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. | Rantjangan Undaneg id 
«Akan disampaikan kemudian ke- 

pada Kementerian Kehakiman 
untuk selandjutnja dibitjarakan 
dalam kabinet. Diharapkan da- 
lam pertengahan .tahun depan 
atau selambat2nja dalam Wiwu- 
lan ketiga tahun depan olen | 
pemerintah dapat diadjukan 
rentjana undang2 tentang pers 

" tersebut kepada Dewan Perwa- 
kilan Rakjat. 

Dinjatakan bahwa panitya 
.tersebut, j 
ret 1952, maksudnja. tidak 
hanja memperbaiki tempat dan 
Geradjat pers nasional sebagai 
alat pembentuk, publieke opinie, 
“tapi djuga mentjari djalan utk 
menentukan sifat bantuan - Pe- 

“ merintah pada 'usaha2 persurat 
kabaran nasional. 

Pekerdjaan panitya ialah utk 
menjelidiki bagaimana dapat 

“dibentuknja undang2 pers, ada- 
lah pekerdjaan sukar dan ba- 
njak duri2nja baik jang bertali- 
an dengan soal? juridis TANYA 
sosial pofitis.- 

Perkembangan setelah 
dibentuk. 

1 Dalam mentjeritakan tentang 

perkembangan terbentuknja pa- 
nitya tersebut  dinjatakan 17 
Maret 1950, telah dibentuk pa- | 

nitya' pers dengan putusan Men 

teri Penerangan dalam menu- 
naikan tugasnja jang bersang- 
Kutan dengan kemerdekaan me- 
njatakan pendapat dan watuk 

memeriksa segala keperluan 
pers umumnja di Indonesia de- 

wasa ini, sedang dalam waktu 
perkembangan. 2 

  

dibentuk 12 Ma- 

RI Penerangan Mononatu. Gak konperensi pers 
atakan, bahwa, m 

kepada Kementerian Penerang: an 
mpaikan rantjangan undang? pers jang 

panitya Lag dan perantjang . perun- 

dalam 

   

# 
   

  

tama'dari pemerintah jang ber- 
daulat, ialah mengadakan pera- 
turan2 untuk kerdjanja tiap 
surat2 kabar jang didjalankan 
dengan kapital asing. 

Hal itu sangat penting kare- | 
na Surat? kabar itu dalam pe- 
kerdjaannja mempengaruhi dju- | 
ga pendapat umum. . Pendirian 
pemerintah untuk mengadakan 

HARIAN 

  

depan selesai? 
Tiap2 Pemerhhtah memberikan | norm pada pers asing 

peraturan? terhadap kerdjanja 
pers asing disini tidaklah ber- 

disusun PBB. 
Sebagai diketahui pernjataang 

hak2 manusia itu pada pokok- 

an dengan kepentingan dari se- 
Suatu negeri demikian TAS 
Mononutu. 

Dikatakan, bahwa tiap2 'pe- 
merintah harus 
norm2 kepada surat2 kabar 

y asing dalam bentuknja. Ini utk 
mendjaga misalnja sadja dja- 
ngan sampai pendapat umum 

kabar “asing itu kedjurusan 
Washington atau Moskow. Se- 
bagai tjonton dalam garis2 be- 

sarnja peraturan tersebut me- 
muat pasal2 misalnja 757c mo- 
dal surat kabar nasional harus   
pimipiran harus pula ditangan 
orang2 Indonesia. 

| Mendjawab 'pertanjaan dinja- 
jaka Menteri bahwa penerbi- 

|tan2 kedufaan2 asing tidak 
ena dalam undang2 pers 

itu. Dinjatakannja 

' merintah tetap mendjundjung 
| tinggi kemerdekaan kedutaan2 
|asing di. Indonesia dan hania 
| mengadakar tindakan2 djika 

| keaktipan badan2 tersebut ber- 
| tentangan dengan kepentingan 
negara dan dalam hal ini tidak 

|hanja jang bersangkutan de- 
ngan penerbitan2. — Ant. 

banwa pe- 

  

Putusan P4 Pusdt: 

: Pemogokan harus di- 

: “hentikan 
Pabrik karung Delanggu harus . 

tentangan dengan pasal? “dari 
pernjataan hak? manusia jang 

nja tidaklah boleh Bertentang- 

memberikan | 

disini dapat dipengaruhi suratZ 

| ditangan orang2 Indonesia dan | 
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| RUMAH2 SAKIT EROPA 
. SANGAT MEWAH 
Dr. Halim jang telah menge- 

“Ipalai rombongan Indonesia ke- 
pertandingan olympiade di Het | 
sinki kemarin dulu dengan pe- 
sawat terbang telah tiba kem- 
bali di Djakarta. 
Dalam kedudukannja sebagai | 

kepala rumah sakit umum pu- 
sat Djakarta sesudah mengun- 
djungi Helsinki itu Dr. . Halim 
telah mengadakan  kundjungan 
- kundjungan keberbagai regeri 

di Eropa Barat dan Skandina- 
via untuk mengadakan penin- 

djau2 tentang keadaan rumah 
sakit di negeri2 tersebut. Negeri 
- negeri jang dikundjunginja'ia- 
lah antara lain Swedia, Norwe- 

(gia, Djerman Barat, Portugal, 
Italia, Inggeris. 

Dinjatakan sebagian 
rumah2 sakit jang dikundjungi- 
nja diberbagai negeri itu kea- 
daannja adalah sangat luxeus 
kalau didirikan di Indonesia. 

Indonesia pada waktu ini mem 
butuhkan banjak rumah sakit 
dalam bentuk jang lebih seder- 
hana dari pada jang didapati 
di Eropa Barat itu. Menurut 

pendapatnja rumah sakit "jang 
paling modern jang dikundju- 
ngi selama perdjalanannja di 
Eropa Barat dan Skandinavia 

|itu adalah rumah sakit di Sex 

dia. 
Dr. Halim meninggalkan In- 

Gonesia lebih kurang dua sete- 
ngah bulan jang lalu. —-Ant. 

Prof. S. M. ABIDIN: 

BAGAIMANA MENGA- 

besar | 

Jo 
5 Meotiat -antjer 

“DJENDR. EISENHOWER. 
« 

a 

LS Melanie iban. ST sn. -a N 

  

AMERIKA DEKATI PERANG 
DUNIA 
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PEMERINTAH DEMOKRAT HARUS DIGANTI DGN. 

PEMERINTAH JG DAPAT DIPERTJAJA 
"TJALON PARTAI REPUBLIK AMERIKA SERIKAT DALAM PEMILIHAN 

PRESIDEN DJENDRAL EISENHOWER MALAM DJUM'AT JANG LALI 
DENGAN RESMI MEMBUKA KAMPANJE PEMILIHANNJA DENGAN SE- 
BUAH PIDATO DIUTJAPKANNJA DI PHILADELPHIA. KIRA? SETENGAH 
DJUTA ORANG MENJAMBUT KEDATANGAN EISENHOWER DI KOTA 

  

GEDUNG SADJAH 
MADA : 

Segera akan dimulai. 
Didapat keterangan, bahwa 

pihak Djawatan Gedung2 diko- 
"ta Surabaja dalam minggu jg 
lalu telah diminta datang ke Jo- 
gjakarta untuk bertemu dengan 
pembesar2 Universitet - Gadjah 
Mada, jaitu Prof. Purbodining- 
rat dan Prof. Notonegoro. 

Kini dapat dikabarkan, bah- 
a pembesar2 Gadjah Mada itu 

minta kepada pihak Djawatan 

Gedung? untuk segera menjiap- 
kan gambar2 jang diperlukan 
untuk pembuatan gedung baru 
bagi fakultet jang ada di Sura- 
baja. Tanggal 19-9 jad. gambar2 
itu akan diperiksa oleh Menteri 
PP & K Dr. Bahder Djohan di 

jakarta. 
biaja kabarnja   TASI KEKURANGAN 

AHLI2 TERBANG ? 
rhubung dengan sangat se- 

dikit sekali ahli2 pertambang-:| « 
an, padahal hasil jang mungkin 
didapat darj tambang2 mungkin. 
mendjadi salah satu sumber: 
penghasilan jang besar sekali 
bagi negara, maka saja ingin 
bertanja kepada pemerintah : 
1. Berapa orangkah ahli . 

tambangan jang berpendidik- 

an tinggi dan berapa orang-: 

  

  nengah ? &y 
sek 2. Berapa orangkah 

jang sedang dididik mendjadi |.    

kn. 15.000.000,— dan gedung “itu 
harus dapat memuat 8000 maha- 
'siswa bagi tiga matjam fakultet. 
Es Ant. 
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'TADI. 
” 

Menurut Eisenhower Amerika 

Serikat sangat dekat dengan 
perang dunia ke-III. Rentjana 

perdamaian untuk Amerika jang 
diadjukan Eisenhower dalam pi- 
datonja tadi menurut UP sbb.: 

1 merobah pemerintah di Wa- 
shington. Dituduhnja, bahwa 

pemerintah okrat jang 
lemah itulah jang Mmendjadi | 
sebab, Amerika terseret da- | 

- am perang Korea. Diper- 
salahkannja, bahwa Amerika 
kini terlibat dalam perang 
Korea karena pemerintah de- 
mokrat telah meninggalkan 

Tiongkok kepada Komunis. 

2.. Pemerintah di Waslungton 
diganti dengan pemerintan 
jang boleh dipertjaja, dja- 

  

£ 

DAMAI AUSTRIA: 

  

ini demikian didapat kabar di 
“Tin. 

BARAT akan mendjawab nota 
mengenai perdjandjian damai Austria pada achir minggu 

# 3 Barat akan sampaikan dja- 
: waban kepada Sovjet 

kah jang berpendidikan mes 

ai: 
Sovjet jang terbelakang 

Paris pada hari Djun'at kema- 

  

ngan suatu pemerintah jang ! 
namakan ,,kebodohan besar” 

suatu kemenangan. 

va
 

| nentukan tudjuannja. 

4. mengadakan persekutuan jg | 
kuat di Eropa, Amerika Se- | 

. latan, Timur Tengah, “Asia | 

dan Afrika berdasarkan sa- 
ling mengerti kepentingan | 
masing? negeri. Harus djeias, 

bahwa tidak ada apa jang di- 
sebut imperiaiisme Amerika. 
Amerika akan terus mem- 
butuhkan sekutu? jang kuat, | 
lama sesudah negeri? Sekutu 

tadi terpenuhi kebutuhannja 

akan dollar Amerika. 

5. memberi bantuan untuk se- 
tiap maksud jang bersifat 
Gamai, bagi hak setiap orang 
untuk hidup dalam kemerde- 
kaan, dengan djandji bahwa 
Amerika: tidak mudah ma- 
rah, tapi tidak akan mudah 
mengalah”. Usaha menahan 
Komunisme terutama adalah 
usaha pisik. 

6. dengan tidak berkurang se- 
dikitpun menjokong PBB Di- 
katakannja bahwa PBB de- 
wasa ini hanja merupakan 

.bajangan sadja dari penga- 

Setjara tegas dan positip me- | 

ngan penuh daja (verbeel- 

dingskracht) dan  setjara 
praxtis diantaranja sa a&- 

tis jang tjakap jang dic 
kan oleh orang? (3 
ngerti dan terlatih dan 
utama patuh kep 
Amerika dan perdar 

9. memberantas orang 
langan pemerintah ig 1 

kin akan mengchia 1 
Amerika atau mengetjewa- 
kan “kepertjajaan kita. 
Ant.- AFP. 

   

      

     

Pembitjaraan Tribu- 
vhana - Nehru 

Radja Nepal Tribuvhana pa- 
da hari Kemis jang lalu, telah 
mengadakan pembitjaraan2 de- 
ngan 'P. M' India Shwj Nehru 
selama 21, djam. Sebagian dari 
pembitjaraan tadi dihadliri oleh 
duta besar Nepal untuk India 
Bijaya Shamsher Bahadur Ra- 
na. 

Walaupun hingga kini belum 
lagi dikelnarkan maklumat pe- 

nindjau2 diplomatik berpenda- 
pat bahwa Tribuvhana telah me 

nerangkan keadaan di Nepal ke 

  

ruh jang hendaknja Manna 

hja sekarang”. 

Amerika Serikat harus pu- 
nja “kekuatan militer, 

pada Nehru dan minta penda- 
pat Nehru dengan djalan koali- 
Si dari segala partai jang diben- 
Tuk oleh penasehat2. 

ahli tambang tinggi atas bi- 
— bekerdja terus aja Den uNan, $ sa uan 5 

2 Oleh. Wartawan KR” sendiri). 

Kemudian dirasa psi pani- 
tya mengadakan  penjelidikan ! 
tentang kemungkinan ' disusun- | 

    

    
3 Sehagai ' diketahui nota So- j 
xjet jang disampaikan 15 Agus- 

yi
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Dania Pera. dan Peranan 
undang2 pers. "Langkah pertama | 
dituijukan kepada menjeliditi 
fasal2 daiam hukum pidana jg 
bertalian dengan kemerdekaan 
menjatakan pendapat: dan -pers 
umumnja! 

Ternjata pasal2 jang harus | 
ditjabut dalam hukum pidana 
itu dulu sudah ditja Ag oleh Pe- 

merintah Republik Gonesia jg 

berkedudukan di Jogjakarta | 
dengan satu undang2. 
Dengan itu tidak usah 

susun undang? baru jang meng- 
hapuskan pasal2 dari hukum 
pidana itu. Jang pefiu' ialah 
adanja rentjana undang? untuk | 
menjatakan berlakunja pentja- | 

12 dari hukum ' “pida- j “butan pasal 
na-itk 

Dinjatakannja Menteri Mono- 
nutu bahwa undang2 pers itu 
nanti penting djuga karena ber- 
talian dengan adanja Surat2 ka- 
bar asing jang terbit di Indone- 
sia. Jang dimaksudkan dengan | 

ialah su- |“ pers asing terutama 
“rat2 kabar Belanda dan Tiong- 
hoa jang: 'bekerdja dengan mo- 
dal asing. 

Ukuran2 untuk menetapkan 
apakah sesuatu surat kabar 
adalah surat kabar asing “atau | 
tidak, tidaklah. tergantung dari 
bahasa jang dipakainja tapi 
modal jang mempunjai kepenti- 
ngan dalam pena | surat 
kabar tersebut. . - : 

Menurut pendapat saja, demi- | 

kian Mononutu, seperti dinege- 
ri2 lain, dalam soal surat2 ka- 
an asing. La Lae na Dang per : 

a- | 

» Tentang pers asing. 

    

  
   tg. 4 September jang Jalu bertempat di 

“Delangga telah dilangsungkan per) 
temuan antara pihak pengusaha pabrik karurg Delanggu dgn 
»Sarbupri” ranting Delanggu, untuk membitjarakan pelaksa- 
naan keputusan' Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan 
Pusat jang mengikat kedaa pihak jakni 
Men Naa 

i “Putusan - mengikat 
2 P-4 Pusat. 

Klan 
dari P-4 Pusat Djakarta adalah 
sebagai berikut: 

1.Mewadjibkan kegua belah pi- 
hak menjerahkan soal tafsi- 
ran ,,Buruh Terlatih” (buruh 
jang melajani mesin2) di pa- 
brik karung Delanggu. kepada |. 
»Panitya Pan, jang terdiri 
Era : 
1. seorang jang ditundjuk oleh 

P4 Daerah di Semarang, jg 
-' .mendjadi Ketua. 

2. Seorang dari pihak pengu- 
saha dan seorang dari pihak 

2 Buruh. 6 
(2. Menetapkan upah terrerdah 
“bagi buruh terlatih di Pabrik 

Karung Delanggu sebanjak 
“Rp. 3,50 sehari. 

3. Menolak tuntutan buruh me- 
ngenai buruh : sortiran jang 
bekerdja pada pemborong. i 

(4 Menolak tuntutan buruh nre- 
ngenai pemberhentian 28 

| orang. 
5: Mewadjibkan 

menjerahkan soal 
'»hadiah Lebaran” kepada Pu- 

| tjuk Pimpinan di Djakarta. 
i“Lebih djauh beberapa kete- 

'rangan dapat ditambah disini, 

  

|Ibahwa dalam pertemuan terse- 
but pihak pengusaha menjang- 
gupkan untuk: 
1. Memberi: 

jang mengikat | 

Na 
buruh supaja | 

tuntutan 

pesangon sebanjak 

ap sebulan kepdda £t 

  

—Prol. Dr. ML. Johannes mm 
2... mening gal 

199 di Djakarta dari komi- Mesum Adit 

  

W. Zi." Johannes . 

  

  

(waktu . i 

Prof. Dr. w.z $ 

  

3 mana Indonesia. 

Kode Hi alan a telah dira 

| | Iandjut sebagai berikut:     

    

  

  

Djakarta, ia di Semarang. 

terkenal 

ra tabib2     
| paman dari Pr 
Kan negeri. Gadjah Ma 

: 1 a 3   

sariat Agun, Indonesia di negeri Belanda, 
be sedang mengadakan perdjalanan pe- 

: keahlian a beberapa tempat di Eropa, 
meninggal dunia Den Haag 4 September '52 djam 12.30 

: , setelah menderita sakit djantung. 

Z. Johannes paling achir mendjabat wakil 
' ketua senat Univ rsitit Indonesia, seorang radioloog . 
terkenal dan telah banjak berajasa Dag pe agan ke- 

Seperti pernah dikabarkan Johannes sedjake tibanja di 
awat dirumah sakit. 

. Mengenai Prof. Johannes ita Tn dikabarkan lebih 

  

amb lengkapnja Wilhelmus Pilots, dilahirkan di 
Timor, pada tanggal 16)1 1896. Almarhum | 

VI Kemudian mendjadi guru pada NIAS di 
it dalam. Seterusnja mendjadi dokter 

pemerintah di Muara Aman, Manna, Kaju Agung, Kepala 
rumah sakit ingatan di Palembang, 

San ita djuga gemar tndingawnti, antaranja jang 
: “Factoren, welke yan belang zijn bij “de 
5 #omtgontoonidtine der theraxorgantri. 

: Dalam | Mn »Persiapan Kaum Keristen” dan 

al disini bahwa almarhum 'itu adalah 
|, mang 

Sa 

Prof. Dr. 

telah 

jang 

— Ant. 

Sean 

bekerdja pada CEZ 

, almarhum ita giat pula, 

technik   “ketua fakultit 

« 
TPT Are 

»Sarbupri” dan pe- 

& 

orang buruh sortiran jang di- 
berhentikan pada 3- 6 '52 se- 
lambat - lambatnja pada tg. 
18.- 9 - 1952. 

2. Pengusaha bersedia memba- 
jar ,,Buruh Terlatih” berdasar 
keputusan ,,Panitya. Tiga” 
terhitung sedjak 12 Mei 1952. 

Pokok perselisihan 
Adapun jang mendjadi pokok 

perselisihan antara ,,Sarbupri” 
'|dan pihak pengusaha sebagai- 
mana pernah kita muatkan da- 
lam harian ini adalah: 
1.Supaja buruh2 -sortiran (me- 

milih rami) sedjumlah 84 
orang wanita jang diberhen- 
tikan pada tgl. 3 Djuni 1952 
“karena  pekerdjaan memilih 
mulai waktu itu diborongkan, 
dipekerdjakan kembali. 

2. Status dari buruh sortiran ra- 

mi jg sekarang bekerdja pa- 
da pem borong ditetapkan se- 
bagai buruh tetap pada pabrik 

3. Pemetjatan buruh lain?2nja se- 
-banjak 28 orang, supaja di- 
kembalikan. TA 

4. Buruh2 ,,terlatih” jaitu jang 
bekerdja melajani mesin di 

pemintalan supaja mendapat 
kenaikkan gadji dari Rp. 3.— 
mendjadi Rp. 3,50 sehari. “ 

5.Supaja semua buruh pabrik 
karung diberi hadiah Lebaran 

tahun 1952., 
Itulah pokok2 perselisihan 

hingga mengakibatkan 
mogok - duduk jang dilakukan 
oleh ,,Sarbupri” sedjak tg. 4 Juli 

1952. 
Pihak pengusaha hadlir J. C. 

Verkerke sebagai wakil Direksi 
W. A, Stevels wk. administra- 
teur pabrik karung dan D. Jan- 
sen masinis pabrik, 

,Sarbupri” diwakili oleh Su- 
narso, Alip dan Ramelan. 

Dari Kab. Klaten hadlir Wa- 
lujono, Kawedanan “Delanggu 
diwakili oleh Walujosastro dan 

  

an Surakarta hadlir Sutono. 

PEMBELIAN SEMENTA- 
—. RA DIHENTIKAN 
Dari pihak jang berwadjib 

didapat kabar, bahwa-karena sa- 
ngat seretnja pembelian padi 
Pemerintah didaerah Kabupaten 

| Klaten, maka mulai September 
Lini pembelian untuk sementara 
waktu dihentikan. Artinja Pe- 
merintah mulai bulan ini tidak 
akan mengeluarkan uang lagi 
untuk pembelian padi, sedang 
opname untuk penutupan buku 
kini sedang dilakukan oleh jang 
berwadjih didesa2 pada Panitya 
atau tengkulak. 

Sementara itu, pembelian le- 
bih landjut untuk menutup dja- 
tah menunggu keputusan Peme- 
rintah Kabupaten Klaten jang 
pada waktu ini sedang memper- 
timbangkan tjara dan djalan utk 
dapat menutup djatah 'sebanjak | 
8.500 Sa — (Kor). 

  

  

aksi | 

dari Kantor Penjuluh Perburuh-   
213. Adakah. pemerintah mengi-- Ia 

rim ahli2 tambang menengah 
jang berpengalaman keluar 
negeri untuk memperluas 
dan memperdalam pengeta- 
huan mereka dalam ilmu per 
tambangan, supaja - mereka 
dapat didjadikan pemimpin 
dalam mendjalankan kembali 
dengan eficien tambang2 jg 
banjak sekarang terlantar ? 

4. Tidakkah pemerintah sepen- 
dapat dengan pehanja bahwa 
kekurangan negara akan al- 
li-ahli pertambangan akan 
selalu mendjadi salah satu 
faktor penghalang bagi -pe- 
laksanaan tjita2 kemakmur- 
an seperti jang tertjantum 
dalam undang2 dasar semen 
tara Republik Indonesia ? - 

Ant. 

KOSTPRIJS NAIK 
Dari Rp. 2.03 mendja- 
di Rp. 4.17 

Direksi Hessa Rubber Maat- 
schappij,, jang diwakili di Indo- 
nesia oleh Internatio, telah me- 
rangkan dalam rapat peme- 
gang sero di Amsterdam, bah- 
wa rata2 kostprijs di tahun 1951 
sebelum  afschrijyingen  jalah 
naik “dari Rp. “2.03 ditahun 
1951. Kenaikan jang besar itu 
menurut pihak direksi disebab- 
kan sama sekali karena upah 
jang naik dari kaum buruh In- 
donesia. Ditahun 1951 pendapa- 
tan tiap kilonja Rp. 6.96. 
Ant. 

  

  

   

s jang lalu telah menolak usul 

adakan ' perdjandjian “damai 
Singkat” Austria terutama de- 
ngan alasan bahwa perdjandji- 
an tersebut tidak mendjamin 
demiliterisasi,  denazifikasi dan 
Gemokrasi bagi Austria. 

Perantjis, Inggeris, Amerika 
dalam nota sebelumnja mena- 
warkan kepada Sovjet apakah 
hendak mengadakan damai Aus- 
tria lengkap jang telah selama 
$ tahun dirundingkan tak ber- 
hasil atau hendak menjetudjui 
naskah perdjandjian perdamaian 
Austria jang singkat. 

Seperti diketahui 3 Barat ber- 
sedia untuk mengadakan pero- 

bahan pada naskah jang diusul- 
kannja dng mengingat saran2 
jang telah dikemukakan oleh So- 

'vjet dalam notanja jang paling 
"belakang: —-'- Ant, AFP. 

  

PERGURUAN TINGGI 
DISOLO 

Menteri P, P. & K. 
setudju. 

Wali Kota “ Surakarta Moh. 
Saleh menerangkan, bahwa me- 
ngenai didirikannja tjabang uni- 
versitit negeri Gadjah-Mada di 
Surakarta, kini tinggal menung 
gu keputusan2 dari senat uni- 
versitit Gadjah-Mada sadja, ka- 
rena. keputusan dari Menteri 
PP & K Dr. Bahder Djohan te- 
lah diterimanja, demikian pula 
persetudjuan dari Presiden Su- 
Ikarno sendiri. — Ant. 

  

Pengikut2 Kahar Muzakkar' 
-akan melaporkan insiden ini ke- 

'.Merembes kepulau2 sebelah Utara Madura 
EDOMAN di Djakarta mengabarkan, bahwa sebulan sesu- 
dahnja ditjabut SOB didaerah Djawa Timur, maka guber- 

nur Djawa Timur, Samadikun telah mengadjukan permintaan 
untuk mendapat bantuan militer. Sebabl2nja ialah: sekumpulan 
pulau? disebelah Utara Madura jang termasuk wilajah Djawa 
Timur achir?2 ini sering mengalami kekatjauan dari anasir? jg 
merembes dari Sulawesi. 
pengikut2 Kahar Muzakkar. 

Beberapa bulan jang lalu mi- 
sainja pulau Masalembu ,,diser- 
bu” oleh segerombolan orang 
bersendjata jnag naik perahu. 
Setelah dikirimkan sebuah eks- 
pedisi dari Angkatan Darat ke- 
sana, maka ternjatalah bahwa 
orang2 itu adalah, pengikutnja 
Kahar, Gagalnja . penjerbuan 
pertama nampaknja tidak meng. 

halangi gerombolan-gerombolan 
Kahar uzakkar untuk me- 
ngadakan pertjobaan J jang ke- 
dua. Kepulauan “Masasiri 

Keramaian menurut kabar jang 
terachir didatangi lagi oleh ge- 
rombolan2 bersendjata sedjum- 
lah 40 orang. Mereka berpakai- 

an seragam, dan berasai dari 
Sulawesi, Dan nampaknja mere- 
ka berkeras mau, menduduki 
kepulauan itu sebagai batu lon- 
tjatan ke Djawa untuk menga- 
dakan hubungan dengan Karto- 
suwirjo, 

| Kekuasaan pemerintah Repu- 
I blik dipualu2 tersebut praktis   | terhenti 1 ngan “gidudukkinga- 

Batayaaseh Ganootschap 
san Wetensahanben" 

  

Diduga, bahwa mereka 

dan | 

tempat 'itu oleh gerombolan2 
Kahar. Berhubung dengan hal 
tersebut maka ' oleh provinsi 

'Djawa Timur telah disampaikan 

permintaan bantuan militer un- 
tuk melenjapkan pengaruh Ka- 
har pada pulau2 jang penting 
itu, demikian Pedoman. . (S.M.). 

2.400 RUMAH LIAR 
— DIBONGKAR 

Di Surabaja. 
Dalam tahur” 1951 rumah, li- 

ar jang dibongkar. oleh peme- 
rintah - Kota-Pradja ada 1.400 

dan dalam tahun ini sampai se- 
karang sudah ada 1.000 buah. 
Pemilik rumah2 tefsebut dipin- 
dahkan  keperkampungan baru 
di Sidodadi, Dupak, Tambakre- 

'djo dan Kalibokor, dimana oleh 
pemerintah kotapradja telah di- 
lengkapi djuga dengan air lei- 
ding dan djalan2-nja pun telah 
diperbaiki. Pembongkaran akan 
dilandjutkan terhadap rumah2 

jah, — Ant. 

x Been 

    

rat-jang menghendaki supaja 5 

  
i sebut. — Ant, 

| ANTI KULIT BERWARNA 

, itu adalah | 

dimulai pembukaan perundingan 
“antara kepala perwakilan Indo- 

  

SEKITAR SENGKETA 
- MINJAK IRAN 

Ahli minjak Amerika Wiliam 
Atton Jones pada hari Kemis 
sore jang lalu untuk kedua ka- 
iinja telah menemui P.M. Mos- 
sadegh. Pertemuan tersebut di- 
adakan setelah selesainja sidang 
panitya pendjual minjak Iran 

dalam mana Jones djuga hadir. 
Sementara itu, kuasa usaha 

Inggeris George Middleton dan 
duta besar Amerika Loy Hen- 
Gerson mengadakan konperensi 
pula pada hari Kemis. 
Kabarnja konperensi kedua di- 

plomat itu atas instruksi dari 
masing2 pemerintahnja. Pagi ha 
rinja anggatita2 komisi minjak 
parlemen Iran telah mengundju- 
ngi Mossadegh ditempat kedi- 
aman privenja untuk membitja- 
rakan nota Inggeris Amerika. 
Sementara itu tidak ada state- 
ment mengenai konperensi ter- 

2 APP: 
  

DI USA ! 
National Association for Ad- 

vancement of Colored - People 
(Perhimpunan Nasional “untuk 
Perbaikan Nasib Bangsa Kulit 
Berwarna) tjabang Ohio 'me- 
ngumumkan hari Kemis bahwa 
tjabang tersebut akan menga- 
djukan protes atas penolakan se 
buah restoran untuk  melajani 
Dr. Kya Kyaw Min, menteri pen j 
didikan Burma, 

Dr, Kya kini ada di Ohio 'se- 

bagai tamu seorang pedagang. 
NAACP mengatakan selandjut- 
nja bahwa restoran tersebut te- 
lah 2 kali menolak untuk mela- 
jani Dr. Kya. Perhimpunan tadi 

pada, kementerian” luar negeri 
Amerika Serikat, kepada guber- 
nur Ohio, Frank Lausche, dan 
kepada wakil kota Ohio, James 
Rhodes. — Ant. - UP. 

KONPERENSI DIPLOMA- 
"TIK DI DEN HAAG 
Kemarin di Den Haag telah 

  

nesia di Belgia, Inggeris, italia, 

Fatikana, Perantjis, Skandina- 
via, Nederland dan Secdjen2 dari 

Kementerian Luar Negeri Per- 
buruhan, Keuangan, Urusan Pe- 
gawai dan Sosial. Perundingan 
jang mungkin akan berlangsung 
selama 2 hari, djuga dihadiri 
oleh angauta 'perwakilan Indo- 

nesia pada. PBB Mr. Sudjarwo. 
Pertemuan tersebut al, akan 
membitjarakan soal2 politik dan 
akan diadakan pertukaran pe- 
ngalaman2 diplomatik. —PCI, 

LAGI TAWANAN SOB 
— “BEBAS 

Hari Kemis tgl. 4-9 baru2 ini, 
telah dibebaskan lagi oleh jang 
berwadjib - tawanan SOB dari 
daerah Kabupaten Klaten seba- 
njak 17 orang. 
'Para tawanan tersebut ber- 

asal dari Kawedanan2 Gondang- 
winangun, Djatinom, Delanggu, 

(Kor). Pedan dan Kota Klaten. 

  

  

  

tapi 

...Gisamping itu.harus berusaha 
mentjapai perdamaian jang 
kekal. 

8. mempergunakan setiap tjara | 
untuk mentjegah perang de- 

. 

Tjalon Presiden dari Partai Republik . Djenderal 
dengan isteri dimuka hotelnja di Washington, 
kat ke Kansas untuk mengundjungi suatu pertemuan 
orang politik. 

Seperti-telah dikabarkan: sam. i 
dio Nepal menjiarkan bahwa   madjelis penasehat Nepal telah 
dibubarkan. —- Ant. . AFP. 
  

  
Hisenhower 

sebelum berang- 
sebagai 

  

Djendr. Muh. Nadijib : 
  

Tentara Mesir akan pergu- 
nakan tangan besi 

Terhadap pengganggu2 keamanan 

ANGLIMA BESAR Angkatan Perang Mesir Djendral Muh. 
Nadjib malam Kemis jl. memperingatkan rakjat, bahwa 

tentara Mesir tidak akan ragu? untuk mempergunakan »tangan 
besi” terhadap anasir2 jang mungkin hendak mentjoba meng- 
ganggu keamanan umum, 

Dalam pidato jang diutjapkan 
nja dimuka tjorong radio Nadjib 
memperingatkan ,,orang2 jang 
pikirannja sederhana” djangan 
sampai terpengaruh oleh peng- 
hasud jang ingin menimbulkan 
kekatjauan. Tentang kerusuhan2 
bulan jang lalu terdjadi pada pa- 
brik textiei Al Dawar, Nadjib 
berkata, bahwa kaum buruh ,,de " 
ngan membabi buta menuruti 
kehendak kaum penjabot tanpa 
HA Soge tindakan mere- 
ka' &: 
Diumumkan, bahwa peraturan 

Ipendjaga keamanan jang seka- 
rang ini berlaku akan tetap ber 
laku sampai pemerintah selesai 
dalam usahanja untuk mengada. 

kan perobahan2, 
Sementara, itu Afp. mendapat 

keterangan di Kairo, bahwa pe: 
robahan susunan kabinet Mesir 
jang mulai akan dilakukan Ke: 
mis jl. telah ditunda mungkin 
sampai Sabtu jad, Oleh sebab 

  

itu, maka djuga proklamasi pe- 
robahan sistim pembagian tanah 
pun ditunda. Diperoleh keterang. 
an, bahwa beberapa orang dian 
tara politik jang diminta duduk 
dalam kabinet P.M. Maher pada 
saat terachir telah menolaknja, 
Ant. Rtr, 

  

xx Sdr, Sajuti Melik, pemin 
pin redaksi . madjallah Pesat 
jang gemar bekerdja, sem alam 
ikut menghadiri pertemuan 6 ta. 

hunan Partai Wanita Rakjat. 
Tetapi. sambil membuat. tja- 
tatan-tjatatan untuk versiag, 

dan sambil mrengut2, ia masih 
| sempat mengoreksi karangannja 
jang nvalam, itu djuga harus di- 
kirim kepertjetakan, 

 



   

   

  

    
    

   

    

   

      

      

  

28: g2. Art S 
kin besar” djuga keaman 
hidup manusia d dak: i   

bukanlah terletak semata? da- 
Ha makin banjaknja gedung 

melainkan menjangkut pula soal 

KR nja sedung Denda menurut 

soal rumah? 
. Kepala Dija- 

& aa ana | 

   NA itu Nata Pa 
elanggaran undang? —— atau 

(gan istilah biasa ,,kedjahat- 
adalah berbagai? matjam | 

sulnja, baguknje, tia. 

pat keadaan masjarakat se. 
Pa, Tjara “mengobatinja | 

" sedik 
| ja p | berbeda2, melihat | 

si masjarakat seluruhnja. 
Pembangunan sele: Nyepi 

Pembangunan - dalam hal in: 

    

    

  

   
   

    

   

  

   

            

tjara mengu- 

ngiara jang kokoh kuat de 
2 | pendjagaan2- jang tak bi 
sa ditembus atau diberontak, 

| prikehidupan lahir dan batin 
manusia dimasa sekarang. Ada: 

  

   

   

   

  

    
    

    
    

  

    
    
    

   
   

    

  

     

        

   
        

          

   

      

      

    

  

   

Satu soal jang pada. waktu 
ini oleh penduduk dirasa berat 

| adalah kesukaran2 dalam men- 
- dapatkan air minum, terutama 
“pada waktu musim kemarau, 
dimana banjak sumber2 air 
jang mati. Sedang Papa apn 

ang sekarang masih ada, 
Ghaip. mentjukupi kebut 
“Berdasarkan kebutuhan? - akan 

“air mina tsb., maka . dalam 
kb 

an air minum » Jang sum- 
ilkan ampir 
Naga djuta   

“Jala meeku Saak ma ba- 
an Menunan. jang hantjur 

2. 
Ser besar- antara 

— Tjepogo dan Bojolali Ir 
pir djarak masing2 9 km dan 5 
km. dengan biaja sebanjak Rp.! 
213.500,— dan Rp. 118.800,—. 

: gunan - kios, 
Kena spa 

   

     
Pada Mann elana 

- telah dapat, diseles 2 
pembangunan: 10: 

| dan pemperken ika. &k Nan 

  

00, g Pada bulan jang k 
kiosk tsb. telah disewakan 

“da orang2 jang membutuhkan, 
sedang besarnja uang”sewa di- | 
tetapkan menurut keadaan dan | 
letaknja rata2 antara Rp. 30,— | 
sampai Rp. 45,—. sebulannja. 

Djuga telah selesai pembuai- 
an tempat penjembelihan'" .ke- 
wan (labatoir) di Ampel et 

menggunakan biaja Rp. 25.0 
Ketjuali itu untuk menje- 

“-dapkan pemandangan Ya 'ko- 
ta, dibuat pula sebuah” Ta iman 
“an jang diberi nama MAN 

SRIWIDJ AJA terletak Muka, 
kantor Kabupaten, « E 
aja sebanjak Rp. 20.000, —. 5 

Perumahan ut 
Sambil Menungah terbentuk- | 

nja Panitya Bauwkas, 9 buah 
rumah Perumahan Rak 

   

    
     

   

   

   

  

nja telah ditempati 
dapat turut lotre 
penduduk: dalam kota 1 
jang belum mempunjai r' 

dan berpenghasilan tetap Pen- 
duduk jang terdaftar 

| tre antara 200 orang, ae 
untungan ini diperoleh | 
orang, jaitu Sar. 
diprodjo Djaksa Kah., 2. 
Zaini peg. Kantor Pendidikan | 

   

   

  

   

  

   

    

. Muljono Hartosrijono     

   
   

   
    

     

  

   
   

kantor endi L 
Muh Asror Kepala 
didikan Agama, 8. 
Ketua Pengadilan 
Senopranoto Sekre 
paten. 

Perlu ditambahka. ) bahwa pi 

tsb, mas Fr 
didjual Kar 
"sudah terhitu 

  

2 

     
     
         

Lil Rp. an Buat ain 3 
Lipa (Oleh Wartawan SKR” sendiri). 

L | dengan salah | seorang ahggauta D.P.D. 

pembangunan. "kota Bojolali dapat berdjalan dengan baik. Pada 
tan ulang tahun Kemerdekaan jang ke VII baru? ini peringa $ 

telah diresmikan pula adanja perluasan kota jang diambilkan 
dari tanah tegal keliling. kota Bojolali, 

September, terpaksa ditunda ber 

:ke Peking dengan tanda visa 

(panitya, 3 Jang, me kebe- 
rangkatan rpendapat 
na geram Sinaga 3 tidak perlu 

Ikat dengan djalan lain aa 

| mad Chatib dari Bantan jang ter 
masuk anggauta delegasi ternja- 

    

       

   

  

n.. 

$ : dalam peker 

MELANGGAR. PERATU- 

Ba 'telah 
, | thd pedaga 

ag 5 

- Singosaren Solo, 
Lam 

  

    

Agama, 3 Wardojo guru S.R., 4. | 
£ Per- - (2 

tanian, 5. Kridosastro Cg. Oto UR 

| Katukan, jang dilakukan 
Bupati 

| leh 

Tag 

Sa 

4 

& 

umamnja 

  

DELEGASI KE PEKING 
Menemui kesulitan. 

Keberangkatan delegasi In- 
donesia ke Peking jang tadinja 

Ikan se. 

| menurut ah Me j 
, berlaku. tuan jang Netpenting sg. 

Injalurkan tjara hidup 

| mi fase revolusi jang bergolak, 

mau tak mau tak bisa lepas 

| kesimpulan jang bisa ditarik da- 

   nas erek 
Mn 'berbvat salah, bia 
rasa”. Tapi pendjara ada. 

Ijah sementara    
nja jang 

tah Tatan Ta Sa Btn 
dendam, melainkan un    
dikemudian hari berobah menje- | 

Suaikan diri kengan "peteankafi | 
biasa, : 

Terutama hal ini sangat me- 
narik perhatian, bahwa. masja- | 
rakat kita baru sadja mengala- 

hingga banjak perbuatan? jang 

dari pergolakan jang berlang- | 
sung itu. Sajang dalam keterang | 

an Mr. Roesbandi tsb. tidak kita 
“dapati perbandingan . djumlah 
orang pendjara sebelum perang, 

dimasa pendudukan Djepang, 
masa kembalinja Belanda ke In- 
donesia dan masa setelah 27 De- 
sember 1949. Kalau angka itu 
ada, mungkin lebih djelas lagi 

ripadanja. Pun dalam keterang- 
annja tidak disebutkan tjorak 

| daripada kedjahatan jang telah 
dilakukan, dan kenapa seka- 
rang angka orang bui ada 80.009 
orang seluruh Indonesia. 

0. Penjakit harus diobati” 

Dalam pada iua suatu pas. 

gian datipada ke! gan itu jg 
menarik Hiugagpahta dikutip- 
kan dari berita Antara” meng RU 

,Pada achir keterangan Mr. 
Roesbandi menegaskan, bahwa 
ia telah mengeluarkan instruk- 
si kepada seluruh pegawainja, 
jang maksudnja melarang pe- 

jga jang bu 

“| wa oleh Kana Lan, 

   
     

  

       

    

     
    

    

   
   

Ban Pn “pi 

bagai diketahui, 

berangkat baru2 
tetapi tidak perlu. 

Besawai p pen: 
12 penjelidi. | 

  

“pendjara. 'Kesimputannis | 
in, bahwa orang pendjara ba- 

endjahat. dim 
sn terba- 

   

   
|darah daging, me 

  

Sebelum sendu kas ma berkenalan 

dengan pendjara, sudah ada satu 

badan jang dinamakan rekiasse-   ring adalah amat penting. Djus- 
trw ini mentjk sah djangan sam. 

1g berkenalan dengar, 
erdinding sempit de- 

1 garingnja” itu. Se: 

alam tingkatan demikian, 
- dengan bui mungkin 

u La achlak, bukan 
Sebab, sebagas di- 

5 ng 

L ng2 dalam pergola- 
Ikan ini berbeda sekali dengan 

ng lain. keadadn j 
Lebih baik mentjegah daripa- 

  

! da mengobati. penjakit. , 

LE CLERCO CS TIBA 
DI NEDERLAND 

: Perlakuan. dalam ta- 
: hanan baik, katanja. 

R3 Orang warganegara Belan- 
da.. Minggu jang lalu dibo- 
lehkan kembali ke Nederland, 
sesudah ditahan di Indonesia 
sedjak permulaan 1950, telah 

dilapangan terbang Schiphol. 
Mereka adalah B J..Le Clercg 

€C. W. Goldman, A. C. van Orn- 
selen dan A. W. Burger. Se- 

mereka dita- 

han karena dituduh tersangkut 

dalam peristiwa APRA. 
Le Clereg menerangkan, bah- 

wa perlindungan dari pihak ten- 

tara Indonesia sebelum. mereka 
ini simpatik, 

Selama 31 

bulan dalam tahanan ia dan ka- 
wan2?-nja mendapat perlakuan 
baik, dan sekarang mereka 
mengharapkan  selekasnja di- 
demobilisir dan mendapat peker- 
djaan. — Ant. 

KEPINDAHAN KETEL   gawai2 rumah2 pehdjara memba 
wa sendjata didalam sel2. Sebab j 
ia berpendapat, bahwa kekuatan | 
bukan terletak dalam sendjata 
tapi dalam perlakuan ramah-ta- 
'mah terhadap orang2 tawanan." 

Keterangan sematjam ini se- 
| lain keluar dari pendapat mo: 
dern mengenai orang pendjara 
jang nampak diseluruh duma 

pun mentjoba untuk menjesuar:   pernah dikabarkan ditetapkan 5 

hubung dengan kesulitan2 jang | 
tidak diduga semula jang tim- 
bul waktu delegasi pn tic- 
ket kapal KJCPL. 

Pihak KJCPL tidak mau men 
djual ticketnja kepada delegasi 

(transit) Inggeris, jang harus 
diperoleh delegasi dan sebagai 

   

aa tidak akan mendarat ad 
Hongkong. 
“Menurut pihak panitya jang 

menguruskan soal ticket itu pa- 
ra penindjau Tionghoa Ke Pe- 

king jang berangkat dengan | 
gada September itu, dju 

. -visa (transit) Ingg 2 

walaupun Mantaranja ee 
sedjumi 

& 

    

   Pn an supaja an “hb 

  

waktu teen nia. Selandjut. 
nja dikabarkan bahwa Kyai 

ta dilarang oleh pihak kedjaksa- 
£ untuk serta 'berang- 
“kat ke Peking. 

Alasannja belum diketahui. 
Dapat diterangkan pihak DPKN 

nten (sehrening) telah menja- 
akan tidak keberatan terhadap 

“kepergian Kyai Achmad Chatib | 
itu ye Pera: — Ant. 

      

JS Na | 
Kan 

60 oran, 'Pamong Desa di ka- 
bopaten rang Pamong pada tang- 
gal 14 September jad. akan se- 
lesai dgn 'kursusnja. Oleh pem. 

daerah mereka itu akan diadjak 
| menindjau beberapa tempat jg 
menjelenggarakan object? perts- 
ma a.l. di Tawangmangu. Pe- 
nindjauan tsb perlu diadakan un. 
tuk mengetahui sampai dimana 
perkembangan2 jang berhubu- 
ngan dengan pertanian jang ke 
lak dapat didjadikan teladan2 

ljaan Giwilajahnja 
masing2. —- (R.Ska.)”   

      —. RAN FACTUUR. 
Fihak jang berwadjib di So- 

sambil  tindakan2 
jang hendak me- 

ngambil Kana Mn dgn-mem- : 
   

semau?2nja sendiri. Diantaranja 
: hak pulisi. tih mensita sedyum- 

lah barang2 pakaian berupa ke- 
'medja dan pijama serta bebera- 

"ipa puluh dasi milik toko Obral 
“karena telah 

1 elanggar peraturan factuur 
|| Tindakan tsb tih lama direntja- 
nakan untuk mengurangi ana- 

engatjau perekonomian. 

| 

  

“ 

UAT WADUK 
HO  ERATUKAME TU 

| Bidesa. Gebang Mata 
“(Sragen telah dilakuka: 
tja, PPERLETAKAN 
Ing AMA” pembikinan £ tuk 

  

  

Sragen, dengan disaksi- 

    

edana kota Sra “Sido   n pembajaranna 
Tata waktu 294 Ni bia” 
“njak TN 67,80 tiap buta! 

    
    

  

ran, A. har- 
h Sragen dan DPD, 

   

      

permainkan harga dagangannja | 

kan diri kepada dasar2 negara 
| kita. Beberapa-puluh. tahun jl. 
memang ada haluan utk menge-: 
rasi sadja orang pendjara, kare- 
na. toh memang orang ,,djahat”. 
Ta emas modern me- 

— UAP HARUS DI- 
- LAPORKAN : 

Mulai tg. 1 September jang 
lalu semua pemindahan kete! 
uap dan pesawat uap lainnja 

harus diberitahukan kepada Dja 
watan Pengawasan Keselama- 
tan Kerdja. Akibat dari kelalai- 
an pemberitahuan ini mendjadi 
tariggung djawab pemiliknja 
jang bersangkutan. Demikian 
“antara lain diumumkan oleh ke- 
pala djawatan tsb: Diterangkan 

dalam pengumuman itu, bahwa 
pemindahan pesawat2 tsb. an- 
tara lain ialah untuk memudah- 
kan pengawasan. — Ant. 

  

ADA tg. 4-5 bela i - 

Dalam pada itu sementara" pen | | 
duduk dan pemuda2 OPR jang | 

mengetahui segera bertindak, | 
jakni menjiapkan diri dan .mem- | 
berikan berita itu setjara beran- | 
ting, ke seluruh pelosok ..se- | 
hingga a.l. pihak jang berwa- | 
“djib di Prambanan (Surakarta) | 

ikut serta bersiap-siap. Dian- | 
tara penduduk. tersebut mem- 

beranikan diri  mengikutinja 
“dari  djarak djauh - Sesam- 
painja didesa Somopuro (Djo- 
gonalan) maka perampok2 itu 
bertemu dengan “jang berwa- 
Gjib dari Prambanan jang terdi- | 
ri dari polisi P.P, sehingga ter- 
djadi tembak menembak jang 
agak seru. Berkat bantuan rak- 
ipa Tae merghapat maka kemu.- 

erna Pawikoian. PPU, 
Kepolisian Kepala pabrik gula 
Modjo Sragen dan orang terke- 
muka dalam daerah. 

Waduk tersebut - direntjana- 
kan dapat memuat air 4.000 m3: 

dan dapat mengairi sawah2 se, 
luas Ik. 200, ha dalam 5 Klura: 
han daerah Ketjamatan Masa- 

ran dan Sidohardjo ialah: 
Y Klurahan ng, 2. Kriki- 

han, 5. Dujungan. 
Beaja jang diperlukan seba- 

nja Rp. 35.000, dan dipikul oleh 
11. Djawatan Pengairan memban- 
tu Rp. 10.000,-, 2 Rakjat dae- 
rah Ketjamatan Sidohardjo Rp. 
10.000,-, 3 Rakjat daerah Ketja- 
matan Masaran Rp. 5.000,-, 4. 
Pabrik gula Modjo Sragen akan 
membantu Rp. 10:000,-. 

Pembikinan waduk tehnis di- 
pimpin oleh djawatan Pengairan, 

| dan akan selesai dalam achir bus 
.lan Nopember 1952, 2 Kon: 

WONOSOBO 
“HATSIL “UDJIAN PE- 

GAWAI DJAPEN 
Baru? ini para pegawai Dja- 

-watan Penerangan di Kabupaten | 
Wonosobo  terketjuali Kepala 
Diawatan dan Kepala2 Bagian, | 
diherj udjian tertulis dengan hat 
sil 7004 diantaranja telah: lulus ' 

| dengan lengkap. Mata udjian 
tersehut berupa sedjarah dan 
Tata-Negara jang dipeladjari V4 
tahun jang lalu Dengan demi-. 

kian, maka hatsil jang ditjapai 

ini adalah jang tertinggi dari pa 
da di Kabupaten? Iainnja jang 
udjiannja dilangsungkan dalam 
“waktu jg Sama, jakni: Demak, 
Magelang, Pa dan Tji- 
latjap. y 
Selandjutnja datuk waktu ig 

|akan dahan | kursus ini melipir 
| ti mata-peladjaran Ilmu-Bumi 
dan Psychologie dan akan me- 

4 

n, | makan waktu Y tahun djuga. 
- |Rentjana seluruhnja dari pada 

Djapenprop Djateng dalam usa-     
        

Pjawatan: POEAIAN | hanja mempertinggi mutu para 

  

   

    

   

lan, 3. Purwosuman, 4, Kepati- | 

6 Orang rampok tertembak mati! 
di Klaten 

. seorang Ban di Katekan, Gan- 
tiwarno, Klaten, sdr. Redjodimedjo, 

bolan perampok jang terdiri atas 9 orang dan bersendjatakan 
stengun dan pistol. Dengan antjaman mereka minta 
miliknja, jang mana segera diturutinja. 

dikabulkan, maka mereka meninggalkan tempat tsb. 

kedatangan segerom- 

Setelah keinginannja 

dian perampok? itu dapat ditin- 
das, jang berakibat 6 orang ma- 
ti seorang luka2 berat, seorang 
luka2 ringan dan seorang lagi 
menjerah. Dengan demikian ma- 
ka kesembilan orang itu dapat 
Gitindas sama sekali. 
Kurban dari pihak penduduk 

hanja seorang mendapat luka? 

ringan dan terus dirawat. Me- 
ngenai djumlah kerugian Redjo- 
dimedjo belum dapat diketahui. 
Dapat diterangkan bahwa me- 

nurut jang berwadjib diantara 
sembilan orang itu, jang 2 bera- 
sal dari Bojolali, 3 dari Ganti- 
warno dan seorang dari Djati- 

nom, 4 orang lagi jang baru di- 
keluarkan dari tahanan SOB ber 
asal dari Klaten. —(Kor). 

# 

| tru dimasa dunia mengalami per 
-sengketaan sengit ini dimasa ba. 

$ | gabungan? negeri bagi dunia da. 

| WILAJAH DIAWA TENGAH 

- Konperensi WHO: 
Lana aNaeNMN an 

& 

ONPERENSI kelima dari 
bDunia) untuk bagian Asia 

| besar? setempat. 1 

' Setelah dibuka oleh ketua | 
W.E.O. bagian Asia Tenggara | 
Dr Svasti Daensvang (dari Thai. 
land) dan disambut Menteri Ke- | 
sehatan Dr, Leimena selaku tu- | 

(an rumah, maka konperensi mu- | 
lai membitjarakan agenda har! | 
itu dan atjara konperensi Ban- 
dung selama 6 hari jang akan 
datang ini. Dalam sidang pada | 
hari itu konperensi menerima 

baik atjara jang akan dilakukan 
selama 6 hari. 

Jang terpenting dari atjara 
itu akan merupakan pembitjara. 
an tentang penetapan program 
W.H.O untuk tahun '54 dan pe- 

| netapan anggaran belandja utk 
projek2 W.H.O, jang akan lang- 

sung merupakan bantuan kepa- 
da negara2 Asia Tenggara. Ang- 
garan belandja itu seluruhnja 
akan berdjumlah $ 2114.000,-—— 
menurut penetapan konperensi 

jang lalu. 
Sebagai diketahui, anggaran 

belandja tahun 1953 sebesar 
$ .1987.000,—. Kemudian atas 
usul Ceylon, disetudjui oleh Bur- 
m4 dan Italia, maka sidang: me- 

| nerima baik Dr. Surogo dari In- 
donesia untuk mendjadi ketua 
W.H.O. Asia Tenggara Wakil 
Indonesia mengusulkan (usul ini 
disokong oleh Thailand) supaja 
wakil Ceylon mendjadi wakil 
ketua. Usul ini diterima baik 

nalatne (Ceylon) 
djadi wakil ketua. 
Dengan pemilihan tsb, maka 

“mulai hari itu sidang2 dari kon- 
'perensi WHO di Bandung itu di 
pimpin oleh Dr. Surono. Dalam 

| kata pembukaan konperensi itu. 
ketua lama Dr. Svasti Daengs- 
vang mengemukakan menurut 
instruksi2 dari panitya WHO 
Asia Tenggara itu, pekerdjaan 
organisasi tsb. selama 4 tahun 
jang lalu terdiri atas rentjana2 
pendidikan dan usaha2 memban- 

“teras penjakit menular. 
Indonesia menghadapi 

Gt pelbagai kesulitan dila- 
ngan kesehatan. 

Dalam kata sambutannja ter- 
Batan konperensi tsb Menteri 

terpilih men- 

  

Usaha? memberantas 
njakit menular 

' Dr. Surono dipilih sebagai ketua sidang 

(orang2  bawahannja 

oleh sidang dan Dr. W.A. Karu- | 

  Kesehatan Dr. Leimena selaku 
tuan rumah merasa aneh djus- 

,haja perang mengantjam dan 

lam blok2, terlahir djuga sema- 
tjam manusia didalam rangka2 
pekerdjaan2 PBB, manusia jang 
pertjaja soal2 internasional bisa 
dibitjarakan dan diselesaikan 
dalam suasana damai dan tera- 
tur untuk keselamatan ummat 
manusia. 
Dan saja bisa menjatakan di 

sini 'bahwa negeri saja ini ingin 
kerdja sama sebanjak2-nja utk. 
mentjapai maksud jang dikedjar 
UNO”, kata Dr. Leimena. Lei- 
mena menganggap tudjuan2 
bersama bangsa2 jang tertjan- 
tum didalam konstitusi WHO 
sebagai (magna charta” kese- 
hatan). 

Akan tetapi .,kesehatan” jang 
digambarkan sebagai ,,suatu ke- 
adaan kesedjahteraan djasmani- 
.ah, rochaniah dan sosial jang 
sempurna dan tidak hanja keti- 

adaan penjakit dan kelemahan”, 
dipandang terlampau luas dan 
sangat samar2 untuk dipakai 

| sebagai dasar guna pekerdjaan   

W.H.O. (Organisasi 
Yenggara tanggala 4 jang lalu, 

telah dimulai di Bandung. Selain dari utusan? 8 Negara jang ter- 
- gabung dalam W.H.O. Asia Tenggara itu, 
“Burma, Ceylan, Perantjis, Perantjis, 

dan Thailand, dalam pembukaan konperensi 
| Bandung, hadlir djuga wakil? dari hagana Perserikatan Bangsa? 
“ seperti Unicef, FAO, ECA, pentaniauk lan undangan serta pem- 

“jakni Afgahnistan, 
India, Indonesia Portugal 

pada hari itu di 

praktis dan setjara bereorgani- 
sasi” walaupun ia pertjaja sela- 
ma WHO berdiri telah ada usa- 
ha mentjoba untuk tjita2 itu de- 
ngan penuh kejakinan. 

Mengenai hal ini Dr. Leimena 
| memadjukan soal2 sulit dalam 

lapangan kesehatan Indonesia 
seperti lawan penjakit2 baik jg' 
epidemik maupun jang endemik, 
angka kematian ibu dan baji, 
soal makanan dan sebagainja. 
“Achirnja dinjatakannja djuga 

terima kasihnja kepada WHO 
Unicef, FAO, BCA, jang telah 
memberi bantuan2. Baik Dr. 
Svast Daengsvang maupun Dr 

Leimena. dalam pidato2-nja me- 
njatakan djuga ,,b€lo sungkowo” 
atas meninggalknja seorang 
dokter bangsa Sepanjol, jaitu 
Dr. Rommee Viamonte. 
konsulat WHO. dalam urusan 
penjakit malaria almarhum Dr 
R. Viamonte telah bekerdja di 
Indonesia, antara lain di Tjila- 
tjap dalam team demonstrasi 
pengawasan malaria. 
Almarhum dikenal sebagai se- 

orang kerdja keras, seorang ahli 

penjakit malaria jang tjakap 
dan seorang peramah terhadap 

sehingga 
mempunjai banjak sahabat dju- 
ga dikalangan penduduk. 

Kesanggupannja untuk menje- 

Hampir 8 2/4 djuta rupiah 
bea Kab. Semarang 

(Dari Wartawan 

NGGARAN BELANDJA untuk tahun - kerdja 1952 jg telah 

direntjanakan oleh Pemerintah Otonoom Kabupaten Sema- 
rang sebesar Rp. 8.770.933, setelah diperdebatkan dalam sidang 
DPRDS -lengkap, jang bersidang mulai hari Senin hingga Rabu 
tgl. 3 September, dan setelah diadakan perobahan2, untuk se- | 
mentara pos-pos pengeluaran jg berarti pengurangan dan peng- 

hematan, achirnja- telah disetudjui oleh DPRDS. 

Mengenai perobahan2 dan me- 
niadakan sementara pos2 penge- 
luaran ini all. jalah tentang pos 
jang diusulkan untuk pembelian 
sebuah mobil pickup guna. ke- 
pertuan dinasnja Kepala Penga- 
was Keuangan Daerah seharga 
Rp. 4p.000,— dan beberapa ba- 
gian rentjana untuk memperba- 
iki dan memperluas tempat pe- 
mandian Muntjul, jang sedianja 
direntjanakan dengan begroting 
sebesar Rp. 70.000,— disurutkan 
mendjadi Rp. 30.000. sadja. djun: 
lah mana a.l. dipergunakan utk. ! 

tennis- | keperluan pembuatan 

baan, badmintonbaan dan tem- 

pat bertamasja kanak2 ditempat 
pemandian tersebut. 

Sidang jang dihadiri oleh 36 
orang dari sedjumlah 36 ang- 
gauta, selandjutnja telah  me- 
mutuskan “a.l. (1). Menerima 
baik penggantian anggauta Pra- 

Wiroatmodjo (PIR) oleh Supar- 
to (PIR), sedang anggauta D P- 

D. J. Martoredjo dari Salatiga 
jang semendjak DPRDS diben- 

tuk selalu meninggalkan ku- 
adjibannja dan pada tgl. 20 Fe- 
bruari 1952 per telepoon  me- 
njatakan minta berhenti, pun 

disjahkan. . Martoredjo adalah 

, 

| 

  

    

Kesehatan 

Selaku | 

| Jogjakarta dan dimuka 

| djalan dan bangunan. Djudi Dar 

  
, 

1 

t ! 

suaikan diri kepada keadaan se- | 

  

    

pegawainja adalah terdiri dari 
8 matjam mata peladjaran ma- 
sing2 6 bulan lamanja untuk 2! 

mata peladjaran dengan djalan 
kursus tertulis disertai udjian2 
tiap setengah tahun. — (Kor). 

MUTATIES DALAM 
PENMAS 

Berhubung dengan kepinda- 
han sdr. Dwidjosoemarto Peni- 
lik Pendidikan Masjarakat Dis- 
trik Wonosobo ke Kendal dan di 
angkat. sebagai Kepala Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat Kabu- 
paten, maka diruangan makan 
Hotel ,,Merdeka” telah dilang- 
sungkan malam-perpisahan jg 
diselenggarakan oleh keluarga 
Penmas dan  dikundjungi para 
undangan terdiri dari wakil2 dja 
watan, organisasi dan badan. 
Dalam pertemuan tersebut jg 

berlangsung dengan ramah-ta- 
mah, oleh -beberapa instanties 

51 dinjatakan terima kasih dan 
penghargaan terhadap usaha sdr 

| Dwidjosumarto serta penghara- 

pan agar didaerah baru akan 
berhasil pula  usahanja dalam 
melaksanakan tugas jang dibe- 
bankan kepadanja. — (Kor.) 

754 R.K.I. 1951 MEN- 
TJAPAI PENJELE- 

SAIAN 
Dalam . pertjakapan dengan 

wartawan. K.R. di'Wonosobo ba- 
ru2 ini, Inspektur Dinas Kese- 
djahteraan Djawa-Tengah Su-   

| hanja.   pojo menjatakan “bahwa pro- 
gram Rentjana Kesedjahteraan 

| Istimewa tahun 1951 pada umum 
nja telah mentjapai penjelesaian 
1576 sedangkan untuk tahun ini 

merupakan  landjutan 
dari object2 jang belum dapat 
diselesaikan pada achir tahun jg 
lalu pe TA, Tan 
pa hal, 

Usaha2 dari pada rentjana ter 
sebut jang dianggap penting un- 
tuk Djawatan Pertanian ialah 
mengenai kebun-bibit, untuk 
Djawatan Kehutanan mengenai 
reboisasi, untuk Djawatan Ke- 
hewanan mengenai  penjeleng- 

garaan 'bibit2 jang bernilai baik 
dan untuk Djawatan Perikanan 
mengenai memperbanjak hatsil 

perikanan darat. 

Dalam konferensi-pleno Dja- 
watan Pertanian Rakjat Propin.- 
si Djawa-Tengah jang lalu hal 

| fersebut djuga dibitjarakan dan 
meliputi pelaksanaan pendirian 
kebun2 bibit, penambahan 
BPMD dan PPTK serta lain2- 
nja- — (Kor), 

SEMARANG i 

SEKITAR SBPP LAWAN ' 
SEMARANG VEEM | 

& SSPV 
Kepala Kantor Penjuluh Per- 

buruhan Semarang Sadono Hen- 
droatmodjo mengumumkan ke- 
marin, bahwa dalam  perundi- 
ngan antara Pengurus Serikat 
Buruh Pelabuhan dan Pelajaran 
(SBPP) tjabang Semarang de- 
ngan Scheepvaartvereniging 
afd. Semarang jang mewakili 
Het Semarang Veem dan. Se- 
marangsch Stoomboot &- Prau- | 
wen Voor  (SSPV), dibawah 
pimpinan wakil P4 Pusat P. Si- 
regar, telah diperoleh. persetu- 
djuan sebagai berikut : 

1. Sementara menunggu kepu- 
tusan P4 Pusat, mengenai gra- 
tifikasi 1951, kepada buruh di- 
berikan Perah ndAAi " pendahulu- 
an (voorschot) sebagai berikut: 
a). SSPV sebulan gadji bruto, 
b). Het Semarang Veem : tiya 
bulan gadji pokok bagi buruh 
jang tidak mempunjai pertang- 

  

dangkan bagi buruh jang mem- 
punjai pertanggungan djawab 
diberikan 4 A5 bulan gadji 
pokok, 3 

II. Pendirian terachir, ma- 
sing2 pihak adalah sbb.: a). 
SBPP — SSPV. Untuk jang ter- 
sebut pertama (SBPP) satu se- 
tengah bulan gadji bruto dan 
untuk SSPV.sebulan gadji bruto. 
b). SBPP —- Het Semarangsch 
Veem: a). SBPP dapat 5 bulan 
gadji pokok. Het Sema- 
rangsch Veem 3 bulan gadji ba- 
gi buruh jang tidak mempunjai 
pertanggungan djawab didalam 
pekerdjaan, bagi buruh jang 
mempunjai pertanggungan dja- 
wab 4 &'5 bulan upah pokok. 

Gratifikasi tersebut tidak 
dipotong dari pembajaran isti- 
mewa untuk Lebaran. — (Kor). 

GERBANG KE- 
'HORMATAN 

« Untuk  menjongsong 

Bung Karno. 

Untuk menjongsong kedata- 
ngannja Bung Karno di Djawa- 
Tengah, maka oleh fihak peme- 
rintah Kotapradja Semarang te- 
lah direntjanakan untuk mem- 
buat Pintu gerbang kehormatan, 
sebuah diperbatasan kota Sema- 

rang dekat Kalibanteng dan se- 
buah lagi dimuka Kabupaten Se- 
marang. Djalan2 umum akan di 
hiasi dengan penerangan2 isti- 

(mewa, sedang” fihak penduduk 
Jiandjurkan supaja dihari-hari 
selama tanggal 12 hingga de- 
ngan 15 September jang akan 
datang itu suka mengibarkan 
Sang Dwiwarna. — (Kor). 

TJILATJAP 

'KONPERENSI DJAPEN 
KAB. TJILATJAP 

Djapen Kab: Tjilatjap baru? 
ini telah melangsungkan konpe-     gungan dalam pekerdjaan, ses 

  

  rensi dinas . di Bala? Pradjurit 

. ngagumkan dan lajak sekali di- 

: sebut seorang wakil jang sung- 

padan. 
KEBERANGKATAN PWI 
KE TJILATJAP DITUNDA : 

  

15 ORANG PEGAWAI 
DKA DISUMPAH 

Kemarin pagi, bertempat di 
Kantor Balai-Kota Kota-Pr adja 

Wali 

| Kota sdr. Mr, S. Purwokusumo, 
oleh Penghulu Kota-Pradja Kjai 
Afandi telah disumpah 15 orang 
pegawai Djawatan Kereta Api" 

jang berada di Jogjakarta ialah 
saudara2: Sukarjo kep. inspek- 
si bag. lalu-lintas dan perniaga- 

-an. R, M. Amir kep. inspeksi bg. 
traksi dan 'kereta2, Wooroman 

Songkohardjo kep. inspeksi bg. | 

modidjojo wk. kep. bg. lalu-lin- 

tas dan perniagaan. R. Djokosu- 
leman pengawas lalu-lintas dan 
perniagaan lingkungan. Jogja- 
karta. R. Sumarto kep. setasiun 
'besar Jogjakarta. Arde kep. 
anak bagian dari bg. lalu-lintas 
dan perniagaan. R. Sutanto dan 
W. A Davis masing-masing kep. 

anak bagian dan anggota staf 
dari bagian lalu-lintas dan per- 
niagaan. R. Oetomo dan Oem- 
bar masing-masing wk. kep. dan 

anggota staf dari bg. djalan dan 
bangunan. R. S. Hardjopispuro 
kep. bagian Administrasi. R, 
Moh. Iljas Martoadiprawiro kep. 
bag. administrasi urusan umum. 
R. Darjono kep. bag. adminis- 

strasi urusan keuangan. Sugih 
Sastrodimuljo kep. bag. admini- 
strasi urusan kepegawaian. 

Seorang diantaranja, jalah 
sdr. W. A. Davis engan 
disumpah setjara Masehi. 

SOKONGAN HONGER- 
OEDEEM 

Badan Contact Hongeroedeem 
Kab. Sleman terima dari Kapa- 

newon Nganglik uang sehesar 
Rp. 165,30.— t 
L&   
suatu negeri asing sungguh me- 

guh?2 dari suatu organisasi in- 
ternasional. Ant. 

2K,R” di Semarang): 

dari Parkindo, dan duduk dalam 
seksi pendidikan DPD, dan peng- 

gantinja masih akan diusulkan 

| tentang 

$ Keberangkatan para anggau- 

ta PWI Kring Jogja ke Tjila- 

|| tjap:dan Nusakambangan jang 
semula direntjanakan pada tang 

gal 13-9 jad. terpaksa ditunda 

dan didjatuhkan pada tg. 27-9. 

Sementara itu wakil dari Dja- 

pendi jang telah berangkat ke 

Tjilatjap- untuk memper: siapkan 

segala sesuatunja besok hari 

Senin ditunggu kedatangannja 
kembali di Jogja. 

PEGAWAI K-U.A. SIAT 
TUNTUT ILMU 

Sesuai dengan rentjana Kan- 

tor Urusan Agama Jogjakarta 
menambah mutu ke- 

pegawaian, maka telah beberapa 

iminggu ini para pegawai terse- 

but diatas tiap dua kali seming- 

gu mengikuti kursus Pegang 

Buku dibawah pimpinan Pak Su- 

jadi dari Djawatan Pendidikan 

Agama Pusat dan direntjanakan 
buat 11, tahun lamanja. 
"Lain dari pada itu tiap hari 

Saptu. (sesudah djam kantor) 

dibawah pimpinan Kjai Afandi, 
guru pada Madrasah Menengah 

Islam Jogjakarta diadakan kur- 
sus Bahasa Inggeris, untuk pa- 
ra pegawai K.U.A. Kota-Pradja. 

KULIAH KEHORMATAN 
KEPADA P.T.A.LN. 

Dari Presiden. 

Didapat kabar, bahwa pada 
tgl. 20 September j.a.d., sesudah 
melakukan pembukaan mesdjid 
Sjuhadha' nanti, Presiden Su- 

karno akan memberi kuliah ke- 
hormatan kspada PTAIN. Sela- 

in para mahasiswa PTAIN, dju- 
ga para mahasiswa Gadjah Ma- 
da, UII dan anggota? Dewan Cu- 

rator dan para dosen PTAIN sen 
| diri akan diminta mendengarkan 
kuliah tersebut, jang akan di- 
lakukan mulai dj.12.00 - 13.00, 

RENTJANA PERTUN- 
DJUKAN SANDIWA- 

RA DJAPEN 
Daftar rentjana pertundjukan 

sandiwara penerangan jang dise 
lenggarakan oleh Djapendi da- 

lam bulan ini diatur sbb. 
Tg. 8-9 bertempat di Purwo- 

martani. Kalasan, Sleman, tg. 
9-9 di Tegalredjo, Kota Pradja, 
tg. 11-9 di Kedungpoh, Nglipar, 

G. Kidul, tg. 12-9 di Patalan, 
Djetis, Bantul, tg. 13-9 dikap. 
Kraton, Kota Pradja, tg. 15-9 di 
Ringinhardjo, Bantul semua per- 
tundjukan tsb dimulai dj 20.00 
— 23.00. 

Tg. 16-9 dikl. Sambipitu, Pa- 
tuk, G. Kidul, tg. 18-9.di Tlogo- 
hadi, Mlati, Sleman, dikedua 
tempat ini pertundjukan dimu- 
lai djam 22.00 - 2. Tg. 19-9 diru- 
mah pendjara Wirogunan, Paku- 
alaman, dimulai djam 14.00 . 17. 
00. 
Tjangkringan, Sleman, tg. 23-9 
di Plajen, G. Kidul, tg. 25-9 di 
Umbulhardjo, Kota Pradja, tg.   oleh DPRDS pada sidangnja jg 

akan datang 32): Mengumum- 

kan dan mengesjahkan “antuk " 
selandjutnja dianggap sudah ber 
laku: Peraturan2 Pemerintah | 
No. 8 sjd No. 14 Th. 1952 dan 
PPNo: 9 Th 1948 mengenai 
sumpah bagi para pegawai. 

Pembelian tanah? par- 
tikelir dan pembuatan? 
djembatan2. 

Ketika membitjarakan atjara 
jang ke-19, jaitu ,/lain2”,- an- 
taranja telah menjetudjui untuk 
pembelian tanah? partikelir di 
Ambarawa, jaitu milik Tasripin- 

Concern dgn harga Rp. 29.600,- 
dan milik H. A. Harton didesa 
Tjandi Ambarawa seharga Rp. 
11.000,—. Selandjutnja  disetu- 
Gjui tentang rentjana pembustan 

djembatan2 sebanjak 12 tempat, 
didjalanan antara  Getasan- 

Kaligandul (Salatiga) dengan 
beaja sebesar Rp. 185.450.— 

Beaja2 untuk ini diperoleh se- 
bagai tundjangan dari Pemerin- 
tah Daerah Propinsi Djawa- 
Tengah, 

ea nanang 

  

dengan . dikundjungi oleh 77 
orang dari Djapen Ketjamatan2, 
4 orang dari Kes. Pen. Mob. Pur. 

wokerto dan 3 orang dari Dja- 
pen Kab: Banjumas. 

Ketjuali menerima laporan? 
insidenteel dari wakil2 Djapen 
Ketjamatan, dan kesan2 dari fi- 
hak pimpinan, diantara jg di- 
pandang penting ialah putusan? 
hasil konperensi Djapen di Sa- 
latiga jang lalu, Diantaranja ia- 
lah mengenai soal penjerahan 
Djapen kepada otonomi, penje- 
derhanaan  Djapen dan usaha 
mengaktiveer dan pengintensi- 
veer Djapen umumnja. 

Adapun rentjana jang dapat 

  
dilaksanakan dengan segera ia- 1 
lah mengaktiveer dan mengin- 
tensiveer Djapen, dengan djalan 
memberi penerangan bersama2 
dengan djawatan2 Izin tentang 
usaha pembangunan (pertanian, 

perindustrian dsb) serta meng- 
giatkan dan penjempurnakan 
pendidikan pegawai jang se- 

karang sudah. berlaku dengan 
maksud menambah dan memper 
besar tenaga mobiel dan mengu- 
rangi tenaga administratie. — 
(Kor). 

DJAWATAN GARAM 
'KELUARKAN HADIAH 
Pada tanggal 29/8 jang lalu, 

didalam suatu upatjara, Sir. 
Sudjana Kep: Djawatan garam 
Tjilatjap telah menjerahkan ha- 
dijah tanda penghargaan dan 
djasa kepada seorang pekerdja | 
lepas (borongan jang dianggap | 
telah berdjasa kepada negara). 

Jakni pada waktu peristiwa 
kekatjauan diKawunganten (25. 
3-1952) dengan keberaniannja, 

hingga garam2 jang ada digu- 
dang Kawunganten jang djum- 
lahnja tidak sedikit itu, dapat di 
selamatkan, 
Penjerahan tersebut adalah 

atas nama Pusat Djawatan ga- 
ram diberikan dengan penuh te- 

|21-0.di “Sendangredjo,.Minggir 
| Sleman, dan kesemuanja dimu- 
| lai ajam 20.00-23.00, Tg, 30-9 di 
Gondomanan, Kota Pradja, di- 
mulai djam '20.00-2. 

PERTUNDJUKAN FILM 
DJAPENDI 

Rentjana tetap pertundjukan 

| £ilm Djapendi dalam bulan Sep- 
tember diatur sebagai berikut : 

Tg. 6-9 bertempat di Baran, 

Gunungkidul, tg. 8 - 9 bertempat 

di Bantul, tg.'9-9 bertempat di 
Bantul, tg. 10-9 bertempat di 
Sleman, tg. 11-9 bertempat di 

Sleman, tg. 12 - 9 bertempat di 
Kulonprogo, tg. 13-9 bertempat 
di Kulonprogo, tg. 15 -9 bertem- 
pat di Kotapradja, 16 - 9 berteni- 
pat di Kulonprogo, tg. 16 - 9 ber- 

tempat di Ngawen, Gunungkidul, 

tg. 17-9 bertempat di Karang- 
modjo, Gunungkidul, tg. 18-$ 

bertempat di Bantul, tg. 18-9 
bertempat di Kotapradja, . tg. 
19-9 bertempat di Bantul, tg. 
22-9 bertempat di Sleman, tg 

23-9 bertempat di Sleman, tg. 
24-9 bertempat di Kulonprogo, 
tg. 24-9 bertempat di Kotapra- 
dja, tg. 25-9 bertempat di Ku- 
lonprogo, tg. 26 - 9 bertempat di 
Kotapradja, tg. 26 - 9 bertempat 
di Bantul, tg. 27 - 9 bertempat di 
Bantul, tg. 27-9 bertempat di 
Kotapradja, tg. 30 - 9 bertempat 
di Pondjong, 

tg. 30-9 bertempat di Kotapra- 

dja. 
“Btrtandjukean tersebut dimu- 

lai pada djam 19.30 —— 22.00. 

DOKTER DJAGA 
Hari Sabtu tanggal 6-9-52 dj. 

18.00 sampai hari Senin tanggal 
8-9-1952 djam 6 pagi adalah dok 
ter Sahir alamat Batonowarsgo. 
tilpun no. 706 Jogja. 
Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh PMI Tjab. Jo- 
gia, Gondokusuman 19 Tilp. 206 
atau D.K.R Djetis Tilp. no. 343.- 

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tang- 

gal T September '52 apotheek 
SANITAS djam 09.00 — 12.00. 

SOKONGAN MENJUSUL 
Tg. 5-8-1952 Redaksi terima 

dari Panitya Perajaan “ Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan ede 
ke VII (17 Agustus'- 1952) 
Kapanewon Ngaglik ( Sie. 
man) sebesar Rp. 19,20). dan ha 
ri ini kami teruskan Kepada Wa- 
li-kota Jogjakarta. : 
  

$ 5 ... 

Tontn malaon amini: 
SENI SONO: On gerous 

Ground”, Ida Lupin@g Robert 
Ryan. 

REX : ,Samson “ang Delilah” 
Hedy Lamarr, Victor "3 

ture. 
RAHAYU: ,Pahit-pahit Mania”, 

C. Harro, T. Sumarni. 
INDRA: King Solomor's Mi- 

nes”, Deborah Kerr, Stewart 
Granger, 

SOBOHARSONO: ,A Life Of 
Her Own”, Lana Turner,   rima kasih, — (Kor), » 

  

Ray Milland, 

Tg. 22-9 di Margomuljo,. 

26-9 di Panggang, G. Kidul, tg. 
ta 

Gunungkidul, dan ' 
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Sa KA "mengadakan Ba uaraA ai Er opa 

: Han ora 

, be ntuk Hose Tidak Ban 

nja .xto Detence ot Western 
L Pa up fa. NI mi- 

Europe, jang 

ahaja Russi 
lah NEK Gatemi Ban ad 

Frone, Orang 
Tg 5 1 Sek gang Eror. 0 dan 

   
: mereka sudah | 

ama bahwa Aa Ame- 
Djerman | men ja tiga 

kali lipat, bahwa Nato adalah 
suatu succes berkat kerdjasama 
jang tulus - ichlas dai pihak | 
negara2 Eropa. 

Padahal, Nato Sadatan suatu. 
kegagalan politik, Gjustru oleh 
“Np U.S.A. tidak dapat me- 

kan negara? Eropa.. demi- 
ki n Middleton, bahwa satu2nja 
djalan untuk mempertahankan 
perdamaian ialah mempersen- | 
Gjatai diri kembali. 

TAKUT PERANG 3 2 
Memang menteri? dinegara- 

  

negara -Eropa - menundjukkan 
2. An NnNa NN naa amat 

nan an 
1 an Monnet | Perantjis). K Kon- 

r enauer (Djerman-Barat) 
hanja boleh disebut menteri uPu- 

san. Amerika dan kepada mere- 
ka Ike daratan Gipertjajakan tugks 
jang amat penting, jaitu berga- 
- dengan dan dapat apa? dari 

Amerika. 
'Tetapi pendapat umum jang 

sebenarnja, tidaklah diwakili 
oleh mereka, dan -hanja dapat 
ditjarj dibawah permukaan air, | 
tetapi jang amat pen- 
tingnja untuk : t mendjawab 
pertanjaan, apakah Eropa akan 
bersedia mengelakkan serangan 
Rusia atau memberikan perla- 
wanan dalam suatu peperangan 
jang hebat. Pendapat umum jg 
tersembunji itu sama penting- 
nja dengar pertanjaan, sampai 
berapa djauh k: upan in- 
dustri Amerika membuat tank" 
guna pertahanan Perantjis. , 
Akan tetapi pendapat umum 

di Eropa itu boleh dikatakan: 
rasa takut perang amatlah ku- | 
atnja di Eropa. Dan bagi rakjat | 
banjak “disana, persendjataan 

kembali berarti selangkah lebih 
madju kearah peperangan, 'se- 
bab demikianlah Dpongalamasi 
mereka nana sudah. 

    

Eropa sekarang ini benar? da- | 
pat diperoleh n jang 

dan 
/ANTI - . AMERIKA 

Selandjutnja, di Eropa amat 
djelas. ada rasa  anti-Amerika. 
Pertama-tama, bangsa Eropa | 
iri- terhadap Amerika. Un- 
tuk merebut sympathie bangsa2j 

Eropa, mungkin- ada Pn . 
djuga apabila Ambdrika s' 
menghantjurkan pusat2 industri | 
di Pitsburg dan- Detroit serta | 
-mendjadi bankrut ! ! 

   

Lyra jang. 2 

. Djerman dengan 

tidak sopan, 
“Pun .ada pandangan.: seakan- 

akan Amerika hendak mendjadi 
“ikan Eropa medan perang dan 
bangsa2 Eropa canon-fodernja 

| (umpan meriam). 

Dan achirnja, bagi berdjuta- 
“ kajuta orang Hropa, terutama jg 

berpendirian-sosialist seperti di 
Inggeris, Norwegia, - Djerman- 
Barat. dan-beberapa bagian di 
Belgia, Amerika merupakan ke- 
Kkuasaan kapitalis jang mereka 

tjurigai. 
INGIN NETRAL ! 

Achirnja sebikinan hendak ne 
tral pun ada di £ropa. Sekarang 
mi keinginan hendak netral ta 

ak amat kuat, Tetapi keingi- 
nan hendak tidak terseret da- 
'lam perang dunia kelak, ingin 
mengetik pagar, ingin pergi va- 
|kansi, ingin hidup tenteram, me- 
'ngandung ma'na politik jang be. 
ksar nanti. 

— Paruhlah, andaikata pada su- 
atu bentrok dengan Russia oleh 
negara itu ditawarkan kenetra- 
lan kepada negara2 ketjil di E- 
ropa dan kebanjakan negara E- 
ropa ketjil2 akan bagaimana 
sikapnja nanti? Adakah nega- 
ra2 ketjil itu sudah menarik pe- 
ladjaran dari pengalaman tahun 
1940 ?, jaitu, bahwa apabila 
tidak digantung. bersama-sama, 

mereka akan Gigahtung djuga 
sendiri2 ? 

NEG: ARA KEBAN GSAAN 

Suatu hal lagi jang harus be- 
rubah apabila suatu systeem 
pertahanan Eropa hendak ber- 

hasil ialah keadaan kenegaraan 
di tanah — darat Eropa. 

Satu diantaranja ialah kedu- 
dukan negara2 kebangsaan (na- 
tional states).. Orang Amerika 

kadang2 tidak sabar melihat pe- 
lahannja proses keawah suatu 
federasi Eropa. : 

Orang Amerika sering lupa, 
bahwa (negara bagian U.S.A.) 
Virginia dari tahun 1789 tidak- 

lah dapat dibanding dengan Pe- 
rantjis tahun 1941. Negara2 
Eropa adalah mempunjai pendi- 
rian (individuality) sendiri2. 

- Dan pendirian itu menjebabkan 
adanja persaingan antara nega- 

dengan negara 
gan: hegara2 jang 

  

    

“atau segolon 

ena antara bangsa 
bangsa Pe- 

rantjis-sudah “diketahui umum. 
Oleh karena itu, usaha mendiri- 
kan suatu gabungan politik Ero- 
pa — Barat jang kuat, amatlah 
bergantung kepada pertanjaan: 
jadakah federasi Eropa itu tju- 
|ikup kuat untuk (tetap) mem- 
|persatukan Perantjis “dengan 
Dj 2 ea 

Usaha Russia untuk mentjari 

pengaruh tidaklah akan berba- 
tas kepada meruntjingkan per- 
tentangan Perantjis — Djerman, 
melainkan ' akan diusahakan   Selandjutnja sikap orang2 Az 

merjka banjak menimbulkan ke. ! olehnja agar Djerman — Barat : 
    aa 

Soal Korea 
" umum P.B.B.? | 

dim sidang 

— Inggeris. mendesak, USA setudju 2 
" ALANGAN2 jang mengetahui di London pada hari Kemis 
berpendapat bahwa pemerintah Inggeris kini menghendaki 

supaja keadaan di Korea dibifjarakan oleh Sidang Umum PBB 
jang akan dimulai di New York 

Menurut kalangan2 itu sedjak 
beberapa waktu ini telah ada 
pembitjaraan2 antara Inggefis 
dan negara2 ' Commonwealth 
Jainnja, demikian pula 
Inggeris dan Amerika telah di- 
langsungkan pembitjaraan2 bi- 
lateral mengenai Korea. - 

Selandjutnja kalangan2 ita 
mengemukakan, bahwa ketika 
Sidang Umum tahun jang lalu 

di Paris, Inggeris, Amerika 
dan negara2 lainnja jang dimin- 
takan pendapatnja, berpendiri- 
an bahwa pada saat itu bukan 

pada tempatnja untuk .membi- 
tjarakan masalah Korea, karena ' 

“ perdebatan oleh PBB mungkin 
dapat merugikan djalannja pe- | 
rundingan2 gentjatan sendjata 
jang pada waktu itu belum. 
lama dimwlai.. 

Akan tetapi ditegaskan Oleti 

kalangan2 itu, bahwa keadaan 
sekarang telah berobah. Dikata- 
kannja, bahwa perundingan2 2 | 
Korea achir2 ini seakan2 tidak 
ada ketentuannja lagi, Tah tea 

    

lam waktu. jang singkat - 
perundingan2 nkak: dapat: Var 
hasil” 

adaan sekarang ini, kata kala- 

rintah Inggeris sekarang telah 

sependapat dengan Washington, 
bahwa sebaiknja suatu  perde- 

batan internasional jang luas: 
mengenai Korea diadakan di- 
waktu jang singkat lagi. 

Dalam hubungan ini kala- 
ngan2 itu pada achirnja mengecer 
mukakan statement wakil Ame- 
rika dalam PBB. Ernest TN 
baru2 ini bahwa masalah per- 
tukaran tawanan perang jang 
kini ' merupakan penghalang. 
terbesar dalam . perunding 
gentjatan aan, di Korea da- 

1 

andara | 

    

    
   

Bertalian dengan tingkat ja: 

pada tanggal 4 Oktober. / 

pat mendjadi Suatu atjara utk 
pembitjaraan2 jang sesuai di- 
dalam rangka Perserikatan 
Bangsa2. 

2 Inggeris USA robah 
: - Sikap? 
Sementara itu UP memberi- 

takan dari New York bahwa 
Amerika dan Inggeris telah me- 

|rohah sikapnja dan segera akan 
bersedia membawa soal gentja- 
itan sendjata- di Korea jang 
- matjet kedalam sidang umum | 
PBB, demikian dikatakan olen 
kalangan diplomatik jang me- 
.ngetahui. 

“Menurut kalangan “diplomatik 

PBB tentang soal Korea tahun 

ini nampaknja terdjamin. Mung 
kin soal Korea ini akan diperde- 
(Ibatkan setelah pemilihan La 
siden di Amerika. 

(bahwa 3 minggu jang pertama 
dari sidang umum PBB (antara 
14 Oktober dan 3 Nopember 

(jad.) akan digunakan untuk 
. sesi ! 4 membitjarakan soal2 lainnja se- 

kuat untuk menduga Saka, 2 £ agai pembuka djalan untuk 

bulan Nopember. — Ant. - "AFP. 

DEWAN KONSULTATIP. 
NEPAL BUBAR 

“ Radio Nepal pada hari Kemis 

  

dewan konsultatip Nepal telah 

dibubarkan dengan dekrit radja: 
| Dewan konsultatip untuk seba- 
gian besar terdiri wakil2 partaf 
kongres dan bertugas memberi 
nasehat kepada kabinet Nepal. 

pal dewan itu telah tidak ber- 

berhenti dan kekuatan di Nepal 
dipegang radja Tribuvhana ne- 
(bagai akibat MBR UDA Peta 
Ant, » AFP.   

7 

tadi, perdebatan lengkap dalam | 

Kalangan PBB mengatakan, | 

erdebatan soal Korea di achir | 

jang lalu mengumumkan bahwa. 

Menurut kalangan2 politik Ne | 

guna lagi sesudah kabinet Koila. 

          

Barat dengan 
sadja 'akan 

Man. 

  

perang dunia II. 
INGERIS TIDAK MAU 
IKUT TJAMPUR. 

Suatu soal 
pula ialah halnja Inggeris ingin 

Eropa (tanah darat), 
disamping 

: Denmark segan2 pula ikut tjam- 

Inggeris tidak mau ikut dalam | 
rentjana Schuman, Tentara Per- 
tahanan Eropa serta rentjana2 
lain men gegan federasi politik 
Eropa. : sa : 
Kaum politisi Inggeris, baik 

Labour maupun . Conservative, 
bersitegang leher tidak mau 
memandang Inggeris satu bagi- 
an dari benua Eropa. Mereka te- 
tap berpendirian, bahwa pera- 

| effectnja apabila dalam sesua- 

tu “bentrok dunia United King- 
| dom (Gabungan keradjaan Ing- 
geris) memimpin Commonwe- 
alth beserta restan2 Empirenja. 

Berkenaan dengan ini seorang 
Norwegia berkata: 
Kami hanja ikut serta de- 

ngan Nato,. apabila kami pan- 
dang perlu. Bukannja kami hen- 
dak “mengikuti segala rights and 
wrongs bangs 3h Inggeris jg tetap 
tidak. mau ikut tjampur. Tetapi 
pada - pendapat kami, selama 
Inggeris tidak mau ikut serta, 
segala rentjana2 persatuan eko- 
nomi dan “militer -pasti tidak 
banjak Sana 

ADAKAH. U.S.A. MEMBERI 

SENDJATA KEPADA BANG- 

SA JANG PATUT DI. 
PERSENDJATAI? 

Selandjutnja Drew Middleton 
memusatkan perhatiannja ke- 
pada djenderal Eisenhower jang 
dipandangnja sumber-kekuatan 
bagi tiap2 usaha untuk menga- 
Ldakan suatu pertahanan Eropa- 
Barat terhadap bahaja komunis. 

Diciteernja perkataan Eisen- 
| hower jang berbunji : 

Pertahanan Eropa - Barat 

tidak akan melebihi suatu. ba- 

Pengatjara William Cavanagh 
dalam pengaduan jang diadju- 
kan olehnja kepada pengadilan 
federai di Cleveland. meminta 

'supaja Truman dipersalahkan, 

karena ia dengan tjara mengu- 
. sebuah “dekrit telah 

Pa Amerika 

  

knnnen 
Menurut undang? dasar Ane- 

rika, demikian ditambahkan 
olehnja, maka Amerika hanja 
dapat terdjun dalam peperang- 
an apabila Kongres dalam “hal 
ini memberikan idjin. 
Mendjawab pernjataan ini, 

maka diingatkan, bahwa presi- 
:den Truman dalam bulan Djuni 

  
11952 telah menerangkan, bahwa 
pengiriman tentara ke Korea 
semata? adalah soal aksi kepo- 
lisian belaka. : 

Tak berhak adjakai 
perkara? 

Pengadilan Cleveland mendje- 

negara tidak berhak menga- 
'djukan perkara terhadap - pre- 
siden . Amerika Serikat dan 
apabila hal ini mungkin, maka 
pengaduan sematjam itu hanja 

dapat dikemukakan -di tempat, 
dimana orang jang didakwa itu 

bertempat tinggal, dan tempat 
itu adalah Washington. 

“Keterangan ini dibalas oleh 
Cavanagh, bahwa ia mengadu- 
kan perkara itu bukan melalui 
Sebagai seorang warga negara, 

tetapi djuga sebagai- seorang 

e
n
 

a
e
       

“dipisahkan dari dunia Eropa — 
tawaran: tidak | 
menggabungkan | 

Djerman — Barat dengan Djer- | 
mur, melainkan akan 

ditawarkan pula pengembalian 

daerah2 Djerman jang telah Ka 
lang dibagian Timur pada achir. 

jang amat -sulit 

tidak ikut terseret dalam soal2 

sedang | 
itu Norwegia dan- 

pur dalam soal2 Eropa,, selama 

nan Inggeris akan lebih banjak 

laskan, bahwa seorang warga 

| bedaan tjara 

rang mati, jang terletak ditepi 

inja suatu Tentera Eropa 

Inja melihat adanja 
'Gjabatan2 

sungai 'Rhine, selama 
| perbuat sestwatu untuk 

konsolidasikan — suatu 
Eropa. Kita harus 

|hal2 jang nampaknja mustahil, 
(dan Pertahanan Ero Barat 
termasuk hal2 jang mustahil!” 

. Kesukaran2 apakah jang di- 

tidak di- 

meng- 

Tentara 

suatu Tentera Eropa? 

TENTERA DJERMAN BAKU | 
"»MATANG ? TAHUN 1954. 
Salah satu unsur jang penting 

Tum ada, jaitu divisi2 Djernaan 

'si2 Djerman terbentuk, Tj.). 
Hal ni belum dapat  diperhi- 

| tungkan, ialah berhubung de- 

ngan tidak mokalnja pemerin- 
tahan kanselier Adenauer dapat 

digulingPan oleh kaum sosialis, 

serta belum tegas adapja Kese- 
diaan. memberi kompromi pada 

| pihak Perantjis, Belgi, Belanda, 

Italia, Luxembourg. 
Tetapi bagaimanapun djuga, 

andaikata tentera Paerman, su 
dah terbentuk djuga, divisi? itu 

baru akan masak pada tahun 
1954, sehingga tjakap — untuk 
ambil bagian dalam pertahanan 
Eropa. 

Satu keuntungan dengan ada- 
ialah 

standardisasi sendjata, organi- 

|sasi, latihan serta taktiek jang 
akan dapat dilakukan bersama- 
sama oleh . 6 negara2" Eropa 
Barat. 

KESUKARAN? LAIN. 
Kesukaran?2 lain diantaranja 

ialah seperti jang sudah dike- 
mukakan soleh Djenderal Eisen- 

hower, ialah mengenai 1. per- 
bedaan. tjara konskripsi, 2. per- 

latihan, 3.  per- 
bedaan paham tentang . funksi 
pasukan tjadangan, 4. perbeda- 

am tentang tjara latihan pasu- 
kan tjadangan. 

Sekalipun tersedia sendjata2 

jang paling modern, tetapi apa- 
bila belum ada persesuaian ten- 
tang 4 dasar itu, demikian Ei- 
senhower, sendjata2 modern 
itu belum dapat digunakan 
seeffectief - effectiefnja! 
PEREBUTAN DJABATAN 

KOMANDO. 
Eisenhower amatlah masjgul- 

perebutan 
komando didalam 

Shape (Supreme Headguarter 

Alleid Power in Europe). Ia 

sangat djengkel hainja sesuatu 
djabatan dalam komando men- 

djadi buah persaingan antara 
bangsa2. Dan ia takutkan dila- 

| pangan itu akan timbul kesu- | 

| karan2 apabila Tentera Eropa 

sudah terbentuk kelak. $   
Cavanagh tuduh Truman kirim 

tentara ke Korea tanpa 
0.0 ddjin kongres! 

EORANG pengatjara di Oleveland dinegara 
# dan djuga bekas pedjuang dari perang dunia kedua pada 

hari Rebo jl. mengadukan perkara kepada pengadilan terhadap 
presiden Truman dengan maksud supaja memaksa Traman me- 

manggil kembali pasukan? Amerika dari medan perang Korea. 

| Kemis jang lahr 6 dari ti ang- 

| 
i 

ajah dari tiga orang putra jang 
keadaannja dalam bahaja dise- 

babkan kesalahan nasional. -- 

“Jak usul Sovjet .supaja 14 Nega- 
Lra jang minta supaja. diadjukan 

  
    
   

     

ia Apa dan Siapa : 

( Meadngntog Ya s 

Mastsa Ohio 

  

Ant. - AFP. : 

. D.K. TOLAK USUL 
- SOVJET 

Dalam sidang D.K.- malam 

gauta dewan tadi telah meno- 

anggauta  ditrima sekaligus 
semuanja. 

“-Wakil2 Amerika, Belanda, 

Turki, Junani, Cili dan Kuomin- 
tang semuanja “menerangkan, 

bahwa pemasukan anggauta ba- 
ru itu harus dilakukan satu per- 
satu. 
Dewan Keamanan akan me- 

landjutkan sidangnja Djum'at 

ini —- Ant. Rtr. 

TENTARA PEMBEBAS 
— DJEPANG 

Dibentuk ? 

Suatu penjiar radio "Komu- 
nis” gelap jang menamakan di- 

rinja "Djepang Merdeka”  ma- 
lam, Kemis jang lalu menjiarkan 
bahwa belum lama berselang ini 

  

telah dibentuk. inti "Tentara 
Pembebas'" Djepang. ' 

Penjiar radio tadi mulai de- 
ngan siaran2-njaw sesudah ter- 
djadi 'kerusuhan ketika satu 
Mei jang lalu i  Djepang 
dan letaknja hingga kini belum 

mentjoba | 

hadapi oleh usaha mentjiptakan | 

| bagi Tentera-Eropa, masih be- | 

(Buku ini tertulis sebelum divi- K1 

mundjukkan kearah 

“kan, 

ipin pem 

'hmembitjarakan soal usul Ingge- 

Iris dan Amerika Serikat untuk 

   

    

    
    

      

    

  

     

  

       

            

     
       

      
    

      MEN 

    

IP 

Inilah gedung markas besar PBB jang terletak ditengah2 kota 

'New York. 
sekretariat (kiri), 
persidangan. umum, 

3 Buah gedung jang nampak dimuka itu jalah dari 

gedung konperensi daerah2 .dan gedung 

  

Pancuran Bonai ragu2 me- 
masukkan modal ke Indonesia 

Kata Kermode 
UTA BESAR Inggeris di Indonesia Sir Derwent Kermode 
dalam konperensi pers di Medan “baru? ini 

pendapatnja, bahwa kesediaan kaum pengusaha bangsa 
geris untuk menanamkan modalnja di Indonesia 

jang telah bertahun? 
perhubungan jang baik di Indonesia ini. 

Terutama pengusaha 
punjai 

  

KERDJASAMA LEBIH 
" ERAT IRAN - AMERIKA 

P.M. Iran, Ali Maher, menga- 

takan bahwa Iran akan meian- 

djutkan kerdjasama jang lebih 
besar dengan Amerika Serikat 
'Dikatakannja bahwa statemen 

|jang telah diutjapkan oleh Men- 
teri —L.N. Amerika Serikat. 
Dean Acheson baru2 ini, menga- 

dakan bahwa perkembangan di 
iIran sekarang ini adalah me- 

semangat 

jang baik. Inilah jang menun- 
djukkan akan adanja kerdja- 

sama jang erat antara Mesir 

dan Amerika Serikat. 
“Kemarin di Iran dikabar- 

bahwa 14 orang pemim- 
dan parlemen telah 

pengatasi perselisihan minjak 

kedua negeri tsb. Diduga, se- 

sudah itu parlemen Iran akan 

mengadakan sidang luar biasa 

untuk “membitjarakan masalah 

tsb. — “BBC. 

PESAWAT PBB DIATAS 
KOREA UTARA 

| Painan Kominis dengan.di- 

bantu artilerie dan tembakan2 

mortir mengadakan serangan 

lagi kemarin atas kedudukan2 

PBB disebuah bukit jg penting 

dimedan pertempuran barat 

Korea, Sementara itu pesawat2 

pembom PBB kemarin pagi 

mengadakan lebih dari 300 
penerbangan - untuk. menjerang 

pabrik2 pengolah besi disebelah 

barat laut ' Korea. . Pesawat2 

pembom tersebut dikawal oleh 

pesawat2 penempur yet Ame- 

rika, tetapi mereka tidak men- 
djumpai perlawanan musuh. Ki- 
ni diketahui, bahwa 13 buah 
pesawat penempur yet bikinan 
Rusia dihantjurkan oleh pesa- 
wat2 penempur : yet Amerika 

dalam pertempuran udara jang 

terdjadi kemarin di atas Korea 

Utara. 3 Buah pesawat Kominis 
lainnja dirusakkan, sedangkan 
sebuah pesawat PBB hilang. — 
BBC. 

  

DIRLOMAT INDONESIA 
BERKUMPUL 

Kepala2 perutusan diplomatik 

Indonesia di Perantjis, Inggeris, 

Italia, Vatikan, Beigia, Belanda 
dan Negara2. Skandinavia ber- 
konperensi di Den Haag pada 

hari Djum'at dan Sabtu ini. 

Dalam 
kan berbagai soal2 politik dan   diketahui: — Ant. -— AFP. 

2 ANAK BANJAK. 

— MISS TURKIA diadi Miss Eropa 1952. 
Memalsu riwajat hidup. 
Stadion Kirov di Leningrad. 
Pier ANGELI, si ,,Greta Garbo Ketjil'" 
MARGARET TRUMAN 
15 TAHUN ,,NGESTI PANDOWO" 
CLAUDETTE COLBERT. 
SATURNUS, :“ . 

Dan lain-lain lagi. 
rn TUGU 

Tgl 7 SEPTEMBER 1952 

  

ANTHONY EDEN. 
Menteri Luar Negeri Inggeris: 

« “Sila Duka : SUAMI-ISTERI JANG MEMPUNJAI 

puteri Presiden Amerika 

diplomasi. — Ant. 

3 

Serikat, 

/ 

42 ".g JOGJA. 

konperensi dibitjara- 

  

  

menjatakan 
Ing- 

tetap ada. 
lamanja meni- 

Tetapi, “kata Kermode 
landjutnja, karena situasi eko- 
nomi jang agak gontjang pada 

ketika ini dan sampai - adanya 
politik pemerintah Indonesia jg 
pasti, maka pengusaha2  Ing- 

geris kini sedikit ragu2 untuk 

memasukkan modalnya ke ne- 

gara ini. Dalam hubungan ini 
Kermode ingatkan akan sering- 

nja berganti pemerintahan (ka- 
binet) di Indonesia. Disamping 

itu satu faktor lain ialah ada- 
nja suara2 dari berbagai2 go- 

longan di Indonesia, jang meng- 
|hendaki dilakukannja nasionali- 
. sasi, setidak -tidaknja Indone- 

sianisasi terhadap perusahaan2 
bangsa asing. 

Selandjutnja Kermode terang 
kan, bahwa pemerintah Inggeris 

tidak bermaksud untuk mem- 

buka satu konsulat Inggeris di 
Palembang. Pembukaan konsu- 

-lat di Palembang, itu dikata- 
kannja masih belum diperlukan 

dan disamping itu akan mema- 
kan biaja jang besar pula. Ia 

tekankan dalam hubungan ini 

litan ekonomi. 
I   tanggal 5 September. — Anf. 

RESES LAGI Di PAN- 
MUNJOM 

| Untuk enam minggu berturut. 
| turut -delegasi2 gentjatan sen- 

djata PBB dan Utara telah me- 

    

TALAMAN 3 

  
  

- 

23 Ian total 

ra lain sebagai berikut: ? 

Tjara “memperhitungkan 
djaminan 406 

Menurut BNI setoran 407e itu 
diperhitungkan waktu L.O. dibu- 
ka, sedang menurut Bank2 lain 
djumlah jang 4076 itu tidak di-   

se- 

bahwa Inggeris serupa dengan | 

Indonesia dalam keadaan kesu- | 

Ia kembali ke Djakarta pada j 

perhitungkan waktu L.C. dibuka, 
tapi waktu wissel ditarik atau 
dokumenten ditebus, djadi nor- 
maliter & 3 bulan lebih lama 
daripada menurut 
B.N.I, Menurut Mr, Kosasih hal 
jang demikian itu sangat mem- 
beratkan para importir, jang 
karena turunnja harga selama 

setahun achir? ini telah banjak 
menderita terus menerus dan ka- 

rena peraturan import baru2 ini 
telah pula mendapat beban jang 

sangat berat. ' 
Para importir insjaf pula alas- 

an keperluan “berbagai aturan 
negara guna kepentingan nega- 
ra, tapi disamping itu hendak- 
nja hal2 itu ditindjau pula dari! 
“sudut ,,uitersche  redelijkheid” 

dan keadaan, 

Uang 40”, beku. 

Dengan peraturan sekarang 

ini importir telah diharuskan 
mengeluarkan uang untuk men- 
dapatkan devisen-vergunningnja 
sadja. Sedangkan dahulu baru 
pada pembukaan L.C. Hal ini 
berarti bahwa “uangnja dibeku 
untuk beberapa waktu jang la- 
'manja tergantung dari tjepat- 
nja K.P.U.I. bekerdja untuk 
pemberian  idzin- devisen tetap 
dan keharusan atau kemampuan 
importir untuk membuka L.C. 

Djika perhitungan wang 40Yc 

jang telah disetor itu baru boleh 

terdjadi pada penarikan Wissel 
atau penebusan dokumen, maka 
ini berarti bahwa uang 4054 itu 
beku untuk waktu termaksud 

diatas tadi, ditambah dengan & 

'3 bulan lagi (waktu hingga do- 
kumen2 dapat ditebus). Hal ini 
sangat memberatkan, sedang se- 
bagai djaminan.bahwa devisen - 

song tidak diperlukan lagi sebah 

dengan pembukaan L.C. telah te- 

gas bahwa devisen-vergunning 
itu benar2 dipakai pula dan ti- 
dak kosong. Djadi telah hilang 
dasarnja, morele ,,rechtsgron'- 
nja untuk tidak mengembalikan 
djaminan itu. 
  

ngadakan sidang singkat di Pan. 
| munjom pada hari Kemis telah 

| memutuskan untuk mengadakan 
preses selama satu minggu lagi 
| dalam . perundingan2 gentjatan 
|sendjata di Korea. 

| Djurubitjara delegasi PBB 
| menjatakan dalam sidang pleno 
jang lamanja 50 menit harj itu 

|tidak tertjapai kemadjuan se- 

  
| kali. 

Sidang berikutnja antara ke- 
|dua delegasi akan “diadakan 
| 12 September jang akan datang. 
| Menurut @jurubitjara itu sebe- 

| Jum sidang ditunda antara pe- 
| mimpin2 delegasi kedua pihak 

terdjadi - tuduh-menuduh jang 
pedas. — Ant. . AFP, 

anggapan | 

  

  
vergunning tidak akan tetap ko- | 

  

Importir2. lanu bonafide 
'dapat tamparan 

Dengan an LC, Nani 40pCt 
dapat dilepaskan " 

ENGENAI soal setoran djaminan 4074 Ketan bank? dan 
letter of credit (LC) jang baru? ini ditetapkan oleh Peme- 

rintah, Mr. Kosasih Purwonegara menjatakan pendapatnja anta- 

Tinggal sadja anggapan Pe- 
merintah apakah Waktu sedjak 
penjetoran 4055 itu hingga pem- 
bukaan LC. dianggap .tjukup 
sebagai .,afroming ..hot-money ' 
ataukah mau ditambah lagi de- 
ngan waktu & 3 bulan, sekali- 

pun sebagai djaminan tidak ada 

lagi dasarnja. 
Menur ut pendapat Mr. Kosasih 

hal ini ,agak keterlaluan” kare- 
na para importir dengan turun- 
nja harga selama lebih .1-tahun 
aChir2 ini telah mendapat pukui- 
an? jang sangat berat, dengan 
peraturan import baru2 ini telah 
dimintakan pembeajaan jang be- 
rat, dengan penjetoran 40X utk 
mendapatkan .  devisen-vergun- 
ning beban:telah bertambah be- 
rat lagi, . setelah L.C. dibuka, 
djaminan bahwa devisen-vergun- 
ning tidak akan kosong, tidak 
perlu lagi, 

Tidak pada tempatnja 
mentjari. ,,hotmoney” 
pada importir? jg telah 
menderita. 

Mr, Kosasih selandjutnja 
mengharapkan bahwa djaminan 
4070 itu dengan pembukaan L.C. 
telah dapat ditjairkan, dilepas- 
kan kembali. 

Mentjari Hot-money dikalang. 
an importir, jang telah lebih se- 

tahun menderita, sedangkan ten. 
dens kenaikan harga bulan2 ini 
karena adanja factuurbesluit 
dan tindakan polisi-ekonomi jg 
tegas tidak dapat menjembuh- 
kan luka2 karena gempuran2 se- 
tahun lamanja itu, sungguh ti- 

dak pada tempatnja. Jang me- 
njedihkan dalam peraturan ini 
menurut Mr. Kosasih ialah bah- 

wa bukan importir2 jg tidak he- 

nafide jg kena, sebab mereka ini 
ditadah oleh radja uang dibela- 
kangnja, tapi djustru importir jg 
bonafidelah jg mendapat tam- 

paran Dia jang harus memikul 
gempuran dengan . dibekukan- 
nja uangnja untuk 3 a 4 bulan. 

Soal ini harus mendapat tin- 
djauan lagi, - Usaha afroming 
hot-money itu hendaknja dja- 
ngan digabung2kan dengan pe- 
raturan ini jang pada hakekat- 
nja bertudjuan-untuk mengatur 
pemakaian devisen dengan se- 
efficient2nja. - Sebab digabung 
kannja kedua soal ini menimbul- 
kan pertentangan satu sama lain 

didalamnja. . 
Demikian Mr. Kosasih jang 

selandjutnja mengharapkan su 
paja djika afromink hot-morey 
hendak diatur hendaknja diatur 
tersendiri dan overrall. 

Achirnja Mr. Kosasih Purwo- 
negara menjatakan harapannja, ' 
bahwa ada baiknja Pemerintah 
mengadakan ,.feeling” dulu dgn 
kaum pengusaha nasional, apa- 
bila hendak mengadakan tinda- 
kan2 baru sematjam ini, supaja 
tindakan2 dan peraturan baru 
itu akan mentjapai hasil jang 

| maksudkan selaras dengan poli- 

|dan melindungi 

tik Pemerintah untuk memadju: 
kan kaum “pengusaha nasional 

golongan jang 
| lemah ekonominja. —Ant. 
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: UNDENgED 
MukmarD BRAND 

Da 

Dimana Tuan 

membutuhkan susu manis 

  

| MILK 

SWEETENED 

Ka Tadi Mark 

Nestir" S PRODU : 

pilihlah jang terbaik: 

SUSU IJAP NO 
Pilihan Indonesia ! 

Dapat ditjapai 
oleh setiap orang 

  

  
   



    

   

| “Gabungan 
aa Pat. “pokok-: 

      

   
   

    

   
   

  

    

   
   
   
   
    

     

Dt 6-9 djam. 
m : 

  

melalui Kawanan 

| sekutu Menpan Ke en 

     
   

                    

   

   
       

   
   

  

    

   

  

larat jang tinggal “di dusun? | 

yana Setan hampir? pu- | 
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#Middleton, Dan jang ditjari A- 

- merika, dimanapun djuga, ialah 

Sun ggul rakjat akan djadi se- 
kutu jang paling hebat, kata 

sekutu |. F3 
C3   

an Rusialdiseki 

  

   

  

   

    
   
   

   

  

    
   
   

        

   
   

      

   

  

   

   
    

  Haa Eropa" jang 
2. belum siap | 

. (Sambungan hal. 3) 
1 | PERBEDAAN BAHASA. 

elanc jutnja Middleton meng-    

: Bean Kanan: divisi ser- 
5 1 2nja jang tidak sama 
Sana ngsa2 Eropa- Barat itu. 

'Tetapi, katanja selandjutnja, 
aran jang terbesar ialah : 

bahasa. Didalam pe- 
n kontak hanja bisa di- 

dapa bra pasukan2 apabila 
Ta mengerti dapa 

  

Idengan sikap 

: uratkan “kesukaran? - mengenai | 

yrang dunia, dan kita adalah se- 

: 

Demikianlah pandangan war- 
tawan Amerika -Drew Middleton 
tentang pertahanan Eropa, Kita 
sekarang sudah mengindjak tri- 
.wulan terachir tahun 1952. | 
Dan achirnja, apabila petjah 

perang dunia III, dim tahun ini 
djuga? Dan mendapatkan Eros 
pa jang akan menjambut Russia 

netral 'serta apa- 

  
thisch ? ? 
Eropa djauh dari negeri kita, 

tetapi perang Eropa adalah be- 

bagian dari dunia jang sudah 
mendjadi satu ini! 9 

Tjiptoning. 6 
5 s 

£ Ribuan perhiasan jg. terkenal, 
Membikin perhiasan, Model alus2, MAS INTEN sedang harganja, 
akan Mas 22 krt. 

Djual & Beli,   
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kali. Tetapi 

  

    
     

   

| Amerika te- ff | 

1 194 — Bingkisan Penjiar. 

.me- | 

Perantjis, Inggoris, Napels, Es- Tan 
(sen. 

T 22.00 Warta Berita 

i 122,15 Wajang kulit (landjutan) 

09.00 

"110.45 

untuk di rumah kantor dan di- 

K 

Kk Djam Listrik, model 1952 

SETJARA BIDJAKSANA UNTUK ISI RUMAH TANGGA ! 
2 Pengeluaran uang, hanja beli MAS, 

#KEDAULATAN RAKJAT"      

  

     

    

  

SEPT. '52. “'? 
2 dan 132,4 m. | 

Jogjakarta. 

  

dasar meraju oleh   

  

San Ag : Sajara 
ab ap. Supar: aa     

10 “Dalang: Ki Djajengtjari- 
| to (Kali Bulus). Tjeritera: 

'OBONG2AN BALE SI- 
GALA-GALA. Langsung 

“dari C.H.T.H., aa an 

Isi atjara esok hari. 

|. MINGGU 7 SEPT, '52. 
. Gelom. 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
07.15 Instrumentalia pagi. 

Kebaktian pagi dari ge- & 
redja Keristen Klitren. 
Ludruk Surabaja. 

  

"| taliannja dengan masa am (1345 Bunga rampai oleh ORJ. . Gigi bagus, gigi 
Mebih erat. daripada gengan hari | lengkap. Kn y (sekarang. 17.00 Taman Wasita oleh mu- jang putih 

Amerika telah hilang nama « rid2 Taman-Siswa. ja : 
nja. Tidak lagi'ia mewakili pan- | 18.20 Chotbah dan njanjian . seperu mutiara) 
(dangan? mengenai kemerdeka- Katholiek aa Ki Aan politik serta ekonomi jang 2 Fuangan Beni anginan 2 “keta 
didjundju tin di Amerika | 19.40 Krontjong dan langgam 3 £ 
15 ana AE 2 ". oleh O.K. Mekar Sari. ' berseri ».- berkas & 

Selama hal ini belum Kaaba | 20.20 Seni Suara Remadja. PRODENT - | persendjataan kembali “Ta be 21.15 Djawaban Surat2. 
lumlah lengka . : 21.30 Sandiwara Radio. 
“Pertjajai lala 2215 Imbauan malam oleh 4 pal Bigi ja ag. 

Lord Suara Putera.  #aling 2g 

endjamin langsungnja hal2 jg | Baru terima: MESIN TULIS 
oleh rakjat dipandang haknja, "12 pk ALBERG “1 

HERMES BABY 

perdjalanan 
» Auto - radio antenne 

sk 

TOKO 

tin 
TUGU Kiout 77-79 JOGJA TUP. 183. 

  

  

      

INTEN, BERLIAN. - 
selama?-nja tetap berharga. 
Tjantik?, ongkos melawan. 
pun ta' LEBIH MAHAL 

   

    

       

     

  

    

   

3 ogjakarta. | 3 
30 Satatan Mingguan studio in 

      

       
    

   

      

   

  

   

    

- Tebo sangat bosar 

aa Pu datang 

HARGA HANJA RP. 165 
SBPULUH TAHUN, 

JUWELIER 

   

    

   
   

    

  

   

  

   

    

      

R. 2.50 

Tube sedang 

“P.T. PELAJARAN NASIONAL 
at (PELNI) 

  

  

   
   INDONESIA 

“SEORANG HANJA DAPAT MEMBELI SEBUAH. 
ARLODJI UTK LELAKI MODEL STRIMLIIN, Lan Jsti ME 

uan BAND ISTIMEWA" DAN 

LEKAS BELI, DJANGAN KBTINGGALAN, PERSEDIAAN TERBATAS 

RADJA HORLOGES 

  

Petjinan No. 80 x Telf. 533 
: Jogjakarta  —— 

          

         
    

  

   

Tuti film wil 
Afdruk 1 hari selesai, 
Vergroot 2 hari selesai. | 
Afdruk 6x9 hanja Rp. 0,50 
Vergroot 131x418 |, Rp: b,— 

'($Toko NAN YANG 
Patjinan 117 — Jogja, 1 

Sa RL KENA 

Ah selesai, 

WA Sa WATERPROEF, 
TANGGUNGAN PENUH    

  

Pertukangan mesin? tulis. 
hitung, dan lain2-nja. 

BEBAS 
Tugu 9 Jogja. 

Masih terima lengganan 

baru. 61-9 

  

   
      

« 

| ritm SAMSON and DELILAH 
Masih ada kesempatan! 

MINGGU PAGI: 

Berhibur sambil 
mengadu untung 

MATINEE DJAM 10.00. 

Hadiah ke I Rp. 1096,— 

,. 15 Ii .. 500,-—— 

» » HI 21 250”— 
penghibur, terbagi atas 

10#hadiah masing?-&4 Rp. 25,— 

untuk nomor sobekan kartjis jang 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 
JOGJA. 

anna Sea | 

Pengumuman PASAR MALAM! 
PANITYA AMAL ban TERDIRI DARI : 

    
1 Tanaka Bekas Pedjuang ,,BERDJUANG" dan 

2. Panitya ,GEDUNG BURUH” jang semuanja berkedu- 

dukan di Jogja telah diidzinkan untuk mengadakan: 

PASAR MALAM 
di Alun - Alun Utara pada tanggal 29 OKTOBER sampai 

15 NOPEMBER 1952. 

Harap para peminat pendiri stand? untuk toko?, pame- 

ran?, pertundjukan draaimolen dsb. berhubungan dengan 

kami di: 

NGABEAN 7 Jogjakarta bagian PASAR - MALAM. 
3 Mulai menerima pendaftaran besok tgl. 9 bulan SEPT, '52. 

Terima kasih, 

A.n, PANITYA AMAL,   
nTJONG 

Lae Mas Inten jang membangkitkan Tenag ga keraja, 

gr Malioboro 37 aa 
— Jogjakarta. 

  

  

Ea sg PN 
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ah er aa oi Wala abu anta 33 

  

Berdiri sena tahun 1932. 
BUKA: 

K. PAGI djam 8 sampai 13 « 
23 SORE 16 18 x 

4x 
SEBULAN. 

Tiap orang jang bekerdja 
perlu beristirahat seming- 

gu sekali, karena ' badan 
dan pikiran tjap€. Untuk 
mengembalikan tenaga ba- 
ru minumlah Pn seming- : 
gu sekali : 

DIJAMU | 
MALAM MINGGU 
Djamu jang sudah terkenal 
bagi kaum-buruh, baik la- 

ki2 maupun wanita, baik 
pekerdjaannja berat mau-j 
pun enteng. : 

Dapat beli di : 

  

        

    “Tiap - - tiap minggu ada hubungan pelajaran 

| dari: SEMARANG & TEGAL 
'ke: PANGKATPINANG - PONTIANAK 

PANGKALPINANG - PALEMBANG - TELOKBETONG 
SINGAPORE - BELAWAN DELI 

1TG.- PRIOK - TELOKBETONG -. PADANG. 

Menerina muatan dan penumpang 
Keterangan2 pada Agen : 

Perusahaan “PI S OK” 
SEMARANG: Purwodinatan Utara HI No. 4 — Tip. 34 | 
JOGJAKARTA : Gondolaju No. 4 Tilp. 166. 

An 
  

SELALU  MENJEDIAKAN 

Terima mengetjet sepeda 

OPEN 6 DUCO 
Harga pantas. SERVICE ' 
memuaskan. u 

Toko Sepeda 

»IJONG" & Co. 
Gondomanan 9 ok Jogja. 

BARU TERIMA: ——— 
Sepeda , NORMAN” Jaki2 "ukuran 22 inch “kwaliteit 

tanggung memuaskan. Djuga masih sedia matjam2 sepeda 
sebagai berikut : 

PEND   djam 
48-9 

  

  

  

  

    
  

f "A3 telah memberi ban- “477 LIA 
di- 'f 

  

  

       
     

   
    

    
   

    

    

   

          

  
  

    

  

FONGERS, RALEIGH, SIMPLEX, GAZELLE,. HERCU- 

Sebuah 
CREAM 

           

Apa ama em 

7 

, terletak dalam kota Jo- 
LILIN 

gjakarta, dalam keadain KOMPLIT akan DIOPERKAN, 
Keterangan dapat berhubungan dengan 

Sdr. NGE ING KING 
Ngupasan 11 — Jogjakarta. 

Segera dibuka. 
PENDIDIKAN KEACHLIAN TEHNIK 

DAFTARAN 
TIRAN 22, Tea 

18. 

APOTHEEK & CHE MICALIENHANDEL 

Patjinan 64 — Telp. 611 

DJAM BUKA 
"3 SANGGUP MENGAMBIL DAN MENGHANTAR RECEPT DENGAN PERTJUMA, 

(PRAKTIK 
Matjara peladjaran sbb.: 

SAN 

PAGI : 
SORE 

    LES, BS. A., MAGNEET, LUXOR DLL. 

HARGA PANTES   

& THEORI). 

matan S.M.P: atau sederadjad 
dimulai tgi. 8-9- 

ENJE, AUTO TEHNIK, ELECTRO — RADIO TEHNIK, SEPEDA: | MESIN2, ILMU PEGANG BUKUJADMINISTRASI, Merk jang. TERKENAL untuk BAHASA, ILMU PASTI, KIMIA, PENGETAHUAN LELAKI dan PEREMPUAN. UMUM DLL. 
Dan djuga sedia: ' Sjarat untuk masuk : Bag. A tamatan S.R. VI, B - k RUPA? ALAT? SEPEDA & Pa ta 

52, di DJL. KEME- 
tiap2 hari kerdja djam 15 sjd 

Pengurus, 
SOEGITO. 

ITA 

8 —2 
ena 

— Jogjakarta, 

381-8. 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KABAR BUKU - BUKU 

           

  

     

  

      
   

    
     

  

      
  

  

Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1081 7 III IA | 102, 

SAKSIKANLAH. | 
: 4 | Simplified English grammar I Naat | TOKO SEPEDA | SMP oleh: D. Nasution Rp. 6,—- $ Pa , | 

| English SeNAnAr for fendjat |" BAN TJHING LIONG Sea Baal : | 
4 volums Nesfield . , x 5 

Ne da (en Nala , PATJINAN : No. i4l — JOGJAKARTA. | Kimia Na eneng aa Ke aah : Beban ea Sereemm 
Oleh Sutrisng Ke an Yna Jienatu | 

KN Ilmu Mekanika I 1 9 | Alat? Kawat untuk : : an IN Na ». 8— Ne | ok NDUSTRI edjarah Indonesia : HSAN | PN PRA RN RAN JOJUKL DAN REPARASI. | olen: Sundoro . 11.) Gs0 : IG al : Kawat HARMONICAGAAS Ten Tea tel un G Pengantar Pendidikan T SA "Telp: B53 : KAWAT . DURI : 5 $ Crijns/Reksosiswojo «  7— & 
3 mak £ PAKU KRAM «dsb ———— Ne . 

5 2g 5 Ta PejAtana 31 b DL CLS.P, SEN enno Rei Ke amen tk Prajowutomo —a k Pa »e Ta ve) “Sanggup Menerima RABUKA Seata Surat Menjiat 23 vaatnja. Tiap bulan Sajian prak- , | Pekerdjaan Jan Mintalah keterangan pada : MENDJAIT. oleh? AL Mus 0. UU 112.50 Jtik RESMI. 5 Saga Tinggi, N.V. KAWAT ASSOCIATIE INDONESIA bid. e Ia Wanita  (jurken) bg. | Latihan Persiapan Fi 
Fa adjin Sampurna: Maa . Ketur 24 — Jogjakarta. I. Buku2 lengkap. Djilid I | oleh: Pinandojo ... . #30: 

di Kantor Cursus Ti ea emanskan Djalparta. na Ea - 4 Rp. 45,— Djilid II & Rp. 17,50. | Ringkasan Sedj. Islam T “ “Dapat Dibang Ea 
Buku bg. Lelaki & Rp. 10,— | Oleh: A, Latif Oesman, 15,— Se Ba Dipakai 
tambah ongkos kirim 1074 te- | Ilmu ukur sudut I iluar Maupun di TJ ARI: 23 lah mendapat beberapa ,,Verkla- | oleh: Suprapto “ut Ta 

Dj, Pathuk 28 4 0 ap. 269. Daan Nacari." DI Iring” sedjak th. 1941. Djuga | Soal? Ilmu Alam S.M.P: 
. Sedjak th. 1930. : 58-9 2 

SA HARI MINGGU TUTUP. pemborong jamnem untuk: MengFEnA murid membuat kem: | Oleh: St, Besar . Maa 
PMA Ss ran : 3: 

bang Corsage. Sedj. Umum III Jama ats AN un tan Tan AAU La TA | . BERAS Ketr.: Cursus ',JUNIOR" | Ilmu Alam I SMP. i Banua Lag nan sa encer .. 
Lempujangwangi 36 — Jogja. Oleh : Napitupulu. ..,, 11,50 B kz PG R 5 Ti S IL, KAJU BAKAR « Ilmu memotret Na : 3 1 , t 3 $ 

oleh: A, Bakar: Rn 
: 3. -n 4 4 K3 ? ks 5 

: 
” H3 Na 

. BUKan Kapa mum II. SAJUR MAJUR dll. e1OTO Bermata Bridge "0 
B3. Wanitya Pelingatan 6 tahun PARTAI WANITA Tha buat  PENDJARA2 JOGJA, WATES, WONOSARI sela- Sov1o Pemeliharaan Kend. bit 2 GI | RAKJAT bersama ini mendjelaskan $ ! ma 8.(tiga) bulan mulai 1-10 - 1952 sjd. 31-12-1952. motor (Jajasan Motor) 5 2 Es Yak . Penawaran ditunggu selambat- lambatnja, tgl. 15-9-1952 Beladjar Balok Not Fa Pertemuan 6 tahun Wanita Rakjat tg. 5 Sept 1952: djam 10 pagi. 

Poleh: Masna bun digedung negara Jogja semalam adalah pertemuan un- Keterangan? dapat diminta di Pendjara 1 dark Maa) Ane : SIANG & MALAM Ongk. kirim 1075. Sedikitnja 1 al dangan, dan bukan rapat umum, | jakarta tiap-tiap hari kerdja SELAT, ajaa P0 Pel, TUGU N230 TELP 7 2 JOGJA Pusat Toko Buku 1 KE Direktur: (LOR BIOSCOOP REX) E K Oo ng i # en Panitya 6 th. Wanita Rakjat, Noot : Iklam tg, 8-9 - 1952 AFDRUKKEN : ROLFMLM,  » OM 2 ae NO Hi 'D. M. HADIPRABOWO.' supaja dibatja. Penawaran ditunggu selambat - lambatnja. 6x6 045 — 6x9 , 0,55 Tugu Kidul 2-P 'muka Stasiun .63-9 : ar na tgl, 15 -9 - 1953 djam 10.00 pagi. 2 X4 Rp. 0,25 — 4x6 Rp. 0,35 mw JO PIMEA ee mana 

mamanag 

“1 
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