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a, dari kementerian ke-' 
| dan Mr. Zainal Abidin,      

   
man ANTIK ema 

berian DAN. telah Pa Naa 1 Hr 1 

Giri dari hli2 “dasi berbagai | 
kementerian, , @awatari dan or-:| 
ganisasi? tani, jang dilakukan 
oleh Mr. Senang.» sekdjen | 
Kem, tsb sebagai wakil dari | 

. Menteri D.N. jang sedang pera- 

Lan di Medan. Y 

   h dasar? Ter 
ngenai ukum tanah, dapa 

1 | dasar ata Tone 
muran rakjat, pula ikut meren- 
t peraturan? untuk me- 

ngatur pergolakan jang se- 
gag: :hangat. dalam lapangan 

. “Selangjutnja panitya merun- 
dingkan beberapa hal chusus, 

mengenai. penjelenggaraan ta- | 

snja dan al. mengambil pu- | 

tusan untuk mengadakan perte- 
muan pada yna, hari Sabtu. — | 

Ant.. 

—PENEANEATAN 
'DOSEN2 

Di Fakultet negeri 
(1 Indonesia. 

Dng surat putusan Menteri P. 
P.K. telah diputuskan: Prof. Dr. 
X. Wolsky, wakil UNESCO. di 

donesia .. berkedudukan di 
karta, sebagai Guru besar | 

Istimewa luar biasa pada Fas 

    

kultet Kedokteran, Kedokteran | 
Gigi, dan Farmaci “Universitet 
Negeri Gadjah Mada di Jogja- 

   

  

    
       

   

      

. Dokter Sutjipto Poerwosoe- | 
prodfo dokter pada Rumah Sa- 
kit Umum Pusat di Surakarta 
sebagai lektor: luar biasa pada | 

  

San pala i 
bagian Bukan Pa 

'itu al. bertugas ikut | 

  

  

Ipa,
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Sikap Indonesia. jang demikian 
itu, kata Menteri selandjutnja, 

karena politik Indonesia sedjak' 
proklamasi 1T Agustus 1945, 
'berpendirian tegas. terhadap 
memelihara dan. menghormati 

|hak2 demokrasi dan hak2 ma- 
nusia dengan tidak membeda2- 

kan agama dan warna kulit. 
Pemerintah Indonesia menger- 

ti bahwa mungkin adalah untuk 
kepentingan2 lokal jang menje- 
babkan pemerintah Afrika Sela- 
tan bersikap, seperti. telah dike- ' 
tahui, dengan poutik apar- 
theidnja. 

Akan tetapi, menurut Menteri, 
kepentingan2 lokal tidak boleh 

bertentangan dengan hak2. de- 
mokrasi dan hak2 manusia. PBB 

| telah  mentjantumkan ' dalam 
| azas2 tudjuannja hak2 tersebut 
selaku satu2nja dasar, atas ma- 
na PBB ini didirikan. Sikap pe- 
aan Afrika Selatan bisa 

membahajakan PBB sendiri, 
kata Menteri selandjutnja. Djika 
pemerintah Indonesia hendak 
menundjang sikap India, maka 
tundjangan ini berarti, bahwa 

Indonesia sebagai anggauta jg 
setia dari PBB, harus berusaha 
“untuk turut serta bersama2 dgn 

lain2 bangsa mempertahankan 
maksud dan tudjuan organisasi 
dunia i ini. 

Selandjutnja menurut Mente- 
ri, bahwa tidak lagi 12 bah- 
wa negara2 Arab dan . 

   

   
    

  

akan Penak, SN India 

Feri2 lain kiranja dapat mema- 

njokong maksud India itu”, de- 
Tnikian Sapa ey   Fakultet Kedokteran, Kedok- 

teran Gigi dan Farmaci di Jo- 
gjakarta terhitung mulai tang- 
gal 1 - 9 - 1952 untuk memberi 

peladjaran dalam : “mata pela- 
djaran Ilmu Sinar (Radio- 

nu 
  

ar. biasa pada Fakultet Kedok- 
teran, Kedokteran Gigi dan 

Farmaci di Jogjakarta terhi- 
tung mulai tanggal 1-9- 1952, | 
untuk memberi peladjaran dlm 
.mata peladjaran Ilm Penjakit | 
Tera (Penjakit Djan ung). TE 

PEMBEBASAN & PENG-. 

   

    

, Menurut 5 Bush" surat te 
tuah, Kolonel Bambang Sugeng    

  

   

    

   

L “one tebinaa raz- 
2-orang “Tionghoa ' 

ja 5 orang dari ka- | 
residenati “Surabaja, 2 orang da- | 
ri-tahanan SOB 'berasal 

. Malang: pembebasan i 
kan,hari jl. Peta, 
mulai 1-9. 

   

    

    

      

Da, Pt Zuidema Ber lector lu 

  ngan Haswadi asal ari Prigen, 
C Citalang). - Ant. 

  

“DUA STASION D. K. A. 
3 DITUTUP... 

Intensivering lalu-lintas 
terganggu. 

Didapat kabar, bahwa stasion 
Tjilegeh (antara $ Djatibarang 
dan Pamanukan) dan stasion 
Kaliwedi (antara Djatibarang 
dan Tjirebon) terpaksa ditutup, 

karena tiada pegawai DKA jg | 
sanggup lagi bekerdja di3itu ber. 
| hubung Kanaan gangguan2 ke- 
|amanan. 

“Djuga able bensiveak 
ena lalu-lintas itu ter- 
ganggu antara lain didaerah2 
(-trajek Bumiaju - Purwokerto, 
trajek Kroja - Bandjar: (jaitu di- 
daerah Kawunganten, Gandrung- 
(mangun), ditrajek Tjiawi- Tji- 
batu. Dalam trajek2 ini kereta 
api bisa djalan, tapi kalau ke- 

| adaan “sudah petang, maka 
tiada orang lagi jang Ne 

ergian. 
elandjutnja mengenai dae- 

5 rah Semarang diterangkan, bah- 
wa pengangkutan barang? di- 
“waktu malam tidak bisa ber- 
langsung, karena para pegawai 
"merasa tidak aman untuk pu- | 

Ke — Jang pukul 02. 00 malam. — Ant. 

Ikatan Indonesis P.B.B. did ak 
hadir 1 pada konperensi W.F.U. 

NA. di ' 

  

  

Da barug ini 1 dibawah: p i 
si Luar Negeri parlemen) telah 
dak akan mengirim u 
Worid Federation of 
akan dimulai dari tg. 

Keputusan tadi adi sediki 
banjak bertalian dengan 
djadi hadlirnja utu 
Nasional dari parlemen 
konpreensi Unie Interpar 
ter, jang diadakan di Bern kira? | 
lima hari sebelum 
W.EU.N.A. itu. Sebagai. Se 
tahui, delegasi 
Bern “akan terdiri da 
narjo, Otto Rondonuwu : 
tomo Supardan dan tidak djadi- 
nja kepergian mereka ini dis 
babkan karena Mn pu- 
isat hanja memperkenanka 
“tu orang pergi, be 
ngan keadaan keuangan ne. 
gara. 
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ara "Regina 
Tea 

rapat ikatan Indonesia Perserikatan 

'kekonperensi 
ations Association di Bern jang 

| “adalah : sematjam 

   

  

     

  

   
   
   

aa 

1 PMI, 

  

Oleh TIPBB, agenyak ai | 

Bern 
Bangsa2 

ketua Mr. Sunarjo (kepala sek- 
diputuskan | bahwa IL.LP.B.B. ti- 

tahunan dari 

September jang akan datang. 

jang dilang- 
K | sungkan di Bali pada tahun jang 

n. | lalu, dengan para utusan dari 
Lindia, 

| Australia, Pilipina dan New Ze- 
Burma, Pakistan, Thai, 

|aland dibawah pimpinan ketua 
2 Mr, Sunarjo. Kepada 

ii perkumpulan jang dju- 
Lelah | mengirim wakilnja pa- 

da konperensi Bali itu, .seperti 
anduan, Kongres Wa- 

onesia, Lembaga Kebu- 

dijana Indonesia dll, telah di- 
minta untuk berusaha mengirim 
wakilnja. masing2 kekonperen- 

"Manila sebagai utusan 
Ikatan Indonesia P.B.B, 

  

   
    

  

    

  

| hadapi disekitar soal pengirim 

Jutusan2 Indonesia kekonperer- 
si2 diluar negeri ialah selalu 

(berhubungan: “dengan soil ke- 
'uangan, demikian kata kalangan |:   
  

"jan Ta — Tobi 

.sepenuhnja sikap 
" Hak2 demokrasi San, manusia Taat 

ia tentu | 

    

nasional, “ne- : 

hami dan sedapat mungkin me- f 

per- | 

Kesulitan? jang umumnja di- | 

      

   
   

   

     

    

   
    

dipertahankan 
'TAH INDONESIA akan menundjang sepenuhnja i 

9 Intan India untuk memadjukan masalah  apartheid di 
| Afrika Selatan kepada PBB, demikian keterangan Menteri Pe- 
.nerangan, atas pertanjaan bagaimana sikap Indonesia terhadap 

a statement. India, mengenai pernjataan India akan mengadjukan | 
| masalah membedakan warna kulit di Afrika Selatan ke PBB. 

  

Sman BNNK RA Ym Naa aka N.A 

MONONUTU., 

Menteri Penerangan. 

.menjokong India '& 
untuk de MOkrasi, 

:| membentuk sebuah babe 
tjampuran  Indonesia-Djepang | "$ 

| (kwik) dan besi. —Ant. 

  

BANG2 LOGAM 
INDONESIA 

lagi akan 

menjelidiki kemungkinan2 untuk 

jang mengusahakan sumber2 per 
« tambangan Indonesia. 

»N ihon Keizai” 
ekonomi) kabarkan, bahwa 

ngirimkan suatu rombongan ahli 

untuk mengadakan penjelidik- 

tjana2nja sementara, dimaksud 
kan untuk minta kepada pihak 
Indonesia menempatkan modal 

kapan2 - pertambangan pepeata 
mesin2 dan lain2. 

untuk mengusahakan sumber2: 
kuningan, nekel,   

  

. Moh, Nastin 3 

Bukan Magel 

mengenai - 2 
“hadapi sekarang. in. 

Yamin dalam MEN ita bani f 
sedjarah  kebudajaan, antara 
lain mengatakan, bahwa menu- 
rut bukti2 penjelidikan .iang 
sedang didjalankan sekarang 
ini, orang telah memutar-balik- 
kan kebenaran sedjarah. Kata 
Yamin, kebudajaan bukan me- 
ngalir dari Utara ke Selatan 
atau dari Barat ke Timur tapi 
sebaliknja. Dalam hubungan ini 
ia sebutkan beberapa bukti pe- 
njelidikan. “Begitu djuga .jang 
pertama2 keliling dunia menu- 
rut Yamin bukan Magelhaen ta- 
pi seorang Indonesialah jang 
membawa Magelhaen keliling 
dunia. Siapa nama orang In- 
donesia itu Yamin belum ber- 

| sedia menjebutkan. 
Diterangkannja “lebih djauh, 

bahwa negara2 tetangga kita 
hendak menjerahkan pimpinan 
kebudajaan di Asia Tenggara 
ini kepada Indonesia dan me- 
mirdjam tangan- kita: tetapi 

bagaimana kalau “tangan Kita 
sekarang ini hampa, tanjanja, 
kita sekarang sedang . meng- 
hadapi suatu 'tjandi jang  se- 
dang runtuh dan satu lagi jang 
sedang dalam ' pembangunan. 
Apakah hendak kita hantjur- 
kan tjandi jang sedang runtuh 
sekarang ini atau mengambil 
bahan2 diri padanja untuk 
membangunkan  tjandi baru? 
Dalam membangunkan gedung 
kebudajaan " Indonesia, . kata 
Yamin selandjutnja, kita pu- 
nja baham?2 “dari unsur2 univer- 
sil dan nasional dan. menurut 
dia “didaerah unsur nasionallah 
jang paling tepat untuk pem- 
bentukan kebudajaan sekarang 
ini. Demikian Yamin jang ber- 
bitjara atas nama Badan Per- 
timbangan Kebudajaan Daerah. 
— Ant. 

  

PENGELUARAN S.LP, 
Diperbolehkan lagi. 

' Kementerian Perhubungan me 
ngumumkan, bahwa mulai hari 
Senin tg. 25 Agustus 1952 baik 
pun PUM maupun PUD Sina. 
bolehkan lagi, : ee 
SP, 

Seperti diketahui semendjak 
hari Rabu tg, 13 Agustus 1952 

Pembagian Kendaraan Bemio- 

Daerah untuk Pembagian Ken- 
daraan Bermotor) tidak diper- 
bolehkan mengeluarkan surat 

motor (S.LP.) lagi. — Ant. 

3700 TON BERAS 
2... TAIWAN 

Dibongkar di Tan- 
djung Prick, 

Dari Chung Hua Tsung Hui 

  

ss "Kau Hsiong” kit? sedang 
membongkar 3700 ton beras Tai. 
wan dipelabuhan Tg. Priok dan. 
Kamal depan akan bertolak 

ali ke Taipeh. - — Ant, 
  ”PUM” (Pan! ya Utama Pusat. 

tor) dan PUD (Panitya Utama 

izin pembelian kendaraan ber- | 

j negeri 

Djakarta, didapat kabar, bahwa | 

. jang lampw — (Kor)... 
ya Kebudajaan Indonesia 

sasch Genoorschap 

haen, tapi se. 
orang Indonesia |: 

Jang: pertama2 mengelilingi dunia 

APAT anggota? Badan Pertimbangan Kebudajaan - di M 

Nassar bara- baru ini telah mendengarkan saran?, uraian? 

minat kebudajaan..di 
2 ea Tia dan keadaan ang 

PEMBUKAAN SEKOLAH2 
Dengan surat putusan Menteri 

PP & K telah ditetapkan, bahwa 
Pendidikan Guru Sekolah Lan- 
djutan tingkatan Pertama (PG 
SLP), jang akan dibuka di Ma- 
lang pada 1 Sebtember - jang 
:akan datang, diselenggarakan 
pada SMA Negeri bagian B.: 
No. I di Malang, dibawah pim- 
pinan kepala SMA tersebut de- 
ngan djurusan peladjaran ilmu 
pastijalam dan sosial/ekonomi. 

Selandjutnja ditetapkan pula 
dengan surat putusan Menteri 
PP & K, bahwa 27 buah Kursus 
Pengadjar untuk - Kursus Pe- 
ngantar Kekewadjiban Beladjar 
(KPKPKB) dibuka pada tahun 
peladjaran 1952/1953 di Propin- 
si2 Sumatera Utara 1 buah, Su- 
matera Tengah 4 buah, Djawa 
Barat 7 buah, Djawa Tengah 
1 buah, Sunda . Ketjil 4 buah, 
Maluku 3 buah dan Sulawesi 7 
buah. Demikian dikabarkan oleh 
Kementerian PP & K bagian 
Penerangan, — Ant. 

  

  

KEADAAN MALARIA 
' DI SEDAJU 

Menurut laporan resmi jang 
telah dibuat sesudah pertjoba- 
an2 Dr. A. C, Bouwman, kepala 
bagian Malaria Djawatan Kese- 
hatan Djawa Timur, didaerah 
Malaria Sedaju, Surabaja. Uta- 
ra, didapat kesimpulan bahwa 
dari 5 desa dimana - dilakukan 
pertjobaan2 itu, desa A'bar-abir- 

lah jang keadaannja /terbaik. 
Jaitu diantara perempuan2 tua 
terdapat angka 07 jang men- 
derita. sakit malaria, pada 
orang2 setengah tua 4/5 dan pa- 

| da anak2 1045, Paling menderi- 
ta adalah desa.  Tadjungawan 
dimana rata2 89f5 dari pendu- 

| duk terkena malaria. Pertjoba- 
|an2 jang dilakukan Bouwman 
itu ialah dengan memeriksa da- 
'ri tiap desa 50 anak2 dibawah 
umur 6 tahun kemudian 50 
anak2 diatas umur 6 tahun, se- 
landjutnja 50 orang laki2 dewa- 
sa, 50 perempuan dewasa dan 
50 orang2 tua, laki2 dan perem- 
puan. 

Sedaju adalah salah satu tem- 
pat jang sangat menderita ma- 
laria di Djawa Timur. — Ant. 

GURU2 MOGOK 
Karena gadji belum 
terima? 

Menurut sumber resmi jang 
kita terima di Semarang, mu- 
lai hari Senin jl. dan untuk se- 
lama 3 hari s/d tgl. 27 Agus- 
tus masing2 & dua djam, guru? 

  

P.G.R.I. Purworedjo mengada- 
kan pemogokan serentak, Ala- 
san pemogokan itu jalah karena 
mereka hingga sekarang ' ini 
belum menerima gadji, sedjak 

| gadji untuk bulan Djuli bulan   
Lambax 

non. Batas 
aan Hen Ye 

ebay Pamer   

Salah satu maskapai badja 
Djepang jang besar tidak lama 

mengirimkan missi- | 
Ipenindjau ke Indonesia, guna 

Maskapai Badja Kobe akan me- 

Rp. 1 djuta, sedang pihak Dje- | 8 
pang akan menjediakan perleng , 

minjak, rasa- 
Pan 

(Keuangan. 

jang tergabung dalam. 

DJEPANG INGIN TAM- | 

concern- | YE$ 

(madjallah 

an2 pendahuluan. Menurut ren- | 

5 Menurut madjallah itu, pihak |, 
Indonesia terutama ingin sekali :. 

   

    

    TERI 
va enerta 

J MUM 

KONPERENSI DANA 
KEUAGAN INTER- 

- NASIONAL 
Indonesia akan hadlir. 

ementerian. Keuangan me- 
abarkan, bahwa tg. 26 Agus- 
Ind akan berangkat delegasi 
onesia 
na Keuangan Internasional 

exico City jang akan dimu- 
anggal 2 September jang 

mn datang. Dalam delegasi ini 
“Sutikno Slamet, Thesaurier 

an, duduk untuk mewakili 
mteri Keuangan Sumitro, jg 

tidak djadi: berangkat sendiri 
hubung dengan pekerdjaan2 
jak ditanah - air. Mungkin 
. Khouw Bian Tie, penasehat 

jnteri Keuangan, akan serta 
2 dalam delegasi. 

ebagai diketahui, Indonesia 
ah menjampaikan Pen 

  

    

    

  

   

       
   

   

        

     
   

  

5 fahun jang lalu, didirikan di 
'atson Woods, Tudjuannja ia- 

memelihara kestabilan per- 

angan2 valuta. - Perobahan 

selkoersen hanja mungkin 
gan izin D.K.I 

“Keanggotaan Indonesia pada 

IT akan lebih menguatkan ke- 
ukan rupiah .diluar negeri. 
abila telah diterima mendjadi 

gota, Indonesia. selandjutnja 

an menjertai dalam kapital 
a tersebut dengan Men jaran 
bagiannja itu kira2 25745 

wudjud emas dan selebaran 

m valuta nasional. Demiki- 
antara lain dari Kementerian 

— Ant. 
  

(PEMBAKARAN DJE- 
| NAZAH DISEMAKI 
“Hari ini djam 14.30 dimakam 

maki Jokja akan dilangsung- 

n “pembakaran djenazahnja 
I Dewa Njoman Oka jang 

gur dalam pertempuran di 
ta Baru ketika  meletusnja 

olusi permulaan di Jogja. 

tika itu dia 
'as sebagai seorang anggauta 
nolisian. ... 

arlu diketahui, bahwa 
Oka adalah bekas anggauta 
pandu jang aktip didjaman Be- 
landa. Dia gugur dengan me- 

ninggalkan anak isteri, 

SIDANG DPD PROP. 
DJAWA TENGAH 

“Menurut keterangan, pada 
nanti tanggal 27 Agustus ini De- 
wan Pemerintah Daerah Pro- 
piisi Djawa — Tengah akan 

    
   

   

     

    

    
   

  

  

mengadakan sidang jang sifat- 

nja intern. — (Kor). 

'DUTA BESAR MESIR 
Ra DE MTALA 

Dipanggil kembali. 

Mohamed Abdel. Aziz Badr. 

duta besar Mesir untuk Italia, 
telah dipanggil kembali oleh 
pemerintah Mesir jang baru dan 
harj Rebo jad. akan meninggal- 
kan Roma, 
Mohamed Abdel jang tiba di 

Roma dalam" bulan Djuni 1950, 
menurut kalangan diplomatik, 
mungkin akan diangkat men- 

djadi duta besar Mesir untuk 

Spanjol. 
Setelah Mohamed Abdel me- 

ninggalkan Roma, Abdel Hamid 
Nafeh Zade (sekretaris kesatu 
dari kedutaan Mesir) akan ber- 
laku sebagai kuasa usaha Mesir 
di Roma — Ant. UP. 

  

    

    

  

   

      

kekonperensi ke-7. 

deral pada Kementerian Ke | 

“ 
TAN RAKJAT" Rea Tea 

  

  

    
    

    

LANGGAN AN: 

Sebulan» ..o..... 
Efjeran oo... 

  

Dalam dan Luar Krian. " 

Ke. 

0.00 
Rp. 

» 

  

ADPERTENSKk 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
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AAA 

Sovjet ikan bentuk »Pak 
Atlantik Merah" 

Langkah untuk menghadapi Komando T.T. 
OVJET Rusia bermaksud mendirikan suatu ,,Pakt Atlantik 
Merah” jang akan menghimpun Sovjet Rusia, RRT, Djerman 

Timur dan negara? sekutu Sovjet di Eropa Timur didalam suatu 

persekutuan pertahanan jang kokoh, demikian diwartakan oleh 
mingguan sajap - kanan Inggeris ,,Sunday Chronicle” pada hari 

  

SUPAJA SEMUA BAR2 
DANCING2 DAN 
CABARET2 DITUTUP 

Desakan Ichwanul 

Muslimien, , 

Pemimpin organisasi Islam 
| Mesir ,,Ichwanul Muslimin”, 
Hasan el Hodeibi, baru2 ini telah 
minta kepada perdana menteri 

Aly Maher, supaja ia memerin- 

tahkan penutupan semua tem- 
pat2 minuman keras, tempat2 

dansa dan cabaret2 di Mesir, de-'   
mikian menurut kalangan2 jang | 
mengetahui di Kairo. 
Hassan el Hodeibi  kabarnja 

| te-lah menjatakan, bahwa sikap 

| memburu hawa nafsu para pe- 

muda ditempat2 kesenangan itu 

mempunjai akibat jang lebih 

buruk bagi kesusilaan daripada 
,adanja pasukan2 pendudukan 
dari negara asing”. 

Adapun mengenai tempat2 per 

tundjukkan film, Hodeibi djuga 

  

minta supaja pemerintah mela- 

rang semua film jang dapat 

menghidupkan ,,intinct2 jang 
rendah”, — Ant. AFP. 

MENJELESAIKAN 
SENGKETA 
Daiam 

di Solo. 

Menurut keterangan jg kita 

tgl. 27 Agustus j.a.d. 

Penjuruh- Perburuhan Prop. 
Djawa — Tengah akan menga- 

dakan  pembitjaraan2  penje- 
lesaian sengketa disekitar -per- 
djandjian2 gilingan antara fi- 

hak SBG dengan P.P.P.R.I. se-   
| Tesai. 

mendjalankan 

laku pengusaha jang telah se- 
kian lama berdjalan belum se- 

Sengketa2 ini konon me- 
liputi2 pabrik gula di Tasikma- 
du, Modjo Sragen, Gondangwi- 

nangun. — (Kor). 

| jet- marsekal 

Minggu jang lalu, 

Marsekal Konstantin Rkos- 
sevsky, jaitu menteri pertahan- 
an Merangkap panglima besar 
pasukan2 Polandia, akan bertin- 
dak sebagai djenderal Ridgway 
dalam NATO, dan akan diserahi 
dengan pimpinan pasukan? per- 
tahanan Eropa Timur dengan 
bertanggung - djawab langsung 
kepada panglima tertinggi Sov- 

Grigery Zhukov, 
Gemikian menurut mingguan 
tersebut. 

Menurut djuruwarta politik 
mingguan itu, Frank Melville, 
|rentjana Sovjet ini adalah salah 
|satu dari 2 langkah internasio- | 
(nal jang penting, ,Satir untuk 
merusak kepertjajaan dunia Ba 
rat”, dan lainnja untuk ,,mem- 
perkuat negara2 diluar blok 
Sovjet, jang sedang diambil pa- 

da achir minggu ini. 

Pertahanan - bersama 

Balkan. 
Langkah  lainnja, menurut 

| Melville, ialah soal pembentukan 
| pertahanan - bersama di Balkan 
| jang kini hanja menunggu isja- 

pebrik2' gula | rat dari marsekal Tito. Dikata- 
kan bahwa latar belakang kun- 
djungan menteri luar negeri Ing 

| geris, Anthony Eden, ke Belgra- 
peroleh, pada nanti hari Rabu | 

'ini fihak 
do.jang akan datang itu, serta 
putusan Tito untuk memihak 
Barat dilapangan militer, jang 
berarti djuga dengan Junani dan 
Turki, oleh kalangan2 di London 

dianggap sebagai salah satu 
langkah paling penting untuk 
memperkokoh - perdamaian se- 
mendjak  berachirnja 
dunia jang lalu. 
Karena apabila pasukan? Yu- 

goslavia, Junani dan Turki di- 
masukkan dalam suatu perseku- 
tuan, maka ,,2.000.000 serdadu 

  

sdr.- Bung Tomo: Tomo : 

TAK ADA KRISIS GEZAG 
Penjakit R.I. jalah tidak 

adanja koordinasi 

' Untuk mentjari populariteit gampang sekali 
dan jang paling sukar jalah memperbaiki 

sendiri diri 

ENJAKIT jang diderita oleh Republik Indonesia sedari 

tahun 1945 sehingga sekarang jalah tidak adanja koordinasi, 

demikian keterangannia Bung Tomo mengenai 

dewasa ini. 
Sebagai tjontoh ia mengemukakan, 

keadaan pada 

bahwa tak adanja sa- 

menwerking antara berbagai instansi, sehingga tjara bekerdja 
mendjadi tumpang siur. Dengan demikian uang negara dikelu- 

arkan dengan kurang afficient sedangkan object? pembangunan 

" tak. dapat diselesaikan sebagaimana mestinja €nZ. - enZz, 

Bung Tomo jakin bahwa se- 
lama koordinasi belum  di- 

perbaiki, segala prinsip sukar 
“diwudjudkannja 'baik dalam Jla- 
pangan ekonomi maupun dalam 
lapangan keuangan. Bung 'To- 
mo jang menjaksikan sendiri 

tjara kerdja dari pemerintah 

desa sampai pemerintah Pusat 

menarik kesimpulan bahwa 
memperbaiki koordinasi ada 
merupakan sjarat mutlak un- 

tuk memperbaiki negara. 

Bung Tomo berpendapat bah-   wa kabinet Wilopo kini sedang 

  

Tambang2 minjak di Sumatra 
dan Tjepu supaja dinasionalisir 
D ALAM satu pernjataan, Dewan Propinsi PNI Sumatera 

Utara menuntut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakjat, supaja menasionalisasi perusahaan tambang? minjak di 
Sumatera didalam tempo tidak lebih dari enam bulan, sebagai 
sjarat mutlak untuk pembangunan tambang  minjak negara 
jg selaras dengan kepentingan nasional dan negara. 

Dalam pernjataan itu dikata- 
kan seterusnja, agar sikap Da- 
wan Propinsi PNI ini diambil 
Over oleh Dewan Partai PNI 
dan fraksi PNI di Parlemen. 

PKI setudjui nasionalisasi 

tambang2 minjak S.U. 
dan Tjepu. 

Dalam statementnja jang di- 
sampaikan kepada pers hari ini 
mengenai status tambang2 mi- 
njak Sumatera Utara dan Tjepu 
jang belum tegas, CC PKI me- 
njatakan, bahwa, ,/nasionalisasi, 
djuga dalam keadaan dimana 
masih - berlaki  perdjandjian 

KMB seperti sekarang ini, ber- 
arti suatu langkah jang penting, 
karena  nasionalisasilah. jang 
jang membuka kesempatan utk 
adanja kontrole jang demokratis 
atas perusahaan, . baik lewat 
parlemen maupun badan2 jang 

TELUK 
Disamping menjatakan bahwa 

benarlah perhtungan2 jang me- 
nguntungkan jang dkemukakan 
oleh berbagai golongan kalau   LeRngA minjak itu dinasiona- 

: membantah alasan2 

happen" 

  

mereka jang tidak menjetudjui- 
nja, CC PKI menjatakan penda- 
pat, bahwa beaja nasionalisasi- 
pun tidak akan terlalu mahal, 
asalkan diadakan perhitungan 
jang tepat dan adil, jaitu meng- 
hitung pembajaran kerugian me. 
nurut nilai -riil daripada peru- 

sahaan itu. Sesudah itu baru 
diperhitungkan adanja hutang2, 

obligasi2 dll. daripada perusaha- 
an. Sisa djumlah jang harus di- 

bajar itu, bisa dibajar berang- 
sur2 . dalam bentuk obligasi2 
negara jang chusus, dengan bu- 
nga dan batas waktu seadil- 
adilnja. 

Menurut CC PKI, karena pe- 
rusahaan minjak pasti menda- 
tangkan untung besar, maka da- 
pat dipastikan, bahwa, kepertja- 
jaan rakjat pada obligasi negara 
akan besar. Pembajaran bunga 

dan pengembalian  pindjaman 
mendjadi tanggungan perusaha- 
an jang bersangkutan, Untuk 
ini perusahaan jang bersangku- 
tan bisa mendirikan ,,Dana In- 
dustri Nasional”, — Ant,   

menudju kearah memperbaiki 

koordinasi setjara serieus: 

Mengenai utjapan Presiden 

Sukarno bahwa kini tampak kri- 

sis gezag Bung Tomo menjata- 

kan bahwa bagi ia sendiri tidak 

melihat adanja krisis gezag, Se- 

bab ia jakin jang rakjat masih 
menaroh kepertjaan pada peme- 

rintah. : 

Lebih landjut ia mengatakan 
djika benar ada krisis gezag, ini 

tampaknja bukan dalam kala- 
ngan rakjat, tetapi dalam kala- 
ngan anasir? jang tak bertang- 

gung djawab jang terdapat. da- 
lam golongan atas dan perte- 
ngahan dari masjarakat kita. 
Tudjuan mereka jalah 

mempergunakan kesempatan se- 

karang 'ini (diwaktu admi- 

perang 

  
ingin | 

nistrasi pemerintah agak lemah) 
untuk mentjapai 

buat diri sendiri, 

Untuk memberantas golongan 
ini dan mengatasi krisis gezag, 

keuntungan 

.maka perlu sekali koordinasi di- 
perbaiki dan administrasi dibe- 
reskan. Djika ini dapat disele- 
saikan dengan sendirinja korup- 
si akan lenjap. 

Bung Tomo jang sekarang 
beda djauh dari Bung Tomo di- 
djaman bersiap. Dam ini telah 
dibuktikan oleh utjapangnja ig. 
tidak hendak “mentjari popula- 

ritet dan sepak terdjangnja ti- 
dak seperti cow-boy lagi. Kata 
nja ,Untuk mentjapai populari- 
tet diantara massa ada gam. 
pang sekali. Saja sanggup ber- 
pidato di stadion Ikada untuk 
memperoleh applaus. Tapi jang 
pating sukar jalah. melihat dan 
memperbaiki diri sendiri”, 

Bung Tomo dalam tempo be- 
lakangan ini sedang menggu- 

nakan temponja untuk menulis 
buku. Beberapa bukunja sudah 
diterbitkan, antaranja dengan 
kalimat ,,10 November”, me- 
ngenai pengalaman2nja dimasa 
revolusi. 

Buku jang sekarang ia sedang 
susun pakai kalimat ,,Koordinasi 

dalam Republik Indonesia”. Utk 
mendapat bahan2nja ia telah 
menginterview Presiden, para 
menteri, sekdjen? dan pembesar2 
lainnja. — (KP),   

jang terbaik didunia, dengan di- 

bantu “oleh angkatan laut dan 
udara Inggeris dan Amerika Se- 
rikat, akan berdiri diantara Sta- 
lin dan Selat Dardanella dan Ti- 
mur Tengah”, Demikian menu- 
rut Melville. 
Perkembangan? “militer jang 

mungkin sekali akan disusul se- 
sudah kundjungan Eden ke Bel- 
grado nanti, menurut “ Melville 
ialah : “pengiriman sedjumlan 
besar opsir2 Yugoslavia ke Ing- 
geris. untuk mendapat latihan2: 
pengiriman pesawat2 pemburu 
jet Inggeris untuk angkatan uda 
ra  Yugoslavia, kundjungan2 

panglima tertinggi Inggeris di 
Timur Tengah, Sir Brian Robert 
son, dan panglima pasukan2 
NATO di Eropa Selatan, laks: 
mana Robert Carney, 
grado, — Ant. Rtr, 

Perundingan Iran- 

   

  

ke Bel- 

2 . 

Inggeris 
Mengenai pemberian 
kerugian. 

Pemerintah Iran telah siap 
untuk "berunding dengan  Ing- 
geris tapi hanja mengenai soal 
pemberian kerugian kepada 
kongsi minjak AIOC dan me- 

ngenai pendjualan minjak, de- 
mikian diterangkan anggota 
komisi minjak parlemen Iran 
Kagem Hassibi di Teheran hari 
Minggu jl. Hasibi memberi ke- 
terangan kepada pers bahwa 
soal2  lainnja tidak mungkin 
dimasukkan dalam perunding- 
an2 jang harus dilakukan diba- 
wah sjarat2 undang2 nasionali- 
sasi minjak Iran. Sementara itu 
harian ,,Atfalaat” mengabarkan, 
bahwa Kongsi minjak nasional 
Iran kini sedang mengadakan 
perundingan2: dengan perusah: 
an2 perkapalan Italia dan Skan- 
dinavia mengenai pembelian ka- 
pal2 minjak jang akan dibajar 
dengan minjak. — Ant. - AEP. 

  

Mesir bali sedia 
- berunding 

Bila keadaan belum 
stabil. 

P.M. Mesir Aly Maher malam 

Senin jl. mererangkan, bahwa 
perundingan Mesir dengan ne- 

gara2 Barat tidak dapat diterus- 
kan selama keadaan stabil Gi 
Mesir belum terdjamin, Maher 

mengutjapkan keterangannja 

itu setelah sidang kabinet. 
Dikatakannja, bahwa peme- 

rintah bermaksud mengadakan 

pembitjaraan lagi dgn. negara2 
Barat bila keadaan stabil di Me- 
Sir telah tertjapai, tapi sebeluni- 
nja tidak mungkin, Atas perta- 
njaan pers apakah perundingan- 

nja dengan Duta Besar Ameri- 
ka mengenai soal pertahanan 

Timur Tengah, Ali Maher me- 
njatakan, bahwa perundingan 
itu adalah pembitjaraan biasa 
sadja. — Ant. 

' GADJIH MURRAY DARI 
25.000 DJADI 40.000 

DOLLAR 
Presiden serikat sekerdja ba- 

dja CO “Philip” Murray, « 

akan memperoleh kenaikan ga- 
djih dari 25.000 hingga 40.000 

dollar setahun. 
Sekalipun . djurubitjara seri- 

kat sekerdja tersebut manga- 

takan bahwa pernaikan gadjih 

itu belum diputuskan dengan 
definitif, namun dipertjaja Mur- 
ray akan ' memperoleh djuga 
40.000 dollar itu, 

Murray memprotes dengan 

pernaikan gadjih jang besar 
itu. Kabarnja ia minta gadjih- 

nja dinaikkan hingga djumlah 

5000 dollar lebih tinggi dari pa- 
da  gadjih wakil presiden dan 
menteri Keuangan Amerika. 

Oleh karena gadjih wakil pre- 
siden “dan menteri, keuangan 
Amerika dinaikkan dari. 15.000 
hingga 25.000 dollar, maka Mur- 

ray tentunja menghendaki 30.- 

000 dollar. —- Ant, UP 
  

  

xXx. Hari 
Minggir, Sleman, 
belum dikenal menanjakan 
mah sdr. MM. dan mentjotjogkana 
nama serta alamatnja dengan 
Sebuah daftar, Melihat kedjadi- 

an Wu penduduk diadi panik, 

didesa 

jang 
Tua 

Selasa. ibi 
orang 

Pendjagaan diperkuat,  kento- 
ngan disiapkan, Sebab mereka 
Jakin: orang jang mentjari ru 
mh sdr. M, itu, mata? grajak ! 
Tetapi esok harinja  ternjatn, 
orang jang dit juriepeah Itu Toper 
"KB. baru, jang sedang mem- 
neladiari damrah banggonamn ja. 

v 

   



    

  

   

    
   

    

   
    

  

“Strategis oleh. ber 
“bahan aa kita 

an itu tidak tjukup di- 
   

          

    
    
   
    
   
   

  

anja. 
“Akan tetapi segera sesudah 
ea pengumpulan ba- 

2. strategis menghasilkan 
di: 1 mentjukupi, 
seketika itu pula pasar 

Pa bahan2 export kita 
3 | mendjadi seret. Kemakmuran- 

| sementara atau kemakmuran- 
"3 kilat buat beberapa golongan 

                          

skebanting”, jg didalam djatuh 

Semua itu telah menjebabkan 
o- : bmbuinja berbagai perasaan ke- 

Ao timbullah berbagai ! 
faktor jang meninggikan ongkos 
produksi. Perdjoangan dan per- 

750,— | gerakan kemerdekaan jg mem- 
-. #ibawa pula kesedaran buruh dan 

      

   
   
    
    
   

     

   
   
    

     
   
    

     

   
   
   
    

   

        

   

  

    

Djoe Fong £$ 2 3 

-Tjin Tong Swrabaja Rp. 750,—, 
. Piet Malar Rp.150,—, Soen Ke- 
diri Rp. 0, —, - « 

    

! | SiDANGD. P. DAN 
— MUKTAMAR MA- 

.SJUMI KE-6 
apa 24-8 di Balai Pertemuan 

5 Kotapradja Djakarta dimulai si- 
-dang Dewan Partai Masjumi jg 

aan. 'adanja Muktamar ke- 
16 Partai Masjumi jang dimulai 
“pada hari Selasa malam -tang- 
“gal 26 Agustus dan berachir pa- 
ga Sa Sabtu- malam Tn 

  SPimmiban ian Natsir sa- 
“kit, maka prae-adviesnja - .me- 
ngenai- keterangan azas -partai 
diundurkan -hir 

| Dalam sidang D 
“diatas Mr. Jusuf “Wibisono, wa- 
kil ketua ke-2 dari Muktamar 
(lang pe Pa, mah 

   

f beng hingga hari | 
10 Sea ini. Sedang Dewan Partai | 

tsb Maba n sebagai pen- 

kesedaran akan tuntutan sjarat2 
“sosial, menjebabkan kenaikan 
“upah dan pemeliharaan sosial, 

jang berarti menambah naiknja 
ongkos produksi, 

Selama harga bahan2 - export 
masih tinggi,- hal ini tidaklah 
terasa sangat berat, tetapi se- 
karang dengan menurunnja har- 

s| ga, maka mendjadi makin berat- 
lah terasa semuanja itu. 

Selain lapangan usaha jang 
| dapat menarik keuntungan se- 
tjara langsung dari ketegangan 
politik internasional, banjak pu- 
la lapisan2 masjarakat kita jg 
sedjak dulu masih tetap sadja 
keadaannja. Artinja belum bisa 
'mentjapai perbaikan jg berarti. 

Kemunduran ' ekonomi kita 
mengakibatkan pula  kemun- 
duran penghasilan negara, se-   

S empat miljard itu sei 

  

   
    

    
    

   
    

        
   
   
   

'landja memperlihatkan suatu 
kekurangan dari “na miljard. 
Akan tetapi kekurangan jang 

iri sebe- 
narnja tidak begitu menguatir- 

Ikan 'setjara langsung. Kesta- | 
— | bilan uang kita, didalam atau 

isasi diluar negeri, sementara 'akan 
| tetap terdjamin, karena adanja 

| djaminan- atau doank mas jg 
berkelebihan. 5 

Pun sumber2 kekajaan kita 

Kan serta menambah djaminan 
5. 1 

mendjadi sjarat mutlak bagi ki- 

| sependek-pendeknja tekort @m- 
pat miljard itu dapat imbang- 

Pjalan atau usaha untuk menu- 
4 ing “tap tokort jang empat miljard 

   
   
   
   
   

  

        

     
   
   

    

     

   

   

   

  

    
    

   

   
   

    

  

   
    

   

  

“Pimpinan suatu pendirian jang 
menghendaki supaja kedudukan 
“ketua Muktamar 

  

  

  

bat pula Depan aa par- | 
tai. Dr. Sukiman jang sedang 

Toga Tingka ma- 
   

   
Partai tidak tampak hadir, 

Agus- 
    

  

malam hingga tangga! 
tus malam akan itjar: 
'antara lain beleid politik Dewan 
Pimpinan Partai 

X 

  

dang Dewan Partai (soal kete- 
ngan azas, organisasi partai 

da n program partai Muktamar | 
pada hari Sabtu tanggal | 
Agustus: akan mengda an pemi- 
lihan pimpinan. baru. Selamz 
dang Muktamar tersebi 2 
limgat akan Nana sidang 
Gan Ta: — - Ant, ing 

     

    

        

   
   

   

    

     

           
   
    

      

   
     
   
      
   
   

  

   

  

   
   
    
    
   

    
Djawa. ber: 
as bin Hadji M 

“-.     

dihapuskan, | 
“karena dianggap tidak begitu | 
ME Sebagai Pang ke- 

£ tr 3 Li 'sehingga | 

pada pembukaan: dang Dewan t 

. jang -akan dimulai hari Selasa |: 

yakan , , 1 

.dan putusan2 ka 

jang telah dihasilkan dalam si: | 

   

  

1 tuntut, belum diketahui, 

| I-HasIL GERAKAN TA- 

. |Idari ,,Jajasan 

itu tjukup banjak dan tjukup 
s€sungguhnja, apabila 

Tas mengerti seperti saja se- 
butkan diatas. 

Itulah djalan jang 'harus kita | 
tempuh. Dan disitu pula letak- 
nja salah satu sjarat mutlak 
untuk mewudjudkan pasal 38 
UUD Sementara kita.” 
Bagaimana kita akan dapat 

mewudjudkan ,.keadilan sosial" 

dupan jang lajak dan adil buat | 

semua lapisan n “golongan, 
“apabila sumber untuk memenuhi 

  

|sjarat2 itu masih belum kita 2 
|ka dan Tg kerajak 2 

aa 5 
— DIBEBASKAN 
— Dikaresidenan Semarang. 

250 Orang tahanan SOB jang 
ada dikamp2 dan Nan di- 
'karesidenan Semarang menurut 
rentjana tg. 26-8 dibebaskan, 
dengan ini maka sampai hari 
Selasa didaerah ini telah dibe- 

  

is Mena 1.145 tahanan SOB, 
. Djumlah tahanan SOB selu- 
ruhnja ada 2.197 orang, sehing- 

Haa sisanja masih 1.052 orang. 
, ipakah mereka aka : 

  

  

—Ant. 
    

BUNGAN 
Se Rp. 81.500 “aitok - “modal 

“pertama nenen Pela- 
“@jar”. 

Serakan-tabungan jang dila- 
kulkai di karesidenan Semarang 

ten. Pe Inda, 
pai tg. 

ilkan Rp. 266. Oa diantara- 
Rp. aa 491,26 dikumpulkan 

h dan dari murid2 sekolah, 
| merupakan modal pertama 

Peladjar” jang | 
panitianja diketuai an Resi- | 
den Milono. 

Dalam djumlah tersebut! Rp. 
1114:539,15 dikumpulkan sedjak 
Hari Proklamasi itu oleh rak: - 
'kabupaten2 Kendal, Demak ' 

| Purwodadi, "dan “diserahkan : aga 
h “sukarela “serta akan didjadikan 

N | anna Pembarigunan Desa. Rak- 
abupaten Semarang tidak 
ketinggalan dalam -perlom-   di 3 'baan menabung hi, dan menjam 

Mi kanan kementang ke- 
uran -kilat buat beberapa | 
ran jang tidak mempunjai 

djadi surut kembali, golong- 
5 an-golongan tsb itu tadi seolah2 

atau kemunduran kemakmuran- | 
|aja itu menjeret pula berbagai | 
golongan Jain. 

“hingga. tahun ini anggaran be- i. 

Jang penting dan jang harus 

'ta, ialah supaja dalam tempo jg 

jan dalam perbaikan produksi. | 

ada kerdja-sama dan sa- 

dengan memberi sjarat2 penghi- | 

   

      

dibawah pimpinan Djawatan Ke. 

|jan jan tumbuh adan bisa mem 

NA G e 5 

MEERNjaR sanegBlpk AL pada 
Arga baik sekali, sehingga buat beberapa golongan 

at kita. membawa suatu kemakmuran - - sementara, su- 
yura » kilat jg nang Mung aempunjal dasar 

gampang sekali salah paham. 

memberi atau menetapkan per- 
aturan2 ekonomi sadja, keadaan 
perekonomian masjarakat bisa 
mendjadi baik dengan sekaligus. 

Banjak orang mengira bahwa 
dengan memberikan peraturan2 
ekonomi sadja pemerintah sa- 
ngat berkuasa. 

Keadaan dan 'kenjataan jang 

sebenarnja tidak begitu. Sebab 
pemerintah hanja merupakan 
dan menguasai salah satu segi 
sadja dari lapangan perekono- 
mian. — Ant. 

- 

x 

  

HAMKA BERTOLAK 
KE AMERIKA 

Karim Amrullah) tgl. 24-8 jg 

Amerika Serikat untuk menin- 
djau perkembangan agama Is- 
lam dan kaum muslimin di 
Amerika untuk Ik, 4 bulan la- 
manja. . 

Dapat diterangkan, bahwa ke 
pergian Hamka ini ialah untuk 

memenuhi undangan dari peme 
rintah Amerika Serikat. - Ant. 

  

rasi dan soal? jang 
berbahaya dengan DPRDS. 

Mentan ena akan diadakan lagi, 
rena Komisi Nasib Rakjat dan 

'ketua2 kelima seksi dari DPRDS 
'membutuhkan tahan untuk per 
soalan. 
Menurut kabar .soal transmi- 

'grasi akan mendapat perhatian 
besar. Dari kalangan resmi di- 

| dapat keterangan, bahwa seka- 
rang mulai ada kenjataan2 bhw 
transmigran2 itu ingin dipin- 
dahkan kepulau lain, bukan ka- 
rena tiada ruang hiduplagi di 

kampung halamannja semula, 
| melainkan karena terpaksa me- 
ninggalkan tempat  lainnja itu 

oleh gangguan keamanan. 
Diterangkan lebih djauh, bhw 

diantara orang2 transmigran jg 
“demikian, sesudah ada ditempat 
tinggalnja jang baru, bukan sa- 
dja merasa tidak betah, tapi 
ingin kembali kekampung hala- 
mannja, sehingga segala tudjuan 
transmigrasi dengan demikian 
mendjadi gagal. 

Selandjutnja terdapat djuga 

“keterangan, bahwa transmigrasi 
itu akan Tebih banjak hasilnja 
kalau para transmigran itu di- 
tempat . tinggalnja jang baru 

“mendapat djaminan jang baik, 
sebab kalau tidak, maka mereka 
itu akan melarikan diri dan me- 

| minta pekerdjaan kepada onder- 
neming2: Dengan, demikian me- 

  

paikan tabungannja bukan sa- 
dja berupa uang, tetapi: djuga 
berupa hasil-bumi, 

barang2 jang didjual dan uang- 
nja dimasukkan berupa tabung- 
an, Djuga tentara TT IV telah 

mengumpulkan uang sebanjak 
Rp. 25.000.— Ant. 

KENDAL 
2000 HA TANAH ERF- 

PACHT DIBELI 

»hutankan”. : 

L.K. 2000 ha tanah, sebagian 
besar tanah erfpacht, terletak di 
daerah pegunungan sekitar kota 
Semarang sampai perbatasan ka 
'bupaten Kendal, akan Selekasnja 
diselesaikan pembeliannja 'oleh 
pemerintah dan mulai bulan ini 
agasa 'akan di ,,hutankan"'. 

| Reboisasi ' ini akan dilakukan 

hutanan daerah II, Pohon? jang 
akan ditanam a.l. sengon, ran- 
du, kemlandingan, jaitu pohon2 

  

Kaju sengon baik untuk ba- 
han peti pengepak jang diperlu- 
" untuk Pn PAN 

| Na TN KE- 
8... PASTIAN 

| “Berbubing dengan telah ter- 
siarnja berita dalam pers, bah-. 
wa, Kundjungan Presiden kedae- 
rah Kedu akan berdjalan' "pada 
achir bulan Agustus ini. Kala- 
ngan resmi di Magelang mene-   

| bajar penuh 

Ten kanan orang | 
: Islandia, 

Jaitu seolah-olah dengan hanja | 

Hamka (Hadji Abdul Malik 

lalu menumpang pesawat ter- | 
K.L.M. akan bertolak ke 

  

"Dg 

  

INDONESIA MEMBA- 
Us. JAR IURAN 1 

|. “Kepada PBB dengan | 
penuh. ' Er 

k Sabat” adalah salah u 

    dari 12 negara jang telah me: 
iurannja kep 

PBB untuk tahun 1952. 
PBB mengumumkan hari i 
hwa telah diterima kira2 e 

dari iuran sedjumlah hampir 
$ 43 djuta jang harus diter! 
nja dari ne egara2 anggautar 

'utk tahun 1952. Penerimaan i 
| jang Nan ng. pengum- 

  

jar     

  

g lalu ne 

sampi le mein jang | 
lah membajar jurannja tah 
1952 dengan penuh ialah Neng 
'lia,  Brazilia, Canada, Cssta 
Rica, Republik Dominica, Haiti, 

Libanon, Norwegia, 
Uni Afrika Selatan dan Tek 
ela. Demikian KA MR US..S. r 

INDONESIA AP ANGGAU- 
TA FONDS KEUANG- 
AN INTERNASIONAL 

nurut sumber jang. diper- 
tjaja, Republik Indonesia akan 
mendjadi anggauta baru dari 
Fonds Keuangan Pena g 

dan Bank Dunia beberapa w 

2| 

ba Bana jang diteri B3 

Ipada waktu jang sama tahu 

  |tu lagi. Demikian A.F.P. ada, 
| Washington. 

Selandjutnja didengar kabar, 
bahwa pembitjaraan permulaan 
telah dimulai antara pemerin- 

ytah Indonesia dan pembesar2 
| Fonds dan Bank tersebut. 

Dan soal ini nanti akan men 
djadi pembitjaraan didalam Ya- 
pat tahunan dari Fonds Ke- 

uangan Internasional dan Bank 
Dunia jang akan dibuka te. 3 
September jang akan datang. 

Indonesia akan mendjadi ang 
gauta kesembilan dari daerah 
Timur Djauh. Jang telah men- 
djadi anggauta adalah Birma, 
Sailan, India, Pakistan, Formo- 
sa, Djepang, Muang Thai dan 
Filipina. Djumlah anggauta se-   

Pertemuan ini dalam bulan 

hewan atau | 

Mulai bulan ini di 

“dilangsungkan pertandingan go- 

Lokal adalah 53 negeri. - Ant. 

Soal transmigrasi perlu menda- 
pat perhatian lagi 

' Daerah jang ditinggalkan oleh sebagian 
F penduduknja telah penuh lagi 

ARU2 ini anggauta? harian dari Komisi Nasib Rakjat (ja- 
3 sebuah komisi jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
IRakjat Daerah Sementara propinsi Djawa Barat), para ketua 

| (dari seksi? DPRDS propinsi, para wakil dari Djawatan Penem-| 
“patan Tenaga dan Biro Rekonstruksi Nasional Djawa Barat, 

' telah mengadakan pertemuan untuk menindjau keadaan dan 
Da Djawatan Penempatan Tenaga dan BRN itu mengenai | 

dihadapi oleh kedua instansi tsb jg| 

| kah isi 

reka akar merupakan sumber 
tenaga jang murah 
membahajakan upah buruh on- 
derneming jang bekerdja pakai 
kontrak. 
Mengenai 

itu dikatakan, bahwa mereka 
harus mendapat kesempatan utk 

hidup dengan berdiri sendiri, se- 
perti mendjadi petani atau mem- 
punjai sesuatu perusahaan sen- 
diri dan bukan sebagai buruh jg 
rendah upahnja. 
Seorang anggota Dewan Pe- 

merintah daerah propinsi berhu- 
bung dengan soal transmigrasi 
ita menjatakan, bahwa maksud 
mengadakan transmigrasi -itu 

ialah memindahkan sebagian da. 
ri penduduk kepulau lain, supaja 
penduduk jang ditinggalkan @i- 
kampung  halamannja kaum 
transmigran itu terluang ruang- 
hidup jang luas. Sekarang di 
Djawa Barat  ternjata, bahwa 
tempat2 atau daerah2 jg telah 
dilowongkan, oleh karena seba- 
gian dari penduduknja telah di- 
transmigrasikan, sudah penuh 

lagi diisi oleh orang2 jang ber- 
asal dari daerah propinsi Djawa 
Tengah. Dengan aemikian maka 
maksud transmigrasi. untuk 

memperluas ruang - hidup didae- 

rah2 jang ditinggalkan oleh se- 
bagian penduduk itu, tidak ter- 
tjapai. — Ant.   

sehingga 

NN PNS TN 

   

— #KEDAULATAN RAKJAT” 

Surat kiriman: 
2 Hankam. 

andjutan | 

    

A 
bakar sementara matjam kitab? sadja pada tgl. 17 Agustus 

bitu sadja. Tidak akan ada 

jang lalu, dan sesudahnja kita 
saudara? guru, para bapak ibu 

aksi, membersihkan pendidikan 
segala jang meratjuni. 

Ta' djarang suatu kitab dalam 
“garis besarnja baik isinja, indah 
 gambar2-nja, akan tetapi dengan 

| sengadja sipenulis dalam satu 

dua kalimat menjisipkan tudju- 
|annja meratjuni pemuda2 kita. 
Terhadap kitab2 jang demikian 
hendaknja para “pendidk was- 
“pada. 

x 

Tjobalah kita ambil tjonto ki- 
tab ,SEDJARAH RINGKAS 
DUNIA II” : EX ORIENTE 
LUX atau FADJAR MENJING- 
SING DARI TIMUR”, karangan 
sdr. J. Mariatmo dan A. Mitra- 
martapa, diterbitkan aleh Per- 

| tjetakan Kanisius Jogjakarta. 

Mendengar nama ,,Fadjar me- 
njingsing dari Timur”, siapakah 
antara orang2 Indonesia tidak 
akan bergirang hati. Nama tadi 
tjukup  meninabobokkan para 
pembatja. 

Kami tidak akan mengurai- 
kan bagian2 dari kitab ini, jang 
tidak berhubungan dengan ne- 
gara Kita sendiri. Tiap2 golong- 

an mempropagandakan golong- 

'annja sendiri, bahkan sering2 
mendjelekkan golongan lain, itu 
tanggung djawab mereka sen- 

diri. Kuwadjiban kita hanja 
mendjaga djanganlah ada ratjun 
memasuki pemuda kita dan mem 

-brantas hal2 jang melukai rasa 
bangsa. 

sk 

hat muka 124. Dalam muka ini 

saudara2 penulis meriwajatkan 
Indonesia. Tentunja dalam kitab 

sedjarah ringkas dunia, tiap2 
# negara, meskipun negaranja sen- 

diri, tidak mungkin ditjeritakan 
dgn pandjang lebar. Maka menu- 

rut sdr. penulis riwajat Indone- 

sia, mulai th. 1942 sampai th. 
1949, tjukuplah ditulis dalam sa- 
tu muka sadja.. Tentang singkat 

atau pandjang riwajat tadi tidak 

perlu kami persoalkan, meski- 
pun harus kami katakan : 2 Ben 
lalu singkatnja tulisan sering 
akan berakibat Leehiusakn ja 

double entendre, artinja utjap - 

an2 jang dapat diartikan berma- 
tjam2”. 

Pokoknya : Sesuai atau tidak- 

tulisan tadi dengan 

angan? bangsa kita dalam dja- 

  
benar? berdjiwa kebangsaan tak 
sudi pertjaja riwajat jang meng 
hina Negara dan bangsanja.   para transmigran Bahkan djika menentang ia su- 
dah seharusnja dan mereka ha- 
nja berpedoman, berpegangan 
sedjarah Negaranja jang ditulis 
oleh orang atau Badan Resmi, 
jang dengan sendiri berdjiwa 

kebangsaan, 

Mungkin ini adalah sifat jang 
subjectief, akan tetapi riwajat 

manakah tak mengandung su- 

bjectiviteit ?. 
Maka tjobalah isi kitab EX 

ORIENTE LUX kita tjotjokan 
dengan isi Lukisan Revolusi 
Rakjat Indonesia (1945 - 1949) 

| diterbitkan oleh Kementerian 

Penerangan Republik Indonesia. 

Didalam Ex Oriente Lux di- 

tulis : ,,pada tahun 1942 Djepang 

berhasil merebut hampir seluruh 

Indonesia. Walaupun angkatan 
perangnja tidak berapa besar, 
negeri itu, dipertahan- 
kan dengan gagah 
berani. Baru dalam 
waktu tiga bulan 
perlawanannja da- 

pat dipatahkan. 
Bagaimanakah tulisan Kemen- 

terian Penerangan Republik In- 

| donesia tentang halini?. 

  
  
  
  

.2 | WILAJAH DIAWA TENGAH | 
  

dari atasan, 

tian tentang tanggal perkun- 
djungan tersebut. — (Kor.). 

SUNTIKAN ANTI 
Te. 

Berhubung dengan berdjang- 
'kitnja beberapa penjakit menu- 
lar, oleh Djawatan Kesehatan 

Kota Magelang telah  direntja- 
nakan untuk mengadakan sunti- 
kan anti T.C.D. terhadap pendu- 
duk, para pegawai dan anak? 
sekolah. : 

Suntikan terhadap anak2 se- 

kolah Rakjat ditetapkan mulais 
“tg. 23 hingga 29/38 jang akan 

datang. Suntikan tersebut meli- 
puti Ik. 11.500 anak dari 'se- 
djumlah 41 S.R. dan Taman Ka- 
nak2. 

Setelah selesai suntikan ter- 
:sebut, giliran akan segera me- 
njusul untuk anak2 sekolah Lan- 
djutan, pegawai dan penduduk 
lainnja. — (Kor.). 

GOBAG : SODOR 
Baru2 ini di Magelang telah 

bag - sodor diantara murid2 Se- 
kolah Landjutan dan Sekolah 
Rakjat. 
“Telah keluar sebagai peme- 

nang pertama dari bag. Sekolah 
Landjutan jatah "S.M.P, I dan 
sebagai pemenang ke dua Pen- 
didikan Guru Agama. 
“Dari bag. S.R. telah keluar | 

sebagai pemenang pertama S.R.   rangkan, bahwa menurut kabar 

belum ada kepas- | nang kedua S.R. Djambon. 
Pengikut gobag -sodor terse- 

but semua terdiri dari 14 rombo- 

ngan. — (Kor.). 

WONOSOBO 

KRETEK MINTA KOR- 
BAN LAGI 

Pada hari Kemis jl. sebuah 
truck Chevrolet dari T. O. ,,Ba- 
hagia” No. AB- 1342 sesampai- 
nja di Kertek pukul 09.25 telan 
menerdjang reruntuhan rumah 
disebelah kanan djalan di Kiri 
pasar hingga terbalik sampai 
2 kali dan berhenti beberapa cM 
dari warung penduduk disitu. 
Truck tersebut jang datangnja 
dari djurusan Parakan dengan 
tudjuan Wonosobo, membawa 

muatan kedele 34 ton, menga- 
lami kerusakan jg tidak berat. 
Korban djiwa tidak ada wa- 

jaupun hari itu merupakan hari- 

pasaran. Hanja sopirnja jg ma- 
sih dibelakang stuur dan kernet- 

nja jang djatuh  terpelanting 
menderita luka2 ringan serta 
muatannja djatuh terserak di 
tanah, Beberapa pedagang-ketjil 
dan seorang tukang mendjahit 

jang sedang berada di tempat 
ketjilakaan itu dengan setjepat 
kilat dapat lari setelah mende- 
ngar djeritan dari sopir dan su- 
ara kendaraan datang. 

Ketjilakaan tersebut adalah 

jang kedua kalinja dalam tahun 
ini setelah ketjilakaan autobus 
A.M, Java dalam bulan - Djuni 
jang meminta korban djiwa ti- 

dak sedikit.   Diponegaran, dan sebagai peme- 

  

kitab2 a-nasional 
KSI Pembakaran kitab? a-nasional tak akan berhenti be- 

  

gunanja, djika kita banja mem- 

tidak bergerak terus. Maka 
murid, marilah kita landjutkan 

dari segala jang mengeruhkan, 

»Pada tg. 9 Maret 1942 me- 
njerahlah tentara Hindia Belan- 

da jang telah bersumpah, lebih 

bajk mati berdiri, dari pada me- 

ngabdi bertekuk: lutut, kepada 

tentara Dai Nippon Teikaku 

dengan tiada suatu perdjandji- 

an, sesudah bertempur hanja ' 

WARTAWAN INDONE- 
SIA KE INGGRIS 

. Empat orang wartawan Indo- 
nesia jang dengan melalui Per- 
satuan Wartawan Indonesia te- 
iah diundang oleh pemerintah 
Inggeris untuk mengadakan kun 
djungan lebih kurang sebulan 

lamanja dinegeri tsb. hari Sabtu 
jl, pukul 15.00 terbang dari Ke- 
majoran menudju ke London: de- 

ngan pesawat BOAC (maskapai 
penerbangan Inggeris). 

Sebagai diketahui keempat 
wartawan itu adalah Mara Kar- 
ma dari harian ,,Abadi” Djakar- 
ta, Djafar dari ,Antara” Medan, 
Henk Rondonuwu dari harian 
“Pedoman Rakjat” Makasar dan 
Suwandi dari madjallah ,,Djojo- 

bojo” Surabaja. —Ant 

24 ORANG LULUS 
ANALIS UMUM   hari sadja” (muka 44). 

Njata dalam dua tulisan ini 
ada perbedaan jang sangat be- 
sar. Jang pertama menundjuk- 
kan gagah berani bangsa Be- 

landa, sedang jang lain sebalik- 
nja, kelitjikannja. 

Dalam E.OLL. ditulis: ,,Hasii- 

hasil usaha  Djepang melawan 

Amerika Serikat,  Inggeris dan 

Belanda menjebahkan perasaan   

Sekarang tjobalah kita meli- | 

nan merdeka ini? Orang jang. 

kebangsaan Indonesia bertam- 

bah besar”. 

Ditulis oleh Kem. Penerangan: 
»Kebentjian pada pemerintah 

kolonial Belandalah jang teru- 
tama dapat menarik orang ke- 

propaganda Djepang.” 

x 

(Bersambung hal. 4). 

: 9 
Telas lulus dalam udjian ana- 

lis umum jang diselenggarakan 
dari tgl. 18 sampai tgl. 23 Agus- 
tus dalam sebuah laboratorium 
@Gari Fakultet Pengetahuan Teh- 
nik di Bandung: Nona2 C.P. van 
Ass, Rr. Doemilah, H. Hadisu- 

Isnaeni, Liauw Mie Lian, Rr. 

Parwati, Partini Alibasah,  Roe- 
mijah, Ratnawidoeri, BE. Sarima- 
ja,.Tjan Sian Nio Tjan Ek Li- 

an, W. Vastenhorruw, J. Zwem- 

stra dan tuan2 H.C.P. Ehren- 
cron, E. Ibrahim Ismail, Liem 

Eng Kiem, T.M. Situmaeng, B.H. 
Simorangkir, Tan Djoe Na, Tjen 

Tjauw Phin dan H.E. Tambunan. 

Diantara pengikut2 udjian itu 

terdapat 7 orang jang tidak lu- 
Jus. — Ant.   

  

EMBUKAAN ,,Fakultet P 
djurit Djakarta, jang a.l. 

Kementerian PP & K 

rut serta dengan Dr. 
Red), Mr. Kuntjoro 

dan beberapa pemuka 

& 

Mr. Iskag Tjokrohadisurjo 

sebagai ketua"dari Jajasan tsb. 

sesudah mengupas sistem kolo- 

nial didjaman jang lampau jg 
“masih tebal bekas2-nja sampai 
sekarang a.l. menerangkan, bah- 
wa maksud mendirikan Fakul- 

tet ilmu Politik dan Kemasja- 

rakatan itu bukanlah untuk 
menghasilkan ,,tenaga2 intelek- 

tuil jang biasa didjualbelikan 
oleh bermatjam - matjam pe- 
merintah kolonial, atau kaum 

terpeladjar jang super - egois- 

hakan kepandaiannja untuk me- 
ngisi perutnja sendiri, ataupun 

kakitangan kepentingan politik 

dan ekonomi asing jang menga- 
'tjaukan masjarakat kita”, te- 
tapi tudjuannja ialah ,,mempero- 
lehelit e kaum terpeladjar 
jang berdjiwa terang nasional 

dan kerakjatan, jang sanggup 
merubah struktur ekonomi dan 
struktur sosial Indonesia kearah 
dasar nasional dan kemasjara- 

katan”. 
Dr. Slamet Sudibyo, ketua 

fakultet itu menerangkan, bah- 

wa tiga faktor sebagai sjarat 
berdirinja perguruan tinggi ini 

ada. Pertama, ada organisasi 
jang mendukungnja, kedua, ke- 

butuhan akan wadanja fakultet 

itu tjukup besar, dan ketiga, 
sekalipun menghadapi kesulitan 
staf docenten jang bersema- 
ngat dan tjakap ada pula. -Pe- 
ladjaran pada fakultet itu buat 

sementara direntjanakan lama- 
nja 4 tahun dibagi dalam bagi- 

an “kandidat selama 2 tahun 
dan dalam bagian doktoral jg 
djuga 2 tahun. 

Sesudah itu Mr. Sudjono 

memberikan tjeramah tentang 

keadaan politik internasional”, 

  
  

  

pertanjaan wartawan kita, Bu- 
pati-Kepala Daerah Wonosobo 
menjatakan bahwa telah diadju- 

kan agar letak djalan di Kertek 
jg menghubungkan Wonosobo — 
Parakan diadakan perobahan se- 

demikian rupa sehingga ketjila- 
kaan2 sematjam itu dapat di- 
hindarkan. — (Kor.). 

SURAKARTA 
WALIKOTA SURA- 
KARTA KE DJA- 

KARTA 
Pada hari Sabtu jang lalu wa- 

likota Surakarta Moh Saleh be- 
rangkat ke Djakarta untuk be- 

berapa. hari perlu mengadakan 
perundingan2 tentang beberapa 
soal sekitar pembangunan dan 
perguruan tinggi. 
Pertama-tama akan menerima 

keputusan tentang begroting Ge 

dung Balaikota untuk fase per- 
tama dalam tahun ini sebanjak 
Rp. 1,- djuta, Selain itu mengu- 

rus soal2 Perumahan Rakjat, jg 

    

|dalam tahun ini rumah2 rakjat 
sebanjak 35 buah 4& Rp. 12.000,-. 

Selandjutnja Walikota akan . 
berusaha mendapat subsidi un- 
tuk pemeliharaan Tamai Pong- 
gowarsito, jang sebagai peng- 
hormatan terhadap pudjangga 

besar itu di Solo telah dirikan 
Koepel Ronggowarsito ditaman 
tersebut (dulu taman djurug). 
Menurut rentjana masih bebera- 
pa koepel lagi akan didirikan 
untuk  menghormat beberapa 

pahlawan2 besar lainnja. 
Soal Universiteit di Surakarta 

akan mendjadi atjara pembitja- 

raan djuga, agar selekasnja da- 
pat diselenggarakan, Begitu dju. 

tan” dari Jajasan ,,Perguruan Tinggi 17 Agustus” 

kan te. 24-8 jl. dalam pertemuan - perkenalan di Balai Pra- 

dihadiri oleh Sekretaris Djenderal 

Mr, Hadi 

Darmasetiawan 

Purbopranoto, bekas wakil P.M. Suwirjo 

kalangan Pni. 

tis jg gila titel serta mempergu- 

Pembukaan ,,Fakulteit Ilmu Po- 
litik dan Kemasjarakatan” 

“Untuk memperoleh. elite kaum terpeladjar 

ilmu Politik dan Kemasjaraka- 
dilaku- 

(jang sebagai dikabarkan tu- 
pergi ke Nederland, 

dan mengupas  soal2 ,,perang 
dingin”, sifat perlawanan .gabu- 
ngan lawan gabungan”, menin- 

djau keadaan internasional ,,da- 
ri sudut ideologi” keadaan in- 
ternasional ,,dari sudut power 

politis” dan apa hubungan 
semua itu dengan Indonesia”. 

Pendidikan 17 Agus- 

tus 1945” 

Menurut Mr. Iskag, Jajasan 
»Pendidikan 17 Agustus 1945”, 

dengan singkat ,,Pendidikan 17 
7 Agustus (Ea 

.promotornja tg. 14 Djuli 1952, 
dengan tudjuan: mendidik war- 

ga - negara Indonesia untuk 
memperoleh: a, tanggung dja- 
wab sosial dan keinsjafan nasi- 
onal, dan b, budi pekerti jang 
baik dan ilmu pengetahuan jg 

berguna. Untuk mentjapai ini 
dimaksudkan untuk menjeleng- 

garakan sekolah rendah, seko- 
lah menengah, sekolah vak, se- 

kolah tinggi dan lain2 sekolah. 
Berdasarkan maksud ini didiri- 
kan Jajasan ,,Perguruan tinggi 

dari Jajasan Pendidikan 17 Agus 
tus 1945” jang mempunjai tu- 
djuan menjelenggarakan Pergu- 
ruan Tinggi dalam segala ilmu, 
untuk pertama kalinja Perguru- 

an Tinggi ilmu Politik dan Ke- 
masjarakatan itu, dengan dia 
sendiri sebagai ketua pengurus 
dan bekas wakil P.M. Suwirjo 

sebagai wakil ketua. 

Diterangkannja, bahwa Lk. 
300 pemuda dan pemudi telah 
mendaftarkan diri sebagai ma- 
hasiswa. Pada -pokoknja sjarat 

penerimaan murid tidak me- 

njimpang dari pada jang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, un- 
tuk mendjaga mutu perguruan. 

Ant.   
  

kota ke Djakarta a.l. akan me- 
nemuji anggauta Parlemen Gus- 

ti Djohan untuk mengadakan 
pembitjaraan2 setjara informeel 
berkenaan dengan mendjadikan 
kota Surakarta sebagai tempat 
singgah GIA, karena G. Djohan 
tersebut dipandang seorang jg 
luas hubungannja dengan fihak 
jang bersangkutan. — (Kor). 

TAMAN BATJAAN 
UMUM 

Oleh kantor Sosial daerah ka- 
res. Surakarta telah diadakan 

Taman Batjaan bertempat di- 
kantor itu. Dalam Taman Ba- 

tjaan itu disediakan berbagai 
buku kesosialan, brosur2, madja. 
lah2 dil. —Rska. 

PEMBERANTASAN 
PATEK 

Dr.-Sutono, dari Djwt. Kese- 
hatan rakjat Kares, Surakarta 
telah menjatakan, bahwa pem- 

brantasan penjakit patek kini 
telah diddakan dalam daerah 
Klaten, jang mana telah berhasil 

dengan memuaskan. Telah diren. 
tjanakan mengadakan suntikan 
sematjam itu di Sukohardjo dan 
Wonogiri, Obat2nja didapat dari 
“Unicef dan dalam menjelengga- 

rakan dibantu pihak pamong 
pradja. — Rska. 

BANTUAN PADA DEMO- 
BILISASI PELADJAR 

Oleh Pemerintah kini telah di. 
berikan uang sedjumlah 500 
ribu rupiah kepada para demo- 
bilisasi peladjar Surakarta dan 

“Jogja. Sepenti diketahui anggau- 
ta demobilisasi peladjar seluruh 
Djateng ada Ik. 1800 orang. Dari 

djumlah itu jang terbanjak dae-     Berhubung dengan itu, atas ga dalam kundjungannja Wali- rah Solo, — Rska, 

mantri, Rr. Honariah, Harmijati, | 

didirikan oleh para: 

  

  

  

TRANSMIGRAN SUKA 
RELA DARI JOGJA- 
KARTA MENINGKAT 

jang 'benegetahui 
kepada ,,K.R.”, 

bahwa terhitung sedjak bulan 
Maret jang lalu, berdasarkan 

laporan2 jang masuk, djumlah 
transmigran suka rela dari Da- 
erah Jogjakarta utk pindah ke 

Sumatera mentjari sesuatu la- 
pang penghidupan baru, makin 
meningkat. Rata2 tiap bulannja 
30 keluarga jg terdiri dari 150 
orang lebih, Mereka itu umum- 
nja terdiri dari orang2 berasal 
dari luar kota Jogjakarta jang 
karena desakan ekonomi terpak- 
sa mentjari djalan dengan ke- 
hendak sendiri. Transmigrasi 
umum direntjanakan oleh Peme- 

rintah bagi mereka terlalu la- 
ma terselenggaranja. Bahaja da 
ripada transmigran suka rela 
ini jalah bahwa umumnja mere- 
ka datang di Sumatera belum 
sampai memperoleh lapang pe- 

kerdjaan atau bertemu dengan 
keluarga jang ditudju, bekal 

keuangannja telah habis dite- 
ngah djalan. Tidak sedikit jang 
terpaksa dirawat oleh pihak Dja 

watan Sosial setempat disana. 

Selain,daxri itu, “dari Daerah 

Jogjakarta kini terdapat banjak 
djuga orang2 jang ingin beker- 
dja -diperkebunan2 diluar - Dja- 
wa, Doorgangshuis . kepunjaan 
VEDA di Purworedjo, jang se- 
benarnja mempunjai tugas ..un- 

tuk menapung tenaga2 perke- 
bunan berasal dari daerah Kedu 
Selatan sadja, kinipun terdapat 
banjak tenaga2 'berasal dari 
Daerah Jogjakarta. Demikian 

kalangan itu lebih landjut. 

Dalam hubungan ini, alang- 
kah baiknja “ djika Pemerintah 

Daerah lebih berhati2 dalam me- 

njelesaikan soal2 transmigrasi 
dan mengatasi kesulitan2 pere- 
konomian rakjat. Keadaan se- 
perti sekarang ini tidak boleh 
didiamkan demikian sadja: Dju- 
ga pertimbangan Pemerintah 
Daerah untuk memberikan idzin 
kepada pihak VEDA mendirikan 
doorgangshuis didaerah Jogja- 
karta harus segera diselesaikan 
dengan bidjaksana. Demikian 
kalangan itu mengachiri penda- 

patnja. 

SELAMA 6 BULAN 1.829 
ORANG DIDAFTAR 
PENGANGGUR 

Terhitung sedjak bulan Dja- 
nuari sampai dengan bulan Djuli 
jang lalu, menurut keterangan 
Kantor Penempatan Tenaga Da- 
erah Jogjakarta terdapat 1:892 
orang jang mendaftarkan diri 
pada. kantor itu sebagai pe- 
nganggur... Dengan demikian, 
djumlah penganggur jang..kini 
terdaftar. pada kantor .pehem- , 

patan tenga seluruhnja “djika 
disatukan dengan sisa pengang- 
gur jang terdaftar sampai de- 
ngan achir tahun 1951, berdjum 
lah 14.000 orang lebih, Pada 
bulan Desember 1951 tertjatat 
sebagai sisa .penganggur tahun 
itu 12.791 orang. 

Dari djumlah penganggur se- 
banjak itu selama pertengahan 
tahun jang pertama dari:1952 

ini telah memperoleh peker- 
djaan sebanjak 232 orang, ter- 
diri dari 1576 untuk pertanian/ 
perkebunan, 15X “keradjinan, 
54 unum dan 57 lagi untuk 

tata usaha. Umumnja “mereka 
ditempatkan diluar Djawa pada 
perusahaan2. 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa sebenarnja djumlah permin- 
taan tenaga jang disampaikan 
dari. pihak pengusaha selama 
6 bulan ini banjaknja untuk 327 
Orang, tetapi karena kesukaran2 
kapasitit daripada para pengang 
gur itu sendiri, maka tidak se- 
mua permintaan tenaga. dapat 
dipenuhi. 

JAJASAN KANAKA. 
BERSILATURRACHMI 
“Minggu malam jl “diruang 

Press-room Jogja telah dilang- 
Sungkan pertemuan silaturrich- 
mi oleh Jajasan Kanaka dengan 
mendapat kundjungan para pa- 
mong. S.M.P. danS. MA. Ja- 
jasan tsb. 

Selain “beramah - tamah .dju- 
ga diadakan pengesjahan Ang- 
garan Dasar jajasan tsb, diatas. 

Perlu diterangkan, bahwa 'pe- 
ngurus jajasan itu diketuai oleh 
sdr Sukandri dari Fak. Hukum 
Universitit Negeri Gadjah 
Mada, : 

MALAM SENI DJAWA 
UTK. PERAJAAN 17-8 
Nanti malam djam 19.00 akan 

dilangsungkan: malam perajaan 
17 Agustus 1952 bertempat di- 
pendopo Ngabean. Sesudah di- 
adakan resepsi kemudian: dilang. 
sungkan pertundjukan kesenian 
Djawa jang pemain2-nja terdiri 
dari penduduk kemantren Kra- 
ton, begitu pula pertundjukan 
dagelan dimainkan oleh  rom- 
bongan Tembong dan Atmo- 
nadi cs. : 

Kalangan 
menerangkan 

  

Tontonan malam ini: 
INDRA : ,,Djuwita”, Kasma 

Booty, P. Ramlee, 
LUXKOR: . ,,Fourteen Hours”, 

Paul Douglas, Richard Ba- 
sehart. 

SOBOHARSONO: 4The Blue 
Veil”, Jane Wyman, Charles 
Laughton, Joan Blendel). 

SENI SONO: Station West", 
Dick Powell, Tane Greer', 

REX : ,Samson and Delilah” 
Hedy  Lamarr, Victor Ma- 
ture, 

RAHAJU : Hotel Sahara”, 
Yvonne De Carlo, 
Peter Ustirtov, 
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nat Panen Pake Nlaun 
r Ka Brussel ini se- 

Li orang tidak hiraukan apa- 
-apa, boleh tidak s " kepada 

sdn 

“Ketidik senangan ini aa 1 
hat kentara betul, waktu saja 

  menonton sebuah revue. Gedung 
uh sesak, musik Mg 
2an rakjat dipertundjukkan, : 

“kemudian diikuti dansa2 oleh pe- 
rempuan2 setengah berpakaian. 
Habis itu selingan. Datang 

tukang lawaknja.. Orang pada 
iketawa. Dia njanji, turun dari 
satas tenda sehelai kain bertulis- 
"kan kata2 jang menjatakar 
“djelekan pemerintah, dan dinja- 
'njikan bersama2 oleh semua pe- 

    

p |untuk menggali sebanjak 

penterintah “Katoliek TN : 
   

  

£ “tram 5 
L tidak Jada "terajaai x 

2 Sah 

Belgia berusaha 'sekuat2-nja 
un- 

tung. Untung buat mereka sen- 
diri, tapi berarti pemerasan buat 

Iraxjat Kongo, karena tenaga2 
— | penduduk itulah jang dipakai. 

' Pemerasan ini lebih2 terasa 
sesudah erang dunia kedua j. 

  

apa jang tersembunji didalam 
| tanah daerah Kongo ini. Djadi- 

. meskipun harus ditam- 
“bahkan “terus, keadaan mereka 
jar menjenangkan. 

  

  

baka dan bisa tumbuh disana ka- 
fret misalnja dengan baik, maka 
rakjat dikerahkan sebanjak2nja 

| diperkebunan2 dah tambang2, 
membuat djalan dan sebagainja.. 

. Untuk mengabui mata dunia 
selalu dinjatakan dan ditulis di 
Fsurat2 “kabar dinegeri ini, bahwa 

disana sedang didirikan kantor2 
pos, rumah2 sakit, djembatan2 
4 5 Tapi ini semua bukanlah 
juntuk orang2 Kongo, bukan un-   “nonton, 'Ketjuali 2 Sewa dan r 

saja. 
' Begini hunjinja, njaring meli- 

“puti Bedung dan mana sam- 
“pai keluar : 

t Gouvernement is2ot 
- Alles gaat in de pot 
“We zitten in de kot # 
Zonder vlies in de pot. 
Bukan sekali “dua dinjanjikan 

atu selama pertundjukan, tapi 
dengan tangan berte- 

'puk, Ada serdadu disitu, pega- 
Hain pemerintah, pendek kata 
a Sari semua lapangan. 

' Pembatja tahu artinja, bukan, 
tidak usah saja terdjemahkan. 
“Memang kehidupan dinegeri 

“ini sangat mahal, kalau diban- 
“Vdingkan dengan Inggeris misal- 
nja atau negeri Belanda. Sam- 
'pai tahun jang.lalu terus naik 
'sadja harga, baru tahun ini agak 
'ada stabilisasi. Dan tentunja pa- 
ra Pp dja menuntut tambah- 
ja gadji, seperti jang kita lihat 
“dinegeri kita djuga. 

Ada kira2 300.000 jang tidak 
'punja pentjarian dinegeri ini, se- 
bagian terbesar di Vlaanderen. 
Kesulitan jang dialami meme- 

tjahkan ini ialah,-bahwa djika 
disuruh orang2 itu bekerdja di- 
daerah selatan umpamanja, me- 

ca tidak suka, karena katanja 
bisa meninggalkan dae- 

  

   

    

dan kebudajaan sendiri. Nanti 
didaerah jang akan ditempati 
itu bisa hilang adat jang turun 
temurun dimiliki itu ditengah 
kebiasaan ea Pera tadi. 

: Akan pergi Ki Kongo di 
Afrika ? 

Pada mumnja' kurang ada 
| perhatian rakjat Belgia terha- 
Gap koloni mereka itu. Hanja se- 
pesan jang memikirkannja, apa- 

« 1 n penduduk anak 
: negeri, meskipun: daerah jang | 
“Tuas itu dalam perang dunia ke 
dua jang laju tidak sedikit arti-| : 

: nja, 
"Saja tidak vanila” misalnja 

orang2 dari Kongo di Brusseli ini, 
j (untuk beladjar misalnja, seperti 

kedapatan di Inggeris, di- 
5 “mana? beribu2. peladjar. “ari 
Afrika. 

Waktu saja tanjakan ini ke- 
“mada: seorang pemimpin partai 
. Katolik, jaitu partai jang meme. 
| “gang pemerintahan skarang ini, 
K “Gidjawabnja: »Kita berpenda- 
pat, bahwa harus disanalah me-. 
reka beladjar, tidak San ke- 
sini” K2 $ 

|. Katanja sudah ada “sekolah? 
menengah didirikan, sekolah per- 

“ tukangan dll. Tapi dari sumber 
Jain: saja dengar, bahwa baru ta- 

: i akan dibuka satu seko- 
lah menengah oleh missie, bu- 
kan oleh pemerintah." 

  

  
  

    

      

Kalau dipikirkan, buat Tebih 
12 djuta penduduk. bumiputera, 
orang2 Belgia menjebut .mere- 

“ka ,inlanders”, adalah dimak- | 
isudkan, untuk tidak memadju- | 
"kan negeri dan penduduk disana, 
“Tapi untuk tetap berusaha su- 

“ paja terus terbelakang, bisa di- | 
“ djadjah sampai selamanja. 

Tapi saja kira, biar bagaima- 
hapun, tjepat atau lambat, dae 
Tah itu'akan en kepada da-" 
erah2 tetangganja, dimana pada | 
waktu ini sedang berdjalan pro- 
ses evolusi menudju pemerintah- | 

“an sendiri, biar pun agak lam- 
bat, sebagai jang direntjan: 
pemerintah Inggeris it 
rah2 di Afrika, misaln ja Tang 

"u-njika, Goldcoast dll : 

t dae- 

  

tapi diambil .seluruhnja, . boleh ' 
saja bilang, bahwa mereka le-.| 
bih mengerti bagaimana tjara- |1 
nja bertindak terhadap koloni2. 

  

Mungkin djuga dengan tindakan 
jang setjara hap ini. 
an Inggeris' 
ma di, Main la suatu k Ajatalmn (boleh djadi ha- | 
nja diatas ertas), “bahwa-anak | 
negeri diberi kesempatan men: 
duduki djawatan2 pemerintaha 
jang tinggi. 

Saja dengar hanja satu. dua 
orang Kongo jang datan ke Bel 
gia, ini beladjar untuk mendjadi 

missionaris nantinja disana, Ten | 
tunja mereka hanja tinggal di- | 
dalam biara2, tertutup oleh ke- 
adaan. diluarnja. s 

“Dengan pentingnja kedudukan | 
Kongo sekarang, — disana terda. 

. 

kepada saja. Sama sadja 

Yang bunjaradat Istiadat 

      

    

  

   

   

    
    

   

      

     
   

      

tuk kepentingan daerah itu, me- 
lainkan buat kepentingan orang2 
Belgia iang ada disana, 

| berarti pula untuk sri Belgia 
seluruhnja. 

jang 

Tahun jang lalu Haa dja- 
Gjahan negeri ini pergi kesana 
untuk melihat dengan mata sen- 
diri, bagaimana keadaan jang 
Sesungguhnja. Dan kemarin ma- 
lam bertolak perdana 
van Houten ke Kongo, 

menteri 

djuga 
|untuk melihat dengan mata ke- 
pala sendiri ,,kemadjuan 
tertjapai disana”. 

Tentunja nanti, dan ini sudah 
pasti, bahwa dia akan mengata- 
kan, bahwa untuk memberi pe- 
merintahan sendiri kepada anak 
negeri, :pada waktu ini belumlah 
masak Wwaktunja, seperti jang 
dibilang oleh pemimpin partai 
jang saja katakan diatas tadi 

de- 
ngan jang kita alami tempo ha- 
ri, waktu Tee kita didjadjah 
elanda. 

jang 

B 
»Bagaimana mereka bisa ma- 

| tang, kalau tuan tidak berikan 
kesempatan untuk bersekolah, 
bekerdja dan berlatih dalam se- 
gala tjabang pemerintahan? Ba- 
gaiamana pula tuan bisa menga- 
Kan, bahwa mereka belum ma 

dak memberi kesempatan 
kepada mereka?” saja tanja. 

'a diam. 
Dan dengan itu 

pembitjaraan kami dalam se- 
njum jang dibuat2. 

Brussel, 13 Agustus 1952. 

ka : 

INSIDEN PERBATASAN 
YUGOSLAVIA — 

ALBANIA 

itu 

hari Saptu jL, bahwa - seorang 
serdadu milisi Yugoslavia telah 
tewas dan 3 orang lainnja 
meridapat Juka2 ketika terdja- 
'di insiden tembak - menembak 
didekat Zirovnica didaerah per- 
batdsan Albania pada tanggal 
21 dan 22 Agustus jl. 

.Menurut pengumuman itu, 
1 Patam - menembak tersebut 
terdjadi antara pasukan2 pen- 
Gjaga perbatasan Yugoslavia 

ha. 

dengan orang2 jang diselundup- 
kan dari Albania dan jang me- 
makai uniform  tentera RAB 
slayia. 

Ai wa berkenaan dengan insiden? 
tersebut, menteri luar negeri 
Yugoslavia : aKan mengambil tin- 
dakan2 jang ada didalam keku- 
asaaanja. — Ant. AFP. 

  

2 "Dalam komunike tersebut di- 
njatakan, bahwa' reaksi2 jang 
timbul dari adanja undang2 jang 

   

    

   

ri Ie ms bagi Dan du- 

Bukanlah dimaksudkan untu (Wa. : 
memudji tindakan Inggeris ini 1g 353 

Pertemuan negara-negara 

Arab — Asia. 

. Komunike itu | selandjutnja 
enjatakan, bahwa wakil India 

dalam PBB, S. Dayal, 
sri instruksi untuk mengadju- 

adakan hari Selasa ini. 

rakan lepas dari perdebatan 
umum mengenai masalah Afrika 
Selatan jang telah dilakukan 

oleh PBB selama 6 tahun jang 
lampau ini. Perdjuangan jang 
kini sedang dilakukan oleh front 
satuan bangsa2 bukan kulit 

(putih untuk menentang undang2 
embeda-bedakan warna kulit 

“dan penindasan dari pemerintah 

Afrika Selatan itu, mungkin se-     
  

(wanium — (Ba memes 

lah pe : 

dari pada waktu: sebelumnja, se- 

(bab dulu belum diketahui bahan2 

ja rakjat tidak seberapa men- 

Tapi dengan terdapatnja ba- | 

| perutusan militer Amerika 

»ituk memerintah diri sen- | 
giri, sedang. pemerintah tuan ti- |. 

berachirlah | 

“ Diumumkan di Belgrado pada 

 Selandjutnja dikatakan, bah- 

   

   
   
    
    

    

   

1 

Heo "AKAN. HADLIR 
DALAM PENOBA- 
TAN ELIZABETH-I 

Perdana menteri Shri Nehru | 
akan menghadiri penobatan Ra- 
tu Elizabeth- II di London ta- 
hun depan. Demikian harian 
»Statesment” kepunjaan seorang 

TE Minggu ag 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa Nehru telah .menerima baik 

akan menghadliri djuga kon- 
perensi dari para perdana men- 
feri negara2 Commonwealth 

| jang akan diadakan pada bulan 
Djuni tahun depan. 

Penobatan tersebut akan di- 
|langsungkan pada tanggal 2 
Dian — Ant. UP. 

  

LAGI Nb Di 
BERLIN 

"Menurut kantor berita A.D.N., 
Suatu pasukan patroli Sovjet di 
Berlin telah menangkap 2 orang 
opsir dan seorang serdadu Ame- 
rika, jang telah memasuki su- 
dtu bangunan militer Sovjet de- 
ngan maksud untuk mendjalan- 
kan spionase, 
Menurut berita itu, panglima 

besar pasukan2 pendudukan 
Sovjet di Djerman,  djenderal 
Vladimir .Chuikov, telah me- 
njampaikan nota protes kepada 
komandan pasukan2 penduduk- 
an Amerika di Djerman, minta 
supaja 3 orang tersebut dja- 
ngan lagi ditempatkan pada staf 

di 
Berlin. 

Berita dari Washington dalam 
pada itu menjatakan» bahwa 
state department tidak menda- 
pat keterangan resmi mengenai 
insiden penangkapan 3 orang 
anggota perutusan militer Ame- 

rika aa — shot, APP. 

  

80. 000 SERDADU Mo. 
NGOLIA LUAR 

2 Ke Korea? 

Kalangan? . Tiongkok Nasio- 
nalis di Taipeh pada hari Ming- 
gu memperhatikan dengan sa- 
ngat berita dari Hongkong jang 

| menjatakan bahwa rombongan2 
| pertama jang merupakan bagian 
Gari 80.000 serdadu anggota pa- 
sukan2 ekspedisi Mongolia Luar 
telah sampai di Korea untuk me- 
ngambil bagian dalam gerakan2 
tentara Utara digaris depan. 

Kebanjakan sumber2 di 'Tai- 
peh menduga, bahwa muntjul- 
nja pasukan2 Mongolia dimedan 

perang Korea itu mempunjai 

djungan perdana menteri RRT 
Chou En. Lai ke Moskow, ',,dan 
Gapat mendjadi suatu kenjataan 
tiap waktu djika MIOARaN me- 
merintahkannja”. 
Kalangan2 jang mengetahui 

“dalam pada itu mengemukakan, 
| bahwa beberapa serdadu Mongo- 
“Na memang sudah ada di Korea, 
karena sedjak petjah perang ne- 
gara2 sekutu Sovjet telah me- 
ngirimkan kesatuan2nja ke Ko- 
'rea Utara sebagai serdadu? 
sukarela, ahli2 tehnik, atau ke-   

membeda-bedakan warna kulit 
di Afrika 'Selatan.itu merupakan 

telah di- 

n soal tersebut dalam sidang” 
para wakil negara2 Arab - Asia 
ang menurut rentjana akan di-. 

isatuan2 kesehatan. — Ant. Teh 

India akan adjiikan masalah 
— Mrika Selatan kepada PBB 

| Politik 'membeda2kan warna kulit, antjaman 
terhadap perdamaian dunia 

vA NDIA akan mengadjukan masalah membeda?kan Tani di Afrika Selatan kepada Perserikatan aa. 
'mikian diumumkan dalam sebuah komunike jang dikeluarkan | oleh Pe an India di New Delhi pada hari Minggu jang lalu. 

Bangsa2, de- 

lebih luas lagi diseluruh Afrika 
dan  ditempat-tempat lainnja, 
demikian komunike tersebut. 

India. 
., Politik ,,apartheid” jang di- 
djalankan oleh pemerintah Afri- 
Ka Selatan dewasa ini, dan tin- 

: dakan2 keras jang mereka an- 
, tjam, sesungguhnja diperguna- 
|Kan terhadap orang2 jg sedang 
memperdjuangkan hak2 manu- 
sia jang pokok, dan oleh karena 
itu akan menimbulkan kebentji- 
jan dan perpetjahan antara bang 
sa-bangsa, tidak hanja di Afrika 

|| Selatan, tetapi djuga dibagian? 
Ditegaskan dalam komunike 

Jitu, 'bahwa soalnja akan dibitja- 
dunia lainnja, dan dengan demi- 
kian menimbulkan suatu kea- 
daan jang akan merupakan 
antjaman terhadap perdamaian 
dunia, kata komunike itu sete- 
rusnja. " 

Oleh sebab itu pemerintah 
India berpendirian bahwa Per- 
serikatan Bangsa2 harus mem- 
peladjari masalah ini, sebagai 

penting dan urgent, Demikian 
komunike tersebut, — Ant, Afp.   

| tak 
| Selatan ga 

aa 

SERANGAN UDARA 
' DIDEKAT SUNGAI 

YALU . 
Pesawat? : embon 

Yika pada an Mi 
-29 Ame- 
gu jli.tes 

Ijah menjerang pusat pengang- 
kutan pasukan2 Utara jang le- 

nja hanja 1 mil “disebelah 
Yalu didekat 

Sinujju. 
Rombongan peswat2 PBB Ila- 

'innja sementara itu menjerang   |-pusat2 perlengkapan 

Inggeris mengabarkan pada ha- | 

undangan jang telah diterima | 
“beberapa minggu jang lalu dari | 

| pemerintah Inggeris. Ditambah- 
kannja, bahwa Nehru mungkin 

pasukan2 

“Utara didaerah Pyongyang, mag 
kota Korea Utara. 
Menurut komunike ang ketan 

wat B-29 jang menjerang keim- 
bali dengan selamat 
Kana di Okinawa. Ant. “5 p3 

IRAN HANJA SEDIA 
BERUNDING 

Atas dasar undang? 
. nasionalisasi. 

Pemerintah Iran telah siap 

  

  

Ikan, bahwa pendirian Iran 

“untuk berunding dengan Ing- 
geris, tetapi hanja ' mengenai 
soal pemberian kerugian kepada 
kongsi minjak Inggeris Anglo 
Iranian Oil Company, dan me- 
ngenai pendjualan minjak, de- 

ta komisi minjak parlemen Iran, 
Kazem Hassibi, di Teheran pada 
hari Minggu jl. 

Hassibi jang memberi ketera- 
ngan kepada pers, menambah- 

itu 

berarti bahwa soal2 lainnja ti- 

dak mungkin dimasukkan da- 

lam perundingan2 jang harus 
dilakukan dibawah sjarat2 un- 

dang2 nasionalisasi minjak Iran. 

Ant. AFP, 

NADJIB AKAN BENTUK 
SUATU DEWAN PE- 
NASEHAT SIPIL 

Dikabarkan. di Cairo pada 
malam Minggu jl, bahwa djen- 
deral Mohammad Nadjib mung- 
kin akan membentuk suatu ,,de- 
wan sipil” jang “akan terdiri 

Gan sosial untuk memberikan 
.nasehat2nja kepadanja. 

Dewan tersebut antara lain 
akan terdiri dari 2 orang bekas 
menteri dalam kabinet Hilaly, 
jaitu bekas2 menteri pertanian 
dan pekerdjaan umum, dan be-   

| Sovjet 

pertalian.jang erat dengan kun- 

kali akan mempunjai akibat2 jg 

Pendirian pemerintah | 

|nja dinegeri itu, 

salah satu masalah jang sangat | 

berapa orang mahaguru. — Ant. 

| MASAALAH DJERMAN : 

Sovjet Uni usulkan diadakannja 
 konperensi 4 negara 

Sekitar nota -djawaban Sovjet kepada 3 Barat 
GOv3ET UNI telah mengusulkan diadakannja konperensi 4 

negara untuk membitjarakan masalah Djerman dalam bu- 
lan Oktober jang akan datang atau sebelum itu. 

Usul tersebut termaktub dalam nota- -djawaban Sovjet atas 
enai soal Djerman, jang telah disampaikan 
iplomatik Amerika Serikat, Inggris dan Peran- 

tjis di Moskow pada malam Minggu jang lalu oleh “menteri luar 
negeri Sovjet, Andrei Vishinsky. 

nota Barat 
kepada wakil2 

“Lima pasal. 
Dalam nota-djawabannja itu 

mengusulkan,  supaja 
konperensi 4 negara itu djuga 
membitjarakan soal penarikan 
mundur pasukan2 pendudukan 
dari Djerman dan menentukan 
tanggal dilaksanakannja penari- 
kan mundur pasukan2 pendudu- 
kan itu. 

Dalam djawabannja “itu So- 
vjet lengkapnja mengadjukan 5 
soal jang diusulkannja untuk 
'mendjadi pokok  pembitjaraan 
dalam konperensi 4 negara tadi, 
jaitu : 

1. penjusunan - perdjandjian 

perdamaian dgn Djerman, 
2. pembertukan satu peme- 

rintah untuk seluruh Djer- 
man, : 3 

3. penjelenggaraan pemilih- 
“ an-pemilihan bebas diselu- 
ruh Djerman dan dalam 

hubungan ini pembentukan 
suatu komisi jg bertugas 
menjelidiki, apakah pemi- 
lihan2 sematjam itu mung- 

“Kin diadakan: 
4. penentuan tanggal penari- 

kan mundur pasukan2 pen- 

dudukan dari Djerman, dan 
5. mengundang wakil2 baik 

dari Djerman Barat mau- 
pun dari Djerman Timur 

- untuk turut membitjara- 
kan soal2 ini. 

“Barat anti persatuan 
, Djerman. 

Nota - djawaban tersebut se- 

an2 kontrak jang diadakan an- 
tara Amerika Serikat, Inggris 
dan Perantjis disatu pihak dan 
pemerintah Djerman Barat di- 
lain pihak dengan antara lain 
merjatakan, bhw persetudjuan2 
.tersebut adalah bertentangan 

Nina tjita2 untuk mempersa- 

an kembali Djerman. 
Dikatakan, bahwa negara2 jg 

telah menanda-tangani perdjan- 

tidak suka “kepada persatuan 
Djerman dan tidak pula mena- 

ruh perhatian kepada usaha 
untuk mengadakan perdjandjian 
perdamaian dengan Djerman, 

bahkan sebaliknja menghendaki 
tetap terpetjah-belahnja Djer- 
man. 
Kenjataan jang demikian ini, 

demikian  djawaban: itu selan- 
djutnja, terwudjud pula dalam 
hak2 istimewa jang telah dapat 
Yimiliki oleh negara2 Barat di 
'Djerman untuk tetap memperta- 
“nkan pasukan2 pendudukan- 

sehingga seti- 
ap Saat dapat mengumumkan 
berlakunja undang? perang di- 
sana. 

Pendirian Moskow. 
Tentang soal pembentukan 

satu pemerintah untuk seluruh   Djerman nota “itu menjatakan, 

  
udara Amerika, semua 21 pesa- i 

dipang-. 

mikian diterangkan oleh anggo- 

dari ahli2 dilapangan ekonomi |   

landjutnja mentjela persetudju- 

djian pertahanan Eropa ternjata | 

ma am» 

. GERAKAN PASUKAN2 
RRT DEKAT PERBA-- 

TASAN INDIA 
Pasukan2 RRT telah berge- 

rak memasuki daerah tak-ber- 
tuan jang pandjangnja 200 mil 
disebelah utara perbatasan ne- 
gara bagian Bhutan dibagian Ti- 
mur Laut India, demikian menu 

yut berita2 jg sampai di Calcutta 
dari 'Kalimpong pada hari 
Minggu jl. : 
Dikatakan, bahwa sebagian be- 
sar pasukan2 jang ditempatkan 
dliibukota Tibet Lhasa telah di- 

tarik mundur untuk  memper- 

kuat pemusatan pasukan2 RRT 
diperbatsan Tibet-Bhutan. 

Sebelumnja beria2  laimnja 
menjatakan,. bahwa sedjumlah 
besar pasukan2 RRT lainnja te- 
lah dikirim keperbatasan anta- 
ra Sikkim dan Tibet untuk 
membuat tempat2 perkemahan 
tentara dan memperbaiki djem- 
batan2 jang strategis disela2 
bukit. — Ant. . UP, 

PENDAPAT WAKIL 
. PEMIMPIN OPERA- 

.SI MALAYA 
5 Tentang Serawak, 

Djenderal Rob Lockhart, wa- 
kil pemimpin operasi? di Malaya | 
mengatakan di Kutjing pada ha- 
ri Minggu jl, bahwa »Sjarat2 

“di Serawak adalah lebih me- 
ngutungkan utk melawan teror2 
komunis dari pada di Malaya", 

Loskhar telah mengadakan 
penjelidikan minggu jang lalu 
di Serawak, jang 
takan dalam keadaan darurat. 
Kini ia belum selesai 'ing pe- 
njelidikan2nja dan kepada "pers 
ia menjatakan, bahwa ia mem- 
butuhkan lebih banjak waktu 
untuk mempeladjari keadaan, 
sebelum dapat memberikan kon- 
klusinja jang pasti. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa penduduk Serawak mempu- 
njai penghidupan jg baik dan 
tidak terdapat Hanan, kelapa- 
ran. — Ant..Rtr, : 

Palar tentang Perdjandjian 
Perdamaian Djepang 

N. PALAR, ketua PA Indonesia pada PBB, mengata- san di Washington pada hari Minggu jl. bahwa belum dapat dipastikan apakah parlemen Indonesia akan” meratifisir Per- djandjian Perdamaian dengan Djepang. Pemerintah Indonesia telah menanda-tangani perdjandjian tersebut, tetapi tindakan itu harus diratifisir oleh parlemen, sebelum terselenggara per- 
amaian jang formil antara Djepang dan Indonesia. 

Berbitjara dalam interview 
radio, Palar mengatakan, bahwa 
mereka jang menentang ratifi- 
kasi itu berpendapat, bahwa de- 
ngan ratifikasi itu Indonesia 
akan memilih fihak. Rusia telah 
menolak menanda tangani per- 
djandjian tersebut dan mempro-- 

tes fatsal2 jang terdapat dida- 
lamnja. 

Selandjutnja Palar mengata- 
kan, bahwa dalam politik inter- 

nasional Indonesia menghendaki 
mendjadi perantara dan tidak 
ingin netral. 

Tentang pembajaran kerugi: 
an perang dari Djepang Palar 
mengatakan, bahwa Indonesia 
tak melepaskan tuntutan itu, 
Gan tetap bersikap harus men- 
dapatkan kerugian2 itu. 

Berbitjara- tentang politik 
umum Indonesia, Palar menga- 

bahwa pemerintahan sematjam 
itu tidak mungkin dapat didiri- 
kan selama persetudjuan2 kon- 
trak tadi masih berlaku, karena 
pemerintah jang ditjita-tjitakan 
untuk seluruh Djerman itu me- 

merlukan kemerdekaan bertin- 
dak jang seluas-luashja. 
Menurut pendirian pemerintah 

rintah untuk seluruh Djerman 
tersebut harus didasarkan ke- 

pada persetudjuan2. Potsdam 
dan didirikan setelah perdjandji- 
an perdamaian dengan Djerman 
ditanda-tangani. 

' Mengenai pemilihan2 diseluruh 
Djerman nota tersebut menjata- 
kan, bahwa komisi jang akan 
mempersiapkan pemilihan2 itu 

harus terdiri dari wakil2 madje- 
lis rendah Djerman Timur dan 
Bundestag Djerman Barat. 
Komisi internasional” seperti 

jang dikehendaki Barat menurut 
pendapat Sovjet merupakan 
penghinaan bagi rakjat Djer- 
man, karena rakjat Djerman 
telah lebih dari 1 abad lamanja 
hidup dibawah pemerintahan 
parlementer atas dasar pemili- 
han umum 
dengan partai2 politik jang ter- 
atur baik. Demikian nota itu. — 
int. - AFP, 

INSIDEN PERBATASAN 
JORDANIAJISRAEL 

Jordania pada hari Saptu jl. 

menuduh Israel melanggar per- 
djandjian perletakan sendjata. 
Tuduhan tersebut “disampaikan 
kepada komisi perletakan sen- 
djata gabungan oleh panitia per- 
letakan sendjata Jordania jang 
antara lain menjatakan, bahwa 

suatu pasukan patroli Israel 
tiga hari jang lalu telah melin- 

tasi perbatasan Jordania dan 
membunuh seorang anggota Le- 

.giun Arab. 
Panitia tersebut selandjutnja 

| minta supaja komisi gabungan 
mengadakan sidang darurat utK 
membitjarakan pelanggaran 'tsb. 
Sementara itu komisi telah me- 
ngirimkan suatu panitia - gabu- 
'ngan ketempat terdjadinja insi- 

den itu. — Ant. AFP. 

“PIRING TERBANG" DI 
DAERAH ITALIA 

UTARA 
“Kantor Tjuatja di Pavullo, de- 

kat Moden, Italia Utara, telah 

melaporkan melihat sebuah ,,pi- 
ring terbang” jang terbang dgn 

tjepat sekali diatas kota tsb, 

pada malam Minggu jl. 
Dikatakan, bahwa ketika   menghilang, benda tersebut me- 

ninggalkan ekor jg bertjahaja. 

Att, AFP, 

  
  

Sovjet, demikian nota itu, peme-' 

jang diperlengkapi # 

caKany bahwa Indonesia tak da- 
pat ikut serta dalam pakt2 re- 
gional, karena “hal itu akan 
mengachiri peranannja sebagai 
serantara, 
Achirnja dikatakan, bahwa 

Indonesia menjetudjui seluruh 
konsep dari perghentian tinda- 
an agressi oleh suatu tindakan 
kollektif dari PBB. 

Tidak netral, tetapi 
mendjadi perantara. 

Semalam duta-besar Indonesia 
pada PBB L.N, Palar dalam in- 
terview-radio di Washington ka- 
takan, bahwa dalam soal2 inter- 
nasional Indonesia menganggap 
dirinja sebagai perantara dan 
ukan sebagai pihak jang ne- 
tral. Demikian Reuter. 

Kata Palar, kita ingin mende- 
katkan pihak2 jang bertentang- 

an. Indonesia tidak mungkin 
bisa memelihara kedudukannja 
sebagai perantara kalau ia tu- 
rut-serta memasuki sesuatu per- 
ekutuan regional. 
Andaikata Indonesia menjetu- 

djui agressi dihukum, maka di- 
situ ada batasnja, kata Palar. 
Kalau penghukumnja tidak tju- 
kup kuat untuk menghukum 
agressor, maka - perang dunia 
akan timbul. Kalau diketahui, 

bahwa procudure “seperti itu 
akan berachir pada perang du- 
nia, maka haruslah orang memi- 

'lih djalan lain. Itulah sebabnja 
Indonesia memilih politik peran- 
tara itu. — Ant. - UP. 

RATU INGGERIS DJA- 
WAB PROTES SAN 

MARINO 
San Marino, suatu republik 

terketjil didunia ini, telah mene- 
rima surat dari ratu Inggris me- 
ngenaj protesnja karena hendak 

diberi penggantian kerugian jg 
ketjil bagi kerusakan2 jang di- 
timbulkan oleh pembom2 Ing- 

geris selama perang dunia II. 
Isi surat tadi tidak diumum- 

kan, tetapi pembesar2 republik 
tersebut mengatakan, bahwa su 
rat itu ,,memberikan beberapa 

harapan”. 
Kepada Inggris, San Marino 

telah menuntut penggantian ke- 
rugian sebanjak 250.000 sterling 

bagi kerusakan jang ditimbul- 
kan oleh pembom2 Inggris. 

Pihak Inggeris wmenjatakan, 
bahwa pemboman itu dilakukan 
karena San Marino jang netral 
waktu itu telah diduduki Djer- 

man. Tetapi diawal tahun ini 
Inggeris menjatakan bersedia 

membajar 26.000 sterling 'kepa- 
da republik tersebut sebagai 
tanda persahabatan”. — Ant. - 
Ft, 

  

  

'telah dinja- 

Keuntungan dari usaha ini ja- 
lah bahwa sipengusaha menda- 
pat hasil setiap hari jang pen- 
ting artinja bagi hidup mereka, 

dan dengan demikian usaha ini 
dapat diartikan 'sebagai salah 
satu sandaran hidup mereka 
disamping persawahannja. 

Djumlah pohon seluruhnja 
waktu 6 tahun jang lalu ada 
3932.000 ph., diantaranja jang 
disadap 223.500 ph. Tahun '51 
djumlah itu telah meningkat 
Lk. 2,8 kali atau 604.500 ph, dan 
Gjumlah “ini. mungkin sekali 
akan bertambah terus. 
tahun jang lalu gula setiap hari 
(dasar 0,25 kg. gula'iph) ada 151 
ton atau satu tahun 55160 ton. 
Dari 'djumlah itu tiap hari di- 
butuhkan kaju bakar Lk. 1100 

ton. 

Pembuatan gula kelapa sen- 

diri diperhitungkan setjara be- 
| drijf-economisch menundjukkan 
angka rugi. Kebutuhan kaju ba- 
kar meliputi 2/3 dan kadang2 
seluruh nilai hasil gula. Suatu 

kenjataan, pengusaha sendiri 
hidup dergan  melaratnja dan 
dengan sifat2 pekerdjaannja itu 
sesungguhnja mereka dalam ke- 

dudukan jang sangat lemah, ter 
utama dalam soal memperda- 

gangkan hasilnja. Harga jang 
mereka terima djauh lebih ren- 

dah dari harga dipasar bebas 
dengan “terpaut 3075 hingga 
505 dari uang jang mereka 
terima itu. Harga rata2 tahun 
51 dipasar bebas Rp. 1.28/kg 

dan jang - diterima pengusaha 

Rp. 1,—. Harga producent ini 
berkisar antara Rp. 0,75 hingga 
Rp. 1,40 tiap kg. Dalam bulan 
Djuli '52 harga producent Rp. 
0,75 sd. Rp. 0,90j kg. dan dalam 
bulan ini Rp. 0,90, sedang di- 

30.000 SERDADU SUKA- 
RELA RRT 

Ke Korea. 
Pihak RRT telah" menuduh 

bahwa Amerika dan Inggeris di 
Hongkong kini Sedang bersama2 
membentuk suatu . organisasi 
mata2 jang ditudjukan terhadap 

RRT. Untuk keperluan tsb. Ame- 

rika dituduh telah menjediakan 
5.000.000. dollar dari bantuan M 

  

Jajasan Ford. Sementara itu ha: 
rian Hongkong ,,Sing Tao Dih 

Pao" menulis, bahwa 30.009 ser- 
dadu sukarela RRT “kini telah 

tiba di Korea, untuk membantu 

pihak Utara. 
Dari djumlah tadi 20.000 ada- 

lah serdadu berkuda, dan sisanja 

adalah pasukan2 meriam dan   
  

angkatan udara. — RD. 

SEOUL TIDAK AKAN 
'DJATUH LAGI 

Djandji Van Fleet. 

Djenderal James van Fleet te- 
lah berdjandji, bahwa Seoul ti- 

dak akan dapat direbut lagi 
Oleh pihak Utara. 

Van Fleet mengutjapkan djan 

dfi tadi dalam upatjara dimulai- 
nja pembangunan kembali kota 
Seoul jang rusak sebagai akibat 
peperangan : 

Kata Van Fleet : ,,Kami akan 
pertahankan kota jang tjantik 
ini dan tidak akan membiarkan 
djatuh lagi ketangan musuh”. 

Presiden Syngman: Rhee “dlm. 
upatjara itu menerangkan, bhw. 
.rentjananja bermaksud memberi 
kan tempat tinggal jang iajaa 
pada penduduk Seoul diwaktu 
musim dingin nanti. Sebagian 
besar penduduk Seoul kini ting- 
gal dalam rumah2 rusak sebagai 
akibat peperangan itu. Ant. UP. 

  

  

Antara lain didjelaskan oleh- 
nja, bahwa titik berat hak tiap2 
warga negara Indonesia, terma- 
suk para wanita, terletak pada 
keinsjafan masing2 mengguna- 

kan haknja untuk memilih dan 
dipilih atas dasar sesuatu pro- 
gram, jang menentukan haluan 
pemerintahan negara sesuai dgn 
kehendak rakjat. Mengingat na- 
sib wanita Indonesia, jang masih 

terbelakang “bila. dibandingkan 
dengan keadaan wanita dinegeri 
negeri demokrasi, demikian pem 

untuk memperbaiki. kedudukan- 
nja dengan, menjelesaikan soal2 
seperti undang2 perkawinan, ke- 
dudukan pekerdja. wanita, pen- 
didikan kanak2, dsbnja, jang se- 
muanja berpengaruh langsung 

atas kemudian hari seluruh ma- 
sjarakat Indonesia. 

Atas pertanjaan kapan sebe- 
narnja pemilihan umum itu di- 
adakan di Indonesia, pembitjara 
mendjawab, bahwa tanggal pa- 

tokan ialah achir tahun 1953. 
Kesulitan2 jang dihadapi diseki- 
tar persiapan2 pemilihan umum 
itu menurut pembitjara, beriki- 
sar pada soal keuangan. Pemili- 
han “umum ssetjara langsung 
membutuhkan banjak ongkos,   karena sebagian besar rakjat 

bitjara, maka djustru para wa- | 

nitalah jg harus aktip berusaha ' 

Wanita dan Pemilihan Umum 
Tjeramah rjonja Mudigdo dimuka Gerwis 

Na MUDIGDO dalam uraiannja jang dalam garis besar 
nja mengenai pokok dan prinsip sifat dan tjara mengadakan 

pemilihan umum, terutama menegaskan pentingnja kesedaran 
tiap2 wanita Indonesia terhadap kedudukannja dlm menghadapi 
persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum jang akan datang. 

Indonesia masih buta - huruf. — 

Ant. 

4 ORANG TIONGHOA 
DITANGKAP 
Telah selundupkan se- 
'djumlah besar devisen. 

Empat orang Tionghoa jang 
membuka bank2 gelap di Me- 
dan dalam bulan Agustus ini 
telah dapat ditangkap polisi. 

Tiga dari empat orang Tiong 
hoa itu tergolong dalam satu 
organisasi jang mempunjai hu- 
bungan dengan Straits Settle- 
ment dan Djakarta. Dari pe- 
meriksaan jang dilakukan, ter 
njata, bahwa mereka telah ber- 
salah melakukan penjelunduvn- 
an 'devisen sebanjak 77.000 

straitsdollar ke Malaya. Selain 

dari itu salah seorang dari me- 
reka itu telah menjelundupkan 
pula ke Medan dari luar negeri 
sebanjak 5 kg emas seharga 
Rp. 127,000, Mas ini tidak 

dapat disita, karena sudah di- 
perdjual - 'belikannja kepada 

orang lain di Medan. - Orang 
Tionghoa jang keempat ternja- 

|ta telah menjelundupkan' devi- 
sen sebesar 12.018.000 Hong- 
kong dollar, Keempat2-nja kini   berada dalam tahanan, — Ant. 

dupan tidak kurang dari.20.000 somah atau 
' Bagi mereka jang telah mendjalankan usaha ini sulit sekali utk 
merobah keadaan dengan mengambil buah atau mendjadi- 
kannja kopra, karena “hidup mereka jang dibatas minimum itu 
tak memungkinkan untuk menanti satu tahun atau lebih. 

Dalam. 

SA, dan 5 djuta dollar lagi dari , 

perdjandjian 

  
  

    

Gula kelapa didaerah 
Banjumas 

(Oleh: Bnj.) 

EMBUATAN Yuta kelapa didaerah Banjumas 
arti jang penting bagi pereconomian, dan meliputi penghi- 

mempunjai 

"Lk. 60.000 djiwa. 

pasar: bebas Rp. :1,39 dan Rp. 
1,50. Harga2 dipasar 'bebas di 
Djakarta berkisar antara Rp. 

2,—:sd. Rp. 2,50/kg. dan buat 
Djokja djuga disekitar Rp. 2,—. 
Kebanjakan dari hasil2 diex- 

port-“keluar daerah (Banjumas) 
dan sebelum perang tak sedikit 
jang dikirim hingga Singapore 
Pengiriman keluar tiap? hari 
antara 110 hingga 125 ton dan 
dalam satu tahun ditaksir . se- 
besar 43.300 ton. Sungguh suatu 
"djumlah jang tidak ketjil. 

  

BANJAK PEKERDJAAN 
UNTUK TEKSTIL 

Dalam waktu singkat kira2 
3.500 orang buruh dari paberik2 
tekstil di Djawa Timur akan di- 
kerahkan selama 4 bulan untuk 

mengerdjakan pesanan pemerin- 
tah sebanjak 1.200.000 yards. 
Sampai sekarang diketahui bah- 
wa jang sanggup mengerdjakan 
pesanan “pemerintah itu ada 7 

paberik tekstil jaitu Waringin, 
Mualim, Kesono, Kasri, Kantjil 

Mas, Baswedan dan Ali Baswe- 

dan. 

Selandjutnja didapat keterang 

an bahwa pekerdjaan pesanan 

akan segera dimulai seterimanja 
072 persekot jang didjandjikan 

oleh jang berwadjib. Tiap meter 

akan dibeli dengan harga Rp.. 
4,35. Djika persekot tsb. diteri- 

ma dalam bulan ini, pesanan di- 

harapkan sudah akan selesai di- 
kerdjakan pada achir tahun ini 

djuga. 

Tentang pesanan jang terda 
hulu sebanjak 250.000 meter, jg . 
mestinja selesai dalam 'bulan 
April tahun ini, berhubung dgn. 

lambatnja pemasukan bahan 
tjet, baru kira2 100.000 meter 
sadja jang telah ditjet walaupun 
tenunannja sudah selesai, - Ant. 

DJEPANG MENJUKAI 
KARET MALAYA 

“Dari pada karet 
Indonesia? 

Menurut Reuter dari Singa- 

pura, wakil pemimpin redaksi 
bagian ekonomi dari harian Dje- 
pang: ,.Asahi Shimbun”, Kinza- 
buro Takagaki, kentarin menja- “— 

takan di Singapura, bahwa Dje- 
pang lebih suka pada karet Ma- 
laya dari pada karet Indonesia. 
Mengenai perdjandjian perda- 

gangan antara Djepang dan In- 

donesia jang telah mengganti 
perdagangan bar- 

ter antara kedua negeri tsb. di- 
njatakan, bahwa perdjandjian 
tsb. merupakan -perdjandjian 
perdagangan penting jg tlh di- 

tanda tangani oleh Djepang sesu 

dah adanja perdjandjian perda- 
maian antara Djepang dan nege- 
ri2 Sekutu. Takagaki dan nege- 

berapa hari ini akan meninggal- 
kan Singapura menudju Austra- 
lia untuk mengadakan perdja- 
lanan mewakili surat-kabarnja. 

Ia menjatakan, bahwa kabar2 

jang menjatakan, 'bahwa lebih 
kurang 100 orang Djepang akan 
mengadakan kundjungan ke Si- 
ngapura bulan depan adalah 
dibesar2kan. Djumlah jang men- 
dekati kebenaran menurut Ta- 

kagaki adalah duapuluh hingga 
tigapuluh. —Ant. 

  

  

17 TAHUN KEATAS 

Dalam Surat kabar 
latan Rakjait” 
Agustus 1952 - mengenai pemu- 
taran pilem  ,DJUWITA? Jang 
sedang diputar Ca NUR 
kimi ditulis : ,SUNGGUH UN- 
TUK 1? TAHUN KEATAS”. 

Dengan perkataan s «ng - 
u h ini menjatakan suatu te- 

Kaka kata jang dapat dikata-' 
kan tidak boleh dita- 
war-tlawar lagi, Dengan 
hal demikian saja tertarik sekati 
untuk menjaksikanmja, bagaima 
na dan mengandung isi apa da- 
lam film itu. 

Tiba2 saja melihat diatas lo- 
ket (pendjualan kartjis) papan 
tertulis ,/13 tahun keatas”. 

Hal itu sudah mendjadi per- 
tentangan dalam hatiku menga- 
pa sampai terdjadi demikian. 

Untuk menjatakan hat itu, sa 
ja @jadikan pula menjaksikan- 
nja. Ternjata. dalam. film itu 
menggambarkan suatu p'e ? - 
tjintaan belaka, Pertjin- 
taan inilah jang sebenarnja me- 
nurut umum hanja berlaku bagi 
orang2 dewasa (17? tahun ke- 
atas). 

Bagaimanakah menurut Fiki- 
ran. pembatja dengan pemutaran 
fim. ,DJUWITA" jang seba- 
Gian besar dalam pertundjukan 
itu mengandung pertjintaan be- 
laka, sedang anak2 umur 18 ta- 
hun diperkenankan melihatnja: 
adakah wmur 13 tahun bagi pu- 
tra? Indonesia sudah tjukup di- 
pandang dewasa ?- 

Terserah. 

sKedau- 
tertanggal ' 22 

DIDI DIAHADI 
. Yogjakarta, 

 



0 dalam tahun jl. 
1 de jl 

   

  

   

    

   
   

  

     

      

   

            

    
   
   

          

   

  

   
     

dan dalam 

eka elakaan hingga | 
n ulkan ka? berat dalam" 

5 lu ada 50, sedang 
“7 jl. tertjatat ku- 

5, aa dalam 

  

  

Landjatan Aksi Pemba- 
karun kitab2 @rnasional 

Matan jajie Maak 
akan hanja pengaruh 

lah jang mendorong 
Indonesia kearah men- 

“del n, sedang di 
5 erutama ke- 

an mereka terhadap Belan- 
jang. peenajark dorongan 

1 sar2 penulis E.O.L. 
ngsa Indonesia seakan-akan 

Gg ladalah pasif, dalam kitab 
h | Kem. Penerangan bangsa Indo- 
''nesia bersifat aktif. 

(Di EOL. masih ditulis lagi 
'bangsa Indonesia seakan-akan 
“tak insjaf bahwa untuk dapat 
berdiri merdeka, perlulah meni- 
punjai tenaga2 terpeladjar. Ini 
kesimpulan dari adanja tulis- 

» Belanda sudi memberikan 

|.pe 
   
   

   

            

   
    

        

   

    

   

    

   

  

   
   

      

intahan autonoom kepada 
Indonesia dalam waktu jang ti- 

“berapa lama, tetapi mereka   

  

ranggapan 
| kan pemerintahan itu membu- 
tuhkan waktu peralihan untuk 
dapat mendidik tenaga- tenaga | 
terpeladjar jang perlu untuknja. | 

“1 Hal itu tidak disetudjui oleh 
kaum nasionalis. 

terletak pada bangsa 
6 sendiri, sudah dipim- | 

Ha selama tiga setengah abad, 
“Jumlah Na ena ma- 

“bukankah njata 
bahwa Belanda ta' mau atau 

» tjakap memimpin, sehingga 
ma tiga setengah : abad, tak 

il jang diperolehnja ? 
entang hal diatas demikian- 

, 'keterangan Ka 
n »Komisi Visman-jang di- 

pena bulan November 1940 
nja mengumpulkan 

sadja. suara-suara 
keinginan rakjat I ndonesia, se- 
ngga segala sesuatu itu hanja 

  

        

    
barkan, Kila kini | 

sedang berkamnn usaha 1 
ngerahkan tenaga? 

B an Ta enaga terutama | 
Ig para bekas 31 

School Sawah Taun jang kini | 
tersebar Se 

a di 
mentara kaum tehnik 3 
Para Ia Kat    

    

    

  

   

              

   

  

   

        

   

   

menimbulkan 'kedjengkelan be- | 
jaka difihak Indonesia”. 

: lam tulisan : "Pada waktu 

I Belanda mentjoba mematahkan 
perlawanannja dengan “ kekera- 
san militer, perselisihan itu la- 

Hu ditengahi oleh PBB ........... 
Sa Karena desakan Dewan 
Keamanan jang tak .berhenti- 
hentinja, “diputuskan oleh peme- 

s Belanda, supaja diadakan 
KMB . Pada tg. 2? De- 
'sember 1019 Tahirlah Indonesia 
sebagai negara merdeka” ini, 

an-akan dinjatakan bahwa 
ama PBB-lah jang meng- 

  

  

  
   

   

   

  

  

  tehnik per. 

    

|. Mijnbouw | 
  

pe a 
     

  

   

  

   

      

   

    

   

  

kaan . Indonesia.  Perdjoangan | 
Bangsa Indonesia dengan sega- 

pengorbanannja seakan-akan 

Pn anggap sepi adanja rasa SymM- 

| pathie negara2 lain di Asia. Se- 
L| baliknja tidak ditulis bahwa ma 

suknja tentara Belanda kembali 
: Indonesia hanja bontjeng sa- 
a tentara Serikat. . 

' »Pemuda2 jang pertjaja kopal” 
ten an dalam E.O.:L. tentu 

Ita? akan dapat bangga atas ke- 
1 merdekaan bangsanja, namun 

«. Jhanja kemerdekaan jang dihadi- 
ahkan. Lagi pula mereka akan 

i | mendjundjung tinggi. bangsa 
Belanda jang »berani” dan ,,bi- 

“ Aan: itu. 

  

   

  

Brotohamidiojo. 
Guru S.T.M, 

N ogj Tn   
LATAN RAKJAT” 
rn. 3 

rap besi dikata se- 

TAN RAKJAT”. 

KJA Ta 

bahwa memberi- | 

. Pjuga “disini seakan-akan ke- | 

ami aa ana, 21 

  

| ada 2 Tabrakan # 

rgaran nomor | jar 

  
D Senen 

Phatsilkan tertjapainja kemerde- | 

makin Gea lalu - “lintas 

-konsulat2 di Djakarta. AN nat, 

tentang pembangunan €konomi 

4 ini nduduk kemantren Kraton 
tidak berdaja, begitu pula di | Memang k 

-an kemantren, 

“Presiden Sukarno. - 

“110, sedang damai 2 nian n 1 

  

Keadaan .sematjam itu berkat 

  

didjalan2 dalam kota 
tanda2 lalu - lintas | 

  

  
Jogja dibe 
dan pembagian djalan bagi ken- | 
'Garaan2 jang memakai “@jaian 
itu. Dalam: melaksanakan usana 
perbaikan dilapangan lalu-lintas 
di Jogja terdapat kerdja-sama 
.jang lantjar antara pihak Ke- 

polisian Lalu Lintas dengan pi- 
hak Pekerdjaan Umum, Kerdja- 
sama ini terus diperhatikan dgn 
akan dilaksanakan dalam beve- | 
rapa bulan jad. Demikian per- 
njataan kalangan Kepolisian 
kepada K.R. 

Selandjutnja tentang: djumlah 1 
| kendaraan mobil di Jogja  di- 
njatakannja, bahwa djumlah 
dalam tahun jl. dengan djumlah 
mobil sampai bulan ini naik 
3046. Kendaraan mobil person, 
pick up, Otolette, stationwogen, 

'ambulance ada 408, truck 92, 
bus 57, sepeda. motor 83, sepeda | 
bermotor "115 (dalam tahun | 
1950 hanja ada 10), andong 379, 
betjak 575. Dalam daerah Jogja 

djumlah andong Haa berubah. 

PASAR MALAM DJU- 
'SA UNTUK RB 

Menjambung berita kemarin 
tentang akan diadakannja pa- | 
sar malam amal di Jogja mulai 
tg. 29-10 sjd 15-i1 jad. selain 
dimaksudkan untuk mendirikan 
Gedung . Buruh djuga hasilnja 
untuk mendirikan Tempat pe- 
Mmandian (zwembad) jang dise- 

| lenggarakan oleh Persatuan Ber 

'kas Pedjuang. ' 
Dengan demikian, maka Pani. 

tya P: jelenggara Pasar Malam 

amal akan terdiri dari Panitya 
Gedung Buruh dan Persatuan 
Bekas Pedjuang. Untuk keperlu- 
an tsb. telah berangkat ke Dja- 

den wakil Panitya untuk me- 
ngadakan perdjandjian2 dengan 

  

TJERAMAH SUDJAT: 
be MOKO e 
Semalam dengan bertempat 

di Press-Room Jogjakarta, atas 
usaha Perguruan Tinggi Gadjah 
Mada diadakan tjeramah oleh 
sdr. Sudjatmoko bekas wakil In- 
donesia di PBB -dan: sekarang 
pemimpin madjallah “Siasat” 

sebagai massaalah kulturil, Ha- 
dir dalam tjeramah itu Presiden 
Perguruan Tinggi Gadjah Mada. 
Prof." Or Sardjito, Prof. Mr. 

Djojodiguno, Prof "ME AG, 

Pringgodigdo, Mr. Nitidipuro 
dan pers. 

Menurut rentjana djuga Mr. 
Nitipuro akan memberikan tjer- 
mah mengenai pembangunan ' 
Negara dipandang dari sudut | 

pengetahuan, tetapi karena wak | 
tunja sudah tidak mengidzinkan i 
lagi, maka hanja diberikan pe- | 
ngantar kata sadja, sedang tjer- | 

mahnja masih akan ditetapkan 
harinja. Pe tjermah akan 
menusul. 2 

OLAH RAGA DI K.P. Pp. 
KRATON NAMPAK 

SIAT 
Dalam waktu jang achir2-nja 

  
nampak kegiatannja dalam la- 
pangan  keolah-ragaan. Kegi- 
atan tsb. “dinjatakan dalam 
perlombaan merebut kedjuara- 

untuk merebut 
piala giliran hadiah Universiti 

rikan kepada penduduk keman- 
tren Kraton, ketika ada upa- 
tjara honoris  causa “ kepada 

Untuk memelihara kegiatan 
berolah-raga dikalangan pen- 
duduk 'ikraton baik angkatan 
muda maupun kaum : 'tuanja soal 
olah raga tsb. akan dipusatkan 
dikemantren Kraton. 

PEMBETULAN 
Dalam ruang ,Jang kita  te- 

rima” terdapat perkataan Moh- 

Sa , 

| aa alan 
7 j. tertjatat € beberapa. ketjet: | $ 

NE kaan Hita VISA 
4 

   

  

n diketahui an Son ea, bulan | j: 
apai bulan 4 jang Ia 

| 

  

ialah : 

ta/J ogjakarta 

Ljang akan datang. 

    

   

Bertempat Aap Hadiwi: | 
£ ta pada hari 

had jl. San dilangsungkan 
pembukaan Kursus BI. bahasa 
Answat jang “Giselenggarakan | 

'oleh Jajasan »Saraswati”, suatu 

jasan “untuk Literatir 'Djawa | 
jang didirikan pada tanggal 28 ' 

Juni 1952 dan diketuai oleh Pa- 
n Hadiwidjojo. 

'smbukaan Kursus B I ba- 
hasa Djawa tersebut dilakukan 
oleh Residen Salamun jang dju- 

ga “djadi anggauta Kehormatan 
jajasan ,,Saraswati”, dengan di- 
hadiri oleh sementara docenten 
dan siswa2 serta orang2 terke- 
"muka dan sementara donateurs. 

Dalam kata pengantarnja, Pa- 
ngeran Hadiwidjojo mengemu- 

kakan sedjarah ringkas ter- 

“selenggaranja Kursus B I baha- 
sa Djawa tersebut jang setelah 

menempuh pelbagai kesulitan, 
dengan bantuan2 para peminat 
terdiri dari orang2, terkemuka 
'achirnja dapat diudjudkan. 

Sebagai docent2 Kursus tsb. 

    

   

(untuk sanskrita, Djawa Kuno, 

Perbandingan bahasa) : S. Bro- 
djonagoro ' (untuk paedagogi e). 

Hadiwidjoj jo (untuk bahasa Dja- 

wa): Tardjan (untuk bahasa 

Indonesia) : Abdulrachman Moh. 
Shahab (untuk bahasa Arab) : 

dan Sukadijo (untuk sedjarah 

Kebudajaan), 
mimpin Kursus. 

' Setelah pembukaan.  docent 
Hadiwidjojo memberikan kuliah 

pertama mengenai sedjarah ba- 

Ihasa Djawa, mulai dari djaman 
| Demak, Padjang, Mataram, Kar- 
tasura sampai djaman Surakar- 

(th. 1500-1945). 

Kuliah2 selandjutnja akan di- 
mulai pada tanggal 6 September 

' Djumlah siswa jang tela $ 

mendaftarkan diri ada 30 orang. 18:15 

minta mendjadi ,,toehoorder” 
pada Kursus B I bahasa Djawa 
tersebut. : « 
Bantuan berupa buku2 untuk ' 

Perpustakaan 

:|ngan2. dari: Pangeran Hadiwi- 

djojo,- Bataviasch Genootschap, 

:| Culture Samenwerking dan srui 
bibliotheek” dari Usis. 

Perlu diterangkan bahwa sis- 
wa2 jang lulus dari Kursus BI 
tersebat akan berhak mengadjar 

bahasa Djawa pada SMA /SGA 

sebagai .guru ' ,,onvolledig ber 
voegd” dan pada SMP Pa ea 
guru2 ,,/volledig bevoega” 

Sebagai diketahui, Pala 
Saraswati” mempunjai anggau- 
ta Pengurus: Pangeran Hadi- 
Widjojo, Pangeran Handaning- 
rat, Sutomo, Dr. Suharso- dan 
Sukadijo. Angg gauta2 Kehorma- 

  

Gangan, 

merangkap pe- 

  

jang disediakan | 17. 
bagi para siswa adalah sumba- |: 

  

1812   

HALAMAN 4. 
  

D 

adlir dalam upatjara peres- 

'mian tersebut I.k. 200 tamu un- 
wakil2 dari PNI, Par- 

do, SB Kehewanan, Puami, 
PDI, PGRI, BTI, Pemuda Rak- 

jat, wakil Pem, Kabupaten, 
EA Djapen dan 
Masjarakat. Gerwis dari Djawa 
Tengah dan rombongan wakil2 
yogressip dari  Prambanan- 
Aa jang “dipimpin oleh 

'Sosrosardjono TAPI ANKAA 
Kn djuga. 

Sdr. Darsono Di aban umah 
laporan dari persiapan OSC PKI 
jang antara lain menegaskan 

    

hasrat besar dikalangan pendu- 

duk daerah. tersebut akan ada- 

nja suatu partai jang progresip 
-Gan konsekwen, maka OSC PKI 
diresmikan ber “diri, Kemudian 

wakil Seksi dan Sentral Comite 

PKI memberikan:  kesan2-nja, 

jang antara lain mendjelaskan 
tentang kekuatan partainja, se- 
bab-sebahnja PKI menjokong 
Kabinet Wilopo, dan diuraikan- 
nja pula djahatnja KMB serta 

membentangkan robohnja pe- 
merintahan Sukiman. Dikemu- 
“kakannja pula dalam upatjara 
peresmian tadi program PKI de- 

Pendidikan | 

te- 

Sementara itu wakil2 instan- 
si Pemerintah dan partai/orga- 
nisasi memberikan sambutannja 
dengan mengharap akan kesu- 
buran serta terlaksananja mak- 
sud dari PKI. 

Gerwis bukan onder- 
bouw P.K.I. 5 

Wakil. Gerwis menegaskan 
Galam pertemuan tersebut, bah- 
wa omongan orang tentang Ger- 
wis adalah onderbouw PKI ada- 
lah tidak ibenar. 

Gerwis adalah gerakan wani- 
ta jang mempunjai tudjuan un- 
tuk kepentingan kaum wanita 

dan dapat bekerdja dengan sia- 
papun djuga asal bersamaan ke- 
butuhannja. Kalau andaikata 
Gerwis  kerdja - sama dengan 
PKI, karena ada faktor? jang 
bersamaan kepentingannja. 

PKI sendiri bila akan memu- 
suhi Gerwis, tidak segan? Ger- 
wis akan menentangnja sekuat 

tenaga, demikian kata “wakil 
Gerwis Djawa Tengah selan- 
djutnja, 

Achirnja diharapkan, agar 
hadlirin jang mempunjai isteri 
diperkenankan - terdjun dalam 

  

ngan pendjelasan2-nja. gerakan wanita. — (KR), 
Kesempatan tanja djawah di- : 

Ipergunakan oleh hadlirin. Dite- | OLAH-RAGA 
AA ALT SR AAN Prof. Dr. Purbotjaroko |rangkan atas pertanjaan se- 

orarg hadirin, bahwa tidak gu- 

nanja menuntut tambahan ga- 
dji, 
belum dapat menguasai sum- 

Kan pihak kapital, dan riembu- 
  

  

SELASA 26 AGUSTUS 1952. 
Gelomh: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 
06.15 Musik Tiup 
07.45 Fredy Martin dengan 

j1 orkesnja 
12.15 Dari sekitar sungai Pemalang 1 
- Sangga ——— 

Permainan sax, clarinet Djakarta. 
dan trompet 
Merdu meraju oleh Frank 
.Sinatra 
Krontjong siang soleh 

Santapan Djiwa Ang- 
katan Perang 
Gelombang: 1224 m. 

bilamana Pemerintah kita 

| 

“ORJ HL dbp sdr. Sukimin 

. Taman Pemuda oleh IPPI MENGETIK 

Pelan : ILMU PASTI   
PERTANDINGAN? PSSI 

DJAWA BARAT 
j , s Ea 1 Untuk menentukan djuara ber2 ekonomi/kekatjaannja. A- : 
an 5 Hnpa : 1 rayon II PSSI 'Djawa Barat, 
kibatnja hanjalah menguntung Tap hari Djwm'at ' hingga 

Minggu tg. 29 - 31 Agustus di- 

lapangan Ikada akan dilang- 
sungkan pertandingan2 sepak- 

bola antara kes2. Bogor, Suka- 
bumi dan Djakarta. 

  

Untuk mentjari harmonie 
Moerjati Soemoradijo 

dengan 
Soewadji Moerdopradipto 

Pemalang 17 Agust. '52. 

Pn ae 

BOEKHOUDEN A/B 
  

Kursus rombongan baru di- 

mulai 10 September.     
  

  

Aa PE Tran magang 

? KI. Gunungkidul de 
2... 1esmikan 
Istindjid dipilih sekretaris umum 

IPENDOPO rumahnja sdr. Kartoikromo di Wonosari 
lah dilangsungkan peresmian berdirinja O.S.C. P.K.I, Gu- 

mung Kidul pada tgl. 24 Agustus jl. Pendopo tadi dihiasi dengan 
gambar gembong? pemimpin komunis seperti Karl Mark, Le- 

nin, Mao Tse Thung, Muso dan gambarnja Presiden Sukarno. 

bungnja harga barang2. 

Atjara pertandingan2 tsb, sbb: 

Djum'at tg. 2978. Kes. Bo- 
gor i— Kes. Sukabumi. 

Sabtu tg. 30/8 “Kes. 
kabtumi —— Kes, Djakarta, 

' Minggu tg31/8 Kes. Dja- 
karta -—- Kes. Bogor, -- Ant. 

OLAH RAGA SEGI 
TIGA TENTERA 

Tanggal 24 Agustus jl. dike-: 
diaman Panglima div. Dipone- 
apa overste Bahrun, diadakan 
esepsi perpisahan para pengi- 

Sus 

Kat perlombaan olah raga segi- |, 
tiga. jang diikuti oleh anggauta2 
Angkatan" Darat dari Djawa 

jang telah berachir di stadion 
Semarang. Resepsi ini dihadlisl | 
oleh al. Kol. Kawilarang, overste 
Bahrun dari ter. 'Djateng dan 
overste Suwondo dari ter. Dja- 
tim. Sifat resepsi kekeluargaan, 
dan berlangsung hingga djauh 

malam. , 
Dalam malam resepsi tersebut 

menjampaikan pidato2' sambut- | 

an wakil2 dari teritorium2 Dia- 
bar, Djateng dan Djatim. Dalam 
mana kesemuanja mengandjur- 
kan supaja olah raga dalam ka- 
langan ketentaraan hendaknja 

"di Djakarta" jang 

  diperkuat dengan tjara jang 
sportiefiteit. 

Seperti diketahui, Pekan 

Olah Raga Segitiga ' tersebut 

adalah per siapan “akan diada- 
kannja Pekan Olah Raga selu- 
ruh: Angkatan Perang. jang 

  

   
an tidak lama lagi 

akan diikuti 

oleh wakil2 “Angkatan Perang 
dari Sumatera Utara, Sumate- 
ra S., Djateng, Djabar Djatim, 
Kalimantan, Sulawesi: dan Sun- 
daketjil. Menurut rentjana. Pe- 

akan diads 

Ikan Olah Raga Angkatan Pe- 
rang tsb akan “diadakan pada 
tanggal 28 Agustus — 5 Okto-. 
ber 1952. 

Aadapun hasil perlombaan 
segitiga di Semarang tsb. sbb.: 

Djuara segitiga ialah: dari 
Djatim dengan mendapat mem- 
bawa piala jang diberikan oleh 
Teritorijum 4 dan sebuah piala 
dari salah seorang dermawan. 

Keluar sebagai djuara sepak- 
bola djuga Kes. Ter. Djatim.- 
Nomer dua Kes. Djabar. 

Volly ball: 
djuara pertama Ter. 4 Djateng. . 

sh Ori Ter. Djatim, 
Tennis: 

djuara pertama Ter. Djatim. 
3 ke-2: Ter, Djabar, 

Perlombaan bridge: 

djuara pertama Ter. Djateng. 
Mike Ter. Djatim. 

Perlombaan segitiga jad, akan 
diadakan di Djabar. 

  

"LUXOR”" 

"FOURTEEN HOURS" 
dengan 

Paul DOUGLAS: Richard BASEHART:) Debra PAGET dll. 

14 Djam.... seluruh kota 

14 Djam....“. 

seorang. 
Suatu kengerian jang terdjadi dalam 

"Teks INDONESIA / Belanda. 
405- 8, 
Pn na 

perhatian umum hanja ditudjukan kepada 

MALAM PERTAMA: 

diliputi ketjemasan. 

Be Na 14 djam. 
Melulu guna umur 

13 tahun keatas.   
PEMBERI 

Diberitahukan kepada kawan? 

TAHUAN. 
jang menaruh minat, bahwa 

nanti akan diadakan penggalian dan pembakaran djenazah 

I. DEWA NJOMAN OKA 
almarhum 

gugur pada tgl. 

Upatjara diadakan di 

7-10 - 1945. 

TAMAN BAHAGIA SEMAKI 
(Sebelah Selatan) 

tanggal 26-3 

L SOEGI 
1. L DEWA 

  

- 52. djam 2.30. 

Keluarga: 

ARTI OKA -- anak?. 
GEDE DJAJANEGARA. 

Mean 

      

M
n
 

  

PENGUMUMAN 
sebagai Undangan 

Ditudjukan kepada para Dokter dan Dokter-Hewan, pa- 

ra Mahasiswa Fakuitit Kedokteran - Hewan tingkat III ke- 

atas dan para Mahasiswa Fakultit Kedokteran, Kedokter- 

    

  

  

        
  

tan terdiri dari Residen Sala- 
mun, Walikota Moh, Saleh, Sri 
Mangkunegoro dan diminta dju- 
ga kesediaan Sri Sunan men- 
djadi anggauta Kehormatan Jas 
jasan ,,Saraswati", 

Para donateurs terdiri tidak 
hanja- orang2 terkemuka di So- 
lo, tetapi djuga dari Jogja. Dja- 

karta dan Pena, “(Kors 
  

PBH KAL. GAUM 
- DAPAT HADIAH 

Kepala Inspeksi Pendidikan 
-Masjarakat Kabupaten. Karang- 

Janjar Siswosugiarto telah me- 
njerahkan hadiah dan surat 
penghargaan dari Inspeksi Pen- 
didikan Masjarakat Daerah V 

  

  
lolah raga untuk S.K.O.D. 

Negeri Gadjah Mada jang dibe- | 

# ranganjar. 

kepada Kepala Desa Gaum — 
Ketj. Tasikmadu berupa  alat2 
tulis, kitab2 peladjaran dan ba- 
tjaan buat P.B.H., dan alat2 

Seperti diketahui, usaha pem- 
berantasan buta huruf 'di kelu- 
rahan tsb. adalah terhitung jg. 
paling madju buat daerah Ka- 

Kalurahan itu ter- 

   

  

    

  

      
    

tidak mempengaruhi 

-rantas sebanjak 480 orang.   tar mana 

     
aU 

# 

Peak Re       
  

masuk desa jang miskin dan 
berpenduduk 1.682 djiwa, se- 
dang orang jang terhitung buta. 
huruf berdjumlah 1 180 orang. 
Akan tetapi . “kemiskinan desa 

giatannja dan ternjata berhasil. 
Bahwa dari djumlah jang 

buta huruf itn kini telah terbe- 

Ga 
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Adzan Maghrib Pendaftaran di ,, MITRA” —— | i 5 «Ika 
18.20. Ruangan aa oleh || Bintaran Wetan 11. Djuga | her Knp Maa Emas tingkat IV KepA. 5 

Dr. Sulianti Sulaiman memberi kursus TERTULIS | ta n mat ige- 
18.30 Seni Suara Djawa oleh dan mendjual buku /dictaat || || rn . Pn an ia Toba Te | “Tiipto Budojo dbp. B PEGANG BUKU A. Ne UT MANGA 2 ea s Bana "3 : | tanggal 27 Agustus 1952 djam 19,30 untuk menghadliri Tje- 

19.15 Sekitar Kesenian kita | ramah dan pemutaran film tentang hal rabies dan pem- | 
1940 Hidangan Tiga sekawan | BAHASA INGGRIS Il brantasannja, oleh Dr. ES. Tierkel. | 

v Bagong cs 3 | P 
20,30 Irama Klasik oleh BAHASA BELANDA | |. Universitit Negeri. | Sextet dbp. Suwandi Rombongan baru dimulai 4 | Pa 

21.15 Obrolan Pak Besut Pe un GADJAH-MADA : 213 Iabanga mesin oleh Pendaft, sore di ,,EMERGO” 3 |.404—8 ya PA 3 ! 
ROS dbp. Kamsidi Bintaran Lor 2. pem — es 

22.45 Harry James Orchestra 403 “8. ! Ha 

ma | : s 2 

| Sudah Sedia Buku 
Lo, 8, TAKDIR ALI SJAHBANA : 
| — Pelangi “djilid IV... Rp. 5.40 

20 USMAN EFFENDI: Katadjadian » 8,50 
3. NURSINAH SUPARDO: Kesusasteraan Ind. ,,  6,— 
4. &. MORCHTAR: Latihan Bahasa |... Sao 
5. B. SIMORANGKIR SIMANDJUNTAK: 

Kesusasteraan Indonesia djilid IL... 5154100 
6. Dr. M. PRIJOHOETOMO: Javaansch leesboek ,, . 10,— 
7. PINANDOJO: Latihan Persiapan Pagi si tajoo 
8. S. M.A. PASARIBU es.: Tahan ga Apung 

5 — Kuntji Tahan Peka aa » 5 
9. A. DASUKI : Pokok? Ilmu Bumi Fisika... ,, 4,50 

10. — Pokok? Kosmugrafi . ..... ». 4,50 
TI, “ROCHABELI: (Steriomatra 5 Na nu Oa 
12. M. BALNADI SUTADIPURA: AldjabarI ,, 545 
13. MOH. SADLI/Ir. A, ANTONO: Soal? Aldj. ,, 1,50 
14, ANWAR SANUSI: 

— Sedjarah Indonesia jilid IL” ,, 7,50 
— Sedjarah Umum 9 I hu bag 
— Sedjarah Umum H JT nadi 
— Sedjarah Umum $$ BN ena 

' 15. M. BALNADI SUTADIPURA: “Batu Lontj. ,, 12— 
INI ANGGUR BBIK SEKALI UNTUK MENTIEGAH BANAJA — Kuntji. Batu Lontjatan 93, — 
KANFUNGAN GUGUR. SUNGGUH ANGGUR PAO THAY TNI 16. A. RIVAI S. B.: HAK BUDGET Dewan 
MERUPAKAN SATU PENOLONG YANG TERUTAMA YALAH- Ba aa Na nan Tea s5 
UNTUK MENGUATKAN TEMPAT PKANAKAN PAN BUAH - 17. WASIR SASTROWIDAGDO: H.P.P. 46/51” 
PINGGANG, MELINPUNGI OROK PIPALAM PERUT, MINUM (Himp. Peraturan? Pensiun,” tundjangan, 
ANGGUR (NT BU DAN EMAK TETAP SEHAT, (an “TAN en en an aa PERDA Kp aa alan 

1 18. SUNDORO: Sedjarah Indonesia" “0... 3,90 

SEN Pesanan tambah ongkos kirim 1074 sedikitnja Rp. 1. Pusat penyu PANGAN YOK PANG an 
atas ke- KAPASAN 216-218-220 S'BAIA.BISA DAPAT BELI DISEGALATOKOE PAN RUMAN OBAT | TOKO BUKU K R “ 

Agen SOLO: Toko SENG MO, Toko HAY TJIANG, Toko NAM, ra Ran nu 2 

Toko PODJOK, Toko FOE, Toko Obat ENG TAY Tugu 42 — Telp. 901 
401-8. HO,, ENG THIAM HO dan DJIN SENG HO. —- Jogjakarta —— 
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tanda dari 1-2 kilo dan botol. 
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