahaja kelaparan jang Lah 1S 
hebat lagi. 
Dikatakannja bahwa tid: 

satu negara, tidak-pula Ameri 
Serikat, akan dapat memberi 
makan kepada pendudukn 3 
waktu tak tertentu, djika negeri 
itu terus bertambah penduduk- 
nja, dgn 2/5 atau se 
1 setahunnja. Menurt | 
penduduk India dan RRT sed 
kit2nja bertambah dengan ke- 
tjepatan itu. 

Di Amerika. Serikat dan se- 
bagian besar Eropa, kata B 

  

kenjataan ini tidak-banjak arti- | 
itu | nja kafena” “kedua daerah 

mempunjai kemadjuan 

  

penduduknja. Akan tetapi hanja | 
separoh dari djumlah penduduk 
dimia berada dalam keadaan jg 

j produksi | 
bahan makanan jang lebih tje- 

pat dari pada kenaikan djumil ah 

» 

utk mentjegah djangan Snaaaa 
Kanan 

Rentjana 
. India. 

Dr. S.R. Sen, penasehat eko- 

.nomi dan statistik pada kemen- 

5 .ahup 

tanian India menjatakan bahwa 
masalah bahan makanan India 
|ialah disebabkan oleh kenjataan 
bahwa djumlah penduduknja. te- 
lah bertambah dengan lebih dari 
109 djuta orang dalam waktu 
30 tahun jang lalu ini, sedang- 

1 kan selama waktu itu penghasil- 
an tiap hektare tanah tetap 
sama. - 
“Dikatakannja bahwa India te- 

'lah mulai dengan Rentjana 5 - 
tahun jang dimaksudkan untuk 
mentjegah bertambah buruknja 
'keadaan. Rentjana tersebut te- 
lah dimulai tahun jang lalu guna 
'menambah penghasilan bahan 
makanan untuk menghadapi ke- 
naikan djumlah penduduk jang 
ditaksir berdjumlah antara 13 
hingga 14» pada. achir tahun. 
11956 jang'akan datang ini. Akan 
tetapi kenaikan penghasilan ba- 

han makanan ini tidak akan ber. 
arti sama sekali a angka2 

kelahiran tidak dibatasi, demiki. 
an Dr. SR. Sen. — Ant, UP. 

“| UNO, 

Ro” diluar negeri). 

| Finlandia ni. 

badan2 internasional, 
ILO, FAO, Tea dan Jain2. 

seperti 
4 

Satu hal Las jang ingin saja 
kemukakan, ialah sesuatu pera- 
saan takut jang terdapat pada 

bangsa ini terhadap Rusia. Ini 
saja alami, ketika saja pergi 
kedesa olympiade Rusia, diluar 
kota Helsinki tempo hari. 5 
Tuan sadja jang masuk”, ka- 

  

tarkan saja 
diluar” 

" sbiar saja tunggu 

sini, “begitu djauh”, bilang saja, 

tidak apa". 
Tapi bagaimanapun akal 

mengadjaknja, ditelaknja terus, 
Saja kira rasa takyt ini 'ada 

disebabkan,- bahwa sedjak bera- 
tus tahun jang lalu Rusia men- 
djadjah negeri ini, kemudian 
terlibat lagi dalam peperangan 
pada tahun2 jang lalu. Djika 
saja tjoba omong2 dgn orang2 
Fin tentang Rusia ini, selalu 

saja mendapat djawaban : ,,Bi- 
arlah kita bitjarakan soal2 lain 
sadja”. 

kuatiran mereka beralasan. 
Sedang Finlandia adalah de- 

kat benar kepada Rusia. 
Tapi saja kira, djika timbw 

pengertian baik antara kedua 
negeri itu dalam masa jg dekat, 
kekuatiran itu akan hilang dgn 
sendirinja. Sebab saja kira dji- 
ka-terus takut dan kuatir, la- 
ma2 makin berakar, dan pada 
achirnja tidak bisa atau sangat 

sukar diobati. 
Adalah mendjadi kewadjiban 

kaum muda Finlandia melem- 
parkan rasa tgkut itu Gam sa- 

nubarinja. 
Stockholm, 6 Agustus 1952. 

TANK RAHASIA 
AMERIKA 

Pabrik2. Chrysler kini sedang 
memproduceer setjara besar2an 
tank2 rahasia Amerika seberat 
55 ton. Kalangan angkatan da- 

  

wa tank2 jang diproduceer itu 

ban terhadap tank2 Rusia jang 
dipergunakan dalam parade ta- 
hun ini. — Ant. - AFP. 

ISRAEL SANGGUP s0- 
KONG RENTJANA 

— BARAT 
PM Isriel, David Ben Gurion, 

menundjukkan, bahwa Israel 
akan menjokong rentjana Ba- 

  

“rat untuk membentuk organisa- 
si pertahanan di Timur Tengah | 
dan dalam pada itu bersedia be- 
kerdja bersama dengan negara 
manapun djuga jang” menghor- 
mati kedaulatan Israel. 

Ketika ditanja dalam suatu 
interview, apakah ia dapat men 
djelaskan kedudukan Israel di 
Timur Tengah, Gurion mendja- | 
'wab, bahwa oleh karena pihak2 
jang bersangkutan belum. me- 
ngadakan kontak dengan Israel 
dalam hal ini, maka iapun be- 
lum dapat mendjawab pertanja-   

terian bahan makanan dan per- | 

an tersebut. — Ant. - UP. 

TJARA BARU DALAM 
PEMBUATAN GARAM 

Tjara baru untuk membuat 
garam dari air laut dengan bia- 
ja jang sangat murah kalau di- 

bandingkan dengan tjara 'jang 
dipakai sekarang ini, dapat me- 

robah tanah2 jang tidak dapat 
“dipakai untuk pertanian men- 
djadi tanah2 jang subur, demi- 
kian dikatakan oleh Dr, J. R. 
Smith dari Columbia University. 
“Menurut Dr. Smith, tjara ba- 

yu itu dalam pembuatan garam 
“dengan biaja sangat murah te-. 
lah didapatkan oleh ahli2 dari 
Harvard University dan Lemba- 

ga Technologi di Massachusett. 
Untuk luar Amerika, tjara 

baru ini pertama-tama boleh di- 
gunakan di Israel, suatu negara 
ketjil jang mempunjai pendu- 

duk sangat banjak dan pula 
mempunjai banjak tanah jang | 
tak dapat digunakan untuk per- 

  

  tanian, demikian Dr/ Smith. — 
Ant. Rtr. TN 

  

2 

  

Gambar :   demikian. Demikian Black 
Naj “hung 

. 
Dengan kapal Taipen, telan tiba di Tandjung Priok pada tang- 

gal 13-8-52 jl. 6300 ton beras' dari Formosa (Tiongkok Nasi- 

onalis) jang didatangkan oleh beberapa pedagang Tiong Hoa 
antara lain Kian Goan, untuk Indonesia, pada pertama kalinja. 

Wakil Walikota Djakarta Raya Tn. 
Hua Tsung Hui serta tamu2 lainnja sedang menjaksi- 

kan pembongkaran -beras tersebut, — (IPPHOS), 

Soejoso, ketua 

tidak anggota 
tapi bekerdja erat dgn | 

ta seorang. Fin jang mengan- 

Diluar disini berarti, tidak 2 : Jean Risterucci, 'komisaris ting- 

Bagaimana tuan tunggu di. 

Mungkin ketakutan dan ke- 

rat Amerika mengharapkan, bah | 

akan dapat merupakan djawa- | 

luar gedung tempat - orang2 
Rusia itu tinggal, tapi diluar | gi 
desa itu. 

.mari kita pergi masuk sadja, T 

saja 

| Siri 

Idalam waktu 2 tahun. Dikata- 

Ig 

“ 

  

   

    

   
   

  

   
   
   

      

    

  

   

  

   
   
   
   

  

    

De militer tinggi 
RK mbodja-Per ntvs. 

Diumunikan hari Minggu 
'Pnompenh, ibu kota Me 
| Kambodja, bahwa p hari $ 
lasa ini Dewi Mi | 

Kanfbodja — Perantjis, jang d 
'bentuk oleh: radja Norodom Si 
hanouk, dengan maksud. untuk 

mengkoordineer semua usaha 

memberantas kegiatan pasukan 
Khmer Issarak | tentara pem 

# 

  

   
   

  

Ho Chi Minh, akan mengadakan 

sidangnja, jang pertama. 
Anggota2 dewan tersebut ia- 

laka an Ne 

ngeran Monireth, 'komisaris ting 

gi Kambodja di Paris: pangeran 

k Matak, menteri pertahanan 

Kambodja: Jean Letourneau, 

menteri-residen Perantjis jang 

hari Senin kemarin ditunggu 

kedatangannja di Pnompenh, 

    

Perantjis di 'Kambodja: dan 

Kambodja. 

wan tersebut akan menjusun 
rentjana pngkap. untuk menga- 
mankan “Keradjaan Kambodja 

kan bahwa di Kambodja terda- 

pat kira2 9000 kaum pemberon- 

tak terdiri atas orang2 komunis 

dan orang2 bukan komunis teta- 

pi anti Paok 2 An DE: 

17 AGUSTUS DI 
AMERIKA 

Harian? di Washington pada 
kemarin dulu memberikan tem- 
pat istimewa untuk perajaan jg 
disadjikan. oleh kedutaan Indo- 
nesia pada hari Minggu jang la- | 
lu, berkenaan dengan perajaan 

an ke-7 dari Republik Indonesia. 
Dengan gambar2 dan uraian2, 

harian2 tersebut melukiskan pe- 
rajaan itu, mentjeritakan ten- 

tang masakan2 Indonesia, pa- 
kaian2 dan tarian2 Indonesia. 

' 'Kira2 500 orang tamu, terdiri 
dari pembesar? Amerika dan 
korps diplomatik luar negeri di 
Washington, mengutjapkan se- 
lamat kepada duta besar Ali 
Sastroamidjojo serta njonja da- 

lam djamuan makan dikedutaan. 
-Mereka mendengarkan musik 

Indonesia jang disadjikan oleh | 
orkes jang terdiri darj pegawai2 
kedutaan Indonesia dan melihat ' 
kesenian “pentjak”. Diantara 

pembesar2 jang hadir nampak, 
Menteri Angkatan Udara Tho 
mas K. Finletter, Menterj Ang- 

   

    

  
Iperajaan Uang Tahun ke-7 dari 

m
o
r
e
 

   

  

   
   

   
   

  

   

    

   

    

   

    

   

  

    

  

   

  

          

Indonesia. Demikian USIS. Ant 

#karan dan mentjapai kemadjuan 

ln tidak datang 

katan Laut A. Kimball,. Menteri 
Perdagangan Charles Sawyep 
serta isterinja. 
Sebelum itu berkenaan Uenga: 

  

   

Republik Indonesia ini, Presiden 
Truman telah menjampaikan 
utjapan selamat. kepada Presi- 
den Sukarno dan kepada rakjai 

  

  

Ibas Kambodja) dan pasukan2 4 

djenderal Girot de Langlade, 'ko-' Mt 

mandan PT Perantjis ai 

“Kalangan, Na dapat diper- | 

| tjaja, mengatakan bahwa" de- | 

Hari Ulang Tahun Kemerdeka- |s 

Suatu interview d@hgan djuru- 
“warta N.C.N.A. 
panitia perdamaian Sovjet me- 
njatakan, bahwa rakjat 
mempunjai perhatian besar se- 
'kali kepada konperensi jg akan 
datang itu, 
itu dimaksudkan untuk memper- 
Tuas dan memperkuat gerakan 
“internasional untuk memperta-   

    
   

    

(bahwa konperensi itu akan 
embitjarakan masalah Korea 

'soal Djepang. 

H3 

| MAAN RAKJAT” 

Di Kemajoran pada tgl. 14- 
bongan Atlit Indonesia. Gambar: 

masuk kota, tampak dari kanan kekiri sdr. Thio Sing Hwee sdr. 
Suharko dan sdr. Sudarmodijo 
masing2. — (IPPHOS). 

8-52 jl. telah tiba dari Helzinki rom- 
Para Atlit diarak dengan Jeep 

sedang melambaikan tan gannja 
2. 

  

Mendjelang konp. Peking: 
  

Sovjet akan adjukan 'per- 
umusan baru 

Bagi penjelesaian: masalah Korea 

.ALAM komentarnja jang 
sud konperensi perdamaian D 

pandjang lebar mengenai mak- 
Asia dan Pasifik jang akan 

diadakan di Peking bulan depan, Radio Peking dalam siaran- 
nja pada hari Minggu jl. mendjelaskan sikap Sovjet dengan 

antara lain menjatakan, bahwa suatu hai jang paling mendapat 
perhatian dari rakjat Sovjet ialah bagaimana tjaranja membu- 

ka djalan kearah penjelesaian masalah Korea setjara damai 

dalam konperensi perdamaian itu nanti. 

“Dalam hubungan ini wartawan 

politik United Press jang ber- 
“kedudukan 
'bahwa kemungkinan besar So- 
vjet akan mengadjukan perumu- 
|san baru bagi penjelesaian soal 

perletakan seridjata 

“dalam 

| nanti. 

di Tokyo menulis, 

di Korea 

konperensi Peking itu 

Masalah Korea dan 
Djepang. 

Menurut Radio Peking, dalam 

wakil ketua 
J 

ovjet 

karena konperensi 

hankan perdamaian, Dikatakan, 

  

CHOU EN LAI: 

“suatu delegasi 

Siaran radio tadi jang terde- 
ngar di London mewartakan 
bahwa Chou- En Lai disertai 
wakil kepala staf angkatan uda- 
ra RRT, opsir2 angkatan laut 
menteri2 dan pegawai kemente- 
rian luar negeri. 
Dalam pidatonja tatkala tiba 

di lapangan terbang “Moskou, 
Chou En Lai mengatakan, bah- 
wa. perdjandjian antara RRT 

dan Sovjet Uni jang diadakan 
dalam tahun 1950 adalah suatu 
“demonstrasi tentang persaha- 
batan jang kuat antara kedua 
bangsa tersebut. 
Dikatakan selandjutnja, bah- 

wa persekutuan itu telah me- 
mainkan peranan besar dalam 
mendjamin perdamaian di Ti- 
mur Djauh dan seluruh dunia. 

Di lapangan terbang delegasi 
RRT itu telah didjemput oleh 
wakil perdana menteri Sovjet 
Ni Molotov, menteri luar negeri 
Vishinsky, menteri perdagangan 
luar negeri Mikoyan dan djende- 
ral besar Bulganin. 
Menurut radio Moskou, Chou 

En Lai pun mengatakan, bahwa 
'sedjak kekuasaan Kuomintang 
dihantjurkan rakjat RRT telah 
Hata mengatasi banjak kesu-   besar dalam pembangunan. 

Maksud kundjung- 
| annja. 
| Chou En Lai menerangkan, 
ibahwa delegasinja datang di 
Moskou untuk membitjarakan 
kerdja-sama lebih landjut an- 

| tara Sovjet Uni dan RRT dan 
untuk memperkuat persahabat- 

an antara kedua negara ini. 
Pendapat para penindjau 
di London, 

Para penindjau di "London da- 

lam. pada itu sangat memper- 
hatikan kenjataan, bahwa Sta- 

menjambut 

Chou En Lai dan rombongan- 
nja. 
Menurut kalangan di London 

tadi, Chou tentulah akan mem- 
bitjarakan soal Korea sebagai 
soal terpenting. — Ant. - UP. 

10.000 ORANG PRE- 
MAN TEWAS DI 
PYONGYANG 

"Kata radio Peking. 
Siaran radio Peking jang ter- 

dengar di Tokyo menerangkan 
bahwa "10.000 orang preman, ke- 
banjakan orang perempuan dan 
anak2, telah tewas atau Juka2” 
dalam serangan2 udara terachir 
oleh pesawat2 sekutu di Pyong- 

  

  
  

Perdjandjian RRT-Sovjet 1950 
Persahabatan jang erat 

ADIO MOSKOU malam Senin jl. 
pemerintah RRT jang dipimpin oleh Choti 

En Lai, perdana menteri merangkap menteri Iuar negeri RRT, 

pada hari Minggu telah tiba di Moskou. : 

mengumumkan bahwa 

  

: Mossadegh telah menjatakan ke 

  yang, at.» UP aa 

: 
Pj 

RADJA FAISAL KUN- 
DJUNGI MESDJID 

BARU 
Di Washington. 

“Ragja Faisal -II dari Irag ,jg 
kini sedang berkundjung di A- 

merika Serikat, telah mengun- 
djungi mesdjid jang sedang di- 
bangun didaerah . Washington 
Barat-Laut. Mesdjid tersebut ki- | 
ni sudah hampir selesai dan Ra- 
dja Faisal telah pula memberi- 
kan sumbangan sebanjak 2.800 
dollar. 
“Dalam kundjungan ini Radja 

Faisal dan pangeran mangku- 
bumi Abdul Ilah disambut oleh 
duta 'besar Pakistan,  Moham- 
mad Ali, jang mendjabat acting 
presiden perhimpunan kaum Mu 

slimin di Washington. Ant. UP. 

KEMUNGKINAN PE- 
'NJELESAIAN SOAL 
MINJAK IRAN MA- 

KIN BESAR ? " 
|Menteri luar negerj Iran, 

Hussein Navab, hari Minggu 
menerangkan, bahwa kemung- 
kinan penjelesaian soal minjak 
Iran kini makin besar. ' 
Sementara itu harian "Ette- 

katt” tulis, perdana menteri 

  

ada kabihetnja, bahwa ia akan 
urus soal minjak itu dengan le- 
bih sungguh2 dan keras. — 
Ant. - UP. 

760 TAHANAN SOB 
DIBEBASKAN 

Di Ambon. 
Dengan bertempat distaf - 

kwartir Resimen Infanteri 25, 
disaksikan oleh Gubernur Malu- 
ku serta para pembesar sipil dan 

militer di Ambon, telah berlaku 
upatjara pembebasan tahanan 

S.O.B. sedjumlah 760 orang, an- 

taranja terdapat seorang Belan- 

da jang telah mendjadi warga- 

negara. v 
Sebagai ' perajaan permulaan 

hari nasional 17 Agustus di Am- 
bon, jang seperti diketahui, ber- 
langsung tiga “hari berturut2, 

jakni tg. 15 hingga 17, oleh Gu- 
bernur Maluku jang disaksikan 

oleh para pembesar sipil dan 
militer dan ribuan penduduk, te- 

lah dilakukan pembukaan per- 

mulaan tersebut dilapang Slamet 

Wakil ketua panitia perdamai- 

an Sovjet itu selandjutnja me- 

telah menerima ratusan surat 
jg memprotes tindakan2 agres- 

si Amerika di Korea dan me- 
nuntut diselesaikannja masalah 

Korea itu sesuai dengan resolusi 

jang diambil dalam sidang daru- 
rat Dewan Perdamaian Dunia di 

Berlin baru? ini. 
Itulah sebabnja mengapa rak- 

jat Sovjet seluruhnja sangat 
memperhatikan soal bagaimana 

tjaranja membuka djalan jang 
menudju kearah penjelesaian 
masalah Korea  setjara damai 

dalam konperensi perdamaian 
Asia dan Pasifik nanti itu. De- 
mikian wakil ketua panitia per- 
damaian Sovjet tadi. 

Kerdja - sama ekonomi 
di Pasifik. 

Tentang Djepang pembesar 

Sovjet itu menjatakan, bahwa 

Djepang adalah. penting djuga 

bagi Sovjet Uni dan kemudian 
mengutuk kegiatan2 Amerika 
dinegeri itu. 

Selandjutnja dikemukakan, 
bahwa konperensi Peking jang 
akan datang itu antara -lain 

akan mentjegah terbentuknja 

blok2 agressi di Pasifik, seperti 

jang kini sedang diusahakan 

oleh negara2 Barat itu. 
Dikatakan pula, bahwa konpe- 

rensi itu akan membitjarakan 

kemungkinan memperkuat dan 

mempererat kerdja - sama eko- 

nomi antara negara2 Asia di 
Pasifik. 

Sementara itu berita2 - dari 
Washington menundjukkan, bah- 

wa menurut perhitungan pem- 

besar2 Amerika di Washington, 

perundingan2 di Panmunjom 
mungkin akan matjet sampai 

dilangsungkannja konperensi 
Peking itu nanti. — Ant. UP. 

  

P.P. No. 19 DITINDJAU 
KEMBALI ? 

Dalam keterangannja kepada 

harian "Pedoman”, Menteri U- 
rusan Pegawai Suroso menjata- 

kan, bahwa PP no. 19 tentang 
pensiun djanda pegawai akan 

ditindjau kembali. Penindjauan- 

nja itu telah mulai dilakukan 

dari sekarang. 
Seperti diketahui, Peraturan 

Pemerintah No. 19 itu menentu- 

kan,. bahwa pensiun seorang pe- 
gawai jang beristeri lebih dari 
satu, harus dibagi kepada djan- 

da- -djandanja. 

X Pound Mesir 206-000.000,— 
Da sbb : perekonomian 

tahanan P.M. 37.000.000,— dan 

Djenderal Nadjib pada hari 

Serin jang lalu ' menerangkan 
rentjananja untuk merobah sis- 
tim pembagian tanah dalara 
mana pemerintah akan memhe- 

li tanah dari tuan2 tanah untuk 
dibagi2kan antara petani jang 
tidak mempunjai tanah ,,ada- 
lah . keadilan sosial dan bukan- 
nja komunisme”. 

Sementara itu dikabarkan 
oleh Reuter, bahwa. dari Fuad 
ad-Dawar (Mesir) Mustafa Kha 

mis jang dituduh sebagai pe- 
mimpin penghasut dalam keru- 

suhan2 dipabrik kapas Kafir ad- 
Dawar pada hari Senin 'itu telah 

didjatuhi hukuman mati oleh 

pengadilan militer Mesir. 
Ia belum lagi berusia 25 th. 

dan kerdja dipabrik itu sebagai 
klerk. Ini adalah vonnis perta- 
ma jang didjatuhkan dalarn 
perkara ini dan Senin itu dilan- 

djutkan pemeriksaan 29 orang   Ryadi, — Ant, pekerdja lainnja, 

ngemukakan, bahwa panitia tsb. | 

  

  

2 ian 

Div 

Ketjuali keradjinan perak jg 

terkenal hingga keluar negeri, 
sebetulnja masih banjak ba- 

| yang2 jang dihasilkan ditempat 
litu. Pada waktu barang jang 
biasa didatangkan dari luar ne- 
geri atau dihatsilkan ditempat 
jang besar, sukar masuk di Jo- 
gja, banjak jang diusahakan 
sendiri antaranja 'barang2 ke- 
perluan kantor dan sekolah se- 
perti clips, kapur tulis, pen dll. 
Demikian pula keperluan rumah 
tangga (barang2 klontong) ise- 
perti kantjing, sisir, sikat gigi 

dan lain2 barang dari tulang 

    

| dan tanduk. Monture katjamata 
-dari tanduk adalah hatsil kera- 
djinan jang pada Waktu itu di- 
anggap penting. Sekarang per- 
usahaan2 itu satu persatu harus 
ditutup karena tidak mampu 
bersaing dengan barang2 luar 
negeri, jang membandjiri tiap 

pasar. 
Kantjing dan sikat gigi jg 

dibuat djuga setjara setengah 
mechanis, tidak djuga kuat ber- 

saing. Harga bahan ongkos pro- 
duksi dll mendjadi rintangan. 
Zonder perlindungan atau ban- 
tuan dari pemerintah dalam ke- 
adaan sekarang ini, memang 
perusahaan2 “itu tidak dapat 
berdiri tegak. Bantuan itu ba- 
njak wudiud dan sifatnja. 

Kini masih djuga tidak sedi- 
kit perusahaan jang ketjil2. Ba- 
rang jang dikerdjakan oleh pen- 

duduk2 beberapa kampung dan 
hatsilnja banjak keluar daerah 
jalah tjeret dari blik. Mula2 blik 
ini asalnja dari kaleng minjak 
tanah. 'Ternjata barang, dari 
blik rosokan ini tidak membawa 

untung. Karena telah ada im- 
port blik lembaran, maka ini 
umumnja digunakan sebagai 
bahan. Harga blik lembaran ini 
etjeran antara Rp. 3,— hingga 
Kp. 4,— menurut persediaan di- 
toko atau grossier di Semarang. 
Meskipun tiap hari tidak ku- 
rang dari 100 lembar diguna- 
kan, akan tetapi belum ada or- 
ganisasi (koperasi) untuk 'mem- 
beli bersama bahan2, alat2 jang 
dibutuhkan. Seperti umum ter- 
djadi dalam perusahaan rumah, 
ongkos pembikinan hampir ti- 
dak dihargai. Sebagian besar 
pembikin barang. itu sifatnja 
buruh, artinja bahan didapat 
dari fihak lain dan setelah djadi 
diterima oleh jang memberi ba- 
han itu. Ada kalanja mendapat 
persekot hingga harga bahan 
dan barang dikuasai oleh peda- 
gang (tengkulak). 

Ketjuali barang rumah tang- 
ga kelihatan ada bedrijvingsheid 
djuga dalam perniagaan bahan 
makan, terutama terkenal di- 
lain2 tempat jalah emping be- 
Iindjo. Sebetulnja ditempat itu 
sendiri tidak banjak dihatsilkan 
bahan itu: Pula kwaliteit tidak 
disukai oleh pasar diluar dae- 
rah. Pembikinan bahan itu tidak 
suka menerima pesanan, meski- 
pun dengan persekot. Umumnja 
pembikinan menurut tjaranja 
sendiri dan didjual sendiri dipa- 
sar, jang berdekatan, djadi ti- 
'dak ada semangat perobahan 
atau perbaikan mengenai kwa- 
liteit. Untuk pasar diluar dae- 
rah, antaranja di Semarang, be- 
berapa tempat di Djawa Timur 
dan Surabaja, pedagang meng- 

ambilnja ditempat sekitar Ke- 
bumen dan Kutoardjo. Peda- 
gang2 dari Kotagede banjak   

aa sional P.M. 44:000.000,— 

  

"MARGARET TRUMAN 
AKAN MENIKAH DE- 
NGAN STEVENSON ? 
Nona Margaret Truman, anak 

perempuan presiden Truman jg 

kini sedang mengundjungi Ero- 

'pa, pada hari Sabtu jl. telah 

menjangkal kabar2 jang tersiar 

di Amerika, bahwa ia akan me- 

nikah dengan Adlai Stevenson, 

tjalon Partai Demokrat dalam 

pemilihan presiden jad. 

Dalam pada itu Margaret me- 

njatakan, bahwa Stevenson pas- 

ti akan mendapat Suaranja da- 

lam pemilihan nanti. Ant. TP. 

Systeem pembagian tanah 
Mesir akan dirobah 

Ksum tani akan diberi tanah 

ABINET MESIR malam Senin jang Jalu telah menjetudjui 

anggaran belandja seimbang untuk “tahun '52 -53 sebesar 

(£ 211.000.000,—) dan perini- 
per- 

26 djuta untuk pendidikan. 

“AFP selandjutnja mengabar- 
kang bahwa komandan polisi di 

Kafir ad-Dawar djuga telah di- 

tangkap itu ditjurigai bertang- 

gung djawab dalam kerusuhan2 

tadi. — Ant. - Rtr. 

KAPAL DENMARK ""'RE- 
PUBLICAN" KIRIM SOS 
Kapal pengangkut Djepang 

.Hiyoshi Maru 5” pada hari Se- 

n€n jl. berusaha untuk. meno- 

long kapal Denmark ,,/Republi- 
Can”, jang mengalami kesulitan 

kira2 250, mil dari  Sjanghai, 

Kapal Denmark tersebut menga- 
lami kebotjoran dan segera ki- 
rim S.O.S. jang diterima oleh 
setasiun radio di San Francisco 
dan ditangkap pula oleh kapal 
Djepang tersebut. 

Menurut perhitungan, ,,Hiyo- 

shi "Maru 5” akan sampai di- 
tempat tudjuannja dalam bebe- 
rapa “djam, — Ant, AFP, 

t 

  

  

| 

  
  

Kehidupan perniagaan 
SOE. 

ALAM daerah aaagakukrta ada suatu tempat dimana pendu- 

duknja mempunjai keistimewaan, 

dan radjin. Tempat itu jalah Kotagede. 
rankan kalau ditempat itu banjak terdapat grang? jg berada, 

setidak-tidaknja Tebih “banjak' dari tempat lain9ainnja. 

jaitu banjak inisiatief 
Maka tidak menghe- 

berhubungan dengan pengusa- 
ha2 ditempat2 'itu. Harga di 
Jogja & Rp. 6,50/kg, sedang 
di Surabaja misalnja harganja 
sampai & Rp. '8,—. Kebutuhan 
dari kota2 besar di Djawa Ba- 
rat seperti Djakarta dan. Ban- 

dung ditjukupi dari Banten dan 
Tjirebon. 'Umumnja kwaliteit 
dari tempat2 itu lebih tinggi. 
Pasar dikota2 besar lebih me- 
mentingkan Kkwaliteit. Sampai 

bagaimana pentingnja pernia- 
gaan ini dapat kita ketahui, 
bahwa lebih dari 509o dari pen- 
duduk kota besar mendjadi kon- 
sumen. Pedagang2 Kotagede 

djuga memperhatikan kebutuh- 
an lain bagi penduduk kota2 

besar,. seperti daging. “Tidak 
mengherankan kalau disekitar 
tempat itu banjak terdapat per- 
usahaan2 dendeng. Kalau kita 
ketahui bahwa penduduk Dja- 
karta Raya ada. 1.000.000 

orang dan hampir tiap hari tiap 
orang membutuhkan daging. 
Untuk dikota itu sadja puluhan 

:ton diperlukan. 
Pun untuk dendeng ada suatu 

matjam jang mendjadi permin- 
taan jalah jg digiling (dipres) 
djadi tidak seperti biasa diper- 
dagangkan di Jogja. Sedjak la- 
ma dendeng pres ini dihatsilkan 
di Wonosobo. Dibeberapa tem- 
pat seperti Tulungagung dll ba- 
njak kedatangan pengusaha da- 
ri Kotagede. Karena itu tidak 
mengherankan kalau banjak 
jang dihatsilkan ada  per- 
samaannja. Hanja semangat ber 
usaha dari bangsa kita pada 
umumnja tidak suka pada pero- 

bahan. Salah satu sjarat jang 
penting bagi satu perusahaan 
jalah modal. Ini terdapat dika- 
langan pengusaha2. Tetapi pan- 
dangan terhadap usaha besar jg 
memerlukan gabungan modal 
belum dipunjai. Umumnja hanja 
bergerak sendiri2 (individueel). 

HASIL MINA-SAROJO 
Dari tjatatan jang didapat da- 

ri kantor perikanan ,,Mino Sa- 
rojo” didapat keterangan, bahwa 
sedjak mulai minggu ke II hu- 
lan Djuli jang lalu hingga saat 
ini, hasil tangkapan ikan laut 
mulai baik. Tetapi gelombang 
besar masih belum reda, hingga 
nelajan2 jang mempergunakan 
prau djukung (biduk) belum da- 
pat bekerdja dengan leluasa. Ha 
sil dipusat pelelangan dan tja- 
bang Pandanarang pada bulan 
jang lalu ialah 18916,5kg sehar- 
ga Rp. 35758,70 dan harga pen- 
djualan rata2 Rp. 1,89 dan Rp. 
1,37 perkilonja. Perlu diwarta- 
kan pula, bahwa ikan2 jang ter 
tangkap bukan “dari kwaliteit 

  

  

baik. — (Kor). 

HARGA - PASAR 
Di Jogja. 

Tertjatat pada tgl. 19 Agus- 
tus sbb. 

Barang perhiasan : 
Emas 22 karat 1 gr. Rp. 38— 
Perak 1 latak MW, — 

Beras : 
Beras gil. no. 1 “Ikg. ,, 2,40 

» y “no. 2 ” 2 2,30 

Pln Mn OR 0 P3 1 220 
Ss ttn No, 1 4 KU 
Maan anon ten 290 
» merah 2. 200 

Djenis ubi dan katjang: 
Kentang 1kgRp. 3 

Gaplek po 1— 

Ubi kaju 3 IA. Ooo 
Ubi manis 3 2 Ot) 

Katjang hidjau N oo 

» tanah wose ,, 3 3— 
€,. merahjtolo 5 Nag 

Kedele putih 3 2 — 
» hitam 7  OO 

Djagung pipilan . ,, se “Ia0 
Telur dan ternak : 

Telur ajam Tt. 040 

Telur itik 3 3 30,50 

Daging sapi ke. 1560 
kerbau 3 (ra 

» kamb./domba ,, eraag 
» babi & sEaO 
».ajam Lek OT 
Djenis bidji : 

Kemiri kupas Ike. 4,25 

Kopi W.LB (bd) ,, ANA ai, 
Kopi bubuk ll, 

Rempah — rempah : 
Lombok mr, basah ,, 

  

». rawit 3 Na 
Lada Putih 2 GP KET 

| Tjengkeh Ambon ,, Konjen 
Asam kupas 1 30,90 
Brambang 3 mu 
Bawang $ ai 30 
Tumbar 3 Telpu 
Trasi 7 Na 
Manis djangan 5 ». 5,50 
“Kelapa: At. G0 1540 
Garam kristal 2 'kg. 3 0,60 

» tampar 5 Oo 

3 'briket ” ” 0, 40 

Lain — lain : 
Gula pasir 3» » 8 

» “batu 1 nb —- 
».. kelapa # Hoo 

Teh B.O.P. "4 3, — 
Teh Rakjat 1 bungkus  ,, 0,50 
Minjak tanah AE “ObGU 

Ha kelapa 2 » 35 
Ikan asin ' 1Kg. , 5,— 

Kentjur 5 m3 

Djae 5 
Klembak Rn 
Tembakau rakjat ,, » 21, — 

” Virginia ” #1 46,— 2 

Gambir kembang ,, ROA 
» pesagi 3 » 12,50. 

Areng ti ». 200 

Katjang kulit 1 nan go 
Bahan pakaian : 

Sarung no. 1 Ih d5 

WS enngn Di 5 (-2D150 
Kain batik no. 1 ,, h00,- 

” ” No. 2 ” ” 40,—- 

Blatjo PE Hi pa 
'Popelin 1 Ta 

Pike | ” ». 325 
Kain piama, 3 » 6,50 

 



     

  

   
   

    

   

    

    

   
   

    
    

      

   
    

     

  

   

  

   

    

    

    
   

   
   
    

   
    

   

  

    
        

    
      
   

   
      

    

   

    

   
     

   
      

i kita sebagai 

turun- 

mer perkuat kedu- 

st Hah negeri. . 
: 0 Odia disegala lapang. 
an susut sel maupun pro- | 

ih: rt oleh kebun | 
'besar, atau-'   

    

   

pe an meneng: 
: "perusahaan? 

n- 

  

a, Ftanggal 28 Djuli 1952 jl, “jang 

Tatara UUD 
1 suatu Perwa-, 

ja produksi. | 

port tidak ter- | 
Br . BANGSARI" DIBA 

luar negeri | - 

tersebut, seha- | 

|kap. Pijungan, baru? “ini telah” 
| mewudjudkan pembangunan -se-:| 
“ buah djembatan dengan bahan2 

nj tan tsb hubung 1 
Ierah bekas. kalrahan 
djiwanja Ik. 2000.— 

#tjar kembali. 

E hubung 

“bantuan Pan moril 
#| teriil. : 

bang Sarekat Buruh Film Indo- 
nesia lengkap dr Jogjakarta pa- 
da tanggal. 19 kemarin, Da 
ain telah menjatakan “dengan | 

ra bulat untuk menolak di- 
atarnja film ,,/The Desert Fox" 

i bai Jogjakarta: 
tempat, 2 1 

(but, 
(| auxor”, 

Perlu diketahui, bahwa per- 
njataan Sarbufi Jogja. “tersebut, 

| didasarkan atas pernjataan dari 
DPP Sarbufi di Surabaja pada 

antara lain pernjataan DPP S: 
bufi tersebut berbunji,: b 

Iberedarnja film fasis "The Hg. 
sert Fox” jang terang-terangan | 
"mengandung propaganda "1 fasis- 
me, “dalah membahajakan per- 

ra kita. 

njataan Sarbuti Jogja tersebut, 
Gjuga telah disampaikan kepada 
Gireksi bioskop Luxor Jogja. 5 

DJEMBATAN "KEM- | 

.NGUN : 
“Buah usaha KI Srinartani    

sena @jati dan besi lama ril,    
"ang 

“Lk. Rp.3000, 
“Hari. Senin : janggal 3 18-8- 

Hae penibukeAn3 resmiks 

   : pen ti af ggun ingan 

5 Prodjosuwondo P.pP setempat. 
. Dengan dibangunnja djer     

     

“dapat 1 San 

. Diharapkan selanajutnja, 'ber- 

buatan "djembatan” tersebut, 
| pihak Pemerintah akan mena- 

“memberikan | 1 
ruh perhatian dan 

NN tnga 

selam 

  

pada hari tanggal: Ahad Pon 
sian 
Atas Dak tolongannja Zuster2 
beribu ribu terima kasih. 

“peparab anak kami tsb. bese , “ Kangdjeng, dan Bapak2/Saud 
Sama. rawuh di Aa 

& ribu terima kasih p Pa 

1356—8. 

“negeri untuk Ta j 
. Jahir bathin. ef Fe 

| Dituajukan ne raba 

  

No. F/MP/17/92)3. 
6 Isi Pengumuman: 

maka batas waktu' 
semula ditentukan tgl. 
penutupannja, dengan 

| MI. Peng muman , berlaku 
5 perhatikan. 

      

' Kantor 
SA LN meben &   

    
Rapat Mn pimpinan “Infa. 

.dan dilain-lain kb 

Seperti diketahui, fit terse- ' 
“akan diputar “digedung 

    

     

   
   
   
    

   

| kembangan demokrasi di Nega- 

Perlu. diketahui, bahwa per! 

    

    

paidjangnja 16 M- dan lebar | 
M,- dengan taksiran iaja | 

    Te dilakukan oleh sdr. | 

  

         

    

   

belum sempurnanja. : pem | 

  

R Bambang “Abimanju Agustomo 

Terhadap Bp. Kangdjeng Hon 

   

     
   
     

   

    

    

     

    

   

    

    

   

  

   

   
   

: HILLMAN: DJAJASASMITA. 

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 3 
RAYON 1 JG GJAKARTA. 

K.U. D. P3 Rayon HI | Jogjakarta 
23 jang dikenakan (berhak) peraturan kelandjutan P.P. 32/49 , etapan Menteri "pan tgl. 13 Februarf 159 

2 3 Disebabkan karena bebe soal mengenai techniek, 
pendaftaran I. D. P.P. 32/49 jang 

2 Soevwandi di Seindipoero, Kepala). 

“di Solo akan di 
3 ke- 

kan Sana RAKSASA. 
inja 1.15 m, jang dihadiah 

| kepada tjabang PASI jg. 
emperoleh angka terbanjak, 

Ne beredar Kn 

1 Naaah 

ngurus tjabang PASI setempat 
dan pendaftaran ditutup pada 
tgl, 1s Agustus 1952. Alamat 

| panitya penjelenggara : 
aa Lor 6., Solo. 

SUSUNAN DEWAN 
. DAERAH P.N.I. 

. SURAKARTA 

    

    
|lam konperensi Dewan Daerah 

ruh esidenan Surakarta di   

oleh Wakil DP PNI Mangunsar- 

Daerah baru sbb.: 

Ketua I: Sudiman, ketua II: 
| Ruspandji, penulis I: Sulardi, pe 
nulis II H. Karjono, Bendahara: 
HE Sutadi, Pembantu2: Sabtogi- 
Tx dan Grotopranoto. Ag (Kor). 

KURSUS 
Djuru —. Potret Tertulis 
Lengkap, luas. Banjak telah 
berhasi. Keterangan diki- 

| rim pertjuma. Propektus pel- 
bagai kursus tertulis Rp. 1.- 

4 ANE INSTITUTE 

  

  

    

  

   

    
   

    

   

  

hari selesai Tan RUK . 35 
TIUTII FILM 2 Ia 

VEF : 

  

To 
Ata 

3 Xx H5 sa 351 

| Kursus Pemaniaan : 
S.G.A-BIPG,RI. 

Bintaran - Wetan 15a 
“3 Jogjakarta 

    

     

  

|. Mulai menerima siswa 
- untuk :    

     

  

1 

  

    
       
       

     
     
   

      

  "Persamaan S.G.A. klas T 
(Persamaan S.G.B. klas 1 
dan II 

SN Pengurus 
35418 2 |         

. 

  

   

    

  

   

  

   

      

   

    

at, anak Kan dang ke vii, II 

17 Agustus 1952, djs 12.00 

dari R. S. Mang. kami utjapkan 

ggowongso, jg telah maringi 
rta rawuhnja Bapak? - bw Ik 
ara2 sekalijan, jang waktu itu 
g£-kami mengaturkan beribu- 

Kel. Prodjopar ngarso 
Kalibawang. 
Man 1 

  

  
: soul 20 Agustus 1059 

Khan Demobili isan Peladjar 

31 Djuli — 1952 hari dan tgl. 
ini Hape penajahg waktunja. sIA tgl. 31 Agustus 19525 »| 

II, Sesudah tgl. 31 Agustus 1952. Rayon II tidak akan . menerima lagi permohonan I. D. P. P. 82/49, , 
sedjak tai. diumumkan dan || 

iogjakarta, 18 Agustus 1952. . 

Urusan Demobilisan Peladjar | 
Rayon IL Ki ogjakarta.   

    

    
   pada tgl. 30-31 | 

    

Intuk ikut serta dalam per- 
'lombaan itu, harus melalui Pe- 

-Ban- | 

Sebagai jang diputuskan da- | 

|PNI dengan tjabang2-nja -selu- || 

'Solo baru? ini, jang dikundjungi | 

koro, telah-dapat disusun Dewan" : : 

SAMSON AND DE- 
LILAH"' . . 

(PARAMOUNT). 

il B. De Mille adalah film jg 
kuno. Pula hampir semua. film jg 
mengandung sedjarah djaman 
.kuno Cecil B. De Mille mempu- 

i kaliber besar. Besar dim ar- 
opzetnja, jg.mengenai decora- 

Si, costume dan tinggi tehniknja, 
jaromang Cecil B. De Mile ada- 

1 lah ahli jang kenamaan dalam 

entjipta' an film2 dengan tjeri- 

ra djaman purbakala. 
“Film "Samson and Delilah” 
jang berwarna ini adalah tjip- 

Itaannja jang paling baru dan 
telah diangan2-kan 37 tahun jg 
(lalu. 14-Tahun lamanja ia mem- 

1 peladjari i sedjarah perkembang- 
jan dari 'perhubur an Roma dan 
Mesir dan baru dilam tahun ini 

   
1 

  

“Samson and Dealilah" ini. 
Oleh karena itulah film "Sam- 

son and Delilah”, seperti djuga 
| sitmz Cecil B. De Mille lainnja, 

Iseperti "The Ten Command- 
ments”, "King of Kings”, "The 
Sign of Cross” ”Uncongnered”, 
“memakan beaja djutaan dollar. 
Menurut komentar2 pers Ameri- 

/ka, "Samson and Delilah” ini 

Hampir semua £ilm tjiptaan - 

|impian itu ter wudjud dalam film |   

tjiptaan B, De Mille jang terbe- 
sar dan terbaik 

Tapi jang pasti menurut he- 

mat kita, "Samson. and Delilah” 
ini bukan suatu film achlak 
(karakter). Pemain2-nja 'seper- 
ti Victor Mature, Hedy Lamarr, . 
Henry Wilcoxon bukan pemain2 
achlak atau pemain? klas 1. 

Djadi tegasnja faktor 
penting -dalam -film . ,,Sam- 
son and Delilah” ini bukan 
nja ' rolbezettingnja, melainkan 
nama Cecil B. De Mille, tjerite- 

jang 

r4, opzet dan tehniknja jang lu- 

ar biasa. Keempat factor ini 
meninggikan nilai dari film ini 
dan orang tidak ' boleh tidak 
pasti tertarik utk menjaksikan. 

Dalam film ini Hedy Lamarr 
memakai 10 buah matjam pa- 

kaian ala djaman 1000 tahun se- 
belum Christus, jang menambah 
ketjantikan dan gaja penarik- 

nia. Peranan sebagai seorang 
wanita “bertabiat djahat, tetapi 
berkeras hati utuk menakluk- 
kan orang kuat kekasihnja 

Samson dengan gaja penariknja 
itu, sangat boleh dipudji. Victor 
Mature 

kuat tetapi menempuh - djalan 
jang keliru, sangat pada tem- 
patnja. Peranan2 penting jang 
lain dipegang gleh Angela Lans- 
bury dan Henry Wilcoxon  bo- 

leh dikatakan lumajan djuga. 

Fbndeknja orang tidak akan 
| rugi melihat film "Samson and 

Delilah” ini jang sedang dipu- 
tar di Rex, 

  

| 
| mepet 

aan sman 

dengan: “IRENE 

Perkawinan antara 
asal, kebiasaan dan 
rukun dan bahagia!!   SOBOHARSONO 

“NEVER A DULL MOMENT” 
DUNNE 

dua manusia 
fahamnja ..... 
SUNGGUH ANEH! 

Inilah film iang perlu dilihat oleh tua 

Fu 
MEN 

MALAM PERTAMA 

Teks: INDONESIA. 

Segala Umur 

dan Fred " Mac MURRAY. 

jang. sangat berlainan 
akan.tetapi dapat hidup 

dan muda!! 360 - 8. | 

  

PREMIERE! 

|. x ntriguing 

IR 
   

    

    
   

  

  
— Nighii 

  

pose ty HUGH STEWART 

A EUROPA FILM 

Tak perlu pudjian kata? j 

Pemuda - pemudi 

III BSN s 

Satu film sukar ditjagi bandingnja, sungguh menawan hati! 

and Ercitin Sror. 
Gan-runners Bos at PN £ 

I- ARTHUR RANK ORGANISATION ptesen& 

) DAVID- NADIA 

IJA FARRAR - GRAY 

— Stars 
 MAURICE 
TEYNAC 

Dres »5 ANTHONY PELISSIER 
Sreneayoy WINSTON GRAHAM 

g muluk, jang perlu BUKTINJA. 

dewasa tentu 

Dgn. teks bhs. INDONESIA. 

MELULU PARA DEWASA! 

    

  

   
   

  

vit 

tak tinggalkan film mi! 

— Main dj. 5.00: 7.00 & 9.00. 

SE AN EA AS HALAMAN 4 
x 
  

  

  

Sebagai Samsor jang ' 

  

I. Kepala Staf Angkatan Darat memanggil pemuda? jg 
berhasrat besar untuk mendjadi Perwira Kesehatan 

(dokter militer) dalam Angkatan Darat Republik In- 
donesia, 

II. Sjarat? penerimaan : 
&. Warga Negara Indonesia. 
2. Umur antara 17 - 28 tahun, 

3 Belum kawin, 
4: Berbadan sehat dan tinggi badan sekurang2nja 1.55 m 
5. Telah lulus (beridjasah) S.M.A. Bg. B. atau sedera- 

Cjat dengan itu. 
6."Berkelakuan baik. 
2. Setelah tamat peladjaran bersedia menanda tangani 

ikatan dinas jang lamanja sama dengan. djumlah 

waktu pendidikan seluruhnja ditambah 3 (tiga) th. 

III. Selama pendidikan para.siswa berstatus militer dgn 
pangkat2 peladjar mahasiswa, diwadjibkan tinggal. 
dalam asrama dan diberi pakaian dan uang saku, 
menurut Ketentuan? jang tertjantum dalam. Surat 

Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/H/455/52 tgl. 
24 Djuli 1952. 1 "3 

Pendidikan chusus medis diselenggarakan oleh Fa- “ 
kulteit Kedokteran Universiteit Gadjah Mada Jogja- " 
karta, dan beaja2-nja ditanggung oleh Kementerian 
Pertahanan c.g. Angkatan Darat. $ 

V. Tjara melamar : 

1) Pelamar harus memadjukan surat permohonan 
untuk diterima sebagai mahasiswa dokter tentara '| 
kepada : “ ' 1 
a. Fgd. Direktur Djawatan Kesehatan Angkatan 

Darat, Djalan Dr. Abdulrachman Saleh 24 Dja- ' 
“karta, atau : 

b. 1. Djwt. Kesehatan Ter. 

TN, 

I Djl. Serdang No. 4 
di Medan. 

PA 35 » MH Benteng di Palem- 
1 bang. 

Naa 3 ». HI Djl. Ambon No. 5 
: 5 Bandung. 
4. 3 3 » IV Djl. Karang Asem 

No, 8 di Semarang. 
Mean gr. »  V Djl. Rampai di Ma- 

lang. 
6... 5 » VI Djl. Djawa No. 9 

Bandjarmasin. 
VI Djl. Goa Utara No. 

4 di Makassar. 
2) Surat permohonan harus disertai dengan : 

— 1. salinan riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
— 2, salinan idjazah beserta angka2 udjian. 
— 8. surat keterangan kelakuan baik (dari Pa- 

mong Pradja). 

surat keterangan kesehatan dari dokter se- 
tempat. 

» 
d ” 5 ” 

— 4. 

VI. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 akan mendapat 

panggilan untuk mengikuti udjian2 kesehatan, psy- 

cho-technis dan pengetahuan umum. 

VII. Surat2 permohonan harus disampaikan selambat-lam- 

batnja pada tgl. 10 September 1952 kepada alamat? 
tersebut diatas. 

Diumumkan pada tgl. 15 Agustus 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT. 
A.n.b. 

- Djawatan Kesehatan Angkatan Darat. 
- Fgd. Direktur. 

(Lt. Kol. dr. Satrio)   
  

   
ASPIRIN 
Barus ada dala 

seliap rumah! 
       
    
    

  

2-GY-5209 

Distributir? : $ 

BAN HONG LIONG & CO, 
Selandjutnja Agen - Agen 

  
untuk Kersepeda djarak djauh, djalan litjin 
latau lalu lintas jang ramai. Kwalitet jang 
tinggi serta dapat dipestjaja, ban-ban sepeda 
GOODYEAR selalu mendjaminnja, bahwa 
Tuan selalu berkendaraan untuk kesenangan 

4 cah banjak orang berkendaraan de. 

ngan memakai ban GOODYEAR 

“dari pada laih merek 

  

diseluruh Indonesia. 

Tuan. 

dan LINDETEVES N.V. 
351-8 

    
  

  

— Berita Agentschap »K.R.IM. pu 
Godean. 

Berhubung looper ,,K. R. /M. P” pada Agentschap Godean : 
kami berhentikan dengan mendadak, maka dengan ini kami 

minta perhatian kepada para langganan: : 5 
1. Langganan jang tidak. menerima ,,K. R. /M. P.” diharap 

selekasnja memberi kabar kepada kami. 
Kwitansi jang sjah, jalah jang ada stempel Agentschap 

»K.R. /M.P.” Godean dan tanda tangan. kami. 

Agen ,,K.R/M.P." 

Godean.   
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PEMBETULAN. 

Dalam adp. No. 147-8 -dari Pengumuman Kota Besar Su- 
rakarta tentang: akan mendirikan sebuah Polikliniek di 
Gading, jang berbunji: Pendjelasan2 dapat diterima dari 
D.P.U, Kota Besar Surakarta s/d tanggal 12 Agustus 1952 
betulnja: sjd tanggal 19 Agustus 1952. 

Sudah Sedia Buku? 
1. S8 TAKDIR ALI SJAHBANA : 

  

Rp. 10,50 ' 2 PSI Mba NA EA 
an PAS Bean en GL Oa 

Pelangi seh AR IA, — 
-— Pelangi Te Run 465 
2 pelangi (nb no ba 
— Pelangi Pera MENATA NA an Se ra 

2. USMAN EFFENDI: Katadjadian 1»... 00, fa 3,50 
3. NURSINAH SUPARDO: Kesusastergan Ind. 3 6,— 
4: "4. MOECHTAR:. Latihan Bahasa |... ro 
5. .B. SIMORANGKIR SIMANDJUNTAK: 

Kesusasteraan Indonesia djilid TV... pn 490 
Dr. M, PRIJOHOETOMO: Javaansch leesboek 2 10,— 
Na Latihan Persiapan "|... NA 3,b0 
-M, A. PASARIBU es. Tahan Dan Fiko 91550 

te Kuntji, “Pehas Bai ea pe o,— 
- A. DASUKI : Pokok? Ilmu Bumi Fisika... , Na A50 

—— Pokok? Kosmugrafi |... KO M05O 
SO CE: SLernomatta Tgn BL su Oo0 
. M. BALNADI SUTADIPURA: Aldjabar I ,, 5,45 
MOH. SADLI/Ir. A, ANTONO:  Soa? Ade 3 1,50 
ANWAR SANUSI: : 

— Sedjarah Indonesia djilid II, 7,50 
— Sedjarah Umum, 3 K Ke Oa 
— Sedjarah Umum Mean NO 
—, Sedjarah Umum NA KE 1850: 

14, SUNDORO: Sedjarah Indonesia... |, Ke Goo 
M, BALNADI SUTADIPURA: Batu Tone la 

"— Kuntji Batu Bontjatan ee AG Ae Tha 
16. A. RIVAI S. B.: HAK BUDGET Dewan 

Perwakilan Rakjat dan Keuangan Daerah 
(TON OOT en Ma Ra an ta Ke aDU 

f7. WASIR SASTROWIDAGDO: H.P.P. 16PS1 
(Himp. Peraturan? Pensiun, tundjangan, 
uang tunggu OSO aa AA man MPa 

Pesanan tambah ongkos kirim 1074 sedikitnja, 

TOKO BUKU 
mba 

13,50 
Rp. 

nK. R. “ | 
Telp. 901 

san “SOE Aa tg Palak 

  

Tugu 4? 
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