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jang bersalah. telah" NB 

| Nampaknja polisi tidak | .se- 
“.. sedikitpun dalam tinda- 

N. ja, importir? | 
seperti Ata E 'co, Borsu- 

my, Jacobson van den Berg dan 
apa orang importir Tiong- 

hea ternjata tidak luput dari 
tangan polisi ! r, $ 

  

| Bersama-sama dengan para. | 
ut amat gembira | pembatja 

. menden gar ketegasan polisi ber- 
tindak atu, “Sebab dengan demi- 
kian, pura pelanggar peraturan , 

merenunykan 

3 kedjahatan perbuatannja jang 
— dapat. ber an terganggu- | 

nja roda "ekonomi dinegeri kita.. 
Zonder tindakan2 jang tegas, 
pasti mereka akan terus-mene- 
rus membuta-tuli dan mengang- 

. Yap sepi larangan terhadap per- | 3 1m 
.-buatan mereka itu, sehingga pe- |" 
raturan jang sudah Giundang- | 
Ta Ta ada artinja sama sej 

aya x 

Tindakan “not: di Djakarta | 
ini pasti akan disusul oleh tin- : 
dakcang yang, 4 Dan pala n 

daknja tidak sadja bekerdja da 
lam koordinasi jang rapi,  me- 
Ltinkan kerdja-samanja itu hen- 
daknja dilangsungkan su 
tempo jang sama pula. . 

Kita kemukakan ini, " sebab 
ada kita dengar, bahwa disuatu. 
kota pihak “polisi dan kedjaksa- 
an.telah melakukan pen jelidikan 
dan penahanan, tetapi pihak pe- 

. ngadian m dapat mengu- 
rus perkaranja, indah karena pi- | 
hak pengadilan belum aan aa 
Instruksi dari Djakarta ! E 

Dalam hal jang demi 4 SU- 

sah pajah polisi dan kea: jaksaan 
lalu seakan-akan terbuang? sa- 
aja, padahal tenaga dan per pan , 
kedua TEA itu amat | 
harga, : 

3 ai 5 

Tiadanja - kerdjasama jang 
gecoordincerd dengan. tempo jg 
lantjar pula, menjebabkan  ke- 
pertjajaan orang terhadap “pe- 
raturan2 Pemerintah pun djadi 
tipis, | tidak bole dikata- 
kan ac. ma, aa meng sama- 
sekali. " 

  

. Dimana Posko” telah Ime 
njinggung2 hal Krisis - Gezag, 
patutlah kita mengharapkan, 

knja ketegasan bertindak 
“Hong ve dengan “kes     

  

g jang dihormati, ialah Ce. 
ag jang membuat diri- 

   

    

"3 dihormati, Seb nja, sesu- 
oleh kali sc- 

5 k-teriak minta di- 

hana djadi te aa 2 ta n 1 tertaw orang e- 
laka, apabila tidak disertai oleh 

  

x . aa 

Ddjib jan 

Ikan 
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Sebab menurut Mukarto, ban- 
tuan jang diberikan Sovjet Unie' 
itu, adalah selalu disertai sjarat? 

| jang mengikat bagi negara jang 
menerimanja.. 

Bantuan? itu oleh Sovjet Rusia 
| hanja diberikan kepada negara 
| Komunis dan negara? jang ter-' 
| masuk lingkungan pengaruhja. 

t Indonesia supaja ikut 
rentjana Colombo. 

Dalam “interview . istimewa 
jang diberikan kepada wartawan 
UP di Djakarta, Menteri L. N. 
Mukarto menjatakan, bahwa ia 

| telah mengusulkan kepada ka- 
| binet supaja Indonesia ikut ser- 
| ta dalam rentjana Colombo. 

Menteri L. N, Mukarto menja- 
takan, bahwa hingga sekarang 

! Indonesia tidak berusaha untuk 

mendapatkan bantuan . dalam 
lingkungan rentjana Colombo, 
tapi kepada kabinet baru-baru 
ini ia mengadjukan-usul supaja 
  

  

   

       

    

   

  

   

  

   

  

  

  

  
Korban Jlain- 

nja ialah S orang telah me- 
Kr nemui adjalnja, 2 orang anggau- 

Ita tentera luka2 serta sebuah 
"rumah habis. terbakar. Projec- 

tiel2 dan Smoke- kb ag ka- 
rena panasnja . hawa, dalam 
tempat simpanan/pengumpulan 
“bahan2 peledak jang ada dihukit 
sekitar Krapjak dan Kaliban- 

teng kulon, meledak dengan he- 
| bat, itulah kesemuanja jg telah 

menjebabkan mereka Mean 
korban seperti diatas. 

4 

Agustus : 1952 pukul 10.30 dimana 
'hampir - 1500 penduduk pada 
waktu itu terpaksa mengungsi 
ke- Karangbalong, Pindrikan, 
Purwogondo dll. “tempat lagi. 
Rasa: takut dan terantjam ba- 

|tjara mendadak. 
mereka meninggalkan rumah 
ba Pihak jang berwa- 

terdiri atas aparaat2 
(negara: -P:M.3 : Polisi, K.M.K.B.: 
Pamong adja dan OP.R. 
(Rakjat) giat berusaha memberi 
perto longan perlindungan terha- 

    

  

   
    

berusaha untuk menghindarkan 
| Rea selandjutnja. 

' Seperti. diketahui sedjak . .me- 
ledaknja tempat penimbunan 
ngesiu pada hari Selasa tanggal 
19 Agustus pukul 3.30 jang baru 
lalu itu, maka 5 hari kemudian 
oleh jang berwadjib terus diada- 

adanja peledakan2 lagi, jaitu 
dengan djalan ' mengumpulkan 
petjahan2 projectiel2 jarrg masih 

banjak tersebar disawah2, diha- 
Jaman rumah dan diladang2 se- 
kitar tempat tersebut untuk ke- 
mudian ,,dihabiskan dengan dja- 

di- 'berada dalam djangka 100 M. 

  

   
   

    

     

  

  

“Ant, . 

aa diharuskan mengungsi, 

||dari Kalibanteng Selatan 

“| dang “baru pada 

TLOpha ah Roti dam kesatu 
mena di Tn Utara, — 

  

djalan besar Pekalongan - Sema- | 
rang. Tapi ternjata banjak se- 

“kali penduduk dari Krapjak, Ka- 
Iibanteng kulon, dan sebagian 

jang 
karena takut timbulnja peledak- 
an2 lagi sama mengungsi ke- 
kampung2 jang Ik. 1 Km. dja- 
raknja dari tempat penimbunan 
tersebut. Lg 

' Kehidupan mereka sehari2 di- 
djamin oleh  Djawatan Sosial 

, Semarang, jaitu berupa pengiri- 
-| man makanan pada tiap siang- 

sore. Keadaan demikian berlaku 
sampai dengan tanggal 26 : se- 

“tanggal 27 
Lau Sosial memberhentikan 

aje “kemarin terdjadi lagi leda- 
“kan walaupun tak sehebat jang 

ke P bertatita. dahulu itu, tapi bagi 
“penduduk sekitarnja, keadaan 

» Ptersebut tjukup menakutkan: 
iwaktu beberapa pekerdja    

5 2 bekerdja, 5 diantara me- 
eka mengadakan penumpukan | 

| atas Projectiel2 jang sudah dis   sa angukan ed sudah bergiu- 

  

n . 
“Peristiwa itu terdjadi tgl. 28. 

haja meledaknja projectiel2 se- 
menjebabkan | 

dap para pengungsi dan terus. 

usaha untuk mentjegah | 

, |Ian vernielings”. Sementara usa- 
“Iha ini didjalankan penduduk jg 

ketjuali 

"2g '5 orang Tawa, 
“dan rumah terbakar. 
penduduk menjingkir. 

tawan K.R. sendiri). 

agenda 3 
“| Beratus-ratus" penduduk te- | 

lah mengungsi: 

da 

ja. Tapi dengan tiba2 sa- | 

Sa 

   ah 4 tumpukan dan seorang 
lagi sedang mengangkuti pro- 
jectiel2, mendadak dengan tiba2 
sadja, mungkin karena pergese- 
ran dan panasnja tempat2 tum- 
pukan projectiel2 itu (broeien), 

maka pada djam 10.30 kemarin 
siang, meledaklah 1 diantara 
tumpukan tersebut. Dalam perle- 
dakan ini sekaligus 
korbannja jalah kelima pekerdja 
tadi, jaitu pemuda2 " Iskandar 
(O.P.R.), Sukirman II, Bunja- 

in (semua Kalibanteng dan 
Krapjjak) : Slamet dan Kasma- 
ni (Djrakah) sedang Karim 
belum diketemukan seorang 
lagi, Muhadi dan Kastubi, jang 
sedang mengambili projectiel2 
tadi. dapat menjelamatkan diri 
dan sampai waktu berita ini di- 
tulis keadaannja masih seperti 

Orang paniek”. 

dan seorang sersan dari Bag. 
“Genie menderita luka2 agak 
berat. Peledakan ini berulang 

| lagi pada djam 13,15 kemarin, 
dimana seorang perwira dari Es 
nie tersebut dapat melihat: me- 
ngasapnja projectiel2 tadi Taha 
menurut pendapatnja jalah Smo- 
ke - Powder atau '- “rookkruit, 

| (pelumu berasap). - 

“Maka segera diadakan 'peno- 

(ena oleh aparaat2 negara, 
ternjata jang dapat diketemu- 
Ikan hanja  gumpalan2 daging 
manusia, bagian2 pupu, bela- 
kangnja, tangan kanan semua 
dalam keadaan gosong dan dike- 
temukan didjalanan  menudju 
bukit tempat penimbunan tadi, 
hingga sukar diketahui siapakah 
|korban2 tersebut, jang sebe- 
narnja 

Pada Iskandar (OPR) jang 
pertama2 kena ledakan bersama. 

mukan tanda anggauta, ERA, 
dan ban-OPR-nja. 5 

Sedjak peledakan itu Yatllatas 
ditutup, pendjagaan . diadakan 
“disekitar “pertiga Kalibanteng. 
Karena kedjadian diatas maka 
segera diputuskan oleh" jang 
berwadjib membumi hanguskan 
sisa2 tumpukan projectiel jang 
belum meledak pada djam 15.00: 
hal ini diundur sampai djam 
17.00 tapi baru pukul 18.00 ter- 
dengar lagi ledakan jaitu akibat 
vernielings jang diadakan. oleh 

melingkari tumpukan projectiel2 
tersebut dengan 3 bom . jang 
agak besar, dan mengambil tem- 
pat disebelah Selatan dekat sa- 
wah hingga larinja peluru2 ter- 
sebar kedjurusan selatan (desa 
-Bar eng). $ 2 

“Djawatan Sosial - 

telah membagi?2kan makanan 
pada rakjat pengungsi, dimana 
Pak Tjamat dari Semarang Ku- 
lon dengan Bu Tjamat dan lurah 
.giat membantu, Sangat disesal- 
|kam bahwa, selain Djawatan So- 

lain?nja, jang muntjul   Maa, materigel. 

  

mendjadi 

Djuga seorang Korporal luka2, t 

kawan2nja, telah dapat dikete- 

jang berwadjib sendiri, dengan | 

Semarang : 

sial ini bak ada Badan2 Sosial | 
djustru | 

Rakjat waktu itu INN ADA L 

| Maga L. N. MUKARTO ATAS PERTANJAAN? PERS MEMBERIKAN 
$ PENDJELASAN TENTANG SIKAP INDONESIA TERHADAP BANTUAN? 

. DARI LUAR NEGERI. OLEH MUKARTO DITERANGKAN BAHWA INDONE- 
- SIA DENGAN GIRANG AKAN MENERIMA TIAP?2? BANTUAN DARI LUAR | 

| NEGERI JANG TIDAK MENGANDUNG SESUATU IKATAN APAPUN. HAL 
: AINI MENURUT MUKARTO TIDAKLAH BERARTI INDONESIA AKAN DE- 

| .NGAN. BEGITU NA BERSEDIA MENERIMA NERA DARI TAN 

EN AR Indonesia ikut . “dalam 
rentjana Colombo itu. 
Menteri mendjelaskan, bahwa 

Indonesia telah menerima ban- 
tuan beasiswa darj India, Pa- 
kistan, Australia dalam ling- 
kungan rentjana Colombo: dan 
tindakan tersebut telah dna 
kan walaupun Indonesia tidak | 
djadi anggauta rentjana Co- | 

lombo. 
sPada ' dasarnja, Indonesia 

ingin bersahabatan dengan ne- 

djuga dengan negeri - negeri 

lainnja semua jang menghor- 
mati kedaulatan Indonesia”, de- 
“nikian Mukarto. — Ant. 

KEDUDUKAN RUPIAH 
ETAP 

Dim Nieurwsgier tgl. 9 Agus: 
tus "52, ruangan ,,Leaatste Nie- 

'uws”, terdapat berita sebagai: 
berikut: 

  

ran desas-desus bahwa uang! 
“rupiah tidak lama lagi akan di 

robah mendjadi 60X uang ru- 
piah baru dan 4076 obligasi. 
Mengenai “pertanjaan 
akan diadakan peraturan? lain 
mengenai soil monetair, beliau 
tidak mau mendjawab”. 

sk 

Berita demikian ini ternjata | 

  
2 | telah menimbulkan keraguan di- 
kalan gan umum. 

Oleh Sdr. Menteri Penerangan 

telah ditegaskan pula, bahwa ak 
sas - desus tentang adanja dev 
luasi jang akan didjalankan ol 
Pemerintah tersebut, adalah 
provokatief. 

MN GENAI tindakan jang 

Reiss & Co jang kedapatan me- 
nimbun 42 buah fototoestel.merk 
sLeica”, N.V. Borsumij jang me- 

nimbun 1674 dan 174 peti Haver- 
-mout, masing2 peti ea 36 dan 
38 blik Havermout, portir 

' besar dari “pekleedingd oftenv 
'di Djakarta Kota, darimana oleh 
polisi” dibeslah puluhan rol ba- 

ihan2 kain sutera, dan hari ini 
menurut rentjana akan dibeslah 
pula sedjumlah besar kertas dan 
rol film serta ditahan direktur 
dan importir besar Jacobson v/d 

Bergh di Djakarta Kota. 

tegas jang didjalankan pihak 
kepolisian dewasa ini, maka se- 
tiap hari kantor besar “polisi 

A3 sesudah 
$3 mentara baru 

'geri-negeri Commonwealth dan 

Li SV 
Li 

  

   

  

Menteri Keuangan Dr. See: : 
mitro telah menjangkal kebena-f 

apakah | 

Para importir #errebut Pa 

“Berhubung dengan tindakan2. 

TS 
“PERATURAN 1 BARU ID- 
LN DEVISEN BAGI 
2g Po ur 3 

“Untuk keperluan idzin Je evisen 
i import mulai kemarin te 

h berlaku. peraturan2 baru 

keta importeur jang hendak me- 
masukkan barang harus meng 

| kan permintaan kepada kun: 
: Pusat Urusan Import 

menerima “idzin se 
mendapat idzin 

:yisen jang diperlukar. 
L-Idzm baru'ini baru ganat di 

can sesudah importeur ' nre- 
ngsukkan kepada bank uang 
ana Jang telah ditetapkan. Ke 

a importeur2 Indonesia. kin 

“dipertimbangkan untuk diada- 
(kan peraturan? istimewa, (RD). 

"3 BEKAS TAWANAN 
| 5.O.B: DI KLATEN 
aa tanggal, 27 -8 - 1952 

    

   

    

   

    

  

    

  

  
  

orang bekas tawanan S.O.B, da- 
"ri Solo, jang berasal dari daer an 

Klaten. Setelah bapak bupati | 

“Klaten memberikan 
“pesan kepada 
oleh jang berwadjib mereka di- | 
kap hidangan sekedarnja, dan | 
selandjutnja dengan kendaraan | 
triik mereka diantarkan ke Ka- | 

wedanannja masing2. — (Kor). 

1 

" 

dan 

   

    

:Oktober jang akan datang. 

Sekretariat kabinet  mengu- 
mMumkan ketentuan ini segera 

setelah kabinet menjetudjui ke- 
putusan perdana menteri Yoshi- 

da mengenai soal pembubaran 
madjelis rendah ini, jang mulai 
berlaku pada hari Kemis jl. 
djuga. 

Kalangan jang “ mengetahui 
menjatakan, bahwa Yoshida pa-   

beberapa (rintah Yoshida itu baru 

mereka, segera | dikeluarkan pada Kemis sore jl. 

| da hari Senen jl. telah mempero- 
, tiba | (leh persetudjuan kaisar Hirohito 

tar stasiun Klaten sedjumlah 435 | dalam hal ini. A.F.P. dalam pada 
itu mengabarkan, bahwa dekrit 
radja jang akan. menjetudjui' 
dengan resmi keputusan peme- 

akan 

|Keputusan pemerintah dalam 

pada itu telah diberitahukan dgn 
resmi kepada ketua madjelis 
rendah, sehingga dalam pembe- 

|ritaannja mengenai soal ini 
  

Be 

.38enempatikon pos?nja didaerah 

    
   
   

     
    

    

    

K Kata djurubitjaya ter sebut, 
5 1- pernah tapal batas dilin- 
i oleh pasukan2 kepolisian 

awak dan patroli? dari polisi 
ysebut telah mendapatkan pe- 

Jih jang sangat tegas supaja 
eka tidak mendekati tapal 

sampai djarak setengah 

-   
   

  

! 

jurubitjara, tersebut mem- 
ibantah pula kebenaran berita2 

Diakart . Mengatakan, 5 

bahwa hukuman bagi orang2 jg 
masuk dengan setjara. - gelap 
kedaerah Serawak adalah huku- 
man mati. 
hukuman maksimum bag'orang2 

jang masuk setjara gelap ke- 

daerah Serawak adalah tiga ta- 
hun hukuman pendjara dan/atau 

  

Tindakasi klan bari kepolisian : 

— Inportir2 Borsumij, Jacobson, 
Reiss & co ditahan 

Antjaman pembeslahan barzng2 jang 
ditimbun bukan gertakan semata-mata . 

didjalankan polisi berupa pem- 

beslahan barang? jang ditimbun lebih djauh dari pihak 

polisi didapat keterangan, bahwa importir? jang dipersalahkan 

menimbun barang2nja itu, kini sudah ditahan polisi, sedangkan 

| barang2nja pun sudah dibeslah. 

Djakarta Raya hahagian Reserse 
Kriminil, dibandjiri oleh orang2, 

jang menurut keterangan, ter- 

diri dari para pembela jang akan 
mengurus soal penahanan direk- 

tur2 dan importir2 tsb. diatas. 
Dalam pada itu pihak kepoli- 

sian dengan tegas menjataKar, 
bahwa tindakan jang didjalan- 
kannja dewasa ini, adalah se- 
suai dengan antjaman? dan peri. 
ngatan? jang telah dikeluarkan 
terlebih dahulu oleh Djaksa 
Agung, dan antjaman pembesla- 

han itu, sama sekali bukan hanja 
dimaksud sekedar untuk meng- 
gertak dan me€nakut?2kan sadja, 
tapi dipraktekkan sebagaimana 
terbukti sekarang, dengan tidak 
memandang bulu dan kedudu- 
kan, demikian pihak polisi.-Ant.   

  

  

    
  

$ Rat 

    
  

Lembaga Kebudajaan Ingon: 
»Kon. Batavisasoh Gengatscn, E 
yan Kinstenan Watensehinoan 

im evimndiaingh Mkbabbiankoa maan AI 

  

Pemerintah Serawak mem: 
| bantah berita Djakarta 

ENURUT berita Reuter dari Kuching (Serawak), 
bitjara pemerintah Serawak (Kalimantan Utara djadjahan 

. Inggeris) tanggal 28/38 membantah tuduhan? jang menjatakan, 
|| bahwa pasukan? kepolisian Serawak telah melewati tapal batas 

'Serawak dan masuk kedaerah Kalimantan jang ada dibawah 
| kekuasaan pemerintah Indonesia. Jang dimaksudkan oleh djuru- 
'bitjara tersebut dengan tuduhan? tadi 

“ Djakarta jang menjatakan, bahwa pasukan polisi Serawak telah | 

  
Dinjatakan, bahwa :. 

  

“oteh ,/terroris2”. 

| mereka 

djuru- 

adalah berita2 dari | 

Indonesia. & xi 

denda 5000 dollar. Hukuman tsb. 
ditetapkan dibawah peraturan 
keadaan darurat didaerah tsb. 

Dewan. Negeri Serawak ke- 

memanaskan 2 ana 

“ Madioli sendal Djepang bubar 
Tg. 1 Oct. jad. pemilihan2 umum 

EMERINTAH liberal Djepang dibawah pimpinan perdana 
menteri Shigeru Yoshida pada hari Kemis jang lalu telah 

membuabarkan madjelis rendah dan menetapkan tangga! diada- 
kannja pemilihan? umum jang akan datang pada tanggal 1 

Sebulan . . 
Etj€eran .. 

ki    4 

LANGGANAN: 

Dalam dan Luar Ketua. 

  

Rp» Li.—a 

0.60 
.awori 

....... in 

“   

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

  

TAHUN 
Br San aa Sa ap ag Kena De ana nana NNaa 

AFP “mempergunakan istilah 

tindakan jang dipaksakan tiada 
dengan proklamasi radja, jang 

jakan merupakan soal baru da- 
lam prosedur parlementer Dje- 
pang”, 

Kabar lebih landjut Jabatan. 
kan, bahwa Yoshida memberi- 

tahukan keputusannjn untuk 
membubarkan . madjelis rendah 

ini kepada pemimpin2 Partai Li- 

beral dan pembesar? pemerintar 
separtai dalam suatu rapat da- 

rurat jang diadakan pada Kemis 
pagi jl dan “kemudian minta 
persetudjuan para anggota ka- 
binetnja dalam sidang darurat 
jang diadakan kemudian. 

Oleh karena djatuh/berdirinja 
pemerintah Djepang itu tergan- 
tung dari sokongan madjelis 
rendah, maka keputusan Yoshi- 
da,ini dengan sendirinja berarti, 
bahwa pemerintahnja harus me- 
ngundurkan diri. Dalam pada 

itu belum diketahui dengan pas- 

ti, apakah Yoshida akan berusa- 
ha mendjadi perdana menteri 
lagi ataukah akan menjerahkan | 
pimpinan pemerintahan kepada 
Ichiro Hatoyama, jaitu perdana | 
menteri Djepang jang diganti | 
oleh Yoshida sewaktu ia ,,diber- | 
sihkan” oleh djenderal Mac | 
Arthur dalam tahun 1946. | 

Keputusan pemerintah Yoshi- | 

| 
l 

  
da ini berarti, bahwa Yosnida 

harus menjelenggarakan suatu 

pemilihan nasional dalam waktu 
40.hari sesudah madjelis rendah 

dibubarkan. Dan. dari sekarang 

sudah dapat diramalkan, bahwa 

pemilihan jang akan datang itu 
akan merupakan perdjuangan jg 
hebat sekali kalau mengingat,   marin dengan suara bulat teiah 

menjetudjwi peraturan2 keadaan 
Garurat jang ditetapkan oleh 
pemerintah Serawak pada tg. 9 

Agustus jang lalu. Peraturan? 
tersebut diadakan sesudah bebe- 

rapa hari sebelumnja terdjadi 
kerusuhan? “jang ditimbulkan 

t ant 

  

PRES. SUKARNO : 

Irian Barat ditangan 
Indonesia 
Tidak - merupakan 
antjaman bagi Aus- 

tralia, 
Dalam intervieuw istime- 

wa jang diadakan antara 
Koresponden United Pres di 
Djakarta dengan pres Su- 
karno, pres telah mengula- 

ngi lagi claim? . Indonesia, 
supaja Irian Barat dikem- 
balikan kepada Indonesia. 

Dalam pada itu pres Su- 
karno dengan tegas me- 

njangkal, bahwa tuntutan 
itu mengandung 'antjaman 
bagi Irian Timur jang di- 
kuasaj oleh Australia. Me- 
ngenai iberita?- dalam pers 
Australia acthir? imi jang 
mengatakan, bahwa Indone- 

sia dapat merupakan antja- 
man bagi daerah Australia, 
Pres menegaskan, bahwa 
Indonesia sedikitpun tidak 
mempunjai aspirasi? terha- 
dap Irian Timur, Bagi dae- 
rah itu tidak ada antjaman 
sedikitpun djuga, dan tidak 
akan menghadapi bahaja 
apabila Irian Barat dikua- 
sai oleh Indonesia. 

"es Sukarno mengachiri 
. intervieuwnja dengan  me- 
njatakan harapannja supaja 
selekas mungkin tiba waktu 
nja bahwa antara, dunia Ba- 
rat dan Timur akan tertja- 

pai pengertian jang lebih 

bahwa pemimpin2 politik: dan 

pemimpin2 militer jang baru sa- 
dja ditjoret dari ,/daftar hitam” 
tentu akan saling mengadu pe- 

ngaruh. — UP. $ 

Untuk. menangkan 
opposisi, 

JLebih landjutmengehai-pem-.| 
bubaran madjelis rendah ' Dje- 

pang AFP mengabarkan, banwa 

ketua partai. Liberal Djepang, 
tanggal 16 Pebruari 1949. Da- 

lam madjelis rendah partai. ini 

Yoshida, 'berkuasa “ semendjak 

mempunjai Suara terbanjak, jak-   
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P..M, SHIGERU YOSHIDA. 
PAN tetap akan berkuasa. 

ni 285 dari 466 suara. 
Kaum opposisi dalam madjel 

tersebut terdiri dari 67 progr 

sif,.30 sosialis kanan, 16 s 

kiri, 22: komunis dan s 

adalah wakil2 partai2 ketjil. 
Keputusan - Yoshida . untuk 

membubarkan madje:is rendah, 

menurut pendapat ka'angan 
Utik di Tokio, bermaksud 

gontjangkan kaum opposi 
kaum liberal  jafig menentang 
Yosnida, 

is    

      

po- 
Tt    

     

Kaum liberal ini bertiri pinas 

lakang Ichiro Hatoyama jang 

dalam tahun 1946 telah me 
rahkan pimpinan partai Libei 
kepada Yoshida. Hatoyama 

bermaksud memimpin lagi partai 
Liberal. 

    

   

Yoshida akan tetap 

berkuasa? 

Kalangan politik tadi selan- 
1 Ajutnja berpendapat, bahwa 

|telah pemilihan, partai L 

akan tetap berkuasa, gekalipun 

mungkin dengan kelebihan suara 
tidak sebanjak seperti sekarang: 
Menurut kalangan itu, bekas 

menteri luar negeri Shigemitsu, 

pemimpin partai progressif jang 
anti Komunis, akan merupakan 
lawan jang penting bagi partai 
Liberal dalam pemilihan tang- 
gal1 Oktober jang akan datang. 
Kabarnja . Shigemitsu disokong 

oleh orang2 Amerika, 

Se-w     

  
   

Tetapi para penindjau semua- 

nja berpendapat, bahwa . kaum 
progressif tidak. akan mempero- 

leh tjukup suara dalam pemilih- 

an sehingga merupakan 'antja- 

man bagi partainja Yoshida. — 
Ant. - AFP. : 

  

rasi pada 
ADIO MOSKOW pada hari 

nja jang dapat ditangkap di 

ngan P.M. en Luar Tse 
LN San Fu 

Dilapangan Baek mereka di 
sambut oleh wakil Menteri LN 

Sovjet a.l. Mikcyan, menteri 

LN Andrey. Vishinsky, Menteri 

Perdamaian Kumykin dan duta 
besar Sovjet di Mongolia beserta 
P.M. merangkap menteri LN 
RRT Chou En Lai dan anggauta 

missi RRT di Moskow dan djuga 
diplomatik2 negeriZ Biok Sovyjet 
lainnja, 

P.M, Tse Ben Bail dalam pi- 
datonja dilapangan terbang me- 
njatakan terima, kasih pemerin- 
tahnja terhadap seluruh rakjat 
Sovjet Unie sebagian terbesar 

dari rakjat Mongolia ialah djen- 
deralisasimo Stalin bergenaan 
dengan perhatian serta bantuan 
nja jang terus menerima. 

Dinjatakannja, persahabatan 

jang tak dapat dihantjurkan an- 
tara rakjat Sovjet “dan rakjat     baik. — RuD. 

    Mongolia serta. bantuan besar 
  

25 Djuta do 
Exim 

Pembesar2 Amerika dan In- 
donesia sekarang sedang berun- 
ding tentang pengeluaran uang 
jang belum dibajarkan itu, dan 

mungkin tidak akan 
berselisih pendapat. Pihak In- 
donesia telah mengusulkan ke- 
pada Bank itu, bahwa sebagian 
dari uang itu akan dibelandja- 
kan untuk pembuat djalan dan 
mendirikan satu paberik semen 
di Gresik, dekat Surabaja. Te- 
tapi Bank harus menjatakan 
setudju. dulu dengan tiap pro- 
jek itu sebelum dia mengeluar- 
kan uangnja untuk menutup 
biajanja. 

Sumber jang mengetahui, per- 
tjaja, bahwa besar harapan, 

(Bank akan  menjetudjui dua 
projek ini. “Indonesia, sangat   LN ENaNa MEMANNULA sana mn ab nsp 
memerlukan lebih 'banjak dja- 

menanam 

Projek pembikinan paberik kan, 
tak disetudjui 

EMBESAR?2 Export-Import Bank di 
rangkan, bahwa masih akan diserahkan kepada Indonesia 

25 djuta dari 100 ajuta dollar, 
dua setengah tahun jang lalu: 4 
jarkan sebelum tahun ini  berachir. 

Ilar lagi dari 
Bank 

“Washington mene- 

jang dipergunakan Indonesia 

ungkin MA dna itu akan diba- 

Dam agam manga 

djalan dan semen untuk pem- 
bikinan djalan dan 'bangunan2 
lainnja. 

Sebagian dari pindjaman itu 
oleh Exim Bank sudah diuntuk- 
kan membeli pesawat terbang | | 
Convair. Pembesar2 Bank itu, 
mengatakan, bahwa rantjangan 
baru mengenai pembelian pesa- 
wat terbang, belum diterimanja, 
dan karena tidak dapat: meni- 
berikan komentarnja. 
Sampai kini hanja satu dari 

banjak projek Indonesia" jang 
ditolak oleh Exim Bank, jaitu 
pembikinan paberik: kapal. Me- 
nurut pembesar2 itu, pembikin- 
an kapal diatas dasar ekonomi 
jang sehat, menghendaki indus- 
trialisasi umum jang telah ting- 
gi, jang kini belum dipunjai 

  

  
  

| tjapai Sovjet Unie 

  oleh Indonesia. — Ant, 

Komunis Sovjet beri inspi- 
Mongolia 

“Dalam usaha ekonomi dan kebudajaan 
Kemis jang lalu dalam sjaran- 
Paris mengumumkan, kedata- 

Ben Ball dan waku Menteri 

dari Sgyjet Uniertelah dan akan 
terus Merupakan sumber inspi- 
rasi dan kembali bagi rakjat 

Mongolia dan dasar bagi hasil2 
jang telah ditjapai dewasa ini 

dan dihari kemudian. Dan. per- 

sahabatan serta  persauda 

jang sedjati diantara kedus 
bangsa tersebut masih terus 

akan dipererat. Hasil2 jang Gi- 
dalam bentuk 

komunisme dan rentjana lima 

tahunnja telah memberikan in- 
spirasi rakjat Mongoka dalam 
usaha2 damainja untuk  mem- 

perkokoh ekonomi dan kebuda- 

    

. jaan Mongolia. 
Sebagai diketahui Republik 

Rakjat Mongolia telah menanda 

tangani persahabatan dan saling 

bantu - membantu dengan Sovjet 

Unie 27 Pebruari 46 jang lalu. 
Kemudian Mongolia akan meren- 

njanakan 5 tahun Sovjet dari 

tahun 1948 sampai 1952. Ditahun 
1945 pemerintah Nasional Tiong 

kok bersedia mengakui kemer- 

dekaan Republik Rakjat Mongo- 

lia, asal plebisit jang akan di- 

adakan manti  menjetudjui Ke- 

merdekaan tersebut. 
Plebisit kemudian diadakan 30 

Oktober. 1945 dan Kemerdekaan 
Mongolia  disetudjui hampir 
dengan suara bulat. Perdjandji- 

an diadakan antara RRT - Sovjet 
Juni th 1950 mengenai kenmer- 
dekaan Republik. Rakjat Mo- 
ngolia. — Ant. “AFP. 
  

  

x Waktu rombongan koferen- 
Sisten Djawatan Pertanian Rak- 

jat Propinsi Djawa Tengah. me- 

nndjau Kebun Pembibitan Bu- 
@h-buahan di Soropadan  De- 
manggung, beberapa orang pen 
duduk jang berdiri Miluar mena- 
njaktm kepada seorang warta 
wan jang ikut serta, dalam. po- 

nimdjauan. tersebut : Mas, pun- 
di Ratumipun! Kula kepengin 

sumerep”, (Mas, Mang Radja- 

nja! Saja ingin tah), Ternjata 
jang Fimaksudkan AGAh 
Presiden kita jang menurut rena 
tjana akan ae dac 
rah. Kedit.. 

@- 

 



   

    

    
   

  

   
     

   

   

   

      
    

  

   

     

    
     

    

    

    

   

  

      

  

   

    
    
   

  

   
    
        

     
    

    
     
   
   

  

   

sebagai 

la e Y ai Ti da alat2. 
am th. 1953 diharapkan 

jakan diterima 45 buah kapal 
in Pn Pe 

Ma 

Tn tan Sak modal an 
Tenan dan dapat dipandang 
2 mentjukupi kebutuhan 

  

$ 1. Patah diudara : 
Tentang lapangan terbang, 

memperbaiki beberapa lapangan 
diluar pulau Djawa, dan dimana 

2 | perlu membuat lapangan2 sede- 
   

  

   

  

     
   — Smempunjai hak 

“belum achir Pa waktunja. 
Pada achir tahun 1981 telah |" 

dilantik satu aa 

| gas” jang (karena aspek2 juri- 
dis dan Pesanan: dan aa” 
engenai k 

dipetjahkan terlebih dulu) akan | 
meminta waktu lama apa | 

selesai ye. Dae” 

“hemitahaka. didarat, dilaut | 
atu diudara adalah at mut 

Jantjarkan perkembangan pere- | 
konomian rakjat, pula untuk | 
melaksanakan lantjarnji a Aa 

.rintahan dalam negara kita jang 
Juas serta merupakan kepulauan 
besar dan ketjil ini. Dalam me- 

: Jaksanakan politik perhubungan, 
-Pemerintah senantiasa. 1o- 
man pada pasal 38 ajat : 2 Un- 

“ dang2 Dasar Sementara, « px 
| pengertian bahwa soal per! 

ngan jang mutlak pentingnja 
| bagi negara harus dimiliki oleh | 
' Pemerintah, sedang perhubung- 
can lain-lainnja dapat diserahkan 

'penjelenggaraannja kepada usa: 
ha RARE nasional, dibawah | 

    

sektor Haa aa perhuhungan 
i . Giwaktu-waktu jang belakangan 
ini telah terdapat kemadjuan js 

dari keadaan? dan "masalah jang 
| berikut: 2 

IS Perhubungan alakjat: 5 
Aa Perhubungan Iengan kereta 

 @pL 
4 erirubingan, ini diseleng 

   

    

perusahaan. pakBkolin tuba: 
“ha untuk pemindahan hak 

dari perusahaan Peraga" 
Pemerintah kepada 

djakan sedjak tahun 1950 
dan pada saat ini telah 
mentjapai suatu tingkat yg 

—. dapat mendekati waktu pe- 

  

  

manga Disamping 
usaha m nalisir kereta | 
api terse 
menjempur 
ngdn jang dimaksudkan.ini, 
.Giusahakan dengan tidak 
terputus2. 
Perhubungan dengan kenda | 
daraan bermotor. 

Oleh karena sifatnja per- 
(hubungan ini pada hake- 
katnja adalah .kedaeraha 
(lokal) maka ' Y 

Ta berpendapat bahwa penguk- 
8 saan perhubungan ini harus 

dibatasi dan ditudjukan kc- 
“pada beberapa |trajek sa- 

raja, jang misalnja merupa- | 
kan rangkaian hubungan 

| antara daerah2 jang terpen 
ting. Pada umumnja usaha 

Pemerintah dalam hat per- 
hubungan Kan, ini dita- 
djukan uga rai Aa. 

| kegiatan utk 

   

      

    
     

    
   

  

   

  

   

    

  

   
       

     

Skamomis dapat 
Pe Ia 

  

   aa, 4 

| pesawat2 

jang | Sebagian dari pada plan 3 tahun 

#$ 

1 | sekali pada Tn tahun. 

ter Yg . 

akan perhubu- | 

    

dan mengkoordinir, peran. | bagai 

   
    

# tu 5 imana, peri n Ha 
Up Bean" 2 

Pe | tetah 

"Imikian rupa hingga dapat dida- 
1 |rati oleh pesawat2 Convair, dan 

: membuat lapangan2 terbang | 

lainnja jang dapat dipakai utk 
“de Havilland Heron. 

itu kini sate selesai. 

Djuga pesawat2 
udara guna "perluasan penerba- 
an itu telah diusahakan dgn 

oleh Pemerintah telah direntja- | 
makan suatu plan 3 tahun untuk 

tak Wake 
tenaga pemesanan 8 buah pesawat an : 

1 Iistrik adalah Fvaap dan 14 buah pesawat ae 
Bana. ketingkat Havilland Heron.  - 

Kedjurusan itulah Pendidikan tjalon2 penerbang 
HIndonesia telah mulai dilaksana- 
(kan dengan didirikannja Sekolah. 

Penerbangan. Bangunan? dan 
lapangan terbang untuk keper- 
luan itu kini sedang dibuat. : 

Disamping segala sesuatu jg 
Itersebut diatas, Pemerintah dju- 
ga berusaha untuk memperkuat 

|tjorak kenasionalan dari pada 
Garuda Indonesian Airways, jg 

| sekarang merupakan satu peru- 
sahaan tjampuran, - suatu sifat 
jang sedjak lama telah dirasa 

Lan memuaskan lagi. 

  

Perhubungan ini pnelkktis selu- 
ruhnja adalah perusahaan 'Pe- 

telah mempunjai hubungan dgn | 
| dunia internasional, misalnja te. | 
lah mendjadi anggauta dari Uni- | 
on Postale dan dari Perkumpul- 
an Internasional untuk pembe- 

rian berita djarak djauh. 

Kini Pemerintah sedang mem- 
perbaiki dan memperbaruhi 
alat - alat teleeommunicatie 

jang sudah “tua, agar per-| 
hubungan sematjam ini dapat 
memenuhi kebutuhan2 jang ma-   nja. 

  

dan pada tahun ini (“871 

tah jang bersedjarah jang sang 
matan dunia dan- kesedjahteraa 

Sebagaimana jang telah kita 
ma'lumij bersama, bahwa Tuhan 
Allah s.w.t. memerintahkan ka- 
um Muslimin jang telah mentju. 
kupi akan sjarat2nja untuk mean- 

u- | djalankan ibadah Hadji, sebagai 
|rukun Islam jang kelima, menu- 

iju ketanah sutji di MAKKAH 
V ramah, 'berhimpun pada 

“sebuah tempat dan pada waktu 

jang sama, dengan bentuk dan 

pakaian jang serupa, - melulu 

ma 2 jang pengasih dan 

njajang. 
Et “Ibadah Hadi ini besar sekali 

faedah dan nja, 

   

  

'badah sadja, tetapi tidak ku- 
| Frang pentingnja guna kemasla-, 
'chatan masjarakat Muslimin se- 

luruhnja. Karena disana. bertemu 
“umat Islam dari segala matjam 
bangsa dan bahasanja, berma- 

-tjam2 warna kulitnja dari Timur 
“dan dari Barat. Termasuk dari 

kita bangsa Indonesia menang 

djuralahnja. tidak ketingg 
| wakil Presiden kita Drs, 
Hatta dengan isterin @sn. 
Sehingga ibadah Hadji ini se- 
'akan2 merupakan Muktamar 
'Alamul Islamie atau Internasio- 

|nal Muslim Day jang diadakan 

      

Disamping Pa pula dapat ber- 
tukar fikiran, baik jg mengenai 
potitik, ekonomi, sosial dan kebu- 
dajaan “dsb. ditudjukan kepada 

bdian kepada “Tuhan guna 

“PABRIK aa DAN 
KERAMIK 

Pada Lean at, 1 amber si 
akan datang di Kartodipuran, 
Suraka: 1, akan dibuka sebuah 

abrik gelas dan keramik dari 
. Indonesia Putra jang diusa- 

hakan oleh para bekas pedjo- | 
ang. Modal sebanjak 180 ribu 
rupiah diperoleh dari pem. da- 
lam rangka crediet BRN. Pabrik 
| gelas tersebut akan dikerdjakan 
oleh teraga2 achli dan diharap- 
kan dalam waktu 1. tahun 150 
orang tenaga bekas pedjoang 
sudah — akan dapat mendja- 
di kader untuk mendirikan 

  

    

   

    

  

   

'bagai di Indonesia. Seba- 
gian produksi akan diterima oleh 
inspek. kesehatan 'untuk ke- 

perluan2 Tumah sakit di Djawa 
tengah 'berupa botol2 dan alat2 
peer lainnja. — R.Ska. 

| SALURAN NUSUKAN » 
| DIHIDUPKAN 
Mengingat pentingnja air mis 

  

  

|num bagi penduduk, maka oleh 
jang berwadjib kini “dihidupkan 

ran2 jang lama dan baru diada- 
kan untuk keperluan umum. Se 

    

ja didaerah Modjasongo 
  andjutn 

2 'kinj sedang ditindjau tinggi dan 
rendahnja tanah untuk kemung- 

inan dapat dipasangnja salu- 
ran2 air minum. Dengan perlua- 
san tersebut diharapkan agar 
kesehatan penduduk nanti akan 
Iebih terdjamin, R. Ska. 

Se 
2    

4 - Na DAERAH 

    

  patan 
2 diseluruh kota Surakarta. 
jata tidak Kena PE 

TARI “Raja Adha jang berlangsung tiap? setahun 

dan membesarkan . 

tidak 
|kagja melulu Dik untuk beri- 

keselamatan sesama umat ma-- 
nusia 'baik didunia maupun di- 
achirat. Kemudian sebagai Mus- 
“Em, mempunjai faham jang Tuas 

tidak fanatik. 

   
    

tjaban tjabang - nja dipel- 
Hota 

Jagi saluran2 untuk daerah Nu- 
sukan. Demikian djuga pantju- 

| PENDAPATAN PASAR2 " 

penghatsilan pa- 

| Mari Raja Galian (Hadji) 
Ka ot Giat: : R, 'Djazim Hamidie - 

eni 
MH.) djatuh pada hari Achad tgl. 

HD Dulhidjah, atau tgl. 31 Agustus 1952, merupakan hari Raja 
jang terbesar, karena didalamnja seluruh ummat Islam mem- 

punjai kuadjiban sutji, suatu perintah dari pada Tuhan, perin- 
at penting artinja bagi kesela- 
n umum, : 

Kaum Muslimin mendjalaukan 
ibadah Hadji ini, sekali - kali 
bukan untuk menjembah kepada 
berhala, batu jang ada di Mak- 
kah, jang disebut chadjar aswad 
jang ada di Ka'bah, jang men- 
djadi kiblatnja Muslimin 
dalam menunaikan sembahjang 
5-kali sehari semalam. Sahabat 
"Umar bin Chattab berkata jg 
maksudnja demikian : ,,Aku ta- 
hu bahwa engkau ini hanja batu, 

jang tidak memberikan manfaat 
atau madarat (bahaja), umpa- 
ma aku ta? melihat Nabi men- 
tjiua engkau, aku ta' akan men 
Hiomoa. - 

: Adapun perintah. lainnja, . di- 
dalam Hari Raja Adha ini, agar 
kaum Muslimin jang mampu2 
sudah tjukup sjarat2nja agar 
 mendjalankan @urban, menjem- 
belih binatang ternak, kambing 
dsb. sebagai suatu ibadah dan 
amalan 'sosial jang sungguh be- 
sar sekali faedahnja dibagi2kan 
Gaging tahadi kepada fakir mis- 

an '|kin dan jang membutuhkan. 

“Dan djika Rita bersama suka 
membandingkan dengan asal 
mulanja sedjarah adanja @urban 

an - pengorbanan kita jang ber- 
wudjud lembu atau kambing ini 
belum seberapa. Riwajat ringkas 
nja demikian : 
Pengorbanan ini didjalankan 

mula? oleh Nabi Ibrahim a.s. jg 
biasa disebut bapa dari pada Na- 
bi2. Pada waktu itu beliau dipe- 
rintah oleh Tuhan utk ber Yur- 
“ban, bergurban dengan menjem- 
belih anak kandungnja sendiri 

Isma'il namanja, seorang anak 
1 jang sangat disajanginja. Perin- 

  

pendapatan 
tersebut 

Sebulannja 

pasar — pasar 
nja. 

dari 

90 ribu rupiah. Perlu diketahui, 

telah dimulai 
pasar2. Perbaikan2 tersebut di- 
duga akan selesai dalam wak- 
tu 3 bulan lagi. Berhubung “de- 

djutnja direntjanakan mengada- 
kan sebuah pasar baru di desa 
Modjosongo jaitu Suatu daerah | 
baru dari kota besar Surakar- 
ta. Djuga disebelah timur Ba- 

lai Kambang direntjanakan | 
akan didirikan sebuah pasar, — 
R. Ska, 

URAIAN S. DJOJO- 
— PRAJITNO 

Anggauta parlemen. Beaijodo 
Djojoprajitno jang telah me- 
ngundjungi Komp. ekonomie di 
Moskouw dan mengadakan pe- 

nindjauan ke negara RRT sela- 
ma sebulan atas undangan pada 
-hari Minggu “siang tanggal 31 
Agustus ik 

akan mengadakan uraian dimu- 
|kd.anggauta partai Murba di Su 
rakarta dan umum diam 12. KE 
bertempat digedung bioscoop 
Indra. Dim  tjeramah tsb ia 

akan menindjau dari dekat so- 
al2 ekonomie, perburuhan, sosial 
kebudajaan dll. dinegera2” 'jang 
telah ia kundjungi. — R. Ska. 

'SEMARANG 
PERINGATAN IDUL ADHA DIKEDIAMAN 

' PANGLIMA TT. IV, 
Besuk hari Sabtu malam 

  

1952 oleh Corps Pemelihara 

IV akan diadakan peringatan 
'Idul-Adha, 'bertempat . “dikedi- 
laman Panglima T' RE   

| ini masih ada 2 matjam peratur-    

merintah. Perusahaan tersebut | 

kin hari makin meningkat ada- | 

| M2 untuk perusahaan baru tsb 

ini, maka sungguh2 pengorban- 

  

rata - tara tidak kurang dari || 

bahwa kini oleh jang berwadjib : 
perbaikan2 1os2. 

ngan madjunja djual beli, selan. 

52 jang akan datang 

Minggu tanggal 30/31 Agustus 

Rochani Angkatan Darat Terr. s4 
Lega jang dimulai dari 

  

3 URAN PENSIUN 
& 2 “Satu sama Jain ber- | 

otentangan. 

bina besar S.B. Postel di | 

  

L
a
n
a
 

desak supaja Pemerintah segera | 
menjelesaikan dan mengeluar- | 
kan peraturan pensiun dgn me- 

kan bagi pegawai2 negeri. 
Surat ini dikirimkan setelah ' 

P.B. Postel mempeladjari surat 
edaran kup No: 24/48/34 tanggal | 
25 Juli '52, tentang pemberhenti.. 
an pegawai jang sudah landjut 
usianja dengan berhak pensiun. 
Menurut P.B. Postel, dewasa 

(an pensiun jg satu sama lain ber, 
'lain2an, sedang menurut kete- 
rangan menteri Suroso dlm ra-' 

pat parlemen 18 Juli, Pmerintah 
sudah merantjangkan undang2 
“utk mempersatukan peraturan 
“tsb. P.B. Postel- mengharap 
'supaja hanja ada peraturan pen- 
sian satu aan: — Ant. 2 

PABRIK KARUNG AKAN 
, DIDIRIKAN 

Di Surabaja. 

  

Diperoleh keterangan, bahwa 
dikota Surabaja akan didirikan 
perusahaan pemintalan dan per- 
tenunan jute jang modern dah 
sebuah paberik karung, Indus- | 
tri baru ini hanja akan mem- 
pergunakan bahan2 hasil bumi 

jakni serat dari po- Indonesia, 
hon rosella. 

Perusahaan baru ini akan da- 
pat memberi. pekerdjaan pada 
400 — 500.0rang. Maksudnja / 
ialah membuka perusahaan jg 
bekerdja terus menerus . dalam 
24 djam, jang-dalam satu tahun-. 
nja dapt memproduceer 2.318.009 
karung, hal mana berarti suatu 
penghematan pengeluaran devi- 
sen jang besar bagi R.I. 

. Ditanah perindustrian Ngagel 
dalam kota Surabaja telah di- 
tundjuk tanah seluas kl. 36.000 

dan 
pesan. 

alat-alat mesin telah di- 
— Ant. 
  

tah Tuhan jang' maha berat ini, 

Ketaatannja kepada Tuhan me- 
lebihi dari pada ketjintaannja 
kepada anaknja. Begitu pula Is- 
ma'il sangat setia ter hadap ajah 
nja sekalipun penderitaan jang 

lama ajahnja mendjalankan pe- 

rintah Tuhan. “ 
Setelah peristiwa jang maha | 

him, bahwa peristiwa ini hanja ' 
merupakan suatu udjian, dan se- 

maka ditebuslah gpengorbanan | 
ini dengan seekor kambing jang" 

dian Gdidjadikan oleh Tuhan se- 

bagai Imam, sebagai Rasul, se- 
bagai pemimpin dari pada um- 

matnja. 
Pengorbanan Nabi Ibrahim 

dapat mengangkat beliau kepada 
deradjat jang tinggi, karena di- 
dasarkan dengan iehlas. 
Memang sesungguhnja semua 
amal usaha, pengorbanan2 jang 
tidak didasarkan kesutjian hati 

tidak akan menghasilkan buah 
jang baik, ibarat mata air jang 

keruh nistjaja tidak akan me- 

ngalirkan air jang Gjernih. Pe- 

ngorbanan jang tidak sutji ma- 
lahan menimbulkan tjedera dan 

“kerusuhan. 
: Hal ini adalah mendjadi tau- 
ladan bagi kita, bahwa untuk 
menudju kpd kebahagiaan, ke 

makmuran dan kesedjahteraan, 
harus disertai dengan pengorba- 
nan, serta ketaatan dan disiplin. 

Zonder ketaatan dan disiplin, , 
serta pengorbanan baik. harta 
benda maupun djiwaraga maka 

"KEDAULATAN 

Bandung telah mengirim surat | 
| kepada P.M. jg maksudnja men- 

ngambil peraturan menguntung- | 

didjalankannja djuga oleh beliay... 

berat bagaimanapun djuga, se- 

berat ini didjalankan oleh Nabi- 

Ibrahim dengan tulus ichlas. Ma- 
ka Tuhan berseru kepada Ibra- 

telah ternjata beliau telah lulus | 
dalam udjian jang istimewa ini, t 

besar. Dan-Nabi Ibrahim kemu-. 

RAKYAT" 

k 

. pang Mr, 
tik Internasiona?”, 

Perang dingin. 
'Dalam bagian - tjeramahnja 

.mengenai ini Mr. Sudjono Kata- 
kan, bahwa, ditindjau dengan 
katja-mata dunia sekar. ang, ga- 
bungan negara2 dalam perang 
unia jg lalu (Rusia, Amerika, 

'Inggeris, Perantjis sebagai la- 
“wan gabungan 'Djepang, Djer- 
man dan Italia) adalah sangat 

| mengherankan, meskipun sebe- 
narnja tidak, Karena Amerika 
dulu bukanlah sama dgn Ame- 
rika sekarang, dan Rusia dulu- 
pun berlainan dengan Rusia se- 
karang. Pembitjara kemukakan 
(banjak tjontoh dari sedjarah jg 
serupa dengan ini, dan mengam- 

an ini menjangkal satu teori jg 
mengatakan, bahwa ,,gabungan 

antara dua matjam elemen ha- 
nja mungkin, apabila elemen2 

itu berideologi sama”. Ia kata- 
kan, bahwa negara2 jang tidak 
sama ideologinja, pada suatu 
waktu dapat bergabung. Seba- 
liknja, jang sama: ideologinja, 
bisa petjah. 
Kesimpulannja menurut pem- 

“bitjara adalah sbb : 
Gabungan dapat terdjelma, 

| manakala mereka menghadapi 
Ll musuh bersama atau mempunjai 
| kepentingan atau tudjuan ber- 
sama. Dengan perkataan lain : 
Gabungan dapat terdjelma, ma- 
“nakala mereka mengharapkan 
dari gabungan itu terdjaminnja 
kepentingannja sendiri. 

Mr. Sudjono melihat dua. ma- 

tjam tendens dalam perang di- 

ngin : 
a. suatu gabungan dapat mela- 

-hirkan gabungan lain, 
sifatnja bertentangan, dan 

'b. kerdjasama ekonomi pindah 
kepada kerdjasama militer. 

Djadi gabungan “lawan ga- 
Pelimigan ini kini diiringi oleh 

persiapan sendjata. 
Sifat Gabungan lawan 
Gabungan. 

Menurut pembitjara, dalam 
suasana jang hangat seperti se- 
karang ini, persediaan militer 
oleh kebanjakan negara dipan- 

dang sebagai satu2-nja djalan 
jang tertentu dan terbaik. Ka- 
rena, katanja, suatu persediaan 

“militer, jang tjukup kuat, dapat 

'mendjamin keamanan dan ke- 
pentingannja. Tetapi, biasanja, 

Is 

  
    

£ 

  

   soal jg relatif, bergantung pada 
kekuatan lawan. Akibatnja, per- 

sendjataan akan terus diperku- 

at, kalau mungkin melebihi la- 
wan, Djalan lain : mentjari ne- 
gara atau beberapa negara lain 
sebagai kawan. Disinilah lalu 

timbul gabungan. 
Suatu gabungan sedikitnja 2 

matjam tjoraknja : tjorak mem- 
bela dan tjorak menjerang. Jang 
bertjorak membela dinamakan 
konservatif, jang menjerang, re- 
volusioner - progressif. Tetapi 
pembitjara katakan, bahwa dim 

perang dingin sekarang ini, Su- 
kar dikatakan, gabungan mana 
jang menjerang, dan mana jang 
membela. Pihak jg dilihat dari 
sudut ideologi dianggap progres- 
sif, mungkin dianggap pihak pe- 
njerang, tetapi sebaliknja djuga 
mungkin : jang menurut ideolo- 
ginja dinamakan bersifat kon- 
servatif, djadi bertjorak membe. 
la, pada suatu masa, karena me- 

rasa dirinja dalam bahaja, bero- 
bah warna, mendjadi penjerang. 

Keadaan internasional 

dari sudut ideologi, dan 
sudut power. polities. 

Pembitjara menerangkan par 
ham dialectica Marxisme, jang   kemuljaan ta' akan tertjapai. 

  

  

mendjadi dasar An komu- 

bil kesimpulan, bahwa kenjata- | 

jang | 

tjukup atau tidak tjukup adalah | 

  

    

"3 Tindiauan Mr. Sudiono : 

— Tentang keadaan 
internasional 

PBAGAI telah kita kabarkan dalam pertemuan pembukaan 
sFakultet Ilmu Politik dan Kemasjarakatan” dari Jajasan 

»Perguruan Tinggi 17 Agustus” bekas wakil Indonesia di Dje- 

Sudjono memberi tjeramah tentang ,,Keadaan Poli- 

Pokok2-nja adalah sbb : 

nisme, bahwa pada suatu waktu 
kapitalisme akan mentjapai su- 
atu masa terpaksa dgn sendiri- 

nja merobah warnanja, dan men 
djadi makin lama makin sosi- 
alistis. Tetapi komunismepun 
berpendirian, bahwa proses ini 
dapat dipertjepat, dan menurut 

adjaran Lenin dalam State and 
Revolution”, penggantian nega- 

ra kapitalistis oleh negara pro- 
letar'adalah tidak mungkin dgn 
tiada revolusi bersendjata. 

Dilihat dari sudut ini pembi- 
tjara berpendapat, djika adjaran 
komunisme tsb dianut oleh ka- 
um komunis dengan setia, per- 

tentangan. antara kapitalisme 
(disini Amerika cs) dengan ko- 
Mmunisme (Rusia cs) 'kelihatan- 
nja sukar dielakkan. Djika itu 
terdjadi, perang dunia ke-3 akan 

petjah. 

Hubungannja 
Indonesia. 

Setjara nasional, Indonesia 
melahirkan dirinja diwaktu pe- 
rang dingin itu tadi, jang pe- 
nuh kegelisahan dan bahaja pe- 
rang. Setjara internasional, pe- 

rang dinginlah jang melahirkan 
Indonesia, sebagai sekarang ini, 

kedalam gelanggang masjarakat 

internasional. 

dengan 

(Bersambung hal. 4). 

fegjaskarta. 

AN MATA- 
AIR DAN AIR SUMUR 

Di Djawa Timur 

dan Bali, 

Sedjak beberapa lama, sedang 
berada di Djawa Timur dan Ba- 

Ili beberapa orang pegawai dari 
Laboraturjum Kesehatan Daerah 
Djawa Tengah di Jogjakarta un- 
tuk mengadakan  penjelidikan 
dan pemeriksaan sekitar mata2 
air dan air sumur. Demikian 
menurut keterangan jang diper- 
oleh KR dari pihak Laborato- 
rium Kesehatan di Jogjakarta. 

Selain dimaksudkan memiberi- 
kan -demonstrasi2 sekitar tja- 
ra2 membersihkan air kepada 
penduduk, djuga diberikan pe- 
'nerangan2 tentang mengguna- 
kan air2 untuk keperluan umum, 
agar tidak membahajakan ke- 

sehatan. 2 

  

  
berdasarkan mario dan 

chemis. 

Menurut keterangan, peme- 
riksaan2 mata2 air, air2 sumur, 
pipa2 leiding air, dan pelbagai 

kukan di Djawa 

Madiun. 

Sebenarnja pemeriksaan2 itu 
bukan kompetensi dari Labora- 
torium daerah Djawa Tengah 

Selatan di Jogjakarta, tetapi ka- 
rena Laboratorium2 jang ber- 

sangkutan dengan daerah2 tsb 
tadi belum mempunjai bagian 
pemeriksaan ini, maka dari Jo- 

gjakartalah dikirimkan pegawai 

, Ten gah dan 

  laboratorium. tsb. 
  

Menindjau objeck RKI dan 
Pertanian di Kedu 

(Oleh : Wartaw an K.R. sendiri). 

ENTJANA terachir dari pada Konferensi - Pleno Djawatan 

Pertanian Rakjat propinsi Djawa - Tengah di Wonosobo 

baru? ini adalah penindjauan di beberapa tempat dalam daerah 

Kedu mengenai objeck2 Rentjana Kesedjahteraan - Istimewa 

dan objeck2 dari pada Pertanian. Wartawan K.R. jang berke- 

sempatan mengikuti penindjauanan tsb. memberikan kesan?nja 

sebagai berikut : 

Balai - Bibit ,,Sari Adji 

Letaknja di desa Ngasinan | 

Wonosobo, dengan seluas 10.049 

ha terdiri dari 6.6255 ha sawah, 

2.9135.ha tegal dan 0.5100 ha 

pekarangan dibeli dari ngendom 

W. F. Sulan pada bl. 7-1951 se- 

harga,Rp. 45.000,— Pembuatan 

perumahan dikerdjakan menur ut 

project  Djawatan Pertanian 

Rakjat Propinsi dengan sedikit 

perobahan terdiri atas droog- 

vloer 10 X 20, gudang-magaZijn- 

kantoor 184 m2 dan rumah pe- 

ngurus 19m2 jang diborongkan 

kepada annemer partikelir . se- 

harga Rp. 75.000,— serta me- 

purut rentjana “akan di buka 

pada bl. September jang akan 

datang. Sebelum perumahan ini 

dibuat pada bulan Oktober 1951 

telah didirikan gudang sementa- 

ra seharga Rp. “4000.— dan pe- 
rumahan lain ialah kandang he- 

wan dan rumah pekerdja. 
Dam ,,Sido Makmur”. 

Dam desa ini dibuat dengan 

beaja Rp. 22.009,— a.l. sokongan 
dari Pertanian Rp. 5788,— dan 
mengairi 130 ha sawah. Letak- 
nja di desa Ngadimuljo (Kali- 

datar Kedu) dan diresmikan pa- 

da tgl. 22-11-1951 oleh Bapak 
Bupati Temanggung. 

B.P.M.D. ,,/Mekukuan” — 

»Sri Redjeki”. 
Balai Pendidikan Masjarakat 

Desa ,,Mekukuan” dibuka oleh 

Residen pada tgl. 17-11-1951. 
Letakhja di desa Kedu Temang- 
ung dengan membeli tanah se- 

luas 1 ha sawah dan 0.25 ha pe- 
karangan seharga Rp. 10.000,— 

sedangkan perumahannja mema- 

", kan beaja Rp. 20.000,—. Menge- 

nai B.P.M.D. ,,Sri Redjeki” le- 
taknja di desa Sumberredjo Mer- 
tojudan Magelang, luas tanahnja 
berupa 1.90 ha sawah disewa se- 

| lama 5 th. seharga Rp. 10.500,— 
dar 1.30 ha tanah perumahan 
pindjam dari “ $.f. Tjebongan. 

Perumahannja. sendiri seharga 
Rp. 1500— dan diresmikan pa- 
da tgl. 31-8-1951. 

Kebun buah2an 
»Soropadan”, 

Kebun Pembibitar' tsb. letak- 
nja di desa Soropadan Ketjamat- 
anPringsurat Temanggung ada 
lah bekas kebun bibit padi di 
djaman Belanda seluas 2 ha sa- 
wah. Berhubung dengan banjak- 
nja permintaan akan, bibit po- 
hon buah2an, maka untuk se- 
mentara 0,9 ha dipergunakan 

untuk ini. Bangunan jang ada 
kini mempergunakan beaja 
Rp. 30.000,— dan bangunan jg. 
lama telah hantjur waktu clash 

u. 
Balai Perikanan Darat 

Di tempat ini ada.2 matjam 
usaha dari pada Djawatan Peri- 
kanan Darat. Pertama berupa 
kursus untuk mendidik Mantri 

dalam waktu 1 th. dan diikuti 
40 murid tamatan S.R. VI dan 
kursus- applicatie untuk 4 bl. 
terdiri dari 40-0rang djuga. Ke- 
dua, peternakan ikan - sungai 
dari 7 matjam djenis jang dipan- 
dang ekonomis di 42 buah kolam 
disekitarnja. Pada dewasa ini te- 
lah disediakan bibit karper dan 
gurami sebanjak 250.000 benih 
untuk umum dengan harga 115 

sen setiap ekor. 

      

| WILAJAH DJAWA A. TENGAH | 
  

Kini oleh CPRAD Garnizoen 
| Semarang telah diedarkan daf- 

| tar pengumpulan uang kepada 
segenap anggauta tentara 'da- 
lam garnizoen Semarang guna 

sadjiah korban. 

“Sebagai atjara tambahan pa- 
| da malam peringatan Idul-Adha 
tersebut akan diputarkan film 
"SL PINFJANG” — ta 

40 TJALON PENILAI 
LULUS DLM. LATIHAN 
Tanggal 27-8. jl. telah dilang- 

sungkan. di Ungaran upatjara 
pemberian. idjazah kepada 40 

orang tjalon penilai dinas Pe- 
gadaian (schatter) . jang telah 
lulus udjian serta latihan sela- 
ma dua bulan. Mereka itu ada- 
lah. "terdiri dari pegawai? Pega- 

'daian dari daerah Djawa  Te- 
ngah, Djawa Timur, Bali, Lom- 

bok dan Sulawesi jang telah ber 
dinas sedikitnja 10 tahun. 

Latihan tersebut adalah jang 

kelima kahinja semendjak pe- 
njerahan kedaulatan, jang sela- 
ma itu telah diikuti oleh 157 
Ka dan aan lulus. — 

n 

" BURUH PELABUHAN 
TERUS MOGOK 

"E Sarinat tgl. 27 jL, 1.100 orang 
“buruh pelabuhan jang tergabung 
dalam SBPP terus melakukan 

Jum ada reaksi dari ena ma- 
djikan. 

Pemogo okan jang . aitudjukan 
kepada SSPNV. dan Semarang 
Veem tsb terbagi dalam dua go- 
longan ialah bagian pekerdja2 
dikapal dan didaratan. Pemo- 

106.00 sjd djam 09.00 pagi ber-   1 djalan dengan teratur, dengan 

aksi pemogokannja, karena be- | 

djam | 

  

tiatia inSiden. Pada waktu mo- 
gok pihak seksi penerangan 
SBPP memberikan penerangan2 
jang berguna bagi mereka jang 
melakukan aksi sehingga dja- 

ngan sampai terdjadi hal2 jang 
diluar pertanggungan djawab. 

Seperti. diketahui 1.100 pemo- 
gok jang mulai bergerak pada 
tgl. 25-8 jang lalu menuntut 
gratifikasi bagian tahun 1951. 
— “Ant. 

FOTO2 PENINDJAUAN 
DIDJAWATAN 
PELAJARAN 

Pipertundjukkan dimana? 

Dalam surat pernjataan Dja- 

watan Penerangan Prop. Dja- 

wa Tengah kepada Djawatan 

Pelajaran di Djakarta atas pe- 

nerimaan para “Wartawan dari 

Djawa Tengah baru2 ini ditegas- 

kan, bahwa dari pihak Djapen 

prop Djateng akan mengadakan 

pameran foto2nja kedaerah2. 

Seri foto2 dari Djapenprop Dja- 

teng dan dari foto2 lainnja akan 

dipertundjukkan dimana2 seba- 

gai salah satu saluran penerang- 

an kepada rakjat. 

MAGELANG 

| LATIHAN PENDIDIKAN 
| DJASMANI SELURUH 

KEDU 
Oleh Inspeksi Pendidikan Djas 

mani Daerah Kedu, mulai tang- 
gal 2 sjd 16-9 jang akan datang 

di Magelang akan diadakan Kur 
sus ulangan pendidikan djasma 

Ini diikuti oleh guru? S.R. dari 
'seluruh daerah Kedu. Kursus 
tsb. dibagi dalam 2. rombongan 
jang masing2 Jamanja 4 hari 

      
dan diikuti oleh 40 ang 

Menurut rentjana mulai tgl 
1-10 sjd 23-12 jg akan datang, 

akan diadakan djuga kursus se- 
matjam itu jg akan dibagi da- 
lam 5 rombongan, masing2 14 

hari lamanja. 

Mata peladjaran jg diberikan 

dalam kursus tersebut diantara- 
nja mengenai soal keolah-raga- 
an, PPPK, anatomie, ilmu dji- 
wa anak2 dan kepanduan. — 
(Kor), 

PESAWAI2 DJAWATAN 
P3 MENUNTUT 

Dalam suratnja jang diadju- 
kan kepada Menteri Kesehatan 
Gi Djakarta, pegawai2  Djaw. 
Pemberantasan Penjakit Pest 

di Magelang telah menuntut di- 
adakannja perbaikan dan pem- 

bajaran apa mestinja inengenai 
(uang djalan tetap, tundjangan 
bekerdja pada hari2 Minggu/Be- 
sar dan tundjangan penjakit me 
nular, terutama bagi para man- 
tri inlichter, mantri woning-in- 

speksi, opzichter, dll. 
Menurut surat tuntutan terse- 

but uang djalan tetap jang su- 
dah mendjadi haknja, ternjata 
sedjak tahun 1950 belum pernah 

dibajarkan, sedang toeslag be- 
| kerdja untuk Hari2 Minggu/Be 

sar dibajarkan -djauh lebih ku- 
rang dari semestinja. Dinjata- 
kan pula, bahwa tundjangan 
.penjakit menular termaksud da- 
lam surat Inspekfur Kesehatan 
Djawa Tengah di Jogjakarta, 

tertanggal “ 9-12-1946 no. 5202 
Peg/I jang hingga kini belim di 
tjabut, sedjak tahun 1950 pun 
beliim pernah diberikan, (Kor). 

PURWOREDJO 
TIDAK DJADI MOGOK 

Guru? jang tergabung pada 

tjabang PGRI  Purwaredjo 

  

membatalkan maksud mereka 
hendak mogok bekerdja pada tg. 
1,2 dan 3 September jad. ber- 
hubung tuntutan mereka telah 
dikabulkan jang berwadjib. 

| Tuntutan mereka pembajaran 
gadji bulan Juni dan Juli jang 
belum mereka terima kini te- 

lah datang. 
Demikianlah kabar resmi de- 

ngan interlokaal jang kami te- 
rima pagi kemarin. 

TEMANGGUNG 

PEMBANGUNAN 
BALAI DESA: 

Pada dewasa ini didesa Pen--. 
.dowo, Ketjamatan Temanggung 
sedang giat dikerdjakan sebuah 
Balai Desa dari batu jang diha- 
rapkan selesai dalam tahun ini 
djuga. Pembangunan tersebut 

direntjanakan dengan  'beaja 
Rp. 10.000,- dan dikerdjakan 

atas dasar gotong-rojong. Menu- 

rut keterangan Balai Desa Pen- 
dowo ini nanti, merupakan satu2 
nja jang terbaik Peng ama Ka-   
bupaten Temanggung. — (Kor). 

TJILATJAP 

DR. MARDJUKI CS DI 
TJILATJAP 

Pada tanggal 26-8-'52 jang ba 
ru Jalu telah tiba di Tjilatjap 

terdiri dari Inspektur Kesehatan 
Djateng R. Sumadiono, Ang- 

anta PD, “Prop Dr. Mar 
zoeki dan Kep, Keuangan Prop. 
Dalam pertemuannja di Ka- 

“bupaten, ketjuali membitjarakan 
tentang rentjana pembangunan 
kesehatan th: 1953, djuga telah 
disetudjuj usul dari Tjilatjap, 

"tentang dibangunnja 2 buah Po- 
likliniek di Lebeng “dan Sam- 
pang serta sebuah rumah Sakit 

Umum dikota. Tjilatjap. —   
  

(Ko Ja 

bu 2 Mabiini 

Pemeriksaan? itu didjalankan 

matjam minuman telah di la- | 

rombongan dari Semarang jang | 

  

HALAMAN ! 

— ATMONADI KE PEKING 
sita. Sdr.. Atmonadi, pemain: da- 

“gelan jg terkenal di Jogjakar- 
ta, pada tgl. 5 September jang 

akan datang akanepergi ke Pe- 
king untuk ikut serta dalam 
rombongan Indonesia. mengha- 
diri konperensi Perdamaian Du- 
nia disana. 

Ia pergi sebagai utusan dari 
Lembaga Kebudajaan Ra'jat 

| Jogjakarta. 
Menurut. keterangan sdr. At- 

monadi, kesempatan ke Peking 

selain akan dipergunakan utk. 
memperkenalkan seni tari dan 
seni suara Djawa di Tiongkok, 
djuga sebaliknja- ia akan mem- 
peladjari perkembangan kebu- 

dajaan di sana, 
Seperti diketahui, sdr. Atmo- 

nadi adalah salah satu pemain 
| Dagelan Studio RRI Jogjakarta 
dan partner Bekel Tembong 
dalam ' memainkan - Bantjak 

Dojok. 

. 55 BUAH GAMBAR 
LAMBANG 
Kota Pradja Jogjakarta 
telah diterima. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
sajembara lambang Kota Pra- 
dja Jogjakarta jang dibuka se- 

djak beberapa waktu jang lalu, 
kini ternjata memperoleh perha- 

tian jang tjukup banjak dari 
masjarakat luar daerah dan luar 
Djawa. 
Menurut tjatatan terachir jg 

telah masuk sedjumlah 55 bu- 
ah gambar lambang dan dianta- 
ranja terdapat kiriman dari Me- 
dan dan Palembang. 

Seperti diketahui, penutupan 
waktu sajembara itu sampai de- 
ngan tanggal 31 Oktober jad. 

LULUS UDJIAN SA- 
DJAH MADA 

Telah lulus udjian dari Fa- 
kultit Hukum, Ekonomi, Sosial 
dan Politik Universitit Negeri 
Gadjah Mada, pada tgl. 28 Agus 
tus.1952 sdr2. Subardjo. Prop. 
Bacc. Tatanegara, Subagijo Prop 
Bacc. Tatanegara, Badawi Prop. 
Bace. Tatangara Sutarso Prop. 

Kand Hukum Siti Julia Jenie 
Prop. Kand Hukum, Pardi Tris- 
man Prop. Kand. Sos. Pol. Su- 
hardi Prop. Kand. Hukum. 

SUSUNAN S.S. KOTA 
PRADJA JOGJA : 

BARU 
Tanggal 28 Agustus jang lalu 

telah disusun pengurus baru da 
ri Serekat Sekerdja Kotapradja 

Jogjakarta bertempat dipendo- 

po Kemantren P.P. Djetis, dike- 
tuai Sdr. Prodjosurojo, wakil ke 

tua Sdr. Prodjosumarjo, penulis 
sdr. Subijat dan bendahari Sir. 

Prodjosemedi. 
Bagian Perekonomian Sir. 

Prodjopratiwo, bag. Sosial Sdr 

Prodjosastrodimuljo, bag. Pen- 
didikan Sdr. Kartobroto, bag, Ke 
senian. Sdr. Manitisudiro, bag. 
Olahraga Sdr. Suratiman dan 

Studi Kemmisi, Sdr... Prgdiokar 
tiko. 

Urgensi programnja: 

mede zeggingschap terhadap 
persoheele bezetting. 
mempersatukan sarekat se- 
kerdja dalam lingkungan Pe- 
merintah Kotapradja. 

Ii 

2. 

! 3. menkonsolidir perekonomian 

anggauta. 
4. mempertinggi mutu kepan- 

daian dlm hal kepegawaian. 

MENJELIDIKI KEDU- 
DUKAN DAN 
NASIB LURAH 

Dari kalangan Pemerintah 
Daerah Jogjakarta didapat ka- 
bar, bahwa kini oleh Pemerin- 
tah sedang dilakukan  penjeli- 

dikan mengenai kedudukan dan 
nasib lurah2 desa, dengan mak- 

sud untuk mengetahui sampai 
dimana adanja kemungkinan2 
usaha untuk memperbaiki na- 
sib mereka jang sesuai dengan 
tanggung djawab para lurah 

sebagai bapak rakjat. 
Perlu diterangkan, bahwa se- 

djak beberapa waktu jang lalu 
didaerah Jogjakarta diadakan 
penggabungan2 beberapa desa 
mendjadi satu sehingga djumlah 
lurah 'desa jang semula 1.k. 1000 
orang kini tinggal lk. 400 orang 
sadja. Penggabungan tersebut 

dimaksudkan untuk lebih me- 
njempurnakan keadaan" desa 

| berhubung dengan .rentjana 
Pemerintah Daerah untuk mem- 
berikan otonomie kepada “desa. 

Menuwut kalangan Pemerin- 

tah Daerah tersebut jang diku- 
atkan pula oleh suara2 dari pi- 
hak para Jurah, satu2nja djalan 

untuk memperbaiki kedudukan 
dan nasib mereka jalah diang- 
katnja mereka mendjadi pega- 
wai negeri seperti pegawgi Pa- 
mong-Pradja lainnja. 

Penghasilan jang didapat dari 
hasil tanah jang diberikan oleh 
Pemerintah kepada para lurah 
tersebut: pada umumnja tidak 

mentjukupi untuk hidup mereka, 
TAN, $ 

DOKTER DJAGA 
Hari Sabtu tanggal 30-8 djam 

18.00 sampai hari Senin tanggal 
pe laa djam 6 pagi adalah dok 
ter Suwito alamat Lempujangan 
wangi telp. no. 875 Tana ji 
Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh D.K.R. NA 

ne no. 343. 

Tati samlini ini : 
RBEX: ,Samson jand Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor Ma- 
ture, 

RAHAYU: , Forbidden Jungle”, 
Don Harvey, Forrest Tay- 
tor” . 

INDRA : ,Djuwita”, 
Booty, P. Ramlee. 

LUXOR: Man Cheng Huang 
Ie”, film Tionghwa. 

SOBOHARSONO: The Prince 
And The Pauper”, Errol 
Flynn, Claude Rains. 

SENI SONO : ,Avontuur in Bue. 
nos Aires", Sebastian Cm 
la, Tito Alonso, 

  

Kasma   
     



    

    

  

     
    
    
   

      
    

    

       

  

       

     

       
      

   

                  

   

“Tapi tentunja. par para guru da 
bitjarakan" hal ing Dan 

"| mri, siapa tahu bisa bea aan 
'Pegawai2 D pun punja | 

    

Ina bus Damri trajek : 
» Kutoardjo. 1 

    

    

   

   
   

      

    

    

   

    

     

     

       

    

   

   

! 

2 berangkat "dan" dapat 
semua, 

si Sebab serin, 
mari Kutoardjo — Jogja. Sudan 

154 ikut, dan harus tunggu 
lewat Sampai “djam " s 

guru? tidak: dapat & itol 

  

“dan tenaganja, . dan amat sa- 
Ru Bae petang harus 

2. “tpuci in ad Nung, dipi ggir satuan, 

“Sihan bukan 

P mengatkan, beban. 

 mengasingkan diri 

  
Han ganan 2 . 

2 yana tangga aa 

Tiap mikul 06.00 pag: 

tapi : 

sering2 terdjadi, bus 

penuh, sehingga guru? ja 
dah “berlangganan itu tida 

(Damri? Pa 

“Setahu Berabe: mem 

Djadi pihak Lan salah. 

anak, djadi an Dahamkan, 
@kru2 harus menghemat waktu 

u masuk angin, jang ka- 

tapi anak2 pun tidak “ada Tn   
| hadap Tetek" henga an achirnja 

| bedeng2 dibakar semua. 

t. (iarimj 

bapak guru sadja, | 

Dari 

Madnawi 

  

Na 

  
  

Setelah pusat £ kepolisian kabu- | | Ci ! 
c.| paten Tjilatjap mendapat beri- | 

ta, maka balabantuan segera di- 
ang “terdiri dari barisan 

Polisi dan Barisan Perintis 
(Stoottroepen). 1 2 

- Sekira djam 10 siang “hari 

    

' setelah pengatjau mengetahui 
datangnja balabantuan, mereka 
mengundurkan diri dengan mem- 
bawa 2 orang korban dengan 
diangkut, sedang dari fihak ket 
polisian dalam keadaan sana 

  

Dit eaku dak peristiwa 
itu, maka | kereta api pagi Maos- 

sesampainja ditempat 
£ antara “@jarak 500 meter dari 
Kubangkangkung terpaksa kem- 

5 “hati Ta ketimur. 

  

DBENTIANAKAN 'aleh' So morbaN Maa” isatati metang- 
sungkan pembangunan Gan pengluasan | 

di Kalibajemn. Pemerintah Daerah jang dalam melandjutkan 
inisiatip nja mengadjak pihak kelurahan 

bersamu2 membentuk. suatu badan pelak- 
usaha tsb - mempunjai 
dan kabupaten Bantul 
sana, Bentuk apa jang akan di: 
Gitentukan   

  

  

  

“Internasional 
ak Sambungan. hal. 2 

spelubitjara “katakan, bahwa 
keduanja itu (nasional dan 
internasional) tidak bertentang- | 
tentangan. Elemen2 “didalam 
Gan diluar batas kepulauan In- 
donesia, kedua-duanja. | bersama2 
mendjelmakan negara Indonesia, | 
sebagai kita kenali sekarang. 

Setjara nasional Indonesia ha- 

rus. mengisi 'kemerdekaannja, 

tetapi tjara hidup masjarakat 2 & Ba 
internasional pada dewasa ini |. 
adalah demikian halnja, sehing- | 
ga kebanjakan negara, maka 

tidak dapat 
dari dunia 

umum untuk hidup menjendiri 

djuga - Indonesia, 

nia, sebaliknja bantuan dunia Y 
dibutuhkan pula oleh Indonesia. 
Akibatnja, keadaan dalam ne-| 
geri Indonesia. sangat dipenga- 
ruhi oleh keadaan internasional 
jang keruh itu. « 

Pembitjara sebut politik Juar 
negeri jang netral (dari kabinet | 
Hatta) dulu, dan”: kemukakan 
tjontoh2 dari sedjarah, ' “bahwa | 
sedikit sekali negeri jang dapat | 
mempertahankan  keinginannja, 
untuk berdiri netral dalam s: 
gala persengketaan. Lebih2 apa- | 
bila negeri jg berkehendak e- | deng 

  

   
     

    

  

     

tral itu mempunjai an2 m 
tah Le Pa. ind istri j 

jak, 
keinginan itu Pt ikan 
Rupanja Indonesia. 
ever Jah . 

  

Ia Ka emtkaka: 1 
tik luar negeri jang bebas dar 
kabinet jang sekarang, jang k 
ngan naa Ne        

kifjara Menge Ip 1 
kuan Laga ae 

  

  djadi. anggauta Rent: a Colon 
Tunis 

dalam. hal ini: Dalam soa12 jang 

     

   

    

mungkin meruntjingkan perten- |   
Yi an antara v A dan Rusia 

BB, wakil Tad 5 sia senan: 
Ti 'abstain. Tn soal Ja- 
panese Peace Treaty dan me- 
ngenai MSA: Indon: 
berhati “Ng ca, Aap 

2 

    
    

    

lebih Tek TEE 

$ tempat Dipiran 

Tentang kalis pt aka 

: Iistrik : 

    

  

   

    

   

      

     

  

   

      

   
   

sangat 

   

tempat penghib 

art badan it set aka 

Menurut Santa “luas 
itu. TA 

      

   

  

aga D didirikan aa 
2 | stop, sandiwara dan “keto- 

2 Naa, kebutuhan hiburan 
    

    

sah ba bana) renang 
dibuatkan tersendiri “dan Kali- 
bajem Se sekarang ini akan di- 
|Tuaskan sampai didjalan sebelah 

nja. Dengan demikian di- 
“agar Kalibajem da- 

gunakan untuk berma- 

   

   

      

   

       
    

  

:  Kakidiaing an. 
: dung pertundjuk: an 
sb. KP eraa. Hi kanya Jan Gi- 

(nan “barang? Tee Naa jg 
berhubungan dengan perdjha- 
ingan rakjat Indonesia setempat 

Dalam hubungan. ini pih: Ik se-| 
niman2 jang tergabung 
Lekra akan ikut menghiak tem: 

, at hiburan sehat itu Mean 

Mangga patung2. 
Ter Penerangan Tistrik. 

. Mengingat persediaan aliran 
ogja masih terbatas, 

Tmaka detng - Keperluan pene- 
rangan Meong satu dinamo 

k tan 80 P. K, jang 
untuk r enerangi dja- 
dari batas kota J ogja 
ng2 pertundjukan s 1 

n djalan2 datum 
an tadi, 

hal itu masih ada incup 
trik. aa sekitar- 

ka diusah anang 
F . dari | 

  
  

    

   

    
    

Nat ana Bagai 
kembali # Bea 

. 3.000 " 

pi- 
'bupaten. . “dan kelutahan. 
a tersebut. didasarkan 
ntjana “pengluasan kota 
litbreiding) dan diharap- 

: ee Sa 

     

| “3 Tekanan o serantak 
1 seberapa tempat 

RU DAN KUBANGKANGKUNG sedjak 
2s diserbu pengatjau di Tjipari 
akjat jang mendjadi "sasaran, 
a hanguskan, Demikian pula jang me- 1 

uran di Tjiseru ialah seorang anggauta 

£ gatjau didapat berita dari r: 
Pen Ta banjak pengatjau jang NA 

(tanggal 27/8 jbl. Wangon (Dis 

| mah, termasuk rumah dan kan- 

-|lah gerombolan jahg pada tg. 27 

(bang. (Kawunganten) sedang jg 

rang. 

|oGgaKARTa » 

: | Rp. 25 .000, ka Pagpa 

diperoleh angka2 resmi.” 

djuga 

fihak resmi didapat keterangan, | 

gugur,     
seorang anggauta ' 

lu 
tt, ba 

Ketjuali dari pada sa Lori 
kiranja diwartakan, bahwa pada « 

trik Djatilawang) pada waktu 
pagi2 benar diserbu gerombolan 4 
lain dengan menghanguskan ti- 

"|dak kurang dari 64 bu: ru 

tor As - Wedana serta po-polisi 
dan perumahan kehutanan. 
Achirnja didapat keterangan pu. | 
la, bahwa pengatjau jang me- | 
njerang Kubangkangkung ada- |- 

sore disinjalir di grumbul Ku- 

menjerang Tjipari/Tjiseru ada- 
lah pengatjau jang pada siang 
harinja berada didesa Penja-. 

——emaaaaa 

APOTHEEK 10.00 Ketoprak Mataram studio 

1 Jogjakarta 

agred (cok meletakan |3a5 Seperempat djam dengan (gu apotheek » Merapi” (dibuka. P5 Eday.es : 

PANDU UDARA 13.45 Bunga rampai oleh Orkes 
“Semalam di J ogja telah diada- 

kan sebuah pertemuan mem- 
bentuk sebuar panitya “untuk 
'menjelenggarakan berdirinja 

Pangu Udara, suatu bagian dari. 
K.B.I, Pertemuan dipimpin “oleh 
sdr, Sutiarto, dan dihadiri “oleh 
Ketua Pengurus Besar dan Ko- 
misaris Besar .K.B.I. Begitu 
.djuga.hadlir Komandan Pang- 
kalan Udara Adisutjipto Letnan 
Udara I Soeharjo dan Kapten 
Purwono. 
| Sebagai pengurus harian dari 
panitya itu dipilih sdr.2 Suko- 
tjo, Sutiarto dan  Imodigdojo. 
“Peresmian -berdirinja Pandu | 
Udara ini akan. diadakan pada | 
tgl. 13 September: jad. tj jaitu ' 

  
K . djual 4500 plombeer. | 

Dalam gerakan polisi terha- | 
“dap speda2,. 'betjak, andong dan 
 gerobag? jang belum mempunjai | 
'plombeer tahun 1952”telah ter- | 
djual kira2 4.500 lembar plom- | 
beer untuk ba Baggna matjam | 
kendaraan Tana | 

Gerakan itu diadakan pads | 
tanggal 9 dan 10 Agustus jang 
lalu. . 

Sekitar gerakan. sabda 
jang diadakan pada tanggal 2 
dan 24 Agustus jang lalu belum 

SEKSI ,,SPORT" P.NI. 
DAERAH JOGJA 

Dewan Daerah P.N.I, dalam 
rapat Seksi “-Organisasinja, se- 
telah membitjarakan “tentang 
organisasi 

| bang2 P.N.L di Gaerah Jogja- | 
karta, telah memutuskan mem-/| 
bentuk diantara beberapa “Subl 
Seksi - Sub Seksi ,,Sport” da-|l 
lam arti kata jang luas meli- 

puti pelbagai lapangan ,.olah 
raga” — dan lain2 kesenian 
bangsa Indonesia dengan mak- 
sud — untuk menanam djiwa.   

2 Tenan 

intah Daerah maupun dari pi- ' 

Sport” memperluas dan mem- 

perkembang . sifat2 - kesennian 

dan kebudajaan Indonesia. 
. Sub- Seksi . itu diketahui 
oleh Sdr.  Rustamadji Tan 
Dane lainnja. 

“SENIN Dr. YAP KE- 
|- LUAR NEGERI 

Hari Senin tg: 1-9 jad. Dr. 
Yap Kie Tiong akan meninggal- 
kan Jogja dan akan mengadakan 
perdjalanan beladjar di Eropah 

“Fdan mengundjungi pula Wilmer- 

instituut. Kedatangannja kem-   
Oktober jad. 
Berkenaan dengan keberang- 

katannja Dr. Yap sebagai peng- 
gantinja belum dapat  ditentu- 
kan, sedang polikliniknja tetap 
dibuka dengan memberikan per-: 
tolongan para penderita, penjakits 
mata, : 

Diharapkan dengan an 
annja kembali di Jogja Dr, Yap: 
akan membawa manfa'at Jebih 
besar bagi masjarakat. : 

RAPAT PENGURUS CMJ,e 
'- Rapat pengurus  Consentras 
Mahasiswa Ji arta jang dia ) 
“dakan Mae aa tan lain tel 
lah mengambil keputusan ten? 

“ Irang pembentukan Komisi Pe- 
"Irantara CMJ — Gama, dengan 
Sar, .Pamudji se bagai ketuanja.   |dakan di sedung. DA Tugu 

  

| Suratiman rata? : 

(en menerangkan, bahwa ke- 

        

Ghib. : . 

08.15 Missa sutji 

17.00 

18.15 

19.15 
19.40 

20.30 

21.30 

|18.80 

119.40 

| 20.30 
21-15 

dan keadaan tja-ll 

bali direntjanakan besok bulan ! 

Rapat pegurus tersebut, dia- 

  

4 Ns PPPR Gen | 
1 8-4-5 Agustus jang lalu 

4d tara,30 orang pengikui jang 
pat lulus 10 orang, 

  

  

rat 

$ 634. 
Sedang lain2nja 'rata2 “6. Sdr. 

'Rustiti, Srihastuti, Supadijo, Su- | 

, Margono dan narto, 
Aliman. 

Djumat, 

“Dari 10 eng jang lulus, ter- || | 
dapat 6 orang tar. anak? Wilo- Ig 
Tea 

“Rp. 4. 000. 000,— 
|. Untuk djalan? raja di 

. Sumatera. SY 
Menteri Perhubungan Ir. Dju- 

menteriannja bekerdja erat: de- 
ngan Kementerian Pekerdjaan 
Umum, lebih2 jang . mengenai 

'djalan?2 “kereta api. 
“Selandjutnja Ir. Djuanda me- 

nerangkan, bahwa untuk ren- 
tjana pembangunan djalan2 raja 

“di Sumatera sadja, telah disedia- 
kan biaja sebesar Rp. 4.000.000 
dari Pemerintah. — RD. 
  

MINGGU s1 AGUSTUS 1952. 
42,25 59,2 dan 122, 4 m 

dari geredja 
«T. Katholiek kotabaru 

- Segar Djelita 
(Taman ' Putra olen SR. 
Netral : ' 
Chotbah 

Kristen 

Utk. Keselamatan Umum 
Malam meraju oleh O.K 

Penghibur Hati 
Hiasan malam oleh Kwar- 

tet Teruna 

dar njanjian 

perbaikan2 djalan2 raja dan 

  Wajang Kulit dari Bang- 
sal Kemagangan Halaman 
Kraton Jogjakarta (Bedol 
songsong) 
Dalang : Ki Sudewa 
Tjerita: ' Brongto laras 
Rabi. 

SAPTU 30 AGUSTUS 1952 
| Gimpb. : 42,25 59,2 dan 122, 4 m 

bertepatan dengan hari berdiri: 112.15 Tionghoa aseli : nja KEL 211345 Pengantar makan siang | AKIBAT GERAKAN Ben Oa pan 
| 17.00. Genderan sore oleh Ga- 

P LOMBEER POLISI | melan studio Jogjakarta 
Dalam . gu ter- | (18.15 Rajuan Djerman 

Tjatatan mingguan Studio ' 
Jogjakarta | 
Pertjikan 
Tunas Muda 
Merdu meraju 

sastera oleh 

Adha 
121.25 

lengkap dbp. Suwandi 

   

  

    

be 

HE. 2 PA 
KAUMAN S2 JOGJA 3 

  
Berdiri Sedjak Tahun 1932. 

BUKA: : 
Pagi djam 8 sampai 13. 
Sore:djam Joran 
433-8 
  

  

    sebuah KAMAR/GARACE 
dgn atau tidak dgn makan. 
Surat? harap dialamatkan' 
s.k. ini No. / UM. 435- “8 

z5 DiTJ ARI: 

| 

  

    
   

    

   
   

Yen 
ICESAN 

Telp: 853 
Ubowesaran TB 

- Iga Naa 

Sangg Menerima 
Pekan Jeng 

& bokuakleit Teri si 
Tera Sampurna 

dan Mlamuaskan. 

Dapat Diban ga- 
kan Untuk Dipakai 

9 s Dilaar Maupun di 

2 ka Dalam en “ 

2 “HARI MINGGU TUTUP,   

  

    

    

       

   

  

   

      

   

   

OTO. 
2 mg 

  

    

  

    

  

   

Tucu Kan Menang 1 id 
(LOR BIOScoop REX) Ta ai 

AF DBRUKKEN : ROLFILM. | 

3x4 Rp: 0,25 — 4x6 Rp. 0,35 | 
Ka 203 . 6x9, 085 

   
    

   

    

  

5 ” LI 
1 Pendaftaran: di 
Oa ea Pasar   

“Na Aa ah SEPTEMBER 1952 
'peadjaran Tr ee 

     : Beringhardjo, Jogjakanta, wa 

   
    
     
       
      
        

  

"CORSAGB” : 

- Haa 5 

) In RAWAT 

     

  

Gama jang ' terbaik: Sdr. Sumar- 3 
da : 7, Sardjo rata2: 7 dan |$ 

Menjongsong hari Idul | 

Malam - Manasuka ORJ i 

    

'kBaby jang sehat dan semontok 

hingga dapat dilaksanakan ini 

| Terdapat pada Toko Obat dan |     

Y 

| UDJIAN BULAN VII 

»DARMO”, Dji. Patuk 

252, Ilmu Peg. Buku 

dan Tik pada tg. 29-- - Ta 2, dj. 8,00 pagi di Kantor Cursus 

, Jogjakarta. Pendaftaran peladjar 

| 438-8 

HALAMAN 4. 
  

  

TA 8 
MALAM INI: AWAS! 

Mempertundjakkan satu film jang dahsjat ! 

(RIMBA BELANTARA). 

Dengan: Don 

Djam MAIN: 17.00 — 19.00 — 21.00. 

Minggu  MATINEE djam: 
| PENTING: Hari SABTU (30 /8) 5 0 d «SENIN (1/9) Djam 9.00 PAGI: 

en Ha Harga Tempat, rata-rata: kl. TIT- LI: Rp. 0.50 
'kL T-B.: Naba 
dengan Teks: 

10.00 pagi. 

  

FORBIDDEN JUNGLE 
HARVEY — Forrest TAYLOR — Alyce LOUIS, 

Kantin dirimba belantara jang berbahaja. Penuh dengan binatang jang GALAK dan 
L MENAKUTKAN, Pemburuan GORILLA jang gagah berani. menentang MAUT! : 

Selalu sedia: 
AW.AS!I 

  

Oi VULPEN 
Gan w. 

Menerima REPARASI se- 
gala merk -ARLODJI 
VULPEN dengan. TANG- 
GUNGAN 

UNTUK SEGALA UMUR ! 

Pertundjukan untuk 

ANAK-ANAK SEKOLAH. 

    

BAHASA INDONESIA ! 

  

barang tiruan. 
.     mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 

-. Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 

    

GRAVEER  VULPEN 
dengan mesin LISTRIK. 

Toko KIM SIN 
x Jogjakarta x 

441-8 

INI! 
n SABD ODP an 

  

  

Kesempatan jang terachir ! 
RADIO masih harga murah 

"TA G AA” 

6 lampu fabriek Sweden 
mata kutjing. 6 bl. garantie, 

  

Kas kaju, 

toKO 
. 

" Cara | Ear 
POOG Siour 27-10 J0G0A Ti BS. 

N 

“Philips Service. 4448       

  

Masih menerima 

“langganan 
| "TIME" 

: | "ANEKA" 
'OLAH - RAGA", 
"WERELD - NIEUWS" 
"MAP - BATJAAN” I-II-III 

"GANECA 
PA Margomuljo 10A x Jogja. 

      
  

  

MUSIM 

IA. Kasorm 
PANAS:   

“     

    
F membuat atau memperbaiki segala perhiasan, dengan di- 

tanggung pakerdjaan rapi dan boleh di pertjaja. 
. Ongkos melawan, pakerdjaan tjepat. 

DJUAL DAN BELI PERHIASAN. 

Juwelier ,,T A Ne 
Petjinan 115 x Jogja. 

Trima pekerdjaan —| 

  

Pekerdjaan berat 
mendjadi ringan 
Apabila badan sehat, kitaj 

dapat bekerdja dengan giat 
dan penuh semangat. Untuk 
kaum buruh baik laki2 mau- 
pun wanita perlu sekali sa- 
ban mingu minum .: 

Djamu 

MALAM 
MINGGU 

Untuk menambahkan kese- 
| hatan dan hilangkan,segala 

| rasa lesu dan malas. Kalau 
minum Djamu ini seminggu 

sekali akan selalu tinggal 
tetap segar bugar, 3 
Dapat beli di : 

  
    

| 

Betapa bangganja seorang ibu || 
bila anaknja mendapat hadiah | 

pertama dari pertandingan Baby |. | 

  
Show. 

itu, hanja dapat dilahirkan dari 

Seorang ibu jang sehat. 
Rahasia kesehatan ibu jang ber- 
untung itu: bertalian rapat 
dengan : 

“Anggur Perempuan ' 

Shan You 
'Tjap Matahari 

Anggur obat 'ini dibuat dari 
Anggur jang paling baik dengan 

bahan2 obat Barat dan Timur 

saling bertemu dengan merupa- 
kan satu kombinasi jg harmonis 

SELURUH INDONESIA Kk   

  

  

  
      

  

matjam Anggur obat sebagai 
Tonicum. | 

Kotak Pos 191. 
P & D. diseluruh Indonesia. | —— BANDUNG ——- 
Agen di Jogja: TEK AN TONG 

    
TRIPAKS PRODUCTIS 

an maamamaataa 

BUAT MENJEGAH 
.. SUARA SERAK. 

. 9 |   
Petjinan 81, Solo : DJIE SENG 5 

HOO Djalan Pn 5 REKLAME 2 ADPERTENSI : 

, ea Manu 

    

AB. Steno 

  

»1) aa f Sak 

baru sewaktu-waktu. bb 'bajar, cursus mulai. Tiap bu- (3 

lan udjian. Privaat Boekh. AB. diterima sewaktu-waktu, e 

1430-8 : : | NI 

  

M.A. G. 

Koki ILMU FALAK (Obogitist) 
Kesulitan dalam hai? seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain?, Tuan/ Njonja akan dapat djawaban? jang tjotjok dan 
berbukti, Rahasia tanggung dipegang teguh, Kirim 4 per- 

. tanjaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop 
dengan poswesel Rp. 10,— kepada : . 

8 AWAL 'Kotakpos 170 — BANDUNG. 

N 
IN'14 Ter. 406 
AA ala 

  
  wan snga 

  

  

| AUGUSTUS 1952 DISEDIAKAN HADIAH   

  | JOGJA — SOLO. — 
: IN 68 

PENGUMUMAN 
, sebagai undangan. 
Mengharap dengan hormat kedatangan : 

  

&. para Dosen dan para Mahasiswa : 
Fakultit2 Technik, Kedokteran, Kedokteran 
Farmaci, Kedokteran Hewan dan Pertanian: 

b. para Guru-Guru S.M. A. bagian B.: 5 
di gedung' Fakultit Kedokteran Mangkubumen Jogja- 
karta pada hari SAPTU TGL. 30 AGUST. '52 DJ. 20.00 
(8 malam) untuk menghadliri tjeramah tentang “hal: 

Fisika dan Ilmu Pasti oleh Dr. K. S. Krishnan. 

Universitit Negeri 

9 429-8 2 

Gigi “dam 

  

GADJAH MADA. 

PENGUMUMAN. 
Diberj tahukan kepada chalajak ramai, para langga- 

nan “beserta para saudara2 sekalian, bahwa kami 
R. B. SUTEDJO, direkteur Karti Wismo di djalan Ba- 
lapan No. 101 Jogjakar ta, semendjak tahun 1937 (15 tahun 
hingga kini) telah bertjerai dgn.: Rr. SUSINAH (R. Ngt. 
Sutedjo) badan gemuk, pendek kuning. Adapun mulai per- 

Il. Ejeraian tersebut diatas, kami 'ta' -bersangkut “paut lagi, 
lebih2 mengenai per buatan dan lain sebagainja. 

Harap umum mengetahui adanja. 

Gredjen 26 Jogjakarta, 

KAMI : 

Sutedjo. 

TER ARG Eno tra ATI —   442—8   
  

  

  

  

HADIAH BERHARGA 
SAMSON and DELILAH 
Dipermaklumkanj 

Bagi para pengundjung film tsb. diatas (REX THEATRE 
1 JOGJAKARTA) dari kelas jang tertinggi (balcon) sampai 

dengan kelas jang terendah (kelas III) MULAI TGL. 27 
berupa uang 

untuk sob€kan kartjis, jaitu: 

a. Hadiah pertama Rp. 1000.— 
b. 3 Kedua “1 B00— 
c, 3 ketiga . 250. 
d. »- penghibur terbagi atas 10 hadiah 

2 Rp. 25.— 

Hadiah akan diundi 10 (sepuluh) hari setelah pertundjukan 
selesai. 

Hasil undian akan diumumkan Da surat-surat kabar dan 
“pada papan pengumuman REX Jogja. 

Pembukaan akan disaksikan oleh jang berwadjib, 
SIMPANLAH BAIK - BAIK POTONGAN KARTJIS. 

Jogjakarta, 26 Augustus 1952, 

REX THEATRE, 
431-8 Directie. 

0 
  

BARU TERIMA 
Sepeda FONGERS lelaki/perempuan ukuran 22” dan Pp 
Kwaliteit tanggung memuaskan.: 
juga masih sedia matjam? sepeda sbb: RALEIGH, SIM- 

PLEX, HERCULES, PHILLIPS, B.S.A., GAZELLE, HIMA, 
MAGNEET, DLL, 

HARGA MELAWAN SAKSIKANLAH 

TOKO SEPEDA 

BAN TJHING LIONG 
436-8 Patjinan No. 141 xXx Jorjakarta, 

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT” 10891 ina 
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| perhatikan kepentingan anak2 E 

  

5 hkan djamb: PA isikan u an am! an 5) 
“bu - Pendek | 

. dahan jang halus. Selama tidak | 
ada orang lain, lebih? orang lain | belum pernah dipakai permain- 

: wanita akan menghadapi 

lai 
Dea 

“Tidak 

'langan kepertjajaan 

SS mita mosngi keh 
1 mengkilat, Di     

bunga tera Ur. rapih. 
se, Sia, po 1 Jang Tea    

suasana Hanna dan aseri. 'Ke, 
inginan sematjam ini dapatlah | 
kita ikuti, dan lebih2 bagi wa- 
nita jang mempunjai rasa kein- 

jang dapat merusak susunan 
.itu, selama wanita pemegang ru- 
“mah. tangga perhatiannja tetap | 

. diarahkan kepada soal itu,    

  

dalam rumah ig: serba sedap i u 
— Anak bukannja orang: tua jang 
babua etjil  Selandj 

i pendidin terut 
k anak ketjil, jang 

at tumbuh Pp NE 1 

wanja, jang mempunjai 
ngertian? jang tidak sama 
pengertian.orang tua, kita Papa 

soal. 

lain, jang tidak djarang merupa- 
.kan pertentangan dengan ke- 

gan aturan rumah-tangga. 
i kita ketahui, alam anak | 

lantah berlainan dengan alam 
orang tua. Bagaimana: seorang 

“berfikir, bagainxana” se- 
orang anak bertindak, tidaklah 
mungkin kita mengerti dengan 
1 fikiran orang tua. 

Kk 

    

  

“pe-| 

   

“Hal ini kami jakin, para pem- 
batja jang telah bergaul dengan 
anak ketjil, tentu telah menge- 

“ tahui. Jang terang sadja pada 
'anak' ketjil, .dapat kita lihat, 
sifat suka bermain. Dalam per- | 
mainan itu seorang anak akan 
Tn bermatjam? sifat 

“dan jg djika “kita per- 
merupakan sifat? jang 

e la untuk hidup dike- 
ian hari. Lagi pula gerak- 

gerik Jang didjalankan selama 
per Na slatihan' 
bagi pertumbuhan djasmani dan 
rochaninja. Biasanja anak jang 
bermain mempergunakan alat 
apa sadja jang ada disekitarnja. 

    

tadi atau murah harga- 
nja, apakah barang tadi 
bahaja ataukah tidak, kotor 
3 tidak dsp.-nja, ba Lean. 

itu sesuai dengan antasinja 
RAP nat tsb mampu untuk, k 

menguasainja dengan diangkat," 
ditarik, didorong, bego 4 1 dsb. 
-nja. 

- ag — 

'Misalnja seorang 'anak mem- 
punjai fantasi mengendarai mo- 
bil, Tidak segan? menarik kursi, 
ditaruhkan dekat medja-fulis 
jang mempunjai bagian almari 
jang berpintu dan mengambil 

barang”j jang bulat jang dipergu- 

nakan sebagai setir. Ini semua 
sudah mewudjudkan sebuah mo- 

bil Anak lalu duduk diatas 
kursi dengan membuka. dan Me- 
nutup pintu almari dengan ke- 
ras seperti menutup. dan mem- 
buka pintu mobil jang bersuara 
,djegleg”, dan memutar benda- 
jang bulat itu sebagai setirnja. | 
Dalam keadaan sematjam ini 
anak merasa puas sekali. 

# ta. 

Tidak boleh dilupakan sifat 
anak jang selalu bergerak, lari, 
memukul2, melempar,, merusak, 
menjobek, membanting Tah .-nja, 
asal tidak diam kaki -ata upun 
tangannja. Perbuatan der n 
djuga tidak diingat oleh anak, 
apakah barang jang dipukul, di- 
sobek dsb.-nja itu barang jang 
dapat rusak / petjah atau tidak, 

  

dak anak,- dapat. menimbulkan 
rasa. hina-diri, oleh karena se- 

Ianja-itu adalah sifat jang | 
memang perlu kita pupuk, dan 
tidak baik djika kita tjegah, 
karena djika kita halang?i, da- 
pat mengakibatkan, pertama ke- 

ketjewaan anak dan kedua dapat 
mempengaruhi “tidak baik ter- 

hadap djiwanja. 
| Misalnja karena selalu api 

dapat tegoran - .dari orang ua- 

nja, selalu dilarang berbuat be- 
gini dan begitu, anak akan kehi- 

terhadap 

kekuatan diri dan akan selalu 
menaruh rasa takut, jig 'beraki- 
bat anak mendapat tjatjad dji- 

wa jaitu rasa - hina - diri . (min- 

derwaardigheidsgevoel). “Dan ki- 

ta sekalian tahu, apakah ba- 

haja rasa-hina-diri itu ' 
Maka dengan ini teranglah, 

bahwa kita Wanita sebagai pen- | 

  

didik anak ketjil, jang ee TAN : 

injai tjita2 supaja anaknja kel ak 
tidak bertjatjad tentu akan mem 

tersebut dengan sungguh2 Aga 

didik dan sebagai pengatur ru- 
mah - tangga dapat didjalankan 
dengan tidak mengganggu $ satu 
sama Jainnja ? 5 

x 

“Bagi keluarga jg mdehagka 
'rimah serta halaman jang tia 
kup . luas, sehingga dapat me-: 
.njediakan tempat tersendiri utk | 
bermain jang seluas2nja dengan 
“diperlengkapi alat2 permainan 
jang setjukupnja, jang mengaki. | 
batkan berkurangnja kesempa- 

tan bagi anak untuk mendatangi | 
kamar jang telah teratur rapih 
isinja serta untuk mengambili 

   
    

is diperuntukkan sebagai 'alat per- 

        

    

    

ditempat jang biasanja 

1 ataukah mempertahankan kera- 

| Kami jakin, bahwa selama per 

dgn lokkan kelain barang, seorang 

hita sebagai pendidik dan pe- 

:| dapat menjediakan tempat utk 

apakah barang | 

ber' IL. 

k 

keuntungan terlalu besar, “dalan 

“dan 
“Royal Duteh-tadi 

mengatakan bahwa usaha2nja 

bar jang perlu atau tidak. —|m 
Pa TAM halah gai kehen- 

t ngikuti 

dha2 tadi. — 

| an 

ainan, en tidak merupa- 
kan kesu 

Pi aaa ita ta boleh melupa- 
kan (bahwa ada kemungkinan, 
anak merasa bosan bermain 

1 untuk 

ermain, bosan mempergunakan 

mata jang telah disediakan utk | 
lalu pada anak tsb. 

  

  

  

rmain, 
“timbul suatu keinginan untuk 
mendatangi tempat jang baru, 

untuk mengambil barang2 jang 

an, misalnja minta bunga jang 
telah diatur diatas medja, gam- 
bar jang telah dipasang dsb.nja. 
Dengan adanja kemungkinan 

demikian, maka' Jalu timbul 
suatu pertentangan didalam hati 
seorang Ibu, menuruti anaknja 

pihan susunan rumah - tangga, 

hatian anak masih dapat dibe- 

Ibu tentu akan mentjoba- mem- 
belokkannja dengan tiada meng- 
akibatkan - keketjewaan pada 
anak 
Dengan demikian fungsi wa- 

ngatur rumah- tangga dapat di- 
penuhi semua. Nilai djiwa anak 
tak dapat diperbandingkan dgn 

kilat atau- 

'kakas tidak   nilai barang: Lebih ' sulit lagi 
bagi wanita dari keluarga jang 
tempatnja sempit, jang. tidak 

bermain, seperti keadaan keba- 
njakan keluarga ' pada waktu 
sekarang. Anak terpaksa ber- 
main2 didalam rumah, Misalnja 
dengan kaki dan tangan kotor 
masuk kamar jang telah dipel 
bersih dan memegang meubel 
jang telah digosok mengkilat 
Gan memindahkan perkakas jg 
telah diatur rapih dsb.nja). 

Terang dalam keadaan sema- 
tiam ita keradjinan dan keber- 

sihan perkakas rumah - tangga   
KENEYTEBIAN 

igumumkan, 
warkan nasehat?nja 

Operasi didaerah Timur Tengah, 
— »kompetisi” dalam membuka 

Juar, negeri 

kan rintangan? 

Seperti diketahui, laporan Ko- 
misi Perdagangan Federal Ame- 
rika Serikat, jang sudah laraa 
disimpan itu, achirnja ketika 
hari Senin jl. diumumkan oleh 
panitya senat urusan perusaha- 
an2 ketjil. Dalam laporan tadi 
dikatakan bahwa 5 kongsi mi- 
njak besar: Amerika mengambil 

perdagangan”. 

pendjualan Ina aa kepada 
pemerintah. 

- Kongsi2 jang dituduh Aas 
kan satu kartel internasional- 

bersama2 kongsi Inggeris AIOCS 
kongsi Inggeris-Belanda 

. telah mem- 
bantah tuduhan2 tersebut. 

Salah ,satu diantara 5. kongsi 
Amerika tadi, Socony- -Vacuum, 

diluar negeri mendapat sokong- 
an pemerintah Amerika Serikat. 

Dikatakan pula bahwa tuduhan2- 
tadi hanja merupakan suatu re- 
klame sadja buat kampanje NG, 

milihan Partai Demokrat. 
Kementerian luar negeri me- 

njatakan bahwa ia berusaha me- 
usaha2 kongsi2 minjak 

Amerika |diluar negeri seteliti- 
'telitinja, baik dengan djalan pe- 
rundingan2 dengan pembesar2 

kongsi2. tadi, maupun dengan | 
djalan saluran2 lainnja dari usa- 

Ne 4 

“ Kadang2 ' beberapa diantara | 
kongsi2 Amerika tadi mengadju- 
kan tindasan2 dari persetudju- 
an2 internasional mereka kepgda 
kementerian luar: negeri Ame- 
rika. Mengenai beberapa hai. 
kongsi2 minjak tadi tidak minta 

- pendapat kementerian luar ne- 
eri, tentang soal2 lain kemen- 
erian tadi menjatakan tidak 
berkeberatan . terhadap djalan-/ 
Hg tindakan2 an diambil oleh: 

  

'suai dengan politik ekonomi tuar TER OA, 

ak?     
    

serta susunannja tidaklah ter- 
djamin. . Seperti halnja diatas, 

| selama seorang Ibu dapat mena 
tjari akal untuk .membelokkan | 
perhatian anak, dapat meng- | 

ganti alat2 bermain tidak usah 
dengan merobah Susunan perka- 
kas rumah - tangga, dapat mem- 
biasakan anak membersihkan 
tangan dan kaki lebih dulu 
djika masuk rumah, dengan ti- 
dak menjinggung perasaan anak 
jang masih halus dan tidak 
mengganggu djiwa anak, maka 
seorang Ibu tidak akan pusing. 
Hanja kalau betul2 tidak ada 
djalan lain, baru seorang Ibu 

harus memilih antara kepenti- 

ngan anak dengan mengalahkan 

kerapihan rumah - tangga dan 
sebaliknja. 

Kami jakin, bahwa diantara 
-pembatja tentu terdapat 'ber- 
matjam2 pendapat. Tetapi djika 
menurut kami, tidak dengan 
ragu2, segera mengambil putu- 

san, bahwa kepentingan anaklah 
jang diutamakan, Biarlah pada 
waktu ity meubel agak kusut 
tidak mengkilat, lantai kotor 
bekas telapak kaki anak, dan 
penuh dengan daun dan kertas , 
untuk ,,pasaran”, susunan per- 

“semestinja tetapi 
mewudjudkan beberapa bangu- 
nan, misalnja mobil, dokar, be- 
tjak, rumah dsh.nja. 

Djiwa anak adalah tidak da-. 
pat diperbandingkan nilainja 
dengan barang2. Djika Ibu mem- 
berikan pimpinan kepada. anak- | 
nja jang masih ketjil 
kearah jang baik, 
anak tadi “mendjadi besar, 
perbuatannja pada waktu 
ketjil jang oleh orang tua 
dianggapnja sebagai perbuatan 
jang tidak mengenal peraturan, 
perbuatan jang membuat kotor 
rumah, tetapi jang dianggapnja 
tidak demikian oleh si-ana 
akan tidak terulang lagi. Djik: 
sudah waktunja dan kepada si- 
anak telah diberikan dasar un- 
tuk selalu berbuat dengan ra- 
pih, anak tadi setelah dewasa 
djuga akan berbuat dan berfi- 
kir setjara rapih dalam segala 
hai, termasuk mengatur perka- 
kas rumah dan memeliharanja. 

itu 

setelah 

Kongsi2 minjak jg dituduh 
“ ambil laba terlalu besar 

Amerika Serikat hari Kemis jL 
bahwa Rementarian tadi ada Kalanja mena- 
kepada kongsi2 minjak Amerika jg ber- 

berusaha mengandjur? - kan 
sumber? minjak daerah tadi, se- 

mmotok melenjap- 

kongsi jang bersangkutan. 
Kementerian menjatakan te-. 

lah ,,mengandjur2kan dan mem- 
bantu kongsi2 minjak lainnja, 
untuk ikut serta membuka sum- 
ber2 di Timur Tengah dan da- 

erah2 lain” — Ant. - UP. 

DEWAN ANZUS AKAN 
DIPERLUAS DEN. PILI- 
PINA DAN DJEPANG 

Andjuran Elizaide. 

Menteri luar negeri Pilipina, 
Joaguin. Flizalde, tidak lama la- 

gi akan berangkat ke Weshing- 
ton untuk mengadakan pembi- 
tjaraan dengan menteri luar ne- 
geri Amerika Serikat, Dean A- 
cheson, demikian - dikabarkan 
Oleh suatu sumber kementerian 
luar negeri Pilipina pada hari 
Kemis jang lalu. 
Menurut#sumber itu, Flizalde 

mungkin akan mengusahakan di 
perluasnja Dewan Anzus hingga 
meliputi djuga Pilipina dan Dje- 
pang. Sumber tadi dalam pada 
itu menjatakan, bahwa pema- 
sukar Pilipina dan Djepang k 
dalam Dewan Anzus pada sa' at 

-ini rupanja sulit sekali, 
ma berkenaan dengan 'kenjata- 
an, bahwa Pilipina hingga kini 
belum berhasil meratifikasikan 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang. Apabila perdjandjian 

  

rerdamaian tersebut telah di-' 
sjahkan, maka "Anzus” akan 
Gapat diperluas dengan mudah. 
Demikian sumber itu. 
Dalam kundjungan . 

shington itu Flizalde akan di- 
sertai oleh penasehat2 kemente- 
rian luar negeri serta pembe- 
Sar2 pertahanan Tan Pa   Ant. - AFP, 

: Kapal2 silam. Sovjet di: 

.was atau luka2. — Afp. 

teruta- 

ke Wa-' 

sebelah Utara Irian? 
Harian Austra 

ror” hari Kemis jl. mengabar- 
“kan dari Canberra, balirwa 

lama 18 bulan jang terachir ini 
“kerap kal tampak kapa:? si- 

am jang didjalankan oleh anak | 
ah Sovjet Uni dan RRT” di- 

Samaja utara Irian dan pulau? | 
|Jainnja disebelah utara Australi. 

    

.da pemerintah federal Australi. 
Demikianlah menurut harian 

tadi, jg mendapat keterangan2 
dari seorang pemilik perkebunan 
dj Lae, Irian Timur, bernama 
George K. Whittaker. 5 

| Menurut Whittaker,  opsir2 
angkatan laut Australi telah 
memeriksa laporan? tadi. Tetani 
Sementara itu memzeri angkatan 
|lautMc Mahon menerangkan, 
| bahwa banjak sudah laporan2 
“jang diterima, akan tetapi satu- 
pun tidak ada jang tjukup pa- 

(tut dipertjaja, untuk menarik 
kesimpulan bahwa kapal2 silam 
tadi memang beroperasi ng 
airan sebelah utara Irian. 

Ant, £ 

KOREA : 
NN agama atap 

  

Ki 

Kemis jang lalu. 

Protes Utara 
| dalam surat djenderal Nam II 
kep ketua delegasi PBB, 

-djenderal Harrison jang disam- 

paikan dengan perantaraan Wa- 
'kil PBB dalam pertemuan op- 

sir staf kedua pihak di Panmun- 
jom pada hari Kemis jl. 
Dalam suratnja itu Nam II 

menuntut supaja Komando PBB 
memberi "laporan pertanggung- 
djawaban sepenuhnja” menge- 
nai tiap insiden selama. bulan 
Agustus dalam mana terlibat 

  

"Daiy Mir- | 

s8. 

(Hal ini sudah dilaporkan keps- | 

  

aa 
— komandant angkatan 

udura Iran ?: 
Menurut keterangan jang di- 

(peroleh AFP di Teheran pada 
hari Kemis jl, beberapa hari 

jang lalu telah terdjadi pertjo- 
“baan untuk membunuh djende- 

ral Hidayat Guilan, komandan 
angkatan udara Iran, 

Dikatakan, bahwa beberapa 
orang bersendjata telah mema- 
isuki rumah djenderal Hidayat 
'dengan djalan merusak pintu, 
.akan tetapi tidak berhasil me- 
nemuinja, karena, djenderal Hi- 
“dayat waktu itu sedang tidak 
ada dirumah. 

Diduga kalangan militer te- 
lah mengetahui siapa penje- 
'yang2-nja itu. : 

Djenderal Hidayat Guilan ada 
lah seorang diantara 15 orang 
djenderal jang baru2 ini dima- 
sukkan kedalam daftar berhen-   

  

itu termaktub 

ti. Keputusan kemudian dalam 

pada itu menghendaki, 
| Guilan tetap mendjalan tugas- 

nja. — Ant, . AFP. 

“Protes keras" djenderal 
to Nam II 
Peking: 422 pelanggaran oleh PBB 

dalam satu bulan : 
ETUA delegasi Utara djenderal Nam UH pada hari Kemis 

jang lalu telah mengadjukan ,,protes keras” kepada pihak 
PBB mengenai apa jang disebutnja perabunuhan 5 orang tawa- 
nan perang Utara oleh Komando PBB dan luka?nja 64 orang 
tawanan Utara lainnja dikamp? PBB selama 

Demikian diumumkan oleh Komando PBB di .Tokio pada hari 
bulan Agustus. 

ninggalkan kota. Djuga surat2 
selebaran 

atas kota itu oleh pesawat2 A- 

Mika 

supaja | 

untuk memperingat- ) 

kan penduduk didjatuhkan di- 

merika, | 
Pesawat2 pembom B-29 se- 

mentara itu menjerang pusat 
“penimbunan mesiu lainnja un- 

tuk pasukan2 Utara disebelah 
utara ibukota Korea Utara 
Pyongyang... — Ant. - UP, 

  

(Turunnja Tachta Radja   tawanan2 perang Utara. 
Radio Pyongyang “dalam si- 

arannja pada hari Kemis jl. me- 

ngumumkan, bahwa dalam Ssi- 

dang pleno jang terachir “di 
Panmunjom djenderal Nam Il 
telah menjatakan kepada djen- 
deral Harrison bahwa pihak 
PBB harus memikul tanggung- 

insiden jang telah terdjadi di- 
waktu jang lampau dalam ma-: 
na tawanan2 perang Utara te-' 

Peking tentang masalah 
tawanan perang. 

Radio Peking pada hari Ke- 
mis itu mengulangi tuntutan pi- 
bak Utara bahwa komando PBB 
harus melepaskan rentjananja 
untuk tidak mengembalikan ta- 
wanan2 perang Utara djika ia 

“suara tentara Sovjet Uni, 

djawab sepenuhnja atas segala |: 

  menghendaki perletakan sen- 

djata di Korea. Radio Peking 
menambahkan, bahwa ini ada- 

lah satu2-nja penjelesaian un- 
untuk mengatasi djalan-buntu 

dalam masalah pertukaran ta- 
wanan perang, : 

Siaran Radio Peking itu se- 
landjutnja menuduh bahwa pe- 
sawat2 Amerika telah melaku- 
kan 422 pelanggaran terhadap 
wilajah RRT antara tanggal 25 
Djuli dan 24 AguStus jl. dianta- 
ranja dua kali perfiboman ter- 
hadap wilajah Manchuria. Sia- 
ran itu jang mengutip sebuah 
berita dari Mukden, ibukota 
Manchuria, tertanggal 16 Agus- 

tus menjatakan bahwa pesa- 
wat2 Amerika telah mendja- 
tuhkan bom2 disebelah selatan 
kota Penghsi dan mengebom pu- 
la pangkalan udara di Antung 

disebelah 'utara sungai Yalu. 
Pemboman2 itu katanja terdja- 

di pada tanggal 15 Agustus jl. 
Demikian Radio Peking. 

£ Sohung di Korea Barat 
dibom. 

Pesawat2 pembom Amerika 
pada Rebo malam jl. telah me- 
Yakukan serangan udara jang 
seru terhadap pusat perbekalan 

dan tempat penimbunan mesiu- 
pasukan2 Utara "di Sohung di- 
“bagian barat Korea. .. 

Kota Sohung letaknja dise- 
belah timur Sariwon pada salah 
satu djalan perbekalan terpen- 
ting kegaris2 pertempuran Uta- 
ra dan merupakan salah satu 
dari 78 kota Korea Utara jang 
telah diperingatkan oleh  Ko- 
mando PBB akan diserang se- 
bagai sasaran2 militer. 
“- Beberapa djam sebelum 
.rangan itu dilakukan Radio Se- 
Poul memperingatkan penduduk   kota Sohung supaja mereka me- 
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“
     barang2 jang perlu jang “ln” Pi:   

  

   

        

“hah ch Sana Prof: Dr. PRIJANA. 2 
- Suka Duka : SEORANG PARAIR. 
Sehari di Arafah. 
"Siri Lusi djanma tan kena ingina'' 
LENTERA ANTIK. 

 Penfjumbu - lelaki tjabang atas. 
. Binatang Reptil di zaman Purba. 

3 Clark Gable, Manusia djantan dari Holyirgae 
£ Sensasi Piring Terbang. . 

Dan lain-lain. 

yi 

  

Tgl. 31 AGUSTUS 1952 

TUGU 42, — JOGJA. 

Sea 

Talal 
»Komplotan Inggeris”. 

"Krasnaya Zveda”, 

hari 
Kemis jl. mengemukakan pen- 

Harian 

Gapatnja tentang sebab2 Radja 
'Talal dari Jordania diturunkan : 

dari tachta. 
Menurut harian tadi, 

gai Arab menjatakan 
berba- 
bghwa 

keadaan kesehatan Talal ada- 
lah "norma?”, akan tetapi "Ing- 
'geris menjiar2-kan kabar  se- 
akan? ia sakit urat sjaraf, de- 

ngan maksud untuk menurun- 
kan radja iang pro-Amerika ta- 
di.dan menggantinja dengan 
mangkubumi2 boneka Inggeris”. 

Dikatakan bahwa Inggeris ti- 

dak berkeberatan  mengganti- 
kan mendiang-Radja Abdullah, 
karena ia telah berdjandji akan 
mengikuti djedjak ajahnja (— 
Radja Abdullah), akan tetapi 

kemudian ternjata bahwa ia 
mengadakan pembitjaraan2 de- 
ngan Amerika. Dembaaah » al- 
tara lain harian tadi. 

Seperti Jikatahui, Talal me- 
nurut keterangan pa:a” ahli 
menderita penjakit senyzrrenis 

(penjakit djiwa), sehingga ia 
mula2 pergi berobat Ke Swis, 
kemudian dirawat oleh 2 orang 
dokter. Mesir Gan achirnja se- 
sudah turun tachta, meninggal- 
kan aa — Ant. - UP, 

| 

   Ka Legiun 
Amerika 

Menterj angkatan darat Ame- 

rika, Frank Pace, hari Kemis jil. 
menerangkan bahwa angkatan 
darat Amerika telah bertambah 
besar semendjak permulaan pes 
rang Korea, 

Pace jang berbitjara di Kong- 
res "Legiun Amerika" di New 

York, menjatakan, bahwa pa- 
sukan2: Amerika telah bertam-   

  

  

| lain, akan tetapi 
| netapan   

bah dari 593.000 hingga 1.550.000 
orang. : 

Pidato Dan Kimball, 

/ Dalam kongres tersebut, de- 
mikian berita UP, djiga hari 
Kemis itu berbitiara menteri 

angkatan laut Amerika, Dan 
Kimball. 

Menurut Kimball, kaum "Ko- 

miumnis” tentulah tidak akan me- 

njerht Korea Selatan djika ang- 
katan laut Amerika di Timur 

Djauh dalam keadaan lebih ku- 
at, 

Dikatakan, bahwa angkatan 
laut” Arnerika diseluruh dunia 
merupakan penghalang bagi 
agressi. "Saja jakin, djika kita 
mempunjai tjukup angkatan la- 
ut di Timur Djauh, tentulah ti- 
dak ada perang Korea kini, pe- 
rang Indo China atau perang 
lainnja lagi jang bersifat terha- 
tas”, demikian Kimbali. $ 

Achirnja dikatakan oleh Kim- 
ball, bahwa Amerika telah me- 
ngeluarkan 100.000”djuta dollar 
untuk angkatan bersendjatanja 
dalam waktu 20 tahun jang te- 
lah silam. — Ant. - AFP. 

RESHUFFLE KABINET 
MESIR SESUDAH 
LEBARAN HADJI 

Didapat "keterangan di Kairo 
pada hari Kemis jl, bahwa pe- 
robahan susunan kabinet Me- 
sir, jang ketika malam Kemis 
dikabarkan akan segera dilaku- 
kan itu, baru akan dilakukan 
sesudah achir liburan Lebaran 
Hadji (di Mesir disebut "Bai- 
ram”), jaitu sesudah tanggal 3 | 
September ja.d. 

Penundaan ini menurut sum- 
ber berita tadi disebabkan ka- 
rena salah seorang diantara 
mangkubumi2, jaitu” Bahiyeddin 
Barakat, kini tidak ada di Kairo 
dan dengan demikian tidak da- 
pat diambil sumpah. 

Menurut kalangan2 jang me- 
ngetahui, PM Ali Maher akan 
mengangkat 6 atau 7 menteri 

baru. Empat diantara menteri2 
jang sekarang ini akan meletak. 
kan djabatannja, akan tetapi 
akan diminta supaja memberi 
nasehat2 tehnis kepada kabinet. 
Ep Penta PP 

(Oleh : 

- jang dikundjungi oleh berpu 
kan semangat perdjoangan men 
adalah tuntutan zaman. 

Kita mulai mengartur theo- 
|xrie2. ilmu . sesuatunja  un- 

tuk disempurnakan, “jang 

dimasa. lampau tidak sempat 
kita ' kerdjakan.  Antaranja 

| ialah dengan memper tinggi 

nilai dan sjarat2 jg diperlukan 

oleh sesuatu lingkungan peker- 
djaan, dengan pendidikan dise- 

kolah2, pendidikan kader dan 
symposium atau tjeramah2. Mak 

sudnja ialah supaja kita lebih 
dapat memahami tugas kita se- 
karang dan dimasa depan. De- 

ngan begitu kita: meninggalkan 

masa jang dulu sering disebut 
,zaman cowboy”, dan memasuki 
masa berpikir dan. memperhi- 
tungkan. segala sesuatu jang 

akan dikerdjakan. Itu bisa ber- 
djalan dengan baik, bilamana 
disertai teori dan ilmu. 

Di Djakarta beberapa bulan jl 

dilangsungkan symposium. Se- 
orang pembitjara jang ditundjuk 

memberikan uraiannja mengenai 

mas'alah jang kita hadapi ber- 
sama, Lain pembitjara jang di- 
tundjuk pula, mengemukakan 

| pikirannja sebagai pendebat, de- 
| ngan maksud supaja dikumpul- 

ikan bahan2 setelah diadakan 
pertukaran pikiran jg zakelijk. 

Usaha Balai Pengeta- 
huan Umum. 

Di Jogjakarta pada tanggal 
25 Agustus jl. Balai Pengetahu- 

an Umum, jang diketuai oleh 
Prof. Mr, AG. Pringgodigdo te- 
lah meminta Sdr. Soedjatmoko 

dari Djakarta, untuk mengurai- 

kan ,,Pembangunan ekonomi se- 
|bagai mas'alah kulturi!”. Un- 
dangannja, terbatas. Hasil urgi- 

(an jang bermutu itu nanti akan 
| diterbitkan sebagai risalah, su- 
paja penjerbaran ilmunja lebih 

luas lagi dan dapat dipikirkan 
lebih tenang oleh peminat2nja jg 
mau tak mau djuga ikut ber- 
tanggung djawab atas perkem- 

bangan dan kemadjuan negara 
kita, dengan lain perkataan : 
bertugas ikut membangur. 

Mas'alah - jang dikemukakan 
Oleh pembitjara . memang” soal 

jang urgent bagi kita, negara jg 
menghadapi kesulitan jang tidak 

ketjil bagi daerah jang begitu 

makmur, tapi jang rakjatnja se- 

lamanja mengalami penderitaan 

  
  ekonomi jang berat sekali, di- | 

Jakob Malik akan susun politik 
Sovjet,di Timur Djauh? 

ARTAWAN UP TAD SZULC pada hari Kemis JH. ini mem- 
peroleh keterangan? dari diplomat2 pada markas besar 

PBB, jang menjatakan bahwa mereka mempunjai alasan? un- 
tuk menduga, bahwa sepulangnja Jakob Malik - wakil Sov jet 
dalam PBB - ke Moskow pada bulan depan, ia akan diserahi 
tugas oleh pemerintahnja, untuk menjusun . politik Sov jet Uni 
terhadap “Fimur Djauh pada 

Kata para diplomat tadi, Ma- | 

ik sudah lama akan dipindahkan 
dari PBB dan diberi kedudukan 

timing”, pe- 
saat,  pemindahannja 

ini penting artinja, berhubung 

dengan adanja perundingan di 
Moskow pada waktu ini, antara 
pembesar2 Sovjet dengan dele- 
gasi RRT jang dipimpin oleh" 

Perdana Menteri merangkap 
menteri luar negeriChou En Lai. 

Jakob Malik adalah seorang 

ahli dalam hal soal2 Timur Dja- 
uh dan Djepang dan sebelum 

ummnja dan Djepang chususnja. 

Sovjet Uni ikut dalam perang 

Pasifik ia mendjadi dutabesar 
Sovjet di Tokyo. — Ant. - UP. 

"PRING" TERBANG 
SEPERTI LAJANG2 

Beberapa orang penduduk ko- 
ta @uebec, Kanada, ketika ma- 
lam Kemis telah melihat - "pi- 
ring2 terbang” diatas kota tadi. 
Menurut orang2 tadi, ,,/piring2” 

tadi tampaknja sepertj lajang- 
lajang”jang terputus talinja, — 
Ant. - UP, 

  

EBELUM clash kedua banjak kita adakan rapat2 umum 
1uh ribu orang, untuk mengobar- 

ghadapi serangan Belanda. Itu 
Sekarang tarafperd pangan sudah ia- 

in Lazim dikatakan masa pembangunan lahir dan batin. 

tambah dengan makin mening- 

katnja djumlah penduduk. Tja- 
ranja Sdr. Soedjatmoko teoretis 

dan akademis jang sulit untuk 
ditelan begitu sadja, sebelum se- 

seorang mempunjai bekal dulu 
mengenai hukum perkembangan 
masjarakat, kebudajaan dan teh- 
nik. 

Mendjadi pertanjaan: ,,Perlu- 

|kah teori jang demikian? Tidak 
kah itu hanja membuang - bu- 
ang waktu? ,,Dlm masa tjara ki 

ta berfikir (bekerdja meningkat 

hal itu sangat perlu. Teori te- 
tap perlu, selama tidak: dipakai 
pedoman ,,teori untuk teori”, 

melainkan teori untuk bekerdja. 
Kita mengetahui, bahwa kesang- 
gupan orang barat memengang 
peranan penting didunia ini ba- 

njak disebabkan karena segala 
sesuatu didasari teori. Memang 

benar, teori ada jang ditemu- 
kan dari bekerdjanja 

melulu, disamping teori jang di- 
simpulkan dari penj@lidikan ba- 

han2 masjarakat jang ada, dan 

ditemukan hukumnja pada 

umumnja. Dalam methode ini 
ditemukan systematik jang kuat 
pada tjara berpikir orang barat, 

djustru pada kebudajaan barat 
sifat inilah jang kentara sekali. 

Dalam mengikuti perkemba- 

ngan “dalam pergaulan jang 
meningkat keukuran internasi- 

onal ini, bagi bangsa kita dibu- 
tuhkan sekali, kalau kita tak 

mau ketinggalan karena hanja 

berdasarkan kepada tradisi ki- 

ta jang mesti dirombak. 

Peranan Valksriniver- 
Siteit, 

Apa jg diusahakan oleh Balai 
Pengetahuan Umum itu boleh 

dikatakan sebagai volksuniver- 

teit, suatu universiteit rakjat jg 
lazim dimana2 negeri. Usaha 

sematjam itu patut mendapat 
perhatian dan - diperluas bukan 

sadja dari lapisan jang sudah 
tinggi pengetahuannja tentang 
segala sesuatu, tapi djuga dari 
mereka jang tingkatan jang ku- 

rang dari itu. Selain usaha2 da- 
ri Djawatan Penerangan jang 

lazimnja. memberikan uraian? 
tentang pemerintahan umum- 

nja, perlu sekali diselenggarakan 
usaha2 menurut tingkatan ke- 

tjerdasan rakjat dgn tjeramah2 
jang populer. Dengan sendirinja 

supaja tjeramah - tjeramah se- 
matjam " itu. bukan — hanja 
berpusat dikota2 besar sa- 
dja, melainkan bisa merata ke- 
ibukota kabupaten atau kaweda- 

“nan dsl. Sudah tentu segala 

katan masjarakatnja. 

Betapa sulitnja kelantjaran,. 

pekerdjaan masjarakat darr 
negara kalau. masih banjak bu- 
tahuruf dan awam, sudah sa- 
ma kita maklumi. Sebaliknja 

kemadjuan warganegaranja 

akan mempertjepat. kelantjaran 
pekerdjaan bangsa dan negara 
seluruhnja. 

Sjiar pengetahuan po- 
puler perlu. 

Disamping  perguruan2 Jan 
C.P.U., disamping . perpustaka- 
an2, disamping uraian dari pene 
rangan, masih tetap perlu tjera- 
mah2 sematjam diatas, tjera- 
mah jang m erupakan alat pem 
bangunan djuga, dalam arti jg 
seluasnja, sjukur kalau hasilnja 

dapat dibukukan utk kraaman 

dihari datang. 

»   
  

Pemimpin Umum :: 

Mulai sewaktu - waktu : 

. Bahasa Indonesia 

. Practical English 

. Stenografia ,,B”. 

. Korespondensi ,,A” 
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  Perhatikan : 

Bapindo - Semarang). 

Harahap Institute 
AE HARAHAP 

Memberi peladjaran dengan surat (schriftelijk) utk udjian 
BOND / RESMI. Segeralah mintak Prospektus! 

. Practisch Nederlands 

- Ulangan Hmu Hitung 
1: Memegang buku ,,A” 

8. Kursus Dag. Mneneak 

BAGIAN BOOKSTORE (Penerbit buku2 pengetahuan) 
Telah terbit buku2 karangan A.E. Harahap : 

Memegang Buku ,,A” u/udjian Bond, Djil Ia Rp. 9,50 

« si 3 AE y3 4, 1 SN A alrn0 

Ne #$ 3 3 ta 20,— 
Hitung. Dagang ,,A" v FP 1 AAN ni TON 

H Be oa 3 5 4 Ber An Oo 
Pe Me RR us ag RnEI DO 

Soal" Djawab Hukum / ! Pengetahuan Dagang Me Ke De 
Practical English (u/ beladjar sendiri) 2 28 10,— 

Buku2 Memegang Buku dan Hitung 'Dagang 
telah disahkan oleh Kementerian P.P, & K. 
Ongkos kirim bebas. Untuk sono buku rabat 30 30. 

- Pontjol 153 

BE ta 

Mulai 1 Djanuari 1953 : 

9. Bahasa Arab 
10. Business English 

11. Ned. Handelstaal 
12. Steno Nederlands 

. Korespondensi ,,B” 

. Aldjabar 

5. Memegang Buku”,,B” 

. Kursus Dag. Me- 

nengah ,,Atas” 

383-8 

—. Agama 
Jogja 

Pengumuman 
Perguruan Tinggi Agama 
lenggarakan lagi udjian - 

1952, 

2. Pendaftaran dilakukan m 
tg. 25-9-52, 

3. . Keterangan tentang sjar 
Minta pada Sekretariat di 

434-8   

PERGURUAN TINGGI 

KOLAH PERSIAPAN pada pertengahan bulan Oktober 

Islam 
karta 

No. 5/F/52. 
Islam Negeri akan menje- 
masuk KFAKULTIT dan SE- 

ulai tg. 1-9-'52 sampai 

at2 pendaftaran disb. dapat di 
Djalan, Pakem Jogjakarta. 

Jogjakarta, 28 Agustus 1952. 

“SEKRETARIAT   
  

PENGUMUMAN     
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PAGI : 
SORE DJAM BUKA 

  

MELAWAN. 

Mas Inten Berharga. 

tungkan, 

Pasar Mas 22 kart 
Djual & Beli. 

anaamanan 2, 

APOTHEEK & CHE MICALIENHANDEL 

SANITAS 
e Patjinan 64 — Telp. 611 Jogjakarta, 

18 —2 

iSAN GGUP MENGAMBIL DAN' MENGHANTAR RECEPT 
DENGAN PERTJUMA.. « # 

381 - 8. 

Kalu di pilih tida menolak. 

DJAGALAH UANG BERHARGA, Hidup berbahagia, Kerna 

Djangan tunggu harga NAIK LAGI, pada Alamat mengun- 

TJONG Malioboro 34 
Jogjakarta 

. 35 | 
| 

'MAS INTEN BERLIAN MENAWARKAN DIRI UNTUK DI 
PILIHNONA2. 

Ribuan Perhiasan Berharga. 
Trima Membikin Perhiasan Model alus Tjantik ONGKOS 

Hulinna Pengantar : KUO 

ataupun ALIRAN. 

TEMPAT 

. 

    
  

  

Penghematan bidjaksana, Menambah barang berharga.        
WILAJAH JOGJAKARTA 

  

Akan dibuka SEKOLAH RAKJAT SORE d 

beaja .— SEMUANIA SERBA GRATIS!!! 

Sekolahan akan dimulai pada tanggal 1 
dan terbuka untuk anak-anak dari 

Pendaftaran mulai sekarang dari 
Sekolahan Tionghoa Notojudan 

GUNAKANLAH KESEMPATAN JANG TERBAIK INI!!! 
DJANGAN. SAMPAI TERUAMBAT !!! 

CHUNG HUA HSIAO CHAN PA@ KUAN TUAN 

PENTING UNTUK 

Seo 

. tida dipungut 

Me aa 
SEGALA BANGSA 

TERBATAS. 

djam 14.00 — 16.00 di 
Jogjakarta: 

Wakil Ketua 

Tjan Ging Tian 

pikiran! 

usaha -disesuaikan- kepada ting-— 

  

     Tjeramah alat pemba- 1 
ngunan 

SOENDORO). 

7 4   
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