
    
      

   

    

    

aa
 

kyetoam Jang bertaku di Pera, | 

€S 

antam ita bit La Snake 

  

Apa jang        

  

. terbajang an f 
Danang, itu agak. | 3 

    

  

JBUNG: dengan akan 
"modal asing oleh 

  
Te aan Ba eh rn men t 

rika, Seperti Ati diketahut, Pee | i 
Truman “adalah : 

—. merangkap perdana 
Dus, selain presiden, Jaa ke & 
“nga badan Pe u 

Keadaan . 
“ra: P ini 

  

tjis, misalnja. Presiden Sukar- 
no adalah kepala negara," dan 
dalam. kwaliteitnja itu Presiden 

. Sukarno tidak dapat diganggu- 
Dan ini berarti, bahwa 

ia tidak dapat dipintai pertang- 
gwigan-djawab atas tindakan2- 

. pemerintahan. Sehingga dengan 
sendirinja ia tidaklah mempu- 
njax bagian dalam complex tin- 
dakan2 evecutief, melainkan 
fenksinja jang utama ialah men 
djadi symbool. dalam “susunan 

tahan. Jang dapat di- 
1ggu-gugat, dus dapat dipin- | 
banana Hewan ialah 

kabmet, jaitu dewan menteri 
jang melakukan tindakan2 exe- 
cutief dan harus - mempertang- 
gung-djawabkannj ja Papan par- 
temen. “Apab 

   

  

    

      

      

  

    
    

  

      

  

        

            
         

    

   
    

Sampai sekarang ini, memang 
|ada kesan bahwa pemasukan 
modal asing itu dapat mengu- | 
asai perekonomian kita, akan | 
tetapi oleh karena pemerintah 
kita mempunjai kekuasaan po- 
litik, maka terhadap hal inipun 

| kekuasaan itu harus didjalankan. 
. Sepagal, tjontoh bahwa peme- ! 

“Indonesia benar- benar 
mempunjai 'kekuasaan politik, 
Mr. Jusuf Wibisono mengemuka- 
kan antara lain undang2 perbu- 
ruhan dan peraturan bagi trans- 
fer keuntungan dan lain2-nja, jg 

itu,   
   

  

     
   

  

   

  

     

  
  : b 

aan an Bakingn “8 Tas 
Ka atas suatu pandangan, bah- 
wa sekarang ini belum ada 
orang ' partai jang perbawanja | 
tjukup kuat untuk memimpin 
sudtu dewan menteri, sehingga 
kabinet jang manapun duga ti- 
dak akan dapat kuat keduduk- 
annja 

Dilihat dari sudut itu, — apa- 
bila memang itu sendi kiran- 3 
na — sesungguhnja. bukannja 
tidak “menarik ag 
sjumi dan PSII itu. aa 

“Memang, nampaknja - asa" 
ditjari tokoh2 Totipile Jaka tju- 
kup kuat perbawanja untuk Te 
pat MENAMPU Suatu dewan | 

  

   

  

menteri dengan . an akan 
so Pad p und cang, jang 
kuat pula. H3 

NE 

Memang sebenarnya sudah 
ada djuga terdengar suara? 39 | 

i TU adan 

  

      

    

    
    

  

    Pa tka Ski k 
teem pemerintahan m e $ 
tikje dictatuur! 
Manna aa k . 

pikiran dengan bermat. Prana: 
tjam krisisnja, perludah 
swatu pemerintahan 2 ja: 
dus jang dipimpin oleh o: 

  

   
    

    
     

kuat pula perbawanja, meliputi ) 
seluruh pergolongan. - 

an itu memang pukannya 
tidak onsympathiek. Sebab F: 
.mang harus diakui, dimasa 
tjaroba Seperti sekarang ini, We 
daklah dan ant Shan Ba ha 
kam apabila sesuatu 

— pat 'djatuh setiap waktu, Penga- 

    

anna” An neo 

ngan tiara ut PA pak 
ta an Ameri , ew Middleton 

4 1952) m. Soo 
2 Lee jang berani 

  

    ae ne i Can 
publiek di Pel 1g 

lebih suka diabui matanja,    

      

semula “dapat tentangan 

  

   

   

      
Jaman Naga Pa ng oi Panen $ 
    

    

       

   
   

   

     

  

Ana 

  

ja Untuk » keperluan 

pada achirnja dita'ati: djuga. 
edoman bagi pera- 

8 modal asing   
    

Na naran nasionalisasi 
rangkan bahwa, itu bisa di 
lankan, setelah dilakukan pe- 
-rundingan mengenai termijnnja, 

dan dalam hubungan ini pendek 

atau pandjangnja termijn, itu 

tergantung pada funksi dari | 
"perusahaan jang bersangkutan. | 

Tg Perusahaan tjampu- | | 
-. rap setjara Inas a 

Aa mungkin. 2 

| Mengenai perusahaan tjampus 
| ran dikatakannja, bahwa untuk | 

mendirikan perusahaan tjampu- 

. organisas 

    

  

| oleh Wakil? Putjuk Pimpinan : 

2 Orenale 

  

Oki A5 ee ' Agustus 1952. 
engambil langkah2 untuk 

ih memperkuat persatuan di- 
| “organisa i2” pemuda 

donesia. 3 

— Masalah kepemudaan 

“dalam negeri : 

maha mentjurahkan perhatian 

ng sebesar2nja terhadap soal2 

uda, dan akan selalu ber- 

an dengan Djawatan 

Pemuah dan dalam hubungan 

erintah, djika dalam mengam- 

ah2 dalam soal2 pemuda 

tah terutama Djawatan 

Pendidikan Masjarakat Bagian 
Pemuda “selalu minta pendapat 

1 pertimbangan, or ganisasi2 

Pen 

  

ehuhaan internasional. 
005. Pemuda: 

— Menjetudjui 

mengadakan. Kongres Pemuda 
Islam Seluruh Dunia untuk me- 
(nuaju , kearah terbentuknja Or- 

isasi Pemuda Islam Sedunia. 
tersebut 

ew | FPII berusaha dapat diadakan- 
    

  

       

  

  

: sana Room “1 u) 
Dus kabinet jang Ban 
Ma berkuasa — pasti mentjoba 
mengenakkan hati ,het grote |. 
pubtiek” ! 

' Tetapi untungnja bagi Peram- | 
tjis, kedudukan presidemnja sa- 
ma dengan presiden dat Samba 

pat diganggu-gugat, S 0 
3 ata-mata, Dan keunt 
na, oleh : 

  

nja Konferensi Persiapan (Pre- 
ry Conference) jang seku. 

ang2nja akan dihadiri oleh wa- 
kp Pemuda Islam dari : Pakis- 
tan Turky, Mesir dan Indonesia. 

  

  

mi entang kedudukan presiden 
bentanggung-djawab itu belum 

|lagi djelas. PSII tegas2 menga- 
takan: setiap waktu presiden 
boleh  djatuh, manakalafkebi-' 
|djaksanaonnja tidak dibenarkan 
oleh parlemen, Sehingga tim-   sebagai Haha Un daa eri i 

pi aa union (perantara) da 
ap2 kekatjauan politik, 

1 ana pandangan Naa    
   
  

Sa Ren iaAN apabila djatuh, 
La na tokoh penggantinja? 

Paiklan sekian dulu perso- 
latan $ ni, 

« “Wu, 

Mr, Jusuf Wibisono, atas pertanjaan pers menjatakan 
a bahwa pemerintah hendaknja dengan sikap jang 

"menghadapi pemasukan modal asing itu, baik terhadap 
ka daan didalam negeri, maupun terhadap mereka jang hen- 

: Gak meniran menanbaan diIndonesia itu. 

| wa pemerintah kita 

| djuga dapat ' 
dentil dengan -peraturan2 peme- | 

(umpamanja dengan pendirian 
| paberik. pertjetakan ,,Enschede” 

2 Tu n 

ite- 

ja- 

ONFERENSI Front Pemuda 

jang diselenggarakan di Djakarta baru2 ini dan dihadiri 

Masjarakat Bagian | 

ini FPII akan menghargai 'Pe- 

dalam azasnja | 
“turut serta dalam usaha, | 

     
   

    
   

      

   

jak undang? pe- 
pemerintah, bekas Menteri Ke- 

ran dalam lapangan Taha. luas, 
memang tidak bisa dan jang 
terpenting bukanlah berapa 
djumlah persentage saham jang 
dimasukkan dalam perusahaan 
tjampuran itu, akan tetapi | 
jang penting “ajah 
kontrole pada poli- 
tik dari perusahaan 
itu. ? 

Mr, Jusuf Wibisono  djuga 

menjatakan penjesalannja bah- 
tidak se- 

djak semula mempunjai pera- 

turan tertentu mengenai pema- 
Pa m6Odal asing itu, akan te- 
tapi hal ini dapat dimengerti 
karena disebabkan selalu adanja 

pergntian pemerintah. 
Usaha kearah memperbesar 

minat luar negeri untuk mema- 
sukkan modal di Indonesia tidak 
usah menunggu selesainja un- 
dang2 jang menetapkan keten- 
tuan2 bagi pemasukan modal 
asing itu akan tetapi sekarang 

didjalankan insi- 

rintah. 
Dalam hubungan ini Mr. Ju- 

suf ” Wibisono mengemukakan 

dimana pemerintah dulu te- 
lah menetapkan peraturan ter- 
sendiri. — Ant. 

SUBSIDI UTK PERAWA- 
  

(lai hari Senin tg. 8/9 j.a.d: Sa- 

3 HARIAN UMUM . 

TNO PSS ET 

  

Sebulan 
Etjeran 

LANGGANAN: 

  

Dalam dan Luar Kota. 

Yo. 
2.60 

Rp. co... 

...... 

  

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

TAHUN YH — NOMOR 208 

  

  

  

mna bPRDs $ SURA. 
KARTA TERTUTUP 

“Sidang DPRDS Kotabesar Su: 
rakarta akan dilangsungkan mu 

lah satu dari atjara, jang azan 
dibitjarakan ialah mengenai su- 
rat dari Partai Murba sekitar 
perwakilan -dalam” DPR, jang 

menurut keputusan sidang DP- 
RDS jang lalu, atjara itusakan 
dibitjarakan. dalam sa ter-, 
tutup. —- 

Atjara selandjutnja mengenai 

peraturan2 daerah (padjak re- 
klame, padjak pertudjukan dll) 
serta laporan2 D.P.D. akan di- 
bitjarakan dlm sidang terbuka 
sebagai biasa. 

Perlu ditambahkan bahwa si- 
dang tertutup jang akan dilang- 
sungkan itu, adalah jang per- 
tama kali diadakan sedjak di- 
bentuknja DPRDS Kota - besar 

3 

Pa OLEH BADAN PENGAAN #KEDAULATAN RAKJAT" Ae 5.P. Bs 
3 

Pama Kana 
Pangeran “diantara pa- 

ra pemimpin Sina. 3 
server”, 

' Sebuah harian berbahasa Ing- 
geris jang berpengaruh di Ka- : 

Ih 9ehi, ,Sind - Observer” dalam. 
tadjuk rentjaranja memberi ko- 
mentar atas pidato Presiden Su- 
karno pada hari kemerdekaan 

1 tsngan menulis a.l. sbb: 
»Presiden Sukarno adalah se- 

orang pangeran diantara para 
pemimpin. Beliau bersifat per- 

wira, Beliau mempunjai pribadi 
jang dinamik: Ada sesuatu jang 
menadjupkan pada wadjahnja 
bahkan walaupun ketika beris- 
tirahat. Seorang pedjuang jang | 
gagah perkasa untuk kemerde- 

Kaan beliau adalah pudjaan bagi 
.rakjat Indonesia jang berdjuta2 
itu”. 2 

“Harian itu selandjutnja mene- 

rangkan, bahwa djika orang? 
Indonesia mosu mendengarkan | 
seruan Presiden Sukarno seba- j 
|gaimana mereka mendengarkan 
seruan?nja dimasa jang lampau, 

maka ,,tak adalah alasan bagi 
mereka untuk tidak dapat me- 
ngatasi kesulitan2 mereka se- 
karang ini”, 
“Mereka jang telah menga- 

gumkan dunia dengan perdju- 
angan perkasa mereka melawan 
imperialisme. 

kepintjangan dan melihat masa- 
depannja dengan penuh keja-   Surakarta menurut P.P. no. 39. | an 
  

Indonesia: da membajar. 
” 20.000.000 dollar 

Untuk djadi anggauta Dana keuangan 
Internasional dan bank Dunia 

ENURUT berita UP. dari Mexico City, 
sia mendjadi anggauta Internasional 'Monetary 

penerimaan Indone- 
Fund dan 

Bank Dunia telah diusulkan: bari Sedin jang lalu didalam dua 

resolusi jang akan dimadjukan kepada sidang tahunan kedua 

badan tersebut jang” akan dibuka pada hari Rebo jang lalu, Per- 
mintaan Indonesia untuk. mem    

    

Internasional dan Bank 'Dunia ita   TAN BAJI2 TERLANTAR 
Kementerian Sosial | 

sedSakan biaja. i 
£ | 

| pernah Wikabarkan, 
ntah daerah Sura- | 
Ling Hanna, untuk 

9 atan- 

“jang A EETTAr ap kare- 
. orang nk tuanja meninggal 

Pa itu kini masih dalam pe- 

rawstan sementara rumah - sa- 

kit di Surakarta jang djumlah- 

nja Ik. 25 baji. 
Sementara itu fihak resmi di 

Surakarta telah menerima ke- 

sanggupan dari Kementerian So 

sial, jg akan menjediakan sub- 

Isidi untuk penjelenggaraan ru- 

mah perawatan baji2 tsb. Bera- 

pa besar subsidi jang akan dibe- 

rikan itu belum ada ketentuan 

lebih landjut. SEEKOR)   
. Pemorintah tak boleh abaikan 

si2 pemuda 
: 2 Putusan konferensi F.P.LI. ke Ill 

Islam Indonesia” (F. P. LI. 13 

GP.LL, P.LL, G.P. Ansor, H.W. 
1 HLM.L, telah mengambil map anang al. sebagai berikut : 

Mengenai program-kerdja 

« diputuskan ajangka pen- 

ae” 
Mendesak kepada organisasi2 

Islam terutama Masjumi dan 

P.S.,LI. untuk menaruh perhatian 

jang sebesar2nja dengan beru- 

saha mempertjepat- dalam penje- 

lesaian pembebasan tawanan2 

Ummat Islam. 
Mendesak kepada B.K.M.I. utk 

setjepat mungkin menindjau 

Kembali bagaimana status dan 

functie B.K.M.I. selandjutnja. 

Djangka pandjang : 
Disamping pendidikan kader 

jang diselenggarakan oleh ma- 

sing2 anggauta2, F.P.I.I. menje- 
lenggarakan pendidikan kader 
dengan bentuk Kursus Tertulis 

maupun Lisan. . 
Menimbulkan dan memelihara 

semangat keolahragaan dikala- 
ngan pemuda2 Islam. — (KR). 

DELEGASI BURUH . 
. |MENEMUI 

—. PM. WILOPO 
Delegasi Panitia  Penjeleng- 

gara Konperensi Nasional SOBSI 
jang terdiri dari Njono, Djoko- 
sudjono, K. Werdojo,” Irawan. 

“Pandu, Perkas dan Setiati telah 
menghadap Perdana Ten 
Wilopo kemarin untuk mem 
pendjelasan mengenai beberap 

' soal pokok jang mendjadi NG 
sud dari pada Konperensi Na- 
sional SOBSI. Konperensi di- 
maksudkan untuk pemberesan 
rumah tangga SOBSI dan selan- 
djutnja memperdjuangkan ter- 
wudjudnja Front Persatuan Bu- 
ruh dan Front Persatuan Nasio- 
nal jang seluas - luasnja. , 

Demikian dikabarkan C.B. 
'SOBSI, ' jang menambahkan 

  

dalam suasana ramah tamah, 
|dan pada umumnja membawa   .| kesan2 jang baik. —- Age 

  

bahwa pertemuan itu berdjalan 

kedua badan itu pada tangal LN 

Iuran jang harus dibajar. oleh 
Indonesia untuk diterima men 
djadi anggauta-Dana Keuangan 
Internasional 'telah ditetapkan. 

mempunjai sema-: 
ngat untuk berdjuang melawan 

  

Hamengkubuwono in- 
cognito di Semarang 

Memeriksa tempat me- 
sia jang meledak 

Korr, K.R. di Semarang me- 
ngabarkan, bahwa dengan tidak 

diduga lebih dulu, Rabu pagi de- 

ngan pesawat terbang dari Dja- 

karta djam 9.55 telah tiba di la- 
pangan terbang Kalibanteng se- 
tjara incognito, Menteri Perta- 
hanan Hamengkubuw ono - IX. 

| Fihak resmi dikalangan militer 

| Setempat, jang rupanja telah di- 

beri tahu lebih dulu setjara ter- 
batas, telah mendjemput di Kali 

banteng mulai djam 9.30 pagi, 
| jaitu Maj. Sudiarto Komandan 
KMKB, Kepala Staf T.&.T.IV 
Let. kol. Saragih, Letn. I Sumi- 
tro komandan K.M.K. Sema- 
rang Selatan, Kdm. Rayon Il 
P.M. Letn. I Sugeng dan Letn. 

I. Iskandar. | 

  
Setelah kemarkas Divisi maka | 

| Menteri Pertahanan lalu berke- | 
nan menindjau tempat? penjim- | 
panan mesiu di Krapjak Kali- 

' banteng jang baru? ini telah me- | 

ledak dan menjebabkan tewas- | 
nja bebfrapa orang serta | 
adanja pengungsian penduduk 

disekitarnja. 

  

    

  

4 Perdjandjian dengan 
luar negeri | 

Diratifisir oleh Par- 

lemen. 

Dengan suara bulat parlemen 

dalam sidangnja kemarin telah   anggauta Dana Keuangan 
telah diterima oleh Direksi? | 

jali 1950.    

  

    
   
   

    

  

  

kdn jang  berwadjib itu, atas 
gsar kepentingan -didaerah - 

Erah, memang dala m. daftar 

116:000.000 dellar Ona ejum ag tpi ik 

“uantuk masuk | 
ea « 

Indonesia" 
mendjadi anggauta Bark Dunia, 
“oleh 

2595 dari djumlah uang itu ha- 
rus dibajar deng emas atau 
Gengan dollar Amerika. Selebih- | 
nja boleh dibajar dengan uang | 
Indonesia menurut harga pari. 

Bilamana Indonesia nanti te- 
lah mendjadi anggauta Dana 
Keuangan Internasional itu, ma- 
ka Indonesia harus menentukan 
kurs atau nilai Rupiahnja terha- 
dap luar negeri jang harus men- 

| dapat persetudjuan dari Dana 
tersebut, Kemudian Indonesia ha 
nja dapat merobah nilai Rupiah- 
nja dengan persetudjuan Dana   
Keuangan Internasional, ketjuali 
mengenai perubahan ketjil2. Se- 
sudah itu Indoresia mempunjai 
hak untuk tak kredit dari 

at projek2 pembangunan oleh 
Bank Internasional. 

Resolysi tersebut diatas harus 
disetudjui oleh sidang2 lengkap 
kedua direksi bank2 itu, Utusan 
Indonesia akan menanda - tanga- 

ni pasal2 persetudjuan itu nanti 
di Washington. — Ant. 

PEROBAHAN KLASI- 
-FIKASI | 

  

rakjat. 
keterangan, bahwa 

oleh pihak jang berwadjib di. 

Bandung sekarang sedang di- 
.usahakan supaja diadakan pero 

bahan daftar  barang2, berhu- 

bung dengan berlakunja peratu- 

ran import baru: 
Oleh pihak berwadjib di Ban- 

dung akan diminta perhatian 
Pemerintah Pusat, supaja dja- 
ngan sampai ada barang2 jang 
sebenarnja dibutuhkan oleh rak- 

jat sehari - hari dimasukkan Jda- 
lam bagian B, sehingga harga- 
nja akan mendjadi naik. 

Didapat 

pindjaman? jang disediakan bu- | 

Barang? keperluan 3 

  Kabarnja, menurut penjelidi- 

  

Band enat iituk dimasuk 
kan dalam bagian B, tapi se- 

harusnja dalam bagian A. - Ant. 

Mr. Sujudi akan naik 
hadji 

' Menurut rentjana pada tahun 
depan Mr. Sujudi “ akan naik | 
Hadji, mungkin bersama?. dgn | 
Bung Karno: siapa kabarnja j 
pernah memintanja, supaja ber- 
sama? ke tanah Sutji untuk me- 

nunaikan rukun Islam jg ke-V. 
Kalau tidak sakit keberangkat- 
annja itu direntjanakan dalam 

tahun-ini djuga — (Kor.). 

PERUNDINGAN DA- 
SANG INDONESIA 
— HONGARIA 

Minggu depan selesai. 
Ketua: delegasi Indonesia da- 

lam perundingan dagang dgn 

  

  

delegasi Hongaria menerangkan, | 
-bahwa pada minggu jang akan 

datang diharapkan perundingan 
dagang dengan aan dapat 

diselesaikan. 
Sementara itu ketua delegasi 

| Hongaria 'menjatakan bahwa 
soal itu ada harapan bahwa per- 
setudjuan akan tertjapai dengan 
volume jang lebih besar dari 

pada persetudjuan tahun jang 
lalu. “Tanggal 2 jang lalu, 
kedua belah pihak telah me- 
ngadakan pertukaran daftar 
barang2 jang akan diimport Aan 

diexport 
Menurhit keterangan  selan- 

djutnja jang akan dimasukkan 
ke Indonesia terutama barang2 
jang essentieel jang tergolong 
dalam daftar A dari peraturan 

“devisen import. 
3 Faktor jang diperhatikan 

oleh pihak Indonesia ialah soal 

harga, kwaliteit dan kondisi. — 
Ant. 2 

  

Pada tg. 30-8-1952 jl. pari 

Menteri, Menteri Penerangan 
Gambar : Wahid Hasjim dar 
H. Siradjudin Abbas, keti 
wk, Ketua II, digambar ber 

Tem 

  oat dide 
kan satu gabungan federasi dari, 
dinamakan “Liga Muslimim Indone 

        

   
     

    

        

   
   

   
   

      

   
   
   

    

   
     
   

  

       
    

          

     

    

        

3 PSII dan Perti, jang 
saksikan oleh Perdana 
Sosial dil, pembesar. 
cusno dari PSII dam 
etua, wk. Ketua I dan 

iga tsb, (Ipphos). 

' sahabatan dengan India, Pakis- 

meratifisir 4 perdjandjian per- 

| tan, Burma dan Piliphina dengan 
|tjatatan bahwa fraksi Partai 

iMurba. menolak perdjandjian de- 

Lana: Piliphina dengan alasan, 
bahwa perdjandjian itu mem- 
jg politik bebas jang 

| sudah 1 parlemen Ta BOkagarikan 
| pidato pembukaan sidangnja ke- 
| tiga jang diutjapkan wakil ke- 
| | tua III Mr. Tadjuddin Noor. Ha- 
| dlir 132 anggauta dan 7 menteri 
| diantaranja wakil P.M. — Ant. 
| 

  
Hussein n Makki : : 
  

pada hari Rebo jang lalu 

minjaknja. 2 

Tangan kanan ' P,M. Mossa- 

degh itu dalam konperensi pers 
mengatakan, bahwa Iran mem- 

butuhkan Ik. 3 sampai 400 ahli 
luar negeri untuk dapat memu- 

lai produksi minjaknja dan 
mungkin Iran akan hanja men- 
dapat ahli2 itu dari Djerman. 

Tawaran Amerika 

ditolak. 

Makki jang disertai bekas wa. 

kil P.M. dan anggauta parlemen 

dari Front Nasional Dr, Hussein 

Fatemi selain itu mengatakan 
bahwa tawaran Amerika $ 10. 
000,000,— kepada Iran baru2 ini 
ditolak karena dollar dari Ame- 
rika itu tidak datang dari hati 
jang ichlas. Amerika memberi 
tawaran itu hanja supaja Ing- 
geris dapat mengadakan peru- 
sahaannja lagi, kata Makki. 

-. Mossadegh berusaha, 
terus kepada Jones. 

Lebih landjut kalangan jang 
mengetahui dari pemerintah Iran 

 PENGURUS BARU IBKT 
Dalam rapatnja barubaru ini 

Ikatan Bulutangkis Kota Tjila- 
tjap (IBKT) telah berhasil me- 
milih “pengurus baru jang su- 
sunannja sbb.: 

Ketua: Sdr. Sartim dari club 
SUBUR,,Wk ketua: sdr. Kasar 
dari club OKPTT, Penulis: Sar. 
Heru Pradjady dari club OKPTT: 

Bendahara: “Sdr. Lie Pok Thing 
dari club TN,H, Pembantu: 
1. Sdr. Burham dari B.C, Ban- 
teng-Loreng, 2, sdr, Sumarto 

dari B.C, Polisi, 3. sdr, Asmo 
dari B.C. SAMUDRA, 4 sdr. 
Suprapto b/g Dipo K.A. dari 
POSKA: 5. sdr. Wijono dari BC. 

Djawa: 'Koperatie: 6. Dari B.C, 
SEBDA belum ditetapkan kare- 
na tak datang, 7. Diri D.B.T. 

belum. ditetapkan karena tak 
datang. Sebagai commisaris 
(umum ditetapkan sdr, Tirtono 
dari DK.R., sedang selaku- 
technis - leider terpilih sdr.2 Kho 
Gwan Tjan, Lie Pok Thing dan 
Tirtono, — (Kor), 

    
  

LDjepang dihidupkan 
dan kekuatan agresif Djepang- | 

    

     1 untuk melawan tiap Pa eaan 

ARSEKAL STALIN hari 

dan pula merupakan benteng 

tsb kepada Mao Tse Tung, Ke- 
tua Pemerintah Rakjat Tiong- 
kok, berkeraan “dengan hari 
ulang. tahun. ke-7: kemenangan 
Tiongkok dalam perang mela- 
wan .Djepang, Ia menjatakan 

pesan jang disampaikan 

Tiongkok untuk. mengalahkan 
Djepang. Stalin katakan, bahwa 
rakjat Tiongkok serta tentara 

| pembebasannja memainkan pe- | 
| ranar jang penting dalam men- 

  
| tjapai kemenangan jang berse- | 

Perbuatan2 kepah- | | djarah itu. 
|lawanan mereka 

dahkan pekerdjaan mengalah- | 
| kan aggresi Djepang. 

| Kata Mao. 

Dalam pesannja kepada Sta- | 
lin, Mao Tung harj Selasa me- 
njatakan, bahwa persekutuan 
Sovjet /RRT merupakan suatu 
djaminan jang maha- kuat ter- 

| hadap militerisme Djepang, jang | 
kini hidup kembali, Mao dalam 
kawatnja berkenaan dengan pe- 
ringatan 7 tahun menjerahnja | 
Djepang jang disiarkan oleh 
radio Peking itu selandjutnja 
katakan, bahwa bantuan Sovjet 
selama dan sesudah perang telan 
memungkinkan rakjat Tiongkok 
untuk mentjapai kemenangan | 
jang terachir 
membangun kembali 

jang telah hantjur, 
rang jang Jalu. 

Kata Mao, kini 

Tiongkok 
karena  pe- 

pun timbul kembali, maka per- 

sahabatan dan persekutuan an- 
tara RRT dan “Sovjet Uni meru- 

baru dari Djepang atau tiap ne- 
geri lainnja jang bersekutu dgn 
Djepang. Hidup pandjanglah 
persahabatan besar jang tak 
Gapat dipatahkan antara RRT | 

| dan Na Uni! Demikian Mao. 

370 Ahli tehnik Djerman 
minta pekerdjaan 

| 10.000.000, — Dollar tawaran 
| : Amerika ditolak 

USSEIN MAKKI ketua rentjana nasionalisasi minjak Iran, 
mengatakan, bahwa 370 ahli ten- 

nik Djerman telah minta pekerdjaan kepada pabrik? saringan 

minjak Iran jang ditutup sedjak Iran menasionalisasi industri 

di Teheran mengatakan bahwa 

P.M. Mossadegh berusaha untuk 
mentjapai persetudjuan menge- 

nai pengangkutan minjak jang 

telah dinasionalisasi dengan Pre- 
'siden Cities Oil Coy, William 

Joner, jang baru2 ini mengada- 

kan penindjauannja  diindustri 
minjak Abadan. 

Jones dan Mossadegh malam 
Rebo jang lalu mengadakan pe- 

rundingan 2 djam.  Kabarnja 

Jones membitjarakan pula per- 

djalanannja baru2 ini ke pabrik2 
Saringan minjak di Abadan dan 

tambang minjak di Kuzistan. — 
Ant. UP. 

Pemerintah 
antjama   

Harian setengah resmi, 
,Dawn” jang terbit di Kara- 
chi pada hari Rebo menjatakan, 

India sekarang sedang menga- 
dakan antjaman2 perang”. Ini 
mungkin merupakan suatu pen- 
dahuluan dari langkah2 militer 
jang lebih agresif, demikian 

harian itu menambahkannja. 
Selandjutnja harian itu dgn 

tegas menjatakan, bahwa ,,bu- 
kannja dipihak Pakistan perda- 
maian sekarang sedang teran- 
tjam”, ,,Dawn” menuduh pula, 
bahwa pemerintah India ,,de- 
ngan sengadja” berusaha su- 

paja perundingan2 di Djenewa 
menghadapi djalan buntu. 

Achirnja harian itu menegas- 

kan sekali lagi bahwa Pakistan 
tidak akan menjetudjui  ,,pen- 
(ludiikan paksaan oleh India di 
Kashmir”, dan tidak pula mau 

  

habatan besar diantara Sovjet Uni dan RRT 

minan jang dapat dipertjaja terhadap antjaman agresi 

Timur Djauh dan seluruh dunia, demikian K.B, Sovjet 

Stalin menjampaikan utjapan | 

terima kasih kepada Mao. atas | 
Mao | 

| kemarin kepadanja, dalam mana | 
| dinjatakan, bahwa pasukan2 | 
| Sovjet . Uni telah - membantu 

telah memu- ' 

dan selandjutnja | 

militerisme | 
kembali | 

bahwa ,,sekali lagi pemerintah | 

  

“#anabibota Sovjet / RRT dja- 
minan terhadap agresi baru 

Sekitar peringatan . 7 th Djepang menjerah 
Rebo jl. katakan, bahwa persa- 

adalah dja- 

baru 
maha-kuat bagi perdamaian di 

» ass 

Membuka djaman baru 
dlm sedjarah negeri2. 
di Timur Djauh, 

Sementara itu radio Moskow 
| jang mengutip tadjuk 'rentjana 
harian Pravda katakan, bahwa 

kemengangan2 jang bersedjarah 
| dari rakjat Sovjet dan angkatan 
perangnja “jang mashur itu 
telah membuka djaman baru 
dalam sedjarah negeri2 di Timur 
Djauh dengan membebaskan me- 

reka dari beban  imperialis. 
|Kemenangan “atas  imperialis 
| Djepang itu mendjadi mung- 
kin, karena pukulan? jang 

| menghantjurkan dari angkatan 
darat dan laut Sovjet, pertama2 

Langkatan perang Hitler, kemu- 
dian ibu tentara Djepang, kata, 

| Pravda 

Setelah menjatakan penghar- 
| gaannja terhadap ikut ser tanja 
| tentara Tiongkok dalam meng- 
hantjurkan pasukan2 Djepang 

| dan mengusir klik Kuomintang, 
| harian tsb “katakan, bahwa 
| Amerika Serekat kini memba- 

ngun kembali angkatan peranz 
| Djepang untuk 

|hantam bangsa2 jang hidup 
| damai jang telah melepaskan 
diri dari djadjahan “asing. 
Semua bangsa menghendaki 

adanja suatu perdamaian jang 
kokoh dan abadi, mereka tak 

mau menuangkan minjak pada 
api agresi dan fasisme. Dan 

| persahabatan besar antara 
RRT /Sovjet adalah djaminan 

| jang kokoh dan tepat terhadap 

|antjaman agresi baru. Demikian 
(Pravda. Ant - Rtr.--AFP - UP. 

PERWIRA2 MENUN- 
|. TUT PELADJARAN 

Tentang pengiriman perwira2 
pang an Darat keluar. negeri 

Gipakai meng- 

aan dalam ilmu kemiliteran, 
| dapat dikabarkan lebih landjut, 
|selain ke Amerika, ada pula 
'beberapa perwira lainnja jang 

| dikirim ke Inggeris dan Neder- 

land. Jang ke Inggeris ialah 
| Letnan Kolonel Dr. Sukanto dari 
| D.K.A.D. untuk mengikuti pen- 

| didikan Diagnostic Radiology” 
| di Hammersmith Hospital, se- 

dang jang ke Nederland ialah 

Major Sukardjo dari Direktorat 
D.A.A.D. untuk - mempeladjari 
transportwezen. 

|. Selandjutnja mulai tanggal 1 

September 1952, kepada Letnan 
Kolonel Sudarto dari Direktorat 

Genie telah diberikan Studie - 
Opdracht oleh Menteri Pertaha- 

nan untuk mengikuti - kuliah 
pada Universitet Negeri Gadjah 
Mada Fakultet Tehnik Bagian 
Sipil di Jogjakarta, guna men- 

tjapai gelar Drs. dalam penge- 

tahuan tehnik. Sebagai Wnd. Di- 

rektor Genie, pengganti Letnan 

Kolonel Sudarto, telah ditundjuk 

Kapten  Sutedjo jang selama 
memangku djabatan ini. diberi 

pangkat Major sementara. 
Letnan Kolonel Kusmoutomo 

telah ditundjuk pula sebagai 
Wnd. Dir. Phb., menggantikan 

Letnan Kolonel Eddy Suhardy 

jang berangkat ke Amerika utk 
mengikuti pendidikan . ,,Signal 
Officer Advanced”, dan Major 

A. Rifai ditundjuk sebagai Wnd. 

Dir: .D.P.L.A.D. ' menggantikan 

Major Srijamin jang berangkat 

ke Amerika untuk mengikuti 
pendidikan ,,Ordonance Officer 
Advanced”, 

Demikian diberitakan Biro Pe- 
(nerangan SUAD-V. — Ant. 

  
Komentar ,,DAWN'": 

India adakan 
n perang 

ALAM komentarnja mengenai statement pemerintah India 
baru-baru ini bahwa pelanggaran gentjatan sendjata di 

Kashmir oleh suku-suku bangsa Pakistan akan berarti perang 
total antara India dan Pakistan, 

| tunduk kepada ,,antjaman2 dari 
pemerintah India sekarang ini” 
Ant. AFP. 

  

  

    

x Usaha 
tang2 dirawa Pening 

| jang dimaksudkan untuk: men- 
dapat tinggi-air id sama, bers 

memotong pemda 

» Dielok, 

P henti sekonjong- -konjong, kares 
| na buruhnja mogok, Bukan mo- 
90k untuk memperkuat sesuatu 
“tuntutan”, melaimwkan karena 
mereka takut akan desas- 
desus jang mengatakan, bahwa 
Danjang Baru Ktin- 
ting akan menumpas ordng- 
orang jang berani merombak 
keadaan dirawva Pening, 

ti berhagai mela... Al
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    emperbandingkan ra- 

iduduk di Indonesia de. 
| penduduk di ne- 

Janda (muka 31) adalah 

    

  

si 

Semua perbuatan jang tidak 

  

alu Gl J 
Gari bangs: angsa Dje. 
g djelek2 sadja 

        

   
     

    

| Pengairan? jang pertama diada- | 
| kan Pemerintah ialah pengair- 

a | an2'di Demak, jang dibuat pada 
| perteng 

Belanda tidak lebih dan tidak | x 
kurang dari negeri Eropah lain- 
nja.. 

penulis? selalu berat 

   

    
    

   

      

  

    

  

'$ Groning- 

a apa jang ditulis 
“diadjarkan kepa- 

mereka sendiri.” 
(muka 35, ti- 

ngan “tulisan ini 
1 un k sangat hu- 

manistis, Akan tetapi ta' ingat- 
lah kita bagaimana sukarnja 

um nasionalis menentang pu- 
nale sanctie, bahkan adanja 
“Sympathie” luar n€geri ? 

| Pada muka 47-48 ditulis : 

    
   
    
    

  

   
   
   
    

  

   

    

  

gahan abad jang dulu, se- 
telah penduduk daerah itu ditim 
pa bentjana makanan, karena 
tanaman? tidak mendjadi. 

“Disini ta” diuraikan karena 
apakah tanaman2'tidak mendja- 
di. Bukankah ta' mendjadinja 
tanaman2 di daerah Demak di- 
sebabkan rusaknja tafiah De- 
mak, akibat harus ditanamnja 
“tom (indigo)soleh paksaan cul- 
tuurstelsel ? Dengan tidak ada- 

tang adanja pengairan di Demak 
akan memaksa pemuda? kita 

sangat berhutang budi 

  

       

  

      

   

  

   
    

    

      

ija z Dalam bulan No- i 
pember telah diberikan izin utk. 
nendirikan 17 penggilingan be- 

Ha orang 

     

  

1)", seakan-akan ada- 

     
   
   

o pemberian ,privelegie jang 

    

   

23 
sa Indonesia. 

# x 2. - 

Ja, ba masa sudah Ia- 

eterangan lain) di- | 

    

    
   
    
   
   
   
   

    

   
    

    

       
   

   

   

        

   
   

    

    

   
   

   

  

oleh pemerintah Hindia Bela 
Di muka 61 ada tulisan : ,,Se- 

kiranja tidak ada perang jang 
memutuskan perkembangan per- 
tanian padi itu dalam 10 tahun 
sadja, Indonesia nistjaja telah 
berubah dari negeri pembel 

   

  

Berhati-hati : sekali' tjara si 
benulis2 m 

        “tinja tentunja akan mengatakan 
' | Sekiranja Indonesia tidak mer- 
.deka, dalam 10 tahun :.............. 
ea EUR Perkataan sekiranja 

anja | dapat dibolak-balikan 'arahnja. 
"| Maka kami akan mengatakan : 

,Sekiranja Indonesia djatuh lagi 
ketangan Belanda, “nistjaja cul- 
twurstelsel kedua akan lebih 
| mengganis dari pada Cultuur- 
stelsel pertama”, mengingat pen 
deritaan negeri Belanda 
rang Napoleon namun 
“berapa, djika dibandingkan de. 
ngan penderitaannja dalam pe- 
Yang dunia Iliini“ 6 

Tentang kota? dan dae- 
rah-daerah, 

Si penulis2 masih lagi menun- 
djukan diri sebagai orang jang 
sangat pitjik. Dalam mentjeri- 
iterakan keadaan daerah2 dan 
kota2 ditulisnja" tentang kota 

      
  

| Djakarta, -lebih dari satu ha- 
laman (129-130) Bogor hampir 
setengah halaman: Bandung 
satu. Bahkan kota2 sebagai Ga- 

|rut, Pekalogan, Bukit Tinggi 
dll. semua diuraikan tjikup pan 
djang. Ta' perlu kami katakan 

kota2 sebagai Surahaja. Sema- 
"rang, Malang, Makasar, Berka- 

nda. | 

  

mendjadi negeri pendjual beras" 'c 

engatakan. Dalam ha-. 

   
     

     

PN    edokteran gigi di Surabaja. 
Sekaran apakah jang di tulis 

tentang Jogja dan, 
- Jogja hanja 

  

   ,Kota2 jang 
Ian kereta api itusjalah misalnja | 
Maos dan Jogja" Maka tentang 
kota Jogja, terhadap mana selu- 
ruh bangsa Indonesia harus | 

bangga, bolehlah: kami katakan, 
fidak ditjeriterakan sama sekali, 
Djangankan adanja Universiteit 
“Gadjah Mada, U.LI. dan hasil2 
“kegiatan jang bersifat" nasional 

tjeriterankannja, bahkan me- 
ngenai keradjinannja batik dan 
perak sadja tidak disinggung sa- 
ma sekali. Djuga kota Solo bolen 

  

     

    

yr: | dikatakan tidak diutjapkan, be- 
|lainkan hanja ditundjuk letak-' 

Na, KE ya 
. Mengenai daerah Jgja ditulis- 

nja demikian : ,,Padi dari dae- 
rah ini tidak boleh didjual ke- 
Juar, karena hasilnja belum dju- 

duk daerah itu sendiri” Bahwa 
“demikian njatanja, harus kita 
“akui adanja, akan tetapi si pe- 

lis tadi, untuk menundjukkan 
|ta' tjakapnja orang2 daerah is- 
|timewa ini mengurus dirinja 
| sendiri. F 
|“ Tentang kekurangan daerah 
“Jogja terus tertjatat oleh si- 

'hpenulis. Sekarang saja tanjakan 

apakah si penulis belum pernah 
mendengar Pefguruan Tinggi 
Gadjah Mada, ULI, A.S.R.I. ? 
Tentunja djuga sudah, akan te- 

tapi, sengadja tidak ditulisnja, 
supaja djangan sampai bangsa 
Indonesia akan dapat bangga 
"terhadap kegiatannja sendiri. 

Demikianlah. tjara mereka 
menjesatkan pemuda? kita. Ter- 
gantung kepada kita sendiri, 
masihkah penjesatan itu akan 
boleh diteruskan ? Djangan lupa 

»KEDAULATAN 

ga mentjukupi kebutuhan pendu. | H3! sendapat 

Ka aan 
| 

nulis2 mungkin sengadja menu- | luaran uang negara, Pemerinta 

nja keterangan ini, uraian ten- | 

dan seorang Belanda | 

li-kali diuraikan ' djuga adanja 
| Universiteit Indonesia atau Ba- 
gian2-nja di Djakarta, Bogor 
dan Bandung, begitu pula ada- 
nja sekolah tinggi -kedokteran 

penjesatan kepada pemuda? tja- 
lon guru, jang kefaknja akan 
meneruskan kepada murid2, 

“ BRONTOHAMIDJOJO. 

Guri S. T. M. 

Pertempuran dekat Tjirebon 
5. Anggauta gerombolon mati, sedjumlah 

| “- sendjata dirampas 

13 
2 topi badja, 

ORANG anggaita gerombolan mati, 4 sten, 
6 lee & field, 1 mauser karabijn, 2 steyer, 

3 magazijn thomson dan sten Gan 200 peluru adalah hasil penje- rangan satuan dari batalion 527 dengan kekuatan satu kompi 
-terhadap segerombolan orang2 bersendjata jang terdiri darf kira? 60 orang, dikampung Nambo (8 km dari. Tjirebon) pada 
tgi. 1 September jang lalu, setelah terdjadi pertempuran se- 
-lama satu setengah djam, daln suatu kebun ketela. 

dat endep £ 2 2 z & : ' » . Demikian berita jang diteri- , hur. Maka pada saat itu ter- ma dari Kepala Biro Penerang- | djadilah pertempuran dengan an TT. III tgl. 3-9 j. Diterang- | tentara jang mendjaga daerah | 

    

  
  

5 

1 thomson, 

      

   
Kan selandjutnja, bahwa seorang | tersebut. 
peradjurit telah dapat luka2, se- Berapa djumlah korban jang       
  

    

        
  

   

   

    
   

      

    
   

  

     
   

     

    

  

   

  

    

    
    

    
     
     

    

    

    
    
     

       

  

     

   

  

djib telah berhatsil menemukan 
sebagian barang2 jang digedor 
itu, — lihat perintjiannja diba- 

— toch .pengasutan.sete- 
rusnja masih berdjalan dan rz 
nurut dugaan2 kemudian menji 

. takan bahwa ps aror 

  

    

   dan dikemudikan oleh suatu al 
“yan (Tidak disebutkan aliran jg 

|itu adalah sebagai berikut: : 

-a) 1380 kantong mas-masan, 'be- 
— yat & 7 kg, seharga (ukuran 

pandwaarde) Rp. 140.000,— 
(seratus ampat 

  

. | rupiah) ea : 

b) 165 lembar kain sembet, se- 
harga & Rp. 2000, (dua 
ribu rupiah). Ba an 

c) Uang kontan, sebanjak9Rp, 
24.261,25 terdiri dari: 

"4 lembar & Rp. 1000,— Rp. 
4000,-— dc serie 
(1 VE 0116027 (1 VE 010904) 
(LVC 059032) (1VC 054789) 

1 lembar Aa 
nomer UD 07440 
Uang retjeh R 

  

   

  

tidak dapat disebutkan, kare- 
na pembeslahan jang terbe-. 
rat, sebanjak (ruim) 3 Kg. 

  

    

TOKET iB RE 

  

Meskipun :pihak jang berwa- | 

   
   

    
leh suatu ali- 

. mana, red.). Hatsil2 pengusutan | 

puluh ribu 

in serie-nomer:. 

Tg 500,— (serie- |' 

  

   

   

H (lah dit 

   
$ 3 3 2 $ - | 3 —atn - | 5 j 5 : “. 

— Sekitar penggedoran dirumah gadai 
ra | Petanahan 23 

Ea (Chusus untuk KR”) | 

(ENJAMBUNG berita /K-K?” tgl. 26 / 6 jang lala mengenai 
Ma: doran dirum: Andar Pena Kaannen. tgl. 18/19-, 

VI jang Jala, lebih landjut pibak jang mengetahui memberikan. 
eterangan? tentang hal itu, sebagai berikut: 

Barang? jang misi be- 
00000 lum dapat diketemukan, 

|a) Barang2 mas-masan, berupa 
- tjampuran (peniti, susuk'- 

“konde, tjintjin, kalung dll), 
| berat & 1 kg. Ta 

|b)146 lembar kain sembet, se- 
— harga & Rp. 1700,— 
c) uang kontan Rp. 19850,10. 

  

   

RENTJANA LAMBANG 
” 

rabaja didapat kabar, bahwa ke- 
inginan untuk membuat lam- 
bang kota, akan segera dilak- 
sanakan. Berkenaan dengan itu, 
akan diadakan suatu sajembara 
“bagi para seniman dan pelukis 
di Surakarta, deng: 
memperoleh suatu bentuk dan 
tjorak jang sesuai Pa 

(serta keadaan dewasa ini. 
Tjinta2 untuk membikin lam- 

.bang kota ini sebenarnja telah 
timbul pada waktu Sjamsuridjal 
mendapat Walikota di Surakar- 

£: 

    

. Djumlah Rp. 2426125. — “ |ta, bahkan sewaktu Subakti 

Ae aa ama aa mendin Pant 
wa ta Oa dam “ma. | sempat Oiadanakan. (Kan. 

Ujamnja barang? mesmasin | DITEMBAK DAN DILA: 
|. RIKAN SEPEDANJA 
|| Suatu pembegalan jang dida- 

       

» sudah berupa Jeleran Ty | (hulni dengan pembunuhan telan 
p)28 lembar Kairi semibet, se-| terdjadi Sabtu malam jl. seki- 
DI Tapa Se BOn nu : ra djam 17.15 dikampung Mer- 

» | e) Uang kontan sebanjak Rp. | tolulutan Solo. Seorang pegawai 
n / perusahaan bis ,,Eva” bernama 

rupiah : |Sie Ging Kwie jang mengenda- 
1602 rai sepeda ditempat tersebut te-   

jegat oleh seorang jang 
dak dikenal, jang melepaskan 

tembakan hingga 2 kali jang 

  
  

( menembus dada. kiri dan lam- 
. (bung kiri dari sikorban. Seketi- 

10, |ika itu djuga Ging Kwie djatuh 
- |dari sepedanja dan 'menghem- 

buskan napasnja jang pengha- 

Orang jang tidak dikenal itu 
kemudian melarikan diri dengan 

  

ang sebelum gerakan peng pihak gerombolan pbungan.selesai, ge a Iketahui. 

g korban2 dikalang 
didapat kabar 
Hwa diantara 

Cninggat 

  

   

$ 5 orang 
“1 23 

      

    

    

     

tersebut. — Ant. 

  

TANAH?2 PARTIKELIR TE- 
TAP AKAN DIBELI 

Sekretaris - Djenderal Ke- 
menterian Dalam Negeri Mr. 
Soemarman menerangkan, beh- 
wa pemerintah tidak akan me- 
robah sikapnja dan akan tetap 
mendjalankan rentjana pembe- 
lian tanah2 partikelir (particu- 
liere landerijen). 

Sesuai dengan kehendak pe- 

jang telah kita kabarkan, ada- '! 
lah gerombolan jang dipimpin | 
oleh Suki. Ia osok paginja (ig. 
27-8) telah dapatluka ketika ge- 
rombolannja diserang oleh satu- 
an tentara jang bertugas nie- , 
ngedjarnja dan  terdjadi tem- 
bak-menembak. Gerombolan Su- 

Ki itu terdiri atas kira2 125 
orang. : 

. Pertempuran i didae- 

rah Ketjamatan kawa- 
1 (Tjiamis). 

“Tg. 2/9 jl. kira2 pukul 24.00 

»gag 

  

   

  

" 23 (0 "hdibawa, 
Akan disajembarakan. | 5 

“Dari kalangan Balaikota Su- | 

dengan maksud 

sebuah gerombolan - bersendja- 

ta jang belum diketahui djum- 
Jahnja telah melakukan: sera- 
(ngan didaerah ketjamatan Ka- 
wakil (Kabupaten Tjiamis) hing 

ga mengakibatkan tewasnja 5 
orang penduduk dan 2 buah ru- 
.mah habis terbakar. 

Gerombolan itu datang dari 2 
djurusan, jaitu dari kampung 
Pogor dan kampung Dajouhlu- 

membawa sepeda sikorban, akan 
tetapi tas jang berisi uang Ik. 
Rp. 400,— ialah gadji jang baru 
diterima oleh Ging Kwie tidak 

'Sebab2 pembunuhan itu hing- 
| ga kini masih sangat gelap, ka- 
rena diantara kawan2nja, Ging 
Kwie dikenal sebagai orang jg 
tidak mungkin akan mempunjai 
banjak musuh. — Ant. 

SEMARANG 

1. 60 GURU UNTUK 
“SEMARANG » 
Dalam th-2 peladjaran jang 

baru seluruh sekolah rakjat ne- 
geri dalam kota besar Semarang 
selalu mengalami kekurangan 
tenaga guru jang beridjasah. 
Pada achir bularm Agustus jg. 
lalu telah datang sedjumlah 60 
orang guru beridjasah dan me- 
reka ini ditempatkan pada seko- 
lah rakjat 6 th. Diantaranja pe- 

merintah untuk membeli tanah2 
milik partikelir itu, maka akan 
dibentuk suatu panitia jang di- 
beri tugas untuk antara isin 
menentukan harga tiap ha tanah 

Sebab2nja pemerintah akan 
membeli tanah2 parlikelir itu se- 
luruhnja ialah karena tuan2 ta- 
nah mempunjai overheidstechteri 
jang seharusnja dimiliki oleh 
pemerintah. — Ant. 

LAUT SEMARANG 
€ Buah perahu bermotor jang 

baru2 ini telah selesai @ibikin 
oleh Koperasi. Pembuatan Pe- 
rahu2 Perikanan di Djuwana, 
telah diserahkan kepada Jaja- 
san Perikanan.Laut Stasiun Se- 
marang, jaitu 4 buah.dari type 
'M.I. masing2 dari 10 ton dan 2 
buah lagi type M. dari 8 ton. 
Kesemuanja itu diperlengkapi 

dengan ' motor2 diesel merk 

  

JAJASAN PERIKANAN WILAYAH “DIAWA YEN 

KAKJAT" 

  

      
Angg. Parlemen St 

. Nak ada gerakan ,anti- 
orang-Djawa” 

Muram pertjakapan atas pe 
terdapat gerakan atau perasaan ,,anti-orang-Djawa” di Su- 

matera, maka Sj. Sutan Makni 

lakukan perdjalanan-penindjauan selama bulan 
Medan ke Padang (Sumatera - 
menerangkan, bahwa dengan pasti dapat dikatakan 
gerakan atau perasaan seperti 
Djawa, apalagi anti orang Djawa. 

Kabar2 tentang “anti-Djawa” 
itu tidak beralasan sedikitpun 
djuga. Kesan seperti ini adalah 
salah. Jang ada bukan gerakan 

atau perasaan 
atau ,,anti orang-Djawa”, Dja- 

uh dari itu! Jang benar ada, ia- 
umum, dan ini 

djuga diantara sdr.2 orang Dja- 
wa disana bahwa dalam penge- 

Pusat disangkakan mendahulu- 
kan Djawa. Utjapan ,,segala-ga- 

la Djawa lebih dulu” selalu ter- 
dengar dalam pertjakapan, baik 
dengan pembesar2 negeri, pe: 

| mimpin2 rakjat maupun orang2 

|terkemuka. Djadi, sebenarnja 

jang ada ialah kritik kepada 
pendirian Pemerintah Pusat, 
bahwa dalam usaha pembangun- 
an disegala lapangan adalah pu- 
lau Djawa didahulukan daripa- 

.da daerah2 lain diluar Djawa. 

| 

santi-Djawa” | 

. Makmur: 

  

rtanjaan sampai berapa djauh | 

  

ir, anggauta Parlemen, jang me- 

Agustus dari 
Utara dan Sumatera - Tengah), 

tidak ada 
itu di Sumatera. Tak ada anti - 

MINGGUAN ADIL" 
DU eror LAI 
“Setelah beberapa waktu me- 

ngaso, Madjallah mingguan ,,A- 

dil” jang dipimpin oleh sdr. H. 
' Surono mulai bulan ini telah ter- 

bit kembali.. 

tidak seperti jang pernah dilan- 
sir oleh ssk. di Djawa Timur, 

bahwa Adil" akan diterbitkan 

di Surabaja. 

Dari fihak jang bersangkutan 
dinjatakan, bahwa memang per- 

nah sdr. Surono mengadakan 

Orientasi di Surabaja mengenai 

Soal2 pertjetakan, tetapi tidak 
bermaksud menerbitkan madja-   lah Adil” di Surabaja dengan 

kemungkinan2 jang ada dari 

hasil -orientasinja itu. — (Kor). 

# 

“ Penerbitan tsb..tetap di Solo, ' 

PANITYA PROTES 
UDJIAN SMP. 

Berhubung dengan banjaknja 

salah tjetak, kebotjoran dan ke- 

teledoran2 -lain dalam  udjian 
penghabisan SMP Sdmaka di Jo- 

gjakarta telah dibentuk Panitia 
Protes Udjign Penghabisan SMP 
1952 jang terdiri dari sdr2. Su- 
tarjo, Jomo dan Sukamto, tgl. 3- 

9-1952 telah menjampaikan ko- 

dan mengurangi kesalahan2 jang 
sangat merugikan fihak jang 
bersangkutan itu. 

— PEMBUATAN LAPA- 
INGAN “ 
Olah raga Kebonarum 
Gimulai. 

Belum lama ini panitya pem- 

buatan lapangan olah- raga ki. 
Donokerto, kap. Turi, telah mu- 
lai dengan mengerdjakan lapa- 
ngan itu. Upatjara tersebut di- 
mulai dengan selamatan ken- 
duri. - 
Kemudian sdr. Penawu miela- 

kukan pentjangkulan pertama 
lalu dilandjutkan oleh sdr. lurah, 
wakil panitya dan ketua DPR 
Kelurahan. Selandjutnja diterus- 
kan oleh penduduk  setjara go- 
tong rojong. Seperti diketahui 
lapangan itu terletak disebelah 
desa Kehonarum, — (KR.).:   

  

  Pendirian seperti itu menimbul- 
kan reaksi dan kesan jang dida- 
pat dari reaksi ini seakan-akan 

hidup perasaan anti-Djawa”. 
| Tetapi kesan ini salah dan lidak 
| sesuai dengan keadaan jang se- 
benarnja. Demikian St. Ma 

  
kmur. 

Ant. 

UNDANG2 PEMBAHA- 
' RUAN BEA2 SPESIFIK 

Dan penggantiannja 
dgn bea?.ad valorem. 

Telah diumumkan wundang2 
no, 12 tahun 1952 tentang "pem- 
baharuan bea2 spesifik dan peng 
gantiannja dengan bea2 ad valo. 
rem”. ! 5 
Dalam  consideransnja dite- 

rangkan: menimbang, bahwa 
bea2 masuk spesifik jang dike- 
nakan pada waktu ini atas ba- 
rang2 menurut ukuran tertentu 
sangat rendah dan tidak sesuai 
lagi dengan keadaan sekarang 
berhubung dengan naiknja har- 
ga barang2 jang dimasukkan di 
Indonesia: . menimbang pula, 
bahwa kepentingan keuangan 
negara menghendaki, supaja 
'bea2 masuk spesifik dalam 
Menaka pendek sedapat mung- 

tin diganti dengan bea2 ad va- 
|lorem untuk mendapatkan sta- 
“biliteit dalam pemungutan bea 
masuk: maka dengan persetu- 
'Gjuan Dewan Perwakilan Rak- 
Jaan diputuskan untuk me- 

  

z me Ts Naa ban nunng peagP 
2 satin sorang djuruwarta  Djawatan | Paharuan bea2 spesifik dan peng 

dpat Taporan dari rakjat. | Penerangan ketjamatan Kawali, | Santiannja dengan bea? ad va- 
Sa " F : BEN | jang bernama E. Sutisna. Ia gu- Peran tap sn Lane epn An Ata Ori gur didalam rumahnja, jang , 

wa gerombolan jang mentjul'k r djuga dibakar oleh gerombolan : | dua perempuan Belanda seperti | “2 : - ' ANTJER2 HUKUMAN 
Buat.kedjahatan besar 

Oleh Pengawas Kedjahatan / 
Pengadilan Negeri daerah Dja- 
wa Barat bagian Timur (kere- 
sidenan Priangan dan Tjirebon) 
sekarang sedang dikumpulkan 
bahan2 dari 
didaerahnja mengenai" hukus 
man? jg telah didjatuhkan ke- 
pada orang2 jang melakukan 
kedjahatan. 

Penjelidikan ini dilakukan, 
berhubung dengan akan dikelu- 
arkan sebuah pedoman atau 2n- 
tjer2 untuk semua -kedjaksaan 

djahat dan merugikan ungum. 

Menurut keterangan jang kita 
terima, selama ini berat . ri- 
ngannja hukuman itu tidak sa- 
ma untuk didaerah - daerah dan 
pada “umumnja dapat dikata- 
kan lebih ringan dari pada 'ig 
semestinja. — Ant.   

AH | 
WONOSOBO 
Maa en emanana 

“DJALAN PERTIGA 
KERTEK AKAN 
DIPERLUAS 

Oleh pihak D.P.U. Prop. Dja- wa Tengah Daerah Kedu telah 
dikandung maksud untuk mem. perluas tikungan djalan pertiga di Kertek (Wonosobo), sampai 
100 m' lebarnja. ,Onwerp”-nja 
telah disampaikan kepada pi-   Jammer dan Sanef dari 4 20 pk. 

Konon tidak lama lagi akan di- 
susulkan ' kepada Jajasan itu 
2 buah lagi perahu i 
M: II dari kifa2 15 to 
diesel motor dari 60 pK. 

SALATIGA 
“PEMBERIAN IDJAZ 

  

   

          

  

  nilik Semarang I 9 orang Sema- 
rang II 26 orang, Semarang III 

|12 orang dan: penilik Semarang 
IV sebanjak 13 orang, 60 orang : 
guru2 tsb, berasal dari kabo- 

| paten daerah djawa tengah ba- 
| gian utara ketjuali Solo dan Jo- 
gja. Mereka telah mengikuti kur 
Sus-landjutan pertama SGA Se 

-marang. Dengan d'tempatkan 60 
orang tenaga guru baru beridja- 

sah tsb. belum berarti. bahwa 
kekurangan tenaga guru untuk 
Pn rakjat 6 th. sudah dapat 
“diatasi. Dalam hal ini terutama 
sekolah rakjat 6 th. Srondol hing 
|ga saat ini masih sangat Keku- 
rangan tenaga guru jang beridja | 
sah. Demikian keterangan jang 
“didapat dari karitor Inspek, se- 
(kolah rakjat“kota besar Sema- 
rang, — emg, 0, 

4 
4   
    

Sig ee ea Kn 2 

  

nja ke Malang, — (Kor) 

Kpd. 120 Siswa Pc 
3 Ukur Kehutanan 
Setelah menerima peladj 

selama satu tahun unt 
wai Polisi dan Ukur 
an, maka ketika tg. 30/8 
bertempat dipendopo Ka 
Ungaran dan disaksika 
Wakil2 dari Djawatan? se 
sedjumlah 120 orang Sis 
lah diberikan idjazah, J 
dak memperolehnja ada 
Siswa. “| , 1 
Mereka itu adalah pe 

Kehutanan seluruh Ind 
selain dari daerah Djawa 
lah dari : Sumatera, M 
Bali, Lombok, Kalimanta 
lawesi, Maluku, Amibor 
dan dari kepulauan 
Orang 'Siswa. A 
akan meneruskan pelad 

      

   
    

    

  

      

  

   
    

  

    

   

    

   

  

   
    

   

      

   

hak atasan untuk mendapatkar, persetudjuan dan ketentuan he- 
aja. f 

Maksud perluasan tersebut ja 
h berhubung telah sering ter- 

ja ketjelakaan mob di- t tersebut. : 
Tah tikungan pertiga ter- 
kelak diperluas, diharap- 

pengendara mobil te- 
erhati-hati dan suka me- 
hkan peraturan2 lalu-lin 
enjataan telah menundjuk 
ahwa  banjak mobil, utk 
Kertek tetap bergjalan 

1 dari batas maximum 
kim) Jang. telah ditetapkan 
gg) djalan »Vrijlop” masih 

Uu mendjadi kegemaran pa- 
ist jang datang dari d ju- 
arakan (djalan turun), 
enarnja malahan mem- 

    

KONPERENSI 
jab. Kab. Magelang pa 
B2 27 dan 28-9 jang 

Residen Kedu, Bupati 

tiap2 kedjaksaan | 

dalam .memintakan hukuman | 
terhadap perbuatan jang terang | 

ae matamamaa 

  

| Magelang telah 

  

Pada tg. 30-8-1952 jl. bertempat di Balai Pertemuan Djakarta 
telah diadakan resepsi penutupan kongres Masjumi jang ke-6 

keempat dan untuk menind 
akan tniggal di RRT selam 

Ing menjatakan, bahwa jang 
terutama akan mendjadi perha- 

: tiannja ialah, bagaimana tjara 
“dan usaha2 RRT didalam me- 
ngatasi kesulitan? dilapang ke- 
dokteran dan kesehatan pada 

jumumnja, jang ditimbuikan ka- 
rena blokkade jang didjalankin 
oleh blok barat, atas negeri tsh. 

Djuga ia ingin 'menjaksikan 
dengan mata kepala sendiri ba: 
gaimana keadaan sewadjarnja 
dari RRT, karena berita? jang 

| kita batja mengenai negeri ter- 
sebut sering bertentangan satu 

  
| 

  

perhatian, RRT adalah satu-sa: 
| tunja negara jang tergabung 
| dalam blok Rusia — jang se- 
| ring dikatakan blok tirai besi 
|jang terbuka bagi penindjau? 
dari lain negeri. 

seluruh Indonesia, dihadliri oleh para Menteri dll pembesar. 
Gambar : Ketua Pengurus Besar jang baru, Moh. Natsir, 
menguraikan rentjana2 partainja jang akan datang. - (F 

RRT untuk menghadiri peringatan Har 

sama lain. Jang lebih? menarik" 

       sedang 
pphos 

Pemerintah 
Tahun RRT jg 
kedokteran. Ia 

n. 

i 1 Ulang 
jau usaha? dilapang 
a du watau tiga bula 

Atas pertanjaan Dr. Oen Been Berkenaan dengan “akan be- 
rangkatnja, Dr. Oen Boen Ing ke 
RRT tiu hari Minggu jang lalu 
di Balai Kesehatan 'Tsi Sheng 
Yuan Solo telah dilangsungkan 
pertemuan ramah-tamah untuk 
memberi ,,selamat djalan” kepa- 
da Dr..Oenj disitu djuga dilang:- 
sungkan penanda tanganan No- 
tarieele Acte Jajasan Balai Ke- 
sehatan Tsi Sheng Yuan, jang 
dkietuai oleh Dr. Oen. Balai Ke. 
sehatan tersebut telah bertdim 

tahun 1935 Dr. Oen telah me- 
njediakan  tenaganja demgan 
tjuma2. tata” i 
Pertemuan tersebut telah di- 

hadiri oleh para dokter: para 
penderma Jajasan tersebwt, dan 
wakil2 berbagai golongan. dalam 
masjarakat. — Ant. 

  Me an gan nan   

para komandan tentara setem- 
pat. : 

Konperensi tersebut akan 
membitjarakan soal2 disekitar 
tugas Pamong Desa pada de- 
wasa ini, dan terutama dimak- 
Sudkan untuk mengadakan sa- ling pengertian antara pihak Pa mong Desa dan Prodjo-dari la- 
pisan atasan sampai rendahian. 
#-(Kory. 

S.B4 Gl, TJAB. MAGE- 
LANG DESAK LAGI 

Setelah ternjata, bahwa tun- 
tutannja jang mengenai gra- 
tifikasi pembajaran hadiah Le- 
baran tahun 'ini, -hingga seka- 
rang tidak dipenuhi oleh pihak 

Serekat Bu- madjikan, maka 
ruh Listrik dan Gas Indonesia 
tjab. Magelang dalam rapatnja 
baru2 ini telah memutuskan, un- 
tuk menjerahkan soalnja kepa- 
da P.B.nja, di Jogjakarta: 

Dinjatakan, . bahwa SBLGI 
tjabang Magelang bersedia utk 
mengadakan aksi, bilariana 
pihak madjikan ternjata tetap 
pada pendiriannja. — (Kor). 

SSKDN NON PARTY 
Tapi tidak non - politik. 

Pada tanggal 1 September ig lalu dengan bertempat dibalas 
pertemuan ,,Pantja-Warsa” Ma- 
gelang, oleh. Serekat Sekerdja 
Kementerian Dalam Negeri tjah, 

diadakan rapat, 
untuk mendengarkan pidato 
uraian dari S, Surowijono ke- 
tua Pengurus Harian PB, SSK. 
D. N. tentang azas tudjuan 
Serekat Sekerdja tersebut, 

Hadlir dalam rapat tersebut 
selain para anggauta tjabang se- 
luruh Kabupaten, djuga tampak 
wakil2 dari partai2/organisasi? 
lainnja dan bupati Magelang. 

  

  tota Magelang, serta 
Oleh S. Surowijono' diterang- 

| telah kedapatan 

ama maa 

azaskan Pantja Sila, adlah non 
party-politik, tapi tidak non 
politik. Ditegaskannja, bahwa 
meskipun SSKDN didalamnja 
ada duduk orang2 jarig,berpar- 
tai dan berideologie tertentu, ta- 
Pi ia tetap pada tudjriannja se- 
bagai serekat  sekerdja, jalah 

| memperdjuangkan pej'baikan na 
Sib anggauta2nja, terlutama me- 
reka jang masih terrnasuk ting 
katan rendahan. 

Tidak non politik, menurut 
pembitjara berarti Ihahwa SSK- 

| DN tidak melepaskan diri dari 
sSoal2 politik. — (Kar), 

TJILATJAP 

PELARIAN NIJISAKAM: 
BANGYAN 

Selama minggu, jang achir ini 
:melarikan diri 

dari kependjaraan  Nusakam- 
bangan beberapa, orang huku- 
man diantaranja 'jalah sbb : 

(11 Tg: 25-8-52 “ijam 14,30 dari 
pendjara Limus ' Buntu melari- 
kan diri 2 orang hukuman ma- 
Sing2 nama : 1. /saidun hukuman 
10 th, putusan C jombang. 2. Mu- 
klar bin Mustcaso hk: 11 tahun 
putusan Sidoha.rdjo (Surabaja). 

II. Tg. 26-.8-'52 kedapatan 
pula hukumaig melarikan diri 
dari, bui Batu, Mereka ini ialah 
1: Selius Kajbuas hk. 6th. pu- 
tusan Tomohan, 2: Karjaredja 
Suwadi al Res.odikromo hk 20 th 

putusan Wonofgiri. dan pada ha- 
ri itu djuga dari Kebon III se- 
orang hukumaan nama Abu Ro- 
sid bin Tat:ynbong hk. 10 th, pu- 
tusan Tom ahan. 5 

III. Sekira djam 7,30 pagi tg : 
21 -8-'52 “seorang hukuman jg 
dirawat di, R.S, Djumbleng (Nu- 
sakambang:an) terdapat melari- 
kan diri yrala ialah Tojib al Ka-   kan, bahwa S.S.K.D,N jang bers sanan hi: 3 tahun putusan 
Djomhang :, — (Kor), 

reksi - protes ke Inspektur SMP | 
| Pusat Djakarta agar mentjegah 

Hercules, barang2 

sedjak tahun 1933, dan sediak 

  PA RE DA AT Ae IA 

HALAMAN ? 

  

SIDANG DPR KOTA- 
PRADJA JOGJA- 

KARTA 
Selama dua minggu pada 

achir bulan September sampai 
pada pertengahan bulan Okto- 
ber j.a.d., DPR Kota-Pradja Jo- 
gjakarta akan mengadakan si- 
dang sebagai berikut : 

Selasa sore tg. 30-9-1952 de- 

ngan atjara : Pendjelasan Pe- 
merintah mengenai begrooting. 
Pemandangan Umum babak 1. 

Rebo pagi tg. 1-10-1952, “de: 
ngan atjara : Melandjutkan pe- 
mandangan Umum babak I. 
Seni pagi tg. 6-10-1952, “de- 

ngan atjara : Djawaban Peme- 
rintah. Pemandangan Umum 
babak II. 

Rebo sore tg. 8-10-1952,. de- 
ngan atjara: Djawaban Peme- 
rintah jang terachir, Putusan2. 
Pendjelasan Pemerintah soal 
formasi. 

Djum'at sore tg. 10-10-1952, 
dengan atjara : Pemandangan 
soal formasi. Djawaban Peme- 
rintah. Putusan2. 

Senin pagi. tg. 13-10-1952, de- 

ngan atjara : Peraturan penga- 
wasan film. Peraturan bouwkas. 

Selasa sore tg. 14-10-1952, de- 

| ngan atjara : Peraturan keuring 
(kendaraan tak bermotor, Pera- 
turan idzin perusahaan. 

Seperti biasa sidang2 pagi ha- 
Yi dimulai pada djam 10.00 dan 
sore hari pada djam 19.30. 

Selandjutnja dapat diterang- 
kan, bahwa sidang? jang akan 

diadakan ini termasuk sidang2 
|jang berat. t 

PENOLAKAN P.P NO: 
|? DAPAT SAMBUTAN 

| Pernjataan penolakan Partai 
Wanita Rakjat terhadap P.P. 
no. : 19 mengenai pensiun djan- 
da dan tundjangan anak jatim 

piatu mendapat -persetudjuan 

dan sambutan baik dari Dewan 

Partai Partai Murba, C.C. Par- 

tai Komunis Indonesia, D.P.P, 

Komite Mahasiswa Progressief 
dan P.P. Perhimpunan Mahasis- 
Wa Katholiek R.I.. 

KAP. NGAGLIK KE- 
DATANGAN PENG- 

GEDOR 
Baru2 ini daerah kapanewon 

Ngaglik agak kurang aman. 
Penggedoran telah terdjady-2 
kali. Rumah sdr. D didesa Tem- 
pursari kl. Sadonohardjo dida- 
tangi 6 orang berpakaian sera- 
gam hitam dengan bersendjata- 
kan kaju (gembel) dan sentolop. 
Mereka berhasil menggondol be- 

berapa potong pakaian Ik. se- 
harga Rp. 288,—. Serenta men- 
dengar (bun or 

  

    

  

     
    

    

uni rumah itu dan 
il membawa lari sepeda 

ditaksir. seftarg rp: 
Perlu diterangkan ” penggedor 
tersebut sebelumnja telah me- 
lepaskan tembakan. — (KR). 

S.B.P.U DAN KONFE- 
RENSI NASIONAL 

SOBSI. 
|. Berhubung dengan adanja in- 
| struksi Sentral Biro SOBSI ten- 
tang tindakan .Gerak pengum- 
putan tanda tangan menghukum 

perang kuman” maka dalam ge- 
rakan ini SB.P.U. Konsulat Dae 
rah Jogjakarta bersama - sama 
dengan Tjabang2nja bergerak 
melakukan soal ini dengan me- 
lalui kesedaran massa, maka 
berhasil 388 tanda tangan (tjap 
djempol) menghukum perang 
kuman, dan hasilnja telah diki- 
rimkan kepada P.B.S.B.P.U, “di 
Djakarta. 
Adapun mengenai soal Konf. 

Nasional SOBSI jang akan di- 
selenggarakan pada achir bulan 

ini, S.B.P.U. Konsulat Daerah 
Jogjakarta beserta Tjabang2- 

nja dan anggauta2 menjetudjui 
Konf. tersebut jang berstatus 
Kongres sesuai dengan putusan 

SOBSI tjabang Jogjakarta. 
Sedang untuk keperluan kont 

tersebut anggauta2 S.B.P.U. da 
lam Daerah - Jogjakarta telah 
mengirimkan uang sebarjak: 
Rp. 160,90,— kepada  SOBSI 
Tjabang Jogjakarta untuk me- 
njokong Konf. Nasional SOBSI. 

PELADJARAN DJURU- 
SAN KEHUTANAN 

Pada Universitit negeri 

Gadjah Mada. 5 
Kementerian P.P. dan K. me- 

ngumumkan bahwa dengan su- 
rat putusan Menteri P.P, dan K. 
telah ditetapkan bahwa, terhi- 
tung mulai satu September '52 
pada fakultit pertanian univer- 
sitit negeri Gadjah- Mada di 
Jogja diadakan peladjaran dju- 
rusan kehutanan, 

Mulai 1 September '52 pada 
fakultit hukum sosial dan poli- 
tik universitit tersebut diadakan 

bagian ekonomi jang mempunjai 
djurusan ekonomi sosial, ekono- 
mi kenegaraan, ekonomi perusa- 
haan, tingkat peladjaran akun- 

tan sebagai landjutan dari ting- 
kat peladjaran doktoral djurus- 
an ekonomi perusahaan. 

Nama fakultit tersebut seperti 
diatas mendjadi fakuitit hukum, 
ekonomi, sosial dan politik. — 
Ant. 

& 
  

.n.. Tontonan malam 'ini: 
SOBOHARSONO: ,,A Lite Of 

Her Own”, Lana. Turner, 
Ray Milland, 

SENI SONO: ,,On Dangerous 
Ground”, Ida Iaipino, Robert 

Ryan. 1 
REX : ,Samson and Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor Ma- 
ture, TS 

RAHAYU: ,/Pahit-pahit Manis, 
C. Harro, T. Sumarni. : 

INDRA: King Solomon's Mi- 
nes”, Deborah Kerr, Stewart 
Granger,   LUXOR : ,,Nasib”, P, Ramlee 

Siput Serawak : 
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PEMIMPIN2 BURUH 

Dengan persetudjuan P.M. 

dan Menteri2 jang. bersangku- 

j : Naam ngan 

LN Tee SN TA : DEN ACHESON : 

Pel mr uh | 
Bu ) ne Be — Penolakan Mossadegh | 

20. Rentjan: ag 

  

5   

«Bukan penolakan pasti” | Ea ML ata : jela politik rapart- 200 heid" PM Malan    Menteri luar negeri Amerika Kalangan importir tjengkeh ribut 

    

   

   
   

    
     

       

    

     

    

  

  

  

  
  

: Pes ST ie "5 # MU Dea en AA 5 Serikat Dean, Acheson menge- tan, oleh Menteri Perburuhan 

: : SR Oo an naa Pn na apaan mukakan dlm konperensi pers, telah diputuskan pengeluaran 

Bar u akan pu hkan keadaan sebelum perang bahwa penolakan PM Iran Mos- KA Ek TA 2 2G sebuah perintah guna mengikuti ARI kalangan dagang didapat: kabar, bahwa tindakan pc- 

aan Sea la Sm En an | sadegh terhadap usul-bersama | RGANISASI gabungan serikat? buruh Inggris, Trade Union | « jan Sa 3 sa Gr perintah baru? ini jang "menetapkan, bahwa semua tjeng- 

IROF: A. V, HILL, ketua Perhimpunan Inggris untuk me- | Amerika-Inggeris untuk menje- | . ' Congress, pada hari Rebo jang lalu dengan suara bulat tetah | latihan2 dilapang perburuhan i8:| “Koh jang diimport dibekukan mulai tg. 8 Agustus jang lalu, 

Ta madj ukan Ilmu | ae aan ten pemenang hadiah |jesaikan soal minjak Iran itu, | menjutudjui sebuah resolusi dalam mana ditjela sikap pemerim- | akan diadakan di Amerika Se- telah menimbulkan kegontjangan dikalangan importir tjengkeh 

: £ |. Nobel, hari Rebo jang lalu 1 ringatkan dimuka pertemuan Dee ank ewap wabpara Donolede Sal Afrika Selatan jang ,sama sekali tidak menghiraukan | ikat pada tanggal BE dentembar jang untuk ini sebagian menggunakan dollar selap. 

F 'perhimpunan tadi, bahwa-rentjana 5 tahun India jang dimak- | an jang pasti olehnja. | Piagan' Hak2 Mantisia PBB”. PMN pa RR SA Aa TN San Ta 5 
| 3 sudkan memper aik | perekonor 1ian itu, apabila berhasil baik | Acheson menjatakan harapan- | 6 “ : Tap SA 3 1 : ti 3 . jang akan datang untuk selama- Dalam pada itu pihak pengu- tjukai rokok pun akan bertam- 

1 « baru akan meru Sera sebelum perang nja supaja Mossad#gh menarik Resolusi itu jang disetiltijui | | lamanja 6 bulan kepada pemim- saha rokok kretek, jang selama | bah besar. ' 
” - ' - - 

Wakil Presiden “India, 
  
  

FP La Sa rna itu Te BD RN Tana       

     
  

: 5 : 5 kembali penolakannja tadi. Di- lengan bulat gleh 900 utusan | y i , “kuli Puradiyer belum ada peraturan pemerm- | ' Sebagai diketahui, pada wak- 

7 Ma 2 $ Pee 2 " . KATA an pin? buruh Mr. Kusna Puradire- $ $ 1 DARA PON , pada Wak 

| .Akan tetapi djik bi La AS katakannja bahwa sementara | jang mewakili 8 djuta orang bu- ian: i 1 - : ani BK: ". Itah itu Senantiasa merasa ter- | tu2 jang lalu ada tendens, sc- 

Akan petapi. diPeu BI ni € ina ulai 3 PN Na l nSiapapun didu nia AN ne gentjet dan dipermainkan oleh : An mentara pengusaha rokok (dju 
ga rokok kretek) ingin.dapat 

mendjual sebagaian - rokoknja 

parlemen Iran belum mulai ber- 
sidang lagi: Mossadegh akan 

berkesempatan untuk. menarik 

bunan, Musjadi, Hasan Basri, 
Sudahjo, Walujo, Simatupang 
dan A. Santoso semuanja dari 

ruh dalam Kongres TUC di Mar- 

gate, selandjutnja berseru supa- 
ja protes2 jang keras. disampai- | 

! djaksana pelaksanaannja, dan 
.Sumber2 alam Tn hn 

importir dan pedagang tjengkeh, 
merasa mendapat kelonggaran, 

dan mennjatakan harapan, se- 
aman 

Dr. Sarvapalli Radakrishnan, 

    

aha ker m njataann 
i 

Ns embali i anni j / Ky Nor 3 e : i 5 ea Ag : tiada dengan banderol, karen: 

f li «tax 1ghidup eras (kembali pernjataannja tadi. KAA kepada erdana menteri | Wakil presiden India dan-bekas Persatuan Buruh Kereta Api en baiki perus 2 3 PRA 

sebelum perang jang Teihnanpat Perihal perundingan antara Na dutabesar di Moskow, ketika ha-| (PBKA), Nahassen Sibarani rnya ini akan mempernar P mahalnja . bahan, antara lain 
Afrika: Selatan Daniel Malan. sahaan rokok kretek, jang akan 

bermanfaat djuga bagi buruh- 

nja.. Didapat Kabar, bahwa de- 

ngan lebih teraturnja pembagi- 

an tjengkeh dan turunnja har- 

ga, penerimaan pemerintah dari 

tjengkeh. 

Djelasnja sbb: 

Didjaman kekuasaan Belan- 
da, tjengkeh adalah termasuk 

barang jang diawasi (gecontro- 

Sovjet Uni dar RRT jang achir2 
ini diadakan di Moskow, Ache-'| 

son tak hendak memberikan ko- 

mentar, dan dikatakannja bah- 
wa pada tingkatan sekarang ini 

tjapai, melainkan kerugi: 

— .dimaksudkannja ialah 
1» | hutan2 India dibuka setjara 

S | Sar-besaran, hingg: 

dari Badan Pusat Serikat2 Se- 

kerdja (BPSS), Saropi dari or- 

ganisasi buruh minjak. (OBM), 
Abd. Rochman, Albinus Tampu- 
bolon, Azis W. Lubis, Baharud- 

|ri Selasa jang lalu, mengatakan 
“di Calcota, bahwa ,,didunia sia- 

| papun djuga aman, oleh karena 
| baik Sovjet Uni maupun Ameri- 
|ka Serikat menginsjafi akibat? 

  

jega. 

200 keblok Sovjet. 
Kementerian - perdagangan 

AA erika Serikat “hari Reho ini 
- Ihmengumumkan, bahwa mulai tgl 

| 20 Oktober. jang akan datang 12 

  

ee
 Dikatakannja bahwa. Kongres 

TUC dengan gelisah melihat 
'adanja penangkapan atas diri 
pemimpin2 buruh oleh pemerin- 

        

      
   

  

     
   

      

  

   
    
     

  

   

    

  
  

  

    

tanah setjara besar-he: 1 pu- | negara Barat akan ambil tinda- ia tak dapat memberikan seuatu | tah Afrika Selatan, begitu pula | peperangan”. din (Tani), Bechari Siregar dan. | leerd goed(, jang pembeliannja 

ja. 6 Ke kal “keras, guna mentje- keterangan jg berguna. — Ant- diterangkannja politik ,apart- Kata Dr. Radakrishman sete- | A.H, Siregar dari. Persatuan —— harus dilakukan dengan toew:j- 

Akan tetapi Hill menjatakan gangkutan bahan2 stra- Afp. j heia” oleh pemerintahan Malan | rusnja, Amerika tjukup bidjak- | Perkebunan Republik Indonesia $ zing. Harganja ketika itu hanja 

djuga, bahwa kebidja Maa -tegi Tea tidak sjah kene- Missi Con ta Pa diskriminasi |sana dan Sovjet Uni tjukup me- | (Sarbupri). . BEKAS CTN DILANTIK Lk. Rp. 160,— per kwintal. 

dan keberanian Pani' tya Peren- | geri2 Blok ovjet: 1 F e WIL erhadap apa jang disebutnja | nginsjafi apa akibat2 dari pada KEL ha Ta 1 4 : 3 Sa Ba 2 

tjana India Pn ata seleng- | 'Negeri2 Barat tadi ialah : - DJEPAN - 'sbangsa kulit berwarna”. Kon- | peperangan dalam zaman atom Putusan ini antara Jain di- Tg. 3/9 jang lalu dilapangan Nak Hkg Tag Pa 

garakan rentjana 5 tahun tadi | Bel, ia, Denmark, Perantjis, Ita- ANG . Igres berpendapat bahwa tinda- | ini. : dasarkan. pada pertimbangan 'Madjono Mandar Kepala Staf Mag Kang aa na j er aa 

Sungguh patut dipudji.  « | lia, Luxemburg, Belanda ,Norwe. | 'RRo Asia Tenggara. |K4h2 pemerintah Afrika Sele) "Selandjutnja — Radakrishnan bahwa oleh ECA Mission diadju- |T.T. VII Letnan - Kolonel Wa- | ingkat, dan ketika Bahan “sen 
AN aa e gia, Portugal, Inggeris, Djerman 'Missi goodwill Djepang ke tan ini berarti penolakan selu- | mengatakan, bahwa filsafat Hit- kan tawaran supaja pemerintah | rouw telah mengadakan upa- Fidel lagi Iaer naa Na 

Indonesia mengirimkan beberapa 

pemimpin2 serikat buruh “ke 

Amerika Serikat guna mengiku- 

ti latihan dilapangan perburuh- 
an jang diadakan disana se- 

dang segala perongkosan untuk 

tjara pelantikan terhadap satu 

pasukan bekas CTN jang bebe- 

rapa bulan jang lalu telah ime- | . : 

Hantam diri pada Angkatan | Jang kemudian terus - menerus 

Perang dibawah pimpinan meninggalkan lagi, karena ken- 
|kurensi dan berbagai menipula- 

a elantikan itu | — Mengga. Dalam p 1 dagang. Sekarang harganja 

ruhnja untuk mengakui Piagam. 
Hak2 Manusia jang telah diteri- 

ma oleh organisasi PBB jang 
telah ditanda-tangani pula oleh 
pemerintah Inggris. 

ler sekarang masih hidup: dan di 

beberapa bagian dunia masih 
djuga didengung?kan keunggul- 

'an politik, keunggulan “induk 
bangsa (ras) jang tertentu dan 

peperangan. 

Barat, Canada, Amerika Serikat. 
Menurut persetudjuan jang 

telah-tertjapai antara 12 negara 
tadi, baik exportur maupun im- 
portur bahan2 militer dan sipil 
jang vital harus beri djaminan 

Penduduk India tiap tahun | 

tambah 5 ajuta. | 
Hill mengemukakan bahwa 

. panitya tadi. sungguh mengha- | 
dapi suatu usaha nasional rak") 
sasa. Diterahgkannja bahwa 'pa- | 

— Gawaktu ini ajumlah penduduk 

Asia Tenggara dan Asia Selatan 
jang dipimpin oleh Hoitaro Ina- 

gaki pada hari Rebo jl. tiba kem 
bali di Hongkong setelah menga. 
dakan kundjungan ke Taiwan. 
Dalam keterangannja kepada 

troleerd goed (masuk free list), 
harganja mendjadi Lk. Rp. 2000. 

ma ee x "| kepada pemerintah mereka-ma- | per Nan 1 Oleh karena itu Kongres TUC Ditegaskannja bahwa keku- | mengikuti lJatihantersebut se- | Letnan - Kolonel Warouw telah : en. 

India ada 36.000.000 djiwa dan | sing? bahwa-barang2 tadi tidak pers Inagaki mengatakan, bah- | berseru kepada dewan pimpinan | rangan demokrasi menimbulkan | luruhnja beserta ongkos  per- | memberikan sekedar” amanat ' Sampal Rp. 5700.— per kwintal. 

  

wa ia telah mengandjurkan ke- 
pada pembesar? Tiongkok Na- 

sionalis supaja mereka mengun- 

dang ahli2 tehnik Djepang utk 
mempeladjari keadaan perda- 
gangan dipulau itu. 

Setelah mengundjungi Djakar- 
ta dan Saigon, missi Djepang 

Harga plafond jang telah di- 
tetapkan oleh pemerintah se- 

sungguhnja hanja Str. $ 600 cif 

pelabuhan Indonesia tetapi di- 
sebabkan oleh adanja konku- 

rensi, harga di Singapura me- 
ningkat sampai Str. $ 180 cif 
Selisih devisen jang dipelukan 

djumlah ini tiap2 tahun bertam- 
bah dengan 5 djuta. t 
Menurut keterangan jang di- 

peroleh dari Panitya Perentjana 

India, kata Hill, tiap2 tahun pe- | 

- njakit paru2 tuberculose meng mia, besi dan badja tua, perleng- 

(15 agbil Kerhani Naa Na te- | kapan Sao ma” radar, karet 
was dan penjakit malaria lebih | sintetis, mesin2 berat dan kapas. 

TUC dan kepada pemerintah 
Inggris | supaja mengadjukan 
protes jang sekeras-kerasnja 
kepada Dr. Malan agar mereka 
jang ditangkap dibebaskan dan | 
supaja segala. tindakan? jang 
membeda-bedakan warna kulit 
'di Afrika Selatan diachiri. De- 

perbuatan? subversif. Kalau ka- 
um demokrat patuh akan kejaki- 
(nan mereka, maka sungguh du- 
nia akan damai. — Ant UP.. 

8 TAHUN UNTUK KE- 
PALA RAMPOK 

kepada anggota2 Angkatan Pe- 

rang baru itu mengenai tugas- 

nja selaku tentara rakjat. 

Ant, 

djalanan dari Djakarta ke Ame- 

rika pulang pergi mendjadi 
tanggungan pemerintah  Ame- 

rika..— Ant. : 

“akan diteruskan kenegeri2 ,,jang 
dikuasai oleh Komunis”. 
Bahan2 jang dikenakan per- 

aturan baru ini ialah : hasil2 
tenaga atom, hasil2 industri ki- 

  
He   

Permintaan supaja dibentuk   

  

  
  

  

  

lagi, jaitu satu djuta djiwa.. bofatunda “Dame dht." mula? itu akan terbang ke Bombay. — | mikian resolusi tersebut. — Pengadilan Negeri-di Bindjei itu oleh para dagang didapatkan 

“Tak seorangpun, kata Ruh, ti- akan selesgi ketika bulan April Ant. - Rtr, “Ant. - Rtr. : baru - baru ini telah mendjatuh- Msi lik" M . dengan menggunakan dollar ge- 

dak setuju apabila langkah2 | jang lalu, akan tetapi ternjata - mna kan hukuman 8 tahun pendjara n artai epu I esir lap, dengan harapan mendapat 

untuk memberantas penjakit2 terlambat berhubung dengan pe- | Diendr. Math . Ridowiv: terhadap diri Mambai Sembiring , i keuntungan dari pemakai di In- 

tadi diutamakan. . Akan tetapi rintjian? tehnis. — Ant UP. "f . Miatnew Kiagway: dipotong waktu selama ia be- 5 donesia.  Besarnja kebutuhan 

dalam pada,itu harus dihadapi rada dalam tahanan. Mampbai| . A kan ditol ak akan  tjengkeh di Indonesia 

akibatnja, jaitu bahwa kenaikan 
Sembiring “adalah kepala seka- membangkit nafsu spekulasi, 

djumlah penduduk tiap2- tahun 

ditambah dengan.satu djuta dji- 

-wa lagi... 

Pro dan anti pembatasan 

kelahiran. 3 

Hill- kemudian membi tjarakan 

soal kemungkinan pembatasan 

kelahiran di India dan langkah2 

- jang diusulkan supaja didjalan- 

kannja sebagai pertjobaan, dgn 

tjara2 jang sederhana”. : 

-Dikemukakannja utjapan Sse- 

orang bangsa India jang terke- 

muka, jg ketika th 1944 ikut me- | 

njusun apa jang Perlna. 

,Rentjana Bombay”. Pemuka ta- 

di merjatakan bahwa ia dan re- 
kan2nja berpendapat bahwa soal 

penduduk .India jang terlampau 

'banjak itu, aadalah soal.jang 

terserah kepada Tuhan. | 
“Mungkin setengah orang ber- 

pendirian, apabila manusia di- 
      

s€tjepat kelintji, maka biarlah ia 
meninggal begitu sadja pula se- 

p€rti. kelintji. Kebanjakan orang 
tentu ak: takan ,/djangan”. 

kata sudah-pasti 
wa n djumlah pendu- 

dik, jang tidak dikurangi djum- 
lahnja karena penjakit2, bukan 

sadja akan berakibatkan .,Pe- 

ngeringan” tanah dan kehabisan 
stimber2 alam lain2nja, melain- 

kan djuga memperbesar kete- 

gangan didalam negeri, maka 

   
   

     
    

“barulah sebagian besar dari ur 
mat manusia jang mempunjai 

rasa belas kasihan dan berfiki- 
rah sehat akan merobah pendi- 

riannja.. Demikianlah Prof. Hill. 

|. DELEGASI PEKING 
SEGERA BERANGKAT 

| Dapat dikabarkan, bahwa ang 

gota2 delegasi 
perensi Perda 

srangkat tanggal 5 September 

besok dengan kapal, berdjumlah 

15 orang. Lima belas orang ter- 

sebut ialah : Kyai Hadji Ach- 

mad Chatib, K. H. Munir (dari 
'anten), Pendeta Tampanawas 

- (Gari Menado), Mardjoko,. Adi- 

sumarto dan E. W. Masius #(ke- 

tiganja dari Buruh), Eddy Ab- 

durachman (ketua IPPI  Dja- 

  

EU 

| di Iran dan ok y P 
usaha mentjegah supaja Mossa- 

Ant. - UP. 

BG Tan bg Lir, . 4 

»Nota pendjelasan 
. Amerika/ Inggeris 

Kepada Iran. 
| Inggeris dan Amerika Seri- 
kat sedang mempertimbangkan 
untuk kirim nota setjara tidak 
formil kepada Iran, dalam suatu 
“usaha agar supaja PM. Iran Dr. 
Mossadegh menjetudjui usul? 
bersama Churchill — Truman 
guna 'menjelesaikan sengketa 
tentang minjak Iran. 
. Menurgt kalangan jang menge 
tahui, nota ini mungkin sekali 
akan berbentuk ,,nota Pendjela- 

kepada Iran tentang soal2 jang 
diadjukan Iran perihal usul-usul! 

ptadi. AS s 
| Didapat keterangan, bahwa 
London dan Washington chawa- 
tir terhadap ,,bahaja Komunis" 

degh djangan menolak sama se- 
kali usul2. tersebut tadi. 

| Segera sesudah Mossadegh me- 
nerima usul2 bersama tadi, 1a 

menjatakan bahwa tawaran ta- 
“di tidak acceptabel”, akan -te- 

.|tapi ia akan memanggil parle- 
men untuk membitjarakannja,, 
— Ant. UP. 

san”, jang memberi penegasan j Dalam keterangannja jang"di- 
| berikan kepada pers setelah 1a 
mengadakan pembitjaraan2 se- 
lama dua djam dengan perdana 
menteri Djerman Barat, Konrad 
Adenauer, Ridgway mengatakan 
bahwa ,,tudjuan pertama dari 
snegara2 Barat ialah untuk me- 
melihara perdamaian”. Dikata- 
kan bahwa ,,kemampuan terbe- 
sar dari negara2 Barat untuk 
mentjapai tudjuan ini ialah utk 
dengan “tidak menunda2 lagi 
membentuk suatu kekuatan mi- 
liter jang akan menghalang-ha- 
langi suatu serangan, atau djika 
ada serangan. akan menimbul- 
kan kekalahan jang menentu- 

pe   
  

na kp 
2g   

tang keadaan ekonomi di dunia 
dalam laporan tahun ke-7 dari 

Mexico City malam Kemis jl. 
| Dana itu bermaksud mema- 
djukan perdagangan internasio- 
nal dengan djalan mengadakan 
nilai penukaran jang tetap dan 

karan mata uang. Dana ini di- 

karta dan wakil PB Sa Na | bentuk oleh PBB dalam tahud 

ta), Nj. Moh. Tam, Umiwati | 1944 dan mulai bekerdja dalam 
Sanijonordan Kartinah (ketige” | tahun 1946.” 0. 

nja dari Gerwis), Sjamsir dani” Banjak negara tjoba hidup 
Asmu (dari Fron Sa kp. : aituap. Naa es 
ni), Suroto dan Sugardo (kedu- | Satu kenjataan “jang tidak 
anja wartawan) 
Hadi (dari 

"Menurut pihak 
apan, masih ada 

      

, dan Suman 
“Komite Perdamaian. 

panitia persi- 
beberapa ang- 

menggembirakan adalah, bahwa 
|7 tahun setelah perang berachir 
dapat dikatakan tak ada kemas 
djuan kearah perdagangan dan 

Na Nelana at Sir ala nju (penukaran mata uang multila- 

La aa dna Dig | teral, demikian dikatakan dalam 
NN entaka), Atmonadi (seni- | laporan tadi. - Kebutuhan jang 
man Jogja), 

(Pelukis) (al. 

  

rensi perdan ne 
akan dimulai pada tanggal : 
September j.a.d.. — Ant. » 

    

   

    

  

Sar. Puro Martodipuro dari Kementerian PP & K inspeksi pen- 

Achmad. Rasjid 
(Peda Isiam), Basuki Resobowo. 

dikabarkan, Kkonpe- 
erdamaian di Peking 3 | 

8 

terutama adalah stabilitet keu- 

angan. Banjak negara 
.mentjoba hidup diluar kemam- 
puannja. Rakjat | 

itu haruslah menerima pengura- 

Ingan jang tak dapat disingkir- 

| kan “dalam pemakaian dan da- 
ati la da ne ap ag aa ta 

        
LEE 

  

didikan djasmani sedang mengutjapkan pidato pada pembukaan 

Sekolah paru pendidikan Djasmani di Jogja kemarin dulu, 

| Keadaan ekonomi dunia 
h buruk 

Laporan Dana Keuangan Internasional 
ANA Keuangan Internasional malam Kemis kemarin mem- 
peringatkan bahwa pemerintah2 harus 

| atau terus mengadakan pembatasan perdagangan dan penuka- 
ran mata uang. Dalam dunia seperti ini, keadaan sangat mung- 
kin akan bertambah buruk, demikian dikatakan oleh dana tadi. 

Itu adalah intinja uraian ter- : 

dana tadi jarie diumumkan di 

menghapus pembatasan2 penu- 

telah | 

dari negara2 

  mengachiri inflasi 

lam produksi sipil. Hal ini ada- 
lah jang .mendjadi soal inflasi, 

demikian laporan tersebut. 

Perlindungan untuk pertanian 
di Amerika dan Eropa, demikian 

dikatakan selandjutnja- dalam 
laporan tadi, telah menimbulkan 
kesulitan bagi beberapa negara. 
Politik perlindungan lainnja jg 
dipertahankan di Amerika dju- 
ga terus menjulitkan negara2 
lainnja. Kesulitan2 ini diperhe- 
bat karena tidak ada koordinasi 
'internasional mengerai politik 
import dan menumpuk uang. 

Pada achirnja 'Taporan dana 

negara jang mempunjai neratja 
'pembajaran jang kuat haruslah 
mengambil segala tindakan jang 
dapat dilaksanakan untuk me- 
rangi penghalang2 dalam perda- 

| gangan 'internasional. — Ant. - 
| Rtr. Si 

  

  "NEW YORK TIMES" 
Tentang progam kaum 

progressif di Djepang. 

Membitjarakan — pemilihan 
umum jang hendak diadakan di 
'Djepang, harian "New York Ti- 
mes” hari Rebo jl. tulis, bahwa 
“program kaum progressif ter- 

'njata kemandangkan “haluan 
Djepang sebelum. perang, jang 

menghendaki berdjalan sendiri 

dan membangun suatu peme- 

|rintah jang bertudjuan menju- 
| sun "Asia Raya dan Kemakmu- 
ran bersama”. 

Dalam keadaan seperti seka- 
rang, hal itu mungkin berarti 

Djepang akan mengadakan per- 
hubungan dagang erat dengan 
RRT, demikian harian tadi. 

Selandjutnja ditulis: "De- 

ngan mengemukakan program 

seperti itu, kaum progressif Dje 

'pang dapat mengharapkan ba- 
ngunnja kembali tradisi nasio- 

Inalis Djepang jang kuno, dan 
|djika hal ini terdjadi, maka du- 
nia harus memperhatikan de- 
ngan tjara bagaimana rakjat 
Djepang menjambutnja haluan 

    
tadi menjatakan, bahwa semua |. 

Sumbangan pasukan2 Djer- 
man Barat perlu 

Untuk pelihara perdamaian 
ANGLIMA tertinggi pasukan? 
Atlantik Utara (NATO), djenderal Matthew Ridgway, pa- | 

da hari Selasa jang lalu berseru Supaja Djerman Barat nsetje- 
pat mungkin” meratifisir perdjandjian?2 kontraktuil dengan xe- |. 

: gara? Barat dan perdjandjian pembentukan Tentara Eropa, 
agar Djerman Barat dapat memberi sambangannja Kepada su- 
susunan pertahanan Eropa Barat. 1 

Organisasi  Perdjandjian 

kan dipihak jang menjerang”. 
Menurut Ridgway suatu bagian 
jang perlu untuk maksud ini! 
ialah apa jang dapat disum- ' 
bangkan oleh . rakjat Djerman: 
didalam rangka perdjandjian' 
pertahanan Eropa kepada struk- 
tuur pertahanan jang pada wak- 
tu ini sedang didirikan oleh ne- 
gara2 Eropa Barat. -. 

Diduga bahwa dalam pembi- 
tjaraan2nja dengan Adenauer 

pada hari Selasa, kemarin itu 

   

“Ridgway pada umumnja telah 

memperbintjangkan soal2 penge- 

rahan dan latihan 12 divisi 

Djerman Barat jang akan diben- 

tuk djika perdjandjian kontrak 

perdamaian dan. perdjandjian 

Tentara Eropa telah diratifisir 

oleh parlemen di Bonn. — Ant. - 

BE: 

LAGI PROTES DJEN- 

DERAL NAM IL 

Ketua delegasi Utara djende- 

ral Nam Il pada hari Rebo 7. 

telah memprotes lagi terhadap 

apa 1 jg disebutnja pembunuhan 

seorang. tawanan perang Utara 

pada tgl. 1 September jl, dan di- 

tuduhnja bahwa Komando PBB 

kini sedang mendjalankan suatu 

.kampanje pembunuhan besar2- 

an” untuk merusak perunding- 

an2 gentjatan sendjata. 

, Dalam suratnja jang disam- 

paikan kepada ketua delegasi 

gentjatan sendjata PBB, djen- 

deral William Harrison, djende- 
ral Nam Il selandjutnja mem- 
peringatkan bahwa Komando 

  

"PBB akan bertanggung djawab 

atas segala ,,konsekwensi jang 

berbahaja” jang dapat timbul 

dari peristiwa pembunuhan2 ta- 
wanan2 perang Utara oleh pi- 
hak PBB itu. 

Nota djenderal Nam II pada 
hari Rebo 'ini ialah “protes 
jang ke-empat dari pihak Utara 
dalam minggu ini mengenai insi- 

wanan perampok 

melakukan 
tahun 1950 

orang taman2nja 

ditangkap pada achir 

nja dibebaskan. — Ant. 

KOMISARIS TINGGI 
UNTUK INDONESIA 

  

Mr. Blom ? 

Tinggi Belanda untuk Indonesia, 

sedang A. Th. Lamping, Komi- 

saris Tinggi Belanda di Indone- 

sia sekarang, akan dipindahkan 
ke Bonn (Djerman Barat). 

Atas pertanjaan pihak Kemen 

terian Luar Negeri Belanda me- 

nerangkan bahwa ketetapan s0- 

jang sering 

penggedoran2 pada 
didaerah Langkat 

| Hulu. Mambai Sembiring dan 15 
telah dapat 

tahun 

1950. 13 Dari 15 orang itu oleh 

hakim telah didjatuhkan huku- 

man antara satu sampai 8 ta- 

hun, sedangkan dua orang lain- 

Akan diganti oleh 

Menurut ,,De Telegraaf” jang 

terbit tanggal 3 September jl., 

dapat diharapkan pengangkatan 

'Mr. Blom sebagai Komisaris 

Menurut pendapat para penin- 
djau politik,” permintaan ini 

akan ditolak, oleh karena pem- 
bentukan partai tadi akan ber- 
arti memperkosa hukum dasar 
keradjaan, Ditegaskan oleh ka- 

langan2 resmi Mesir, bahwa da- 
lam sesuatu penindjauan kem- 

|bali undang2 dasar Mesir itu, 
serangan terhadap prinsip kera- 
djaan. (monarchi) “tidak akan 

djadi soal. 

Sampai 
ruhnja? 

Menurut pendapat kalangan2 

jang memperhatikannja, partai 
jang diusulkan supaja dibentuk 
tadi sudah mulai berakar djuga. 

Didapat keterangan oleh war- 
tawan AFP, -bahwa dikalangan 

Partai Wafd, sek-djen., Fuad Si- 

radjuddin dan bekas menteri Iu- 
ar negeri Salahuddin ,,tidak me- 
nentang tjita2 republik”. Mala- 

han tersiar pula kabar, bahwa 

kemana penga- 

IDAPAT keterangan pada hari Rebo jang lalu di 3 
bahwa serombongan ahli politik Mesir telah minta idzin utk 

mendirikan ,,Partai Republik”. 

lalu di Kairo, 

has akan senang” djadi kepala 

negara. .— Ant.- AFP. 

  

.86 PASANG PAKAIAN 

ARAB KEPADA PE- 

NERBANG2 AME- 
RIKA 

Dari Beirut diterima kabar, 

bahwa Radja Abdul Aziz Ibnu 

Saud telah menghadiahkan 86 

pasang pakaian Arab jang ber- 

niali kira2 lebih dari $ 6.000 ke- 

pada anak buah pesawat ter- 

bang Amerika “Serikat, karena 

mereka telah berdjasa mengang- 

kut 3.3750 orang. tjalon- hadji 

dari Beirut ke Djiddah, dengan 

pesawat terbang, ketika minggu 

jang lalu? 
Radja Saudia menghadiahkan 

pakaian2 tadi kepada anak buah 

pesawat militer Amerika tsb. 

sebagai . tanda terimakasih. — 

nafsu membeli dan menimbun 
tjengkeh, jg menaikkan harga, 

dan memajsa pemakai membeli 

sadja berapa harganja, kalau 
bermksud mempertahankan pe- 

rusahaan kreteknja. 

Tetapi lama.- kelamaan kea- 

daan ini tak tertahan lagi, se- 

hingga banjak pengusaha rokok 
kretek, terutama jang ketjil2, 

gulung tikar, banjak buruhnja 
menganggur, dan pemerintah 

banjak menderita kerugian ka- 
rena sebagian tjukai tidak ma- 
suk. Menurut keterangan, dari 
tiap2 kwintal para import bisa 
mengambil keuntungan sampai 
Rp. 1000,—, Karena besarnja ke- 

butuhan dan bebasnja orang 

menimbun persediaan. 

Adanja peraturan pemerintah 

jang baru ini, untuk mengatur 
import, persediaan dan pemba- 

merugikan itu dibatasi, dalam 

pada itu membingungkan para 
importir dan pedagang jang se- 
lama ini mendapat keuntungan   besar dari perdagangan tjeng- 

giannja, konkurensi jang sangat 

al itu tergantung pada Keputu- 

san kabinet Belanda jang baru 

sekarang. : : 

Dapat “ditambahkan, bahwa 

mengenai Lamping pernah kita 

kabarkan ia mungkin akan di- 

pindahkan ke Bonn sebagai Du- 

ta Besar Belanda disana, me- 

nurut berita2 jang tersiar di 

Nederland waktu itu. — Ant. 

  

ketua Partai Wafd Mustafa Na- 

    
. DAP INDONESIA 

Tentang maksud pemerintah | 

Djepang untuk mengadakan bea 

istimewa perdagangan dengan 

Indonesia ang telah - disiarkan 

beberapa waktu jang lalu oleh 

kantor berita Djepang, lebih dja- 

uh UP mewartakan dari Tokio, 

bahwa rentjananja ialah untuk 

mengeluarkan sertifikat import 

kepada perusahaan2 jang meng- 

import barang2 dari Indonesia. 
'Tiap2 perusahaan Djepang jg 

hendak mengexport barang2 ke 

Indonesia harus membeli serti- 
fikat itu “menurut nilai exprot- 

nja dan sertifikat itu harus di- 

lampirkan kepada surat2 per- 
mintaan izin export jang mereka 

madjukan Kepada Kementerian 

Perdagangan: Djepang. ' 
Menurut UP, tudjuan peme- 

rintah Djepang dgn mengada- 
kan peraturan itu ialah untuk 

memadjukan import ke Djepang 
dan memperkurang export ke- 

negeri2 pembeli sadja. Sebalik- 

nja sistim itu kemudian dapat 
didjalankan pula terhadap ne-   den2 dalam kamp2 PBB jang 

menjebabkan tewasnja dan. lu- 

ka2nja tawanan? perang Utara. 
SIN NAKED 3. 

Hasil penjelidik 

1. Peledakan digudang mesiu 
Kalibanteng pada tanggal 18/19 

Agustus 1952 djam 03.30 adalah 
disebabkan : : 
a. Disalah satu gudang dari 

komplex tersebut ada jang 
berisi bermatjam-matjam ba- 
han peledak 
besar adalah sudah "afge- 

| keurd”. 1 
Bahan2 peledak jang afge- 
'keurd tersebut berasal dari 
penjerahan tentara Belanda 

jang semula berasal dari ten- 
tara Djepang. 5 
Bahan? peledak tersebut di- 
atas, sudah sedjak beberapa 
waktu jang lalu setjara ber- 
angsur-angsur telah mulai di 
buang kelaut. Tetapi masih 
“ada sebagian jang belum se-     tersebut", — Ant, - UP, 

2 

lesai pembuangannja, 

jang sebagian 

geri2 jang biasanja  mendjual 
'lebih banjak kepada  Djepang 
| daripada membeli dari negeri 
itu. — Ant. 

BEA ISTIMEWA TERHA- | 
la 

  an peledakan di 
gudang mesiu Kalibanteng 

( ERHUBUNG dengan adanja peristiwa peledakan? digudang 
mesiu Kalibanten,g maka djurubitjara : 

mumkan bahwa hasil penjelidikan Panitya adalah sbb.. 
PI IV mengu- 

Id, Oleh karena temperatuur 
hawa pada saat itu sangat 

panasnja, maka menjebahkan 
peledakan, jang kemudian 
mendjalar mengenai gudang 

.lainnja jang berisi bom2 su- 

5 dah afgekeurd pula, hingga 
mengakibatkan peledakan jg 
terbesar pada malam itu. 

Ledakan pada tanggal 28-8-52 
djam 11.15 itu adalah ledakan 

dari sisa2 bahan peledak jang 

karena kurang hati-hatinja pa- 
Ya pekerdja. 
Ketjelakaan ini menimbulkan 

korban 5 orang mati dan bebe- 
rapa orang luka ringan. Sedang 

ledakan2 berikutnja, adalah le- 
dakan jang memang disengadja 
untuk menghindari kemungki- 
nan ketjelakaan lagi,   
sedang dibersihkan, disebabkan” 

  

  Ant. - UP, keh. — Ant. 

  

Persediaan tjepat habis, karena-sangat digemari! 

     
Sebab... 5 

Blue Band ini, dibikin 
menurut kehendak 

ribuan kaum Ibu. 
— 

Warnanja 

litjan, berkilau 
sebagai emas! 

  

ik 

Jet 
si 

Blue Band dengan bunga matahari, 

kini memenuhi permintaan tiap? Njonja-rumah! 

Baunja 

sedap, menimbul- 
kan nafsu makan! 

Sesungguhnja! Telah tama diharapkan. Pudjian serta 

pudjaan dari kaum Ibu jang tidak terhitung banjaknja, 

menundjukkan betapa gembiranja mereka menjambut 

Blue Band ini. Rasikanlah margarine jang lezat, jang 

warnanja kuning keemasan serta baunja jang sedap itu. 

Margarine ini adalah idam”-an Njonja, untuk Njonja 
dan untuk seluruh keluarga. 

  

Rasanja tm dk NN 
2 Bona Senin Sik sanak ak elo Pi End ed 4 pilihan Njonja! 

    

/ 

“ 

kaja akan vitamin dan mempunjai warna bagaikan sinar surja. 

buatan UNILEVER. w 5 BB. 52-2-4. 40-8 

HE NE EN NK RERE ANRI i 

   



  

    

    

  

  

  

“Pada 

    

        

   

    

        

    

    

   

“39. sekira djam 
—Bangiredjo Ta- 

Santang 2 orang | 
dengan hasan djahat, Kedata- : 

iga kedua orang ' ng tadi menga- 

09.30 73. 2, 

  

“Pe 
Jari ang-barang perhiasan | 

uang tunai, ep se- | 
2g. ia 400 

Aan 
   

          

    
   

   

  

   

     

    
    
   
     

      
   

   

    
   

pan C1 
bar lebih |. 

2 

dung Nan anan dilangsung- 
rapat mum png mn 

    

   

   
      
    

      

      
   

       

  

IP RS 

an mana Bb 

    

PA 5 Peta ana 

    

   

        

. MINES 
MEA Pang Madi S2 

je: gim ini di tik beratkan ke- 

il: ja. (opname). | 
C : anja banjar mentje- 

jalanan (ekspi- 
2 Aisi) Alan G @uatermain (Stewart | 

2 dasarkan novelle: H. Rider Hag. | 

CGolonae 12,25 59,2 dan Da m. 
: 3. an an RUMUS 

tu fm pe Da dari M.G.M., Berwarna — Mes 
Feke Bahasa Indone an Ai . 

000.000 do! lar 2 memakan waktu TIDAK KURANG 

: oleh. “GAPRBL PERFEBI, Direksi Bioscoop-exploi- 
 Dalik alat a semua vrijkaart ya jang 

(terhitung INDRA. djuga), Tenan Pe 1 hari: 2 

HANG SELOMON' a. 

  

   

3 seorang An re ter- 
al. sana Ela | 
el Nan Dhan dengan 

John ba en 
saudaranja, MaeBi ari suaminja 

nry- Curtis. Tieritera ini ber- 

gard, jang dipetik sebagian sa- 

: Sja. Regie dipegang oleh: Comp- | 
.| ton Bennet and Andrew Marton. 
| sedang pimpifian produksi : Sam 

Zim ist. bal 
“Selain: kita memperoleh” pe 

'mandangar2. dilembah 
dan djenis binatang2, agatia pu- 
la menikmati Kanaan peran. 

|duk asli. 'Cameramamn disini pa- 

“|tut mendapat pudjian tentang | 
pengambilannja. Dan film pro- 
duksi ea ini 

Chotbah -dan sholat - 
Djum'at - 

Harmonium Orkes: 
Mataram. . 
Taman Nasjiatul 'Aisijah. 

Peladjaran njanji. 
Tindjauan Tanah Air. 

19.45 Pantjaran sastera. 

20.15 Krontjong Manasuka. 
20 Sdr, Sukiman. 
2215 SantisWaran oleh Game: 
0 Ian Studio Jogjakarta dbp 

“Ki Wedono Larassunibogo. 

1215 

1346 

i 17.00 
118.30 
19.15   

1 2 ata by Isobet Lannart » Directed by GEORGE GUKOR » 

  

    
      

       

  

       

   
   
       
      

      

     

      

    

  

    5 

Mereka takut terhadap an, babi) | 

dor tadi, karena antjaman ap 3 

d stol, : i 
1 aa An edor berhasil oa 

putar di | 

      

   
   

     
   
   

    

  

A Matro-Goldeyn- Mayer. Picture 

ac 
« sebagai berikut : kl. B2— 

0 truck djc — 2 buah, stati 
lette 2 buah. 

2. 
“tsb, diatas, paling kasip 

harus sudah diserahkan 
“PUD. Jogjakarta. 
Sesuai dengan surat P.U 

6909 IV, P.U.D. tidak 
S.IP. untuk Pegawai Neg 

3. 

3 Ketua : 

K RT. NARNU Do. 

    

baba 
  

. by storm and 

" MLG-M Presents Lana's first picture —0— 

in two ya its Pu 2 Tjantik Sah 

LANA Ph perti  luki- 
| san, tetapi 

TURN Mila kedji seperti 
matjan ... 

TOM EWELL Lovis CALHERN 
ANN DVORAK « BARRY SULLIVAN 

MARGARET PHILLIPS » JEAN HAGEN AN 

"SEBATAN 
Produced by. 

|“ PANITYA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA UNTUK 
PEMBAGIAN KENDARAAN MOTOR 

. PENGUMUMAN No.” 411952. 
Akan segera dibagikan S. LP. untuk kendaraan - motor 

Surat2 permohonan dengan formulier untuk Tana ban 

| Mereka supaja mengadju kan permohonannja melalui 
ena / Kementerian nja masing2. 

Am. P,U.D. Jogjakarta | 
03 Sekretaris : | 

  

     

2 S8 ". 5 really. S 

    

sjarat utama dalam 

    

        
  

$ PRRNITERE 

- 17 Eh, — 

  
Badju jang dirjutji beberapa 

li dengan sabun biasa...     

Teks: 

| INDO- 
. NESIA. 

   

Apa daja 
jang menga- 
lahkan?    

  

SAKSI-   
   Na 

an Vertucuin 

ama 

LAH! 

     
   

  

    
   

(P. U. D)) 

5 

(sebuah, kl. C2— 9 buah, 
onwagen — ? buah dan auto- 

pada tg. 13 September 
kembali' 

1952, 
kepada Sekretaris 

mM ttg. 23 Augustus 1952 No. 
diperkenankan mengeluarkan 1 
eri dan Badan2 Pemerintah. 

Jogjakarta, 4 September 1952. 

( HERTOG. IE 
42-9   

  

Film Tionghoa berwarna . 

'»San Pek Ing Tha 
djam 17.00 — 19.00 — 21.003 

TH rokb Ka TAU 
MEN OMA 

| kirim post wesel Rp. 2.-—, 

dapat les pertjobaan Schrif- 
telijke Cursus 

« MODES « 
(potongan pakaian wanita) 

' Sekolah Mendjahit Indonesia 
Bagian . Wanita.  Djalan 
Alhambra No. 614, Djakarta, 

BANTULAH 5 
PALANG MERAH ” 

INDONESIA |   2 Nji Tjarnorini. 

   

Oo 

  

     
        
      

  

pUSA 
  

Pr KOUWLIRIIN) DEN AN 

   
    

    
   

  

       

  

   
   

2 KAPASITET) 

  

n | 

keluar 

“1 mimnja, jang 
" Nan 

—ta'lebih 

T TA MIN 
Meet        

   

: PERHATIKANLAH ! 1 1 

akan diputar pada tanggal IP 6 — PA Bala bulan September 52 

Minggu tg. 7 September '52: djam 9. 00 pagi dan 14. 00 siang, 
u De mng di Gedung Sandi O.H.T.H. 

    

  
Margarine PU PUSAKA ini padan, segar dan gurih, 
lebih enak dan lebih barijak vitamin dan bahan 
berguna jang ana, 

Tobalah PUSAKA sekarang djuga ! 

24 

. 

ay: aa 

Gehidup up Semati) 

40 -9. 
MERAen           

  

  
Badju Tatan waktu jang sama, 
tk dengan Tjap Tangan! 
  

Oo 

Berhematlah setjara bidjak- 
sana, pakailah Tjap Tangan 

buat segala barang. 

Air busahnja menanggung 
tahan lamanja tjutjian Njonja 

S52-12140-8 

  

  

.APOTHEEK MALIOBORO 
. MALIOBORO 51 - £, TELF. No, 344. 

Mulai tg. T September telah mengadakan reorganisasi jang 
mendalam mengenai : 

1. Harga : dibikin serendah - rendahnja. 
2. Service : sanggup mengambil recep dari rumah/ 

39-9 kantor Tuan dan Tae obatnja.   t 
  

? 

MERCURIUS NASIONAL 
Sandiloto 5, Tip. 266, Jogjakarta. 

PRIVAAT /ROMBONGAN. PAGI /SORE / MALAM, 
x Pegang Buku A — B. Ec. Perusahaan. Corr. Indonesia. ' 
x Bahasa : Inggeris. Perantjis. Djerman. 
x Ilmu Pasti S.M.LA. — S. M.P, Begins. Diff./ / Integr. 
Masih terima murid baru. 7: 41-09 

Ta
 
a
g
,
 

  
    
  

g 

MARGARINE 

menolong lebih 
menggaringkan goren 
gorinyan an pkn kah 

Jezatnja EK naa 

SN Op 
X 

S3 
   

    

   

  

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui 
dan empuk, lagi pula baunja sedap “dan 
agak istimewa. 

unta       

  

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa 
mendjadi santapan djamuan. Anak- 
anak gemar benar akan itu: djuga 
para tetamu, | 

. 

sedang harganja pun 

   

  

  

  

Film SAMSON and DELJLAH | 
Masih ada kesempatan! 

Berhibur sambil ' 
mengadu untung 
Hadiah,ke 1 Rp. 1000,— 

7 ” Yi y 509,— 

pl sx. 250, ” 

& penghibur, terbagi atas 

19 hadiah masing2 4 Rp. 25,— 

untuk nomor sobekan. kartjis jgng tjotjok dengan nomor un- 
dian jang kami adakan sedjak tg. 27 -8-1952. 

Hadiah akan diundi 10 hari setelah “hari terachir per- 
tundjukan SAMSON and DELILAH, dgn disaksikan oleh 

jang berwadjib. 

$ BERLAKU UNTUK SEMUA KELAS!!! 

REX THEATRE   

  

  

  

  

44-9 JOGJA. 

JAJASA SILA DI JOGJA JAJASAN PANTIA JOGJAKARTA 
MENGUMUMKAN: 

“II. Panitia BDjuri jang terdiri dari : 

AAN Aa sa Gak ge tekan PN Pena an en aa ani Djakarta, 
2. Nj. Mr. Maria UlfahSantosa .. |... Djakarta, 

KS NI Rene Resoona Said Nb Djakarta, ' 
Pa NGGEMC OAT RU Ana ba Mono Sun Djakarta, 
HeAir SMA NEMNSAN OPO ea EL GL Jogjakarta, 

6. Sdr. Notobroto Djokosarwono .... Jogjakarta, 

T. Sdr. Soetedjo Brodjonegoro... ..... Jogjakarta, 
telah selesai dalam memeriksa Tan 
karangan berkepala : 

WANITA INDONESIA 
(Kedudukan dan Kewadjibannja). 

II. Naskah jang diperiksa ada 14 buah, Adapun hasil 
keputusannja adalah sebagai berikut : 

1. Hadiah Pertama (Rp. 5,000,—): tidak ada jg da- 
pat mentjapainja. , 

2. Hadiah Kedua (Rp. 3.000,—) : djatuh pada naskah 

karangan sdr. Sagimun Mulus Dumadi d/a Balai 
Bahasa Seksi Penterdjemahan/Sidang Pengarang 

Kementerian P.P. & K. Batonowarso 34 Jogja. 

3. Hadiah Ketiga (Rp. 2.000,—): djatuh pada nas- 
kah buah karangan Sdr.  Soekiman Prawirosoe- 

wirjo —.Kepala Inspeksi Pendidikan Masjarakat 

Kab. Madiun. 

4. Hadiah Penghibur kel (14 x hadiah ke III) : 
djatuh pada naskah buah karangan sdr, Nj. @. 
Ismangil — Bandjaran 24 Bandung. : 

5. Hadiah Penghibur ke II (1/3 x hadiah ke III) : 
djatuh pada naskah buah karangan sdr. Soetikno 

Harsono — Djawatan Perikanan Laut Ressort V 
Palembang. 

III. Uang hadiah tersebut pada 2, 3, 4 dan 5 akan segera 
$ dikirimkan kepada saudara2 jg. berhak menerimanja. 
IV. 'Naskah2 jang tidak mendapat hadiah, akan  dikem- 

balikan kepada penulisnja, bilamana diminta dengan 
disertai porto guna pengiriman tertjatat. St 

V. Kepada sekalian saudara2 anggauta Panitia Djuri, 1 

“kami utjapkan banjak2 terima kasih atas segala ban- 
tuannja, dan kepada saudara2 pemenang kami sam- 
paikan utjapan selamat ! 

Jogjakarta, 4 September 1952. 

: n. PENGURUS JAJASAN PANTJA SILA 
Ketua: S. BRODJONEGORO. Sekretaris I : SUKONO. 
Ketua Panitia Djuri : NOTOBROTO DJOKOSARWONO. 
  

  

RALAT, 

Dalam adpertensi tanggal 49 No. 36 -9 tentang meninggal- 
nja anak bernama : HERMANI betulnja: HERNANI. 
Nan maklum ! 
     

RAKJAT" 1081 | IA 102, Typ TKEDAN LATAN   
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