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negeri tsb ialah bekerdja sama 

"tentu 

  

in He dari “paksi. luar 

dengan Seerat2-nja dengan men- 
teri luar negeri serta 'stafnja 
begitu pula status jang tegas 

2ksi Iga dalam Ra 
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Bisa   Ps itu perhu pula keru 
ma jang erat dengan sek- 
inja terutama seksi pere- 

n, berhubung dengan | 
"Jaknja perdjandjian2 dagang 

jang diadakan oleh pemerintah. 
Pada pokoknja tugas seksi luar 
negeri ialah sama2 dengan pe- 
merintah mempertahankan po- 
Utik hu var negeri Indonesia jang 
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— MURID - 
Telah datang di Jogjakarta | 

Gubernur Sulawesi Sudiro de- 
( LI membi- 

ar dengan kepala dae- 
Na bangga BS:P, Paku Alam 
tentang pendirian asrama bagi | 
maja dan mahasiswa2, 

Maksud Gibernur Sudiro itu 
tertulah karena ia telah dengar, 
bahwa perumahan bagi murid2 
“dan Mahasiswa di Jogjakarta” 
belumlah memuaskan. — 
Dalam hubungan ui bolehlah 

@tingatkan halnja belum “lama- 
in 20k. Guborirur Sumatera-Te- 
ngah telah pula datang kemari 

      

untuk menengok keadaan murid 
serta mahasiswa dari daerahnja. 
Berhubung dengan itu, para" 

pemuda aa, Sulawesi dan Su-      
  

daan mereka dising bawang: di 
perhatikan oleh Guberturnja. rs 

ak 
Tetapi selandjutnja, pun pe- 

merintah daerah Jogjakarta -bo- 
leh pula bergembira, karena ke- 
1nd jebamnja mengusahakan ia 

rumahan jang patut bagi para 
pemuda dari luar daerah. (aan 
tuar Djawa) itu pasti mendjadi 
tambah - enteng pula : pemerin- 
tah daerah istimewa Jogja ti- 
daklah sendirian Pang datam 
memikirkan perun bagi 
pemuda? jang berenitotisi disini. 

Memang harus diakui, “peru- 
mahan para pemuda itu betum- 
lah memuaskan. 
tjekup banjak, rumah2 keluarga 
jang dapat - menerima pemuda 
MENUMPANG SU penuh, se- 
hingga tidak sedikit pemuda pe- 
ladjar jang perumahannja tidak « 
keruan, ar 

Apabila diingat, bahwa para 
pemuda jang datang dari djauh 
itu telah berangkat kekota Jo- 
gja dengan tjita2 jang amat 
tinggi — jaitu dengan harapan 
akan dapat beladjar : dikota jang " 
telah ”nulsihur karena sema- 
Tg Ba anna Ya sung- 

  

Swara Gema Toglukarta, 

“Kita tahu, besar sudah -usa- | 
ha jang dilakukan oleh para 
ta da di-Jogja untuk mendi- 
rikan @STAnu, mentjarikan 

mondokan dan sebagainja.  Te- 
tapi dengan keuangan jang ter- 
batas serta Ikemungkimam2 jang 
tidak tjukup luas pekerdjaan 
mereka tentu terasa amat berat. | 
Dalam hubung ini amatlah 

sympathiek saran Gubernur Su- 
Giro jang mengata zan bahwa | 
dalam usaha 7 “as 
itu pemermtah nara imewa | 
Jogjakarta mungkin dapat m 1 
ta bantuan dari pihak Ta 
mwr2 dari daerah2 Tea 
ram banjak Dean 

        

    
     

   Pelat Meh $ des 
ibernur Sudiro 

baik oleh pemerti tah an is- 
timewa Jogjakarta, serta. men- 
dapat sambutan pula 

Gubernur jang Tainnja. 
ok 

Satu saran lagi sik la di- 
kemukakan oleh Guberm 
diro $ asrama 1 ho 
tidak merupakan “ST UST am Jan 

bersifat menjendiri, jaka | 

asrama chusus untuk anak. Bu | 
Jawesi, chusus untule un 

matera-Tengah,. - 

melainkan Uu 1 
buka untuk penvuda Si uh 
Pandangan Lim NN anaat | 

baiknja. mudah akan tambah 
tebal rasa. Pa se- 

     

       
   

      

    

  

     

  

  

enjap 
seluruhnja dalam Masa 7 tahum 
kemerdekaan, dengan perhubu- 

interinsulair nana" amat bus 

sadja hana. 

ngan 
Tn serta 

jang 
- dah pa ya Ae ih 

Kita ileut mendo'akan La - 

  

Asrama tidak | 

b pe- Hp 

TAI 
pihak 

  

ti k dari, Solo sendiri, 
“Gadjah Mada” diminta bebe- | 

  

lih mendjadi ketua 
M pertjakapan menerang- 

at dan ajak Mp sehingga 
ij peogian" nek ter- 

    

  

perlu 
supaja 

positif 
demi- 

at dan aktif djika 
mendorong pemerintah 
lebih aktif dan lebih 
mendjalankan politiknja, 
kian Mr. Diody. 2 

Sidang Umum: PBB 
akan dibitiarakan seksi 

| Soal2 hangat jang kini diha- 
dapi seksi Tuar negeri ialah me- 
ngenai agenda sidang umum P- 
"BB jang akan dibitjarakan sck- 
si Kamis jad. Pengiriman para 

penindjau Indonesia kesidang 
tsb menurut Mr Djody sebarus- 
nja ajpilih dari angganta seksi 
luar negeri parlemen, karena 
sidang umum itu sifainja poli- 
tik sedang seksi luar negeri se- 

| bagian besar terdiri dari ketua2 
fraksi 

pun- menghadapi masalah 

kenaan dengan kemungkinan 
' mengadakan claim penggantian 
| kerugian perang serta seal pe- 
ngakuan kedaulatan  Djepang, 
perdjandjian2 perdagangan de- | 

mutasi dalam kementerian luar 
negeri sebagai suatu tindakan 
kontrole dari parlemen menge- 

nai pol: itik kepegawaian kemen- 
terian tsb guna mendjaga dja- 
ngan sampai penempatan tena- 

ga2 diluar negeri itu berat se- 
belah pada Sesuatu aliran. 

Kapital Belanda “di In- 
5 donesia masih kuat. 

$ Dengan sudah terbentuknja 
kabinet Daan menurut Diody, 
     

arinja 
soal? Datothbanat Unie, Irian 
Barat dan Westerling. Pembu- 
'baran Unie, menurut pendapat 

Mr, Djody, tidak akan sulit jang 
sulit ialah dim. mengganti Unie 
itu dengan perdjandjian inter- 
Inasional biasa terutama jang 
mengenai soal2 perekonomian, 
“berhubungan dengan masih ku- 
atnja kapital Belanda di Indo- 

MEN 5 era 

Jang pantas Nai Djody 

ialah “penghapusan peraturan 

pembajaran melalui Nederland 

“dalam hubungan perdagangan 

Indonesia “dengan luar negeri. 

Tentang Irian Barat Mr. Djo- 

ay menjatakan tidak anti run- 

“dingan, tetapi djika rundingan 

gagal, ia tetap - berpendirian 

djalan untuk — mendapat Irian 

Barat ialah minta pertolongan 

kepada USA atau berusaha atas 

kekuatan nasional dalam masa 

kegentingan per ang. dunia ke- 

tiga. 

“Dari dua djalin itu menurut 

Mr. Djoay lebih baik djalan jg 

terachir,  jaitu mer ebut. Irian 

Barat “atas kekuatan nasional 

5 sendiri sebab djika minta per- 

tolongan USA maka pastilah 

USA akan meminta konsesi jjg 
memberatkan Indonesia. 
Tentang Westerling Mr. Djo- 

ay menerangkan bahwa seksi- 
nja akan berusaha supaja ditu- 

internasional guna penjerahan 
Westerling . dan menghukum- 

rut procedure nasional maupun | 

» Saudia diistan 
Wakil - Bang,   

  

Wakil - Tunda “Moh. | 
Hatta 

Diterima putera mahkota | 
Arabia Saudia di Djeddah. | 

Berita terlambat dari Djeddah 
mengabarkan kepada kita, bah- 

'a Wakil-Presiden Mohammad 
Hatta, Minggu malam tanggal 
24 Agustus jl. telah diterima 
oleh Putera Mahkota Arabia 

di Djeddah. 
n - diiringkan 

oleh Duta Indonesia di Arabia 
Saudia, Sulaiman, dan dihalaman 
istana dihormati oleh barisan pe- 

ngawal kehormatan, Malam itu 
“diadakan perdjamuan kehormat. 
lan jang dihadliri oleh semua 
anggauta staf kedutaan Indone. 

'isia di Djeddah dan pembesar- 

| Al- Ryadh, 

Sein soal PBB itu al. seksi- | Ya Ibn Saud. 
ber- | , 

hubungan dengan Djepang, ber- | 

ngan. negeri2 lain dan tentang | 

La 

  

pembesar Arabia Saudia. 
Hari Senin, tanggal 25 Agus- 

tus, pagi-pagi benar, Wakil- 
Presiden dan pengiringnja de- 
ngan menumpang pesawat. ter- 
bang istimewa, berangkat ke 

mengundjungi Ra- 
— Ant, . 

  

Indonesia anggauta 
Bank Dunia dan Dana 
Keuangan Internasional 

Pada azasnja Bank Dunia dan 
| Dana Kenangan - internasional 

jang kini sedang berkonperensi 
di Mexico cify, telah dapat me- 

njetudjui masuknja Indonesia 

sebagai anggauta kedua orga- 

nisasi tsb. 
Kemungkinan ada, bahwa se- 

belum konperensi tsb. berachir, 
Indonesia sudah dapat diterima 
sebagai anggauta jg ke 55. demi- | 

! Honda mata, kian radio P.C.J. Hilversum. 

SUSUNAN PENGURUS 
BARU SEKSI2 

Ham Papar SeksiZ jang is ! 

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN Tan BADAN PENERBIT UNEBBULATAN R RAKJAT"' (ANGGAUTA SP - 

    

    

Tn NG BENAR? 
Didapat kabar “dari kas 

j pa Gari sekretaris Pre- | 
siden kedatangan Pres. Su- 
karno ke Jogja ialah untuk $ 

menghadiri pembukaan resmi 
mesdjid Sjuhada pada tg. 
21.9 j.a.d. 
Tetapi "kedatangan Presi- 
den tersebut menurut kala- | 
ngan panitia mesdjid Sju- hada di Jogja tetap seper |: beng Karno mestalan 
ti rentjana semula, jani | 

“tg. 20-9 jang akan datang «| 1 R RI Pusat 

    
Pe pe Ka “Presiden Sukarno serta njo- 

'Assaat di Batan ya Mr nja dan diiringi oleh menteri 

Sementara itu diperoleh Mononutu dan kepala djawatan 
R:R.I. Maladi pada Sabtu jl te- 
lah mengundjungi kantor pusat 

R.R.I. di Merdeka Selatan, kan- 
tor studio di Merdeka “Barat 
dan pemantjar2 100 kw jang 

ada di Kebajoran dan 50 kw. 
jang sedang dalam persiapan. 
3 Ant. 

kabar baru, bahwa di Jogja 
Presiden akan memberi ku- 
lah kepada para mahasiswa 
PLAN, di mesdjia Sju- 
hada pada djam 12.00-13.60 
tam g g-a:l“20-9 djuga,     
      

  

adakan kemarin dipilih pengu- | 
rus2 baru sebagai berikut : 
Seksi Perekonomian : Ketua 

Mr. Teuku Mohd. Hassan, wakil 
ketua IK. H. Tjikwan wakil ke- | 
tua II Siauw Giok Tjhan 
Seksi Keuangan: Ketua 
Jusuf Wibisono, 
Hutomo Supardan. 

Seksi Pertanian dan Agraria: 

Mr. 
wakil ketua 

Ketua Kadmirah Karnadidjaja, 
wakil ketua I L.J. Kasimo, wa- 
kil ketua III. B. P. Manuaha. 
Seks PP & K/AgamafKese- 

hatan : Ketua Zainal Abidin Ah- 
mad, wakil ketua Ibnutadji Pra- 

Wirosudirdjo. , 
Seksi Dalam Negeri/Penera- 

ngan : Ketua Sjamsuddin Sutan 
Makmur, wakil ketua I S. Ha- 
dikusumo, wakil ketua UI M- A. 
Pellaupessy. 

Seksi Keamanan Dalam Ne- 
geri/Kehakiman : Ketua Mr. Iwa 
Kusuma Sumantri, wakil ke- 

tua I Mr, Kasman Singodimedjo, 
wakil ketua II Abulhajat. 

Seksi Pertahanan : Ketua Zai- 
nul Arifin, wakil ketua Z. Baha- 
ruddin. 

Seksi Luar Negeri:. Ketua 
Mr. Djody Gondokusuno, wakil 
ketua I Hamid Algadrie, wakil 
ketua II Mr. Sunario. 

Seksi Sosial/Perburuhan/Uru- 
san Pegawai : Ketua Soemarto, 
wakil ketua I Moeis, wakil ke- 
tua II K. Werdojo, wakil ketua 
HI Adhisukmo, 

Seksi. Pekerdjaan Umum & 
Tenaga/Perhubungan, — guorum 
tidak tertiapai diundurkan tang- 
gal 11- 902, Ant. 
  

  
aat 

  

Universiteit di kota Surakarta. 

“Pada pertemuan itu telah 

emukakan beberapa usul se- 

i Surakarta berdiri, sudah me- 

Mada” dengan resmi. 
b iki 

kian, maka selain docenten 
dari  fihak 

   

8 pa docenten jang diperlukan. 
“Lebih landjat Prof. Dr, Sar- 

ajito .menjatakan, bahwa ,,Ga- 
djah Mada” tidak sanggup me- 
Jaksanakan usul tsb., karena de-   

an Tinggi di Surabaja, Gadjah 
Mada tidak dapat menjediakan 
docenten untuk mentjukupi ke- 
perluan Surakarta. 

'Dikemukakan, supaja untuk 
|sementara dimulai dulu dengan 
kuliah2 dengan mempergunakan 

| tape. recording” jang diperde- 
Ingarkan dengan disampingi oleh 
Daan docent”.     bagai jang (pernah kita kabar- | 

- |kan, jang pada pokoknja minta |. 
RI agar bilamana, perguruan tinggi 

upakan tjabang dari Gadjah 

Dengan. 

ngan pe gabungannja Perguru 

) Ana hari Sabtu jl. Walikota Moh. Saleh beserta 2? orang 

Fa D.P.D. Surakarta telah mengundjungi Ketua Se- 

Gadjah Mada”, Prof. Dr. Sardjito di Jogja, untuk ment- 

bitjarakan beberapa soal mengenai akan diadakannja ad 

1 diri. Diharapkan 

“rgarian Tinggi di Surakarta 
san takan dgn Prof. Sardjito | 

(Oleh Wartawan ox R” sendiri). 

r 

51      

  

Gambar “diatas me seinnstfk kkan satu rombongan jang 
terdiri dari: Majoor Selo Ali (Wk. Pilm. TT. IV). - Majoor 
Moeslimin, Majoor Soektiarto, Sdr, Kahodo (Wk. Walikota), 
Sdr. Soepono (Djapen Kopra) dan beberapa orang . pengikut 
tc aa an Pe paras luarga 2? “korban. pele-     

    

   
     

    

:. menjampaikan bingkisan 

  

'Menteri Moanonuti MeMaNA Naam Kama 

# akan dipergiat 
Kampanje penerangan segera bertindak 

NTUK mengatasi kekurangan belandja negara, maka pe- 
merintah akan mengaktivoer segala kekuatan dalara ne- 

geri untuk mengadakan pembangunan didaiam negeri. Untuk 
maksud itu Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan te- 
lah mengemukakan pendirian masing? bahwa -perlulah sokong- 
an rakjat banjak untuk melaksanakan tjita?2 pemerintah da- 
lam pembangunan kemakmuran itu. 

Supaja didapat sokongan da- 

ri rakjat banjak dalam soal itu, 
maka rakjat perlu mendapatkan 

: 

« 

  

— Hadji Hatta tiba — penerangan2. Kementerian Pe- 
nerangan telah mendapatkan » Ja: Ips 

tugas untuk mengadakan  pe- kembali di Djakarta 

  

| guruan tingg 
| karta, 
i 2 
| ra berhubung dengan meninggal | 
inja Prof. Dr. 

(dan mendapat perhatian besar 
| oleh pembesar2 

nerangan setjara besar2an da- 
lam lapangan perekonomian dan 
keuangan itu. 

Dalam rapatnja baru2 ini an- 
tara Menteri2 - Perekonomian 
Sumanang dan Keuangan  Su- 
mitro serta Sekretaris Djende- 

ral Kementerian Penerangan 

Ruslan Abdulgani telah disetu- 
djui bahwa untuk  lIantjarnja 

penerangan dalam sektor me- 
ninggikan kemakmuran itu per- ' 

(ju ada pegawa!:2 penghubung da- 
ri Kementerian Penerangan jg 
akan mengumpulkan bahan2 
dari Kementerian Perekonomian 
dan Keuangan. : 

Pegawai2 penghubung itu di- 
tundjuk dari pegawai2 di Ke- 
menterian ' Penerangan jang 
ada. Dalam. lingkungan 

Kemarin djam 7 petang 

telah tiba kembali di Dja- 
karta Wakil Presiden Drs. 
Hadji Moh. Hatta dari ta- 
nah Sutji, dari perdjalanan - 

nja naik hadji. 

Kedatangannja itu disam- 
but oleh sehuah panitya jg 
diketuai oleh Mr. Kasman 
Singedimedjo. 

Ribuan rakjat ikut serta 
menjambutnja. 

: donesia sdr. 

        
usaha | 

penerangan tentang perabangun. | 
an perekonomian  rakjat 
Menteri2 Keuangan dan Pere- 
konomian akan mengadakan 
perdjalanan2 kedaerah2 “ pula, 
supaja pemerintah2 daerah, pe- 
m.mpin2 partai2 dan wartawan2 
dll. dapat mendapatkan ketera- 
ngan2 langsung dari pihak ter: 
tinggi jang bersangkutan. Mu- 
lai pertengahan bulan ini mung- 

Ikin akan dimillai dengan pida- 
to radio oleh kedua Menteri itu. 
— Ant.   

“mikian maka anggapan adanj 
.tidak 'berdjiwa” | kuliah jang 

dapat disampingkan. 

Hal ini adalah satu2nja dja- 
lan untuk dapat terselenggara- 
nja Perguruan Tinggi di Solo 
dengan segera dan dengan de- 
mikian pula kesulitan mengenai 
bantuan dari ,,Gadjah Mada” 
sementara “dapat dipetjahkan. 

| Sementara itu akan diadjukan 
daftar dari docenten dari Solo 
jang akan diminta persetudjuan- 
nja dari Senaat Gadjah Mada”. 
Mengenai subsidi, untuk tahun 
1952 ini dari fihak Pemerintah 
belum dapat disanggupkan, se- 
hingga untuk. penjelenggaraan 
permulaan akan diusahakan sen 

muiai tahun 

depan subsidi jang dimaksud te- 
lah dapat diberikan, 

Sebagai diketahui Panitya 
Pendirian Perguruan Tinggi Su-     

Dengan de 
yYakarta itu diketuai oleh Wali- 
kota Moh, Saleh. 

ka 
| 

I 
1 

PEMAIN2 WAJANG 
SRIWEDARI 
wai Negeri? 

kota Surakarta ke Jogja Sab- 
tu jang lalu antara lain telah 

mengadakan hubungan dengan 
Djawatan Kebudajaan Pusat di 

kota tersebut mengenai sekitar 

kemungkinan2 dapat diberikan- 
nja subsidi bagi Wajang orang 
Sriwedari. 
Sementara itu Pilwatan Ke- | 

budajaan menjanggupkan subsidi 

djadikan pemain2 wajang orang 
Sriwedari berstatus sebagai pe- 
gawai negeri. 

Dalam hal ini Pemerintah Ko- 
tabesar Surakarta belum dapat 
mengadjukan sikap jang pasli, 
karena masih adanja dua penda- 
pat pada fihak jang bersangku- 
tan tentang setudju dan tidak- 

Inja mereka didjadikan pegawai 
negeri, berkenaan den   “dukannja sbg 

Ken. batas 

Dalam  kundjungannja Wali- 

itu | 

Akan didjadikan Pega- 

Dari medan perang 

Pertempuran 

  

Lah Naa Sgp Aa aman nan men Ian Be APN 

MALAM. 

32 Kaum politici 
Mesir ditangkap. 

nangkapi kaum-kaum 

Menurut laporan, 
at itu 
um politici telah ditangkap, di- 

dja Farouk , dan 2 orang dari 

surat kabar jang terbit di Ka- 

iro. 

pihak ketentaraan. | 
Dalam sebuahg pengumuman 

jang disiarkan melalui Radio 
Kairo, nfarkas besar tentara me. 
ngatakan, bahwa djumlah orang- 

orang jang telah ditangkap itu, 
nama2-nja tidak diumumkan. 

Tetapi, mengumuman tentara 

itu menjatakan, bahwa penang- 
    Balai Perguruan Tinggi | 

. 

Indonesia 
“ 'Mengenangkan djasa?2 

Prof. W.Z. Johannes 
almarhum. 

Pada tg. 6-9 jl. digedung per- 
i Indonesia di Dja- 

telah dilakukan upatja- 

W.Z. “Johannes, 

a.l. Menteri P.P. 
dan. K Dr. 

Prijo- 

Prof. Sudjono 
|ketua fac Kedokteran dll jang | 
| pada pokoknja mengenangkan | 

dan memberi kata2 penghornrat- | 
lan atas djasa2 Prof. Johannes | 
|almarhum semasa hidupnja. — ' 

Saptu siang di Den Haag te- ' 
| lah dilangsungkah pemakaman 
Djenazah Prof. Dr. Wilhelmus 
Zakariah Eilhelmus jang baru2 
ini meninggal dunia disana. Di- 
antara para hadirin, tampak 
para pembesar dari Komisariat 
Indonesia di Den Haag. 
Ant. 

PAMERAN LUKISAN 
EFFENDI DI DEN HAAG 
Kepaia perwakilan Indonesia 

di Den Haag, Mr Susanto Tir- 
toprodjo, hari ini telah membuka 
steling lukisan dari pelukis In- 

Effendi. Lukisan2 
tersebut sebanjak Lk. 50 buah. 
Upatjara tersebut dihadiri oleh 
perwakilan2 Indonesia di Eropa 
jang kini berada di. Nederiand 
Menurut keterangan Sdr. Effen- 

i dilahirkan pada tahun 1910 
di Tjirebon. — PCJ. 

Korea: 

sengit dise- 
pandjang garis perang 

Pusat persendiataan 
dibom oleh 

bantu tembakan meriam? dan 

an PBB didekat 

lawan satu. 

(Uu 
dang2 persediaan Komunis Th 
pantai timur Korea utara. Ben- 
teng2 udara mendjatuhkan bom2 
seberat lebih dari 100 ton pada 
sasaran2-nja. Berita lain menja- 
takan, bahwa kemarin kapal2 
berang dan pesawat2 angkatan   

itu berupa ketentuan mendja- | 

snimah., KAB 30 t Ihsonasipa) 
nasch Genootschap 

Na Akrbataa N etengchappen 

laut menjerang Sasaran2-nja di 
pantai timur .dan barat Korea 

Lutara. n 

Pertempuran sengit ke- 
marin dilandjutkan. 

? 2 " 

Kemarin pertempuran sengit | 

| berlangsung diseluruh garis pe- 
rang hingga pandjangnja 105 
mil. Pasukan2 Komunis melaku- 
kan beberapa serangan lagi jang 
memakai tjara bersama-samaan 
atas tempat2 pendudukan PBB. 
Serangan itu dibantu meriam2 
dan , 

“pesawat pembom 

  

Pesawat2 pembom PBB ke- 
Martin malam. menjerang 

  

terbesar di Hamyun 
pasukan PBB 

ASUKAN2?2 KOMUNIS, kemarin dulu telah mengadikan 3 
kali serangan sengit atas sektor jang djauh satu sama Ja- 

in dari pertempuran Korea. Mereka menjerang itu dengan di- 

mortir, hingga merupakan hu- 
djan peluru jang dahsjad selama peperangan di Korea. 

Serangan Komunis jang pertama dilakukan atas keduduk- 
Panmunjom. Kemudian dapat dipukul mun- 

dur oleh pasukan? Pn setelah mengalami pertempuran satu 

PBB kemarin itu'pula, menge- 
bom 'paberik2 pembuat sendja- 

ta2 dan pangkalan persediaan 

komunis dekat Pyongjang, dan 
djuga membom pusat persedia- 
an Komunis jang terbesar di 
Hamyun, Korea Utara. Dilain 
bahagian di Korea, penerbang? 

PBB dapat menembak djatuh 3 
buah pesawat yet Komunis. 

Dengan ini maka pesawat ter- 
bang Komunis jang ditembak 
djatuh oleh penerbang PBB se- 

lama 2 hari jbl. berdjumlah 23 
buah . 

Adapun didaratan, 
BB dapat memukul mundur se- 
rangan Komunis disalah sajtu 
bukit jang strategis, jang bia- 
sa disebut bukit sukar. 
Sebelum serangan PBB ini di- 

mulai, terlebih dulu, kepada 
penduduk preman telah diberi- 
takan terlebih dulu: — VOA, 
BBC, 

3 

Menurut Radio Inggeris (B- 
BC), pada hari Minggu pagi ke- 
,marin, tentara Mesir telah me- 

politiei, | 
hingga sa'- 

sebanjak 32 orang ka- 

antaranja ialah: bekas Perdana | 
Menteri Mesir dalam . pemerin- | 
tahan jang lalu, pemimpin par- | 

tai WAFD, bekas penasehat ra- | 

Pengumuman dari | 

Bahder Djohan, gu- | 
Suk. xng ibesar, dokter, .maha2 sisa: 

Ldan Jlain-lainnja. ! 
Telah pidato acting Presiden | 

(perguruan tsb. Prof. Dr, 

| no, mx. Suwandi sbg. Presiden | 
| Dewan Curator, 

  

“LANGGANAN: . 
sesnstananana 

Dalam dan Luar Kuta. 

Sebulan nana aa kp. Lim 

Bijeran La. coin 0 0 

  

| ADPERTENSI! 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80     2 
FAHUN VII NOMOR 204 

  

2 5 . $ F , | . : 

langan jang biasa dipertja- It j 5 
bahwa menurut surat || 

. KAUM POLITICI DITANGKAP KARENA TIDAK 
SETUDJUI PENANGKAPAN KORUPTOR 

ErPrAN MENGADAKAN PERUNDINGAN? DENGAN PANGLIMA TER- 
TINGGI MESIR DJEDRAL NADJIB, TADI MALAM P. M, ALY MAHER 

'TELAH MENGADJUKAN PERMINTAAN KEPADA DEWAN MANGKU BUMI 
MESIR, UNTUK MELETAKKAN DJABATANNJA. 

PERMINTAAN TERSEBUT, OLEH DEWAN MANGKU BUMI MESIR ITU 
| TELAH DITERIMA DENGAN BAIK. DENGAN DEMIKIAN, MAKA KABINET 
MESIR TELAH BMBAR, DEMIKIAN MENURUT RADIO DJAKARTA TADI 

|kapan itu dilakukan, karena pe- | -——-—— 
| mimpin2 partai2 " poktik dan | Menteri Se harap Basa 
katana jang menolak ag | IRIAN- BARAT WILAJAH 
metjatan dari orang2 jang me- 

lngadakan korupsi. Beban . BELANDA Saka 
lan ini akan memberi kesempat- Dalam sebuah interviuw'de- 

ngan - harian, Trouw", Prof, 

| Kern ? Menteri Keradjaan Be- 
Manda daerah seberang lautan, 
menerangkan bahwa Trian Ba- 
rat termasuk wilajah kekuasa- 

lan Belanda. Kita tidak dapat 
' berbuat lain dari pada mene- 

ANA ruskan pemerintahan kita atas 
Sebelum PetaE PAN Kn | daerah Irian Barat dengan se- 

"STS 1 baik2nja, Demikian prof Kern. 
Seterusnja Menteri keradjaan 

jan kepada partai2 dan orang2 j 
terkemuka lainnja untuk - me- 

| ngambil tindakan dengan tiada 

| tjampur tangan merek 

Keterangan sekdjen 
partai WAFD. 

| dap anggauta?2 partai 

| itu dilakukan, sekretaris djen- , 
| |dral partai WAFD telah mene- | Bid, daerah seberang lautan tsb. 
rangkan mengenai peringatan | mengatakan,  baliwa ia bukan 

| dari pihak pemerintah, bahwa : seorang pendjusi politik, akan 
| par tai WAFD tidak akan me- | tetapi ia setiap waktu bersedia 

| 
| 
! 
! 

i 

ngadakan pembersihkan ika--|, menjatakan 'kejakinamnja” Pada 
tangan mereka sendiri, akan te- orang tidak boleh ta- 

| tapi akan menjerahkan soal ter | var menawar, akan: tetapi ia 
sebut kepada Pemerintah Me- sangat menghargai dan meng- 
Sir, supaja menjebutkan nama2 (hormat orang lain, — PCJ. 

mereka jang bersalah dan ha- | 
| xus dibersihkan. | 

| 
t 

azasnja, 

KAPAL INDONESIA DI- 
BUAT DI TRIESTE 

Kabar di Rome menjasikan 
bahwa dipabrik San Marco d? 
Trieste baru2 ini telah dilaku- 
kan upatjara mulai mengerdja- 

kan pembuatan pertama bagi 

2 dari W buah kapal jang dipe- 
san oleh Kementerian Perhubu- 

agan Indonesia, 
Pada upatjara itu hadlir duta 

| Indonesia di Italia, Sukardjo 

| Wirjopranoto. — Ant. 

U.U. pembatasan ta- | 
nah diterima Kabinet. | 

Dalam pada itu, P.M. Maher 

| telah mengumumkan, bahwa 
Nee pada dasarnja 1me- 
nerima undang2 pembatasan ta- 
nah, dan kemudian akan mem- 
bentuk sebuah panitya jang 
akan mempeladjari. undang2 

pembatasan tanah tersebut. De- | 
mikian menurut BBC, 

| 

  

Dari sidang Dewan Kesmanan: 

erantjis tjela Sovjet, 'ka- 
| tenaakan gunakan vetonja 

Andjuran Panitia Pembangunan, supaja sum- 
bangan A.S. dikurangi 2 pCt., dan 

Sovjet ditambah 2,5 pt: 

EWAN KEAMANAN PBB pada hari Djuat ji djam 

1445 GMT telah melandjutkan perdebatannja mengenai 

soal penerimaan anggota? baru PBB, Dalam Sidang itu Sovjet 

Unie sekali lagi mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa 

ia tidak akan membitjarakan pemasukan anggota? baru PBB 

atas dasar djasa2 dan kebaikan masing? negeri jang memin- 

tanja. 

Sekali lagi Sovjet Unie  me- ysebab jang menjebabkan 1masa- 

tentera P- ' 

ngusulkan supaja 14 negeri di- 

masukan, dengan menerangkan, 

bahwa hanja kalau 5 negara 

pengikut Sovjet diterima djadi 

anggauta, wakil 
akan menjetudjui pemasukan 

geri2 merdeka lainnja, 
Wakil Perantjis mengatakan, 

bahwa Perantjis tidak mau ta- 
war menawar dengan Kremilin 

dalam hal pemasukan anggau- 

ta2 baru dalam PBB dan ia 

mentjela Kepada Sovjet Unie 

jang dalam hal ini akan mem- 

pergunakan vetonja. 
Andjuran Panitya Pem- 
bangunan PBB. 

Panitia Pembangunan 
sementara 'itu telah mengada- 

kan andjuran dalam usahanja 

untuk th. 1953 jad. Panitia itu 
meminta,  supaja sumbangan 

Amerika Serikat dikurangi de- 
ngan 290) karena Amerika Se- 
rikat kini memberi sumbangan 

hampir 38145 dari djumlahnja 

anggaran belandja PBB. Djuga 

panitia itu mengandjurkan su- 
paja sumbangan Sovjet Unie di 
perbanjak dengan 2,547: karena 
sekarang Sovjet Unie memberi 
sumbangan Ik. hanja 1056 dari 
djumlah anggaran belandja P. 
B.B. — BBC. VOA. . 

Inggeris dan Amerika 
adjukan masalah per- 
letakan sendjata di Ko- 
rea kepada Sidang 
Umum PBB ? 

Dari sumber jang lajak di- 
pertjaja di London, telah diteri- 
ma petundjuk, bahwa Inggeris 
telah bersepakat dengan sepe- 
nuhnja dengan Amerika Serikat 
dalam hal mehgadjukan masa- 
lah perletakan sendjata. di Ko- 
rea, kepada Sidang umum PRE. 
Dikatakan, bahwa satu2nja 

'PAM ERAN ANGKATAN 
DARAT : 

Menurut pengumuman Biro 
Penerangan SUAD, untuk me- 
njambut Hari Angkatan Perang 
tanggal 5 Oktober 1952 j.a.d., di 
Djakarta akan diadakan pame- 
ran Angkatan Perang dengan 
maksud untuk  menundjukkan 
kepada chalajak ramai segala 
sesuatu mengenai Angkatan Pe- 
rang R.I, dan pertumbukannja 
sedjak revolusi sampai seka- 
rang. — Ant, 

  
  

  

“Sovjet Unie 

mendjadi anggauta dari 9 ne-' 

PBB, j 

lah tersebut tidak diadjukan ke 

| pada Sidang Umum PBB jl. di 
Paris, adalah kekuatiran, kalau2 

tindakan itu akan menghambat 
perundingan2 di Panmunjom. 

Kenjataan karena perunding- 

an2 di Panmunjom itu tetap ti- 
dak memberikan hasil, rupanja 

telah mendorong pemerintah2 
Inggeris dan Amerika Serikat 

untuk mengambil tindakan atu 
sekarang. — Ant, AFP, L 
  

Sedang Prof. Sardjito 

mengutjapkan pidato pada 
upatjara pembuka seko- 
lah pertjobaan hari Sabtu 
melam jang Jalu, tiba? Tis- 
trik mati, dan Uma menu 
lamanja seluruh ruangan 
gelap gelita. Tetapi Prof. 
Sardjito jang tidak pernah 
kaget itu tidak menghirau- 
kan kerewelam listrik : da I- 
bitjara terus. | 

Ketika Prof. Djojodiguno 

— jang selalu tenang "pur 
in — selalu pemangku dja- 
batan ketua, facuktit: sastert 
dan filsafat kemudiam ang: 4 
kat bitjara, ia berkata: Ka- $. 
lau orang sedang mengada- Y 
kan peralatan. mantu, Tam 
punja mati, biasanja. perda 

-- Tatan ladu diurungkanm. Se- 
bab lampu mati alamat ti- 
dak baik. Tetapi tadi mi 
Prof. Sardjito tidak mengu- 
rungkan paralatan Ini, Ini 

suatu tanda, facultit saste- 
ra dam. filsafat akan djalam 
terus dengan tiada meme 
djumpai halangan suatu 
apa! 

  

      

  

x Dari sedjumlah. potret sapi 
jang telah. ikut perlombaam, di 
Ketawangredjo, Perworedijo, em. 
pat buah diambil oleh kepula 
Djapen kab, Purworedjo, sdr, Pa 
mudi, dan dibubulimja tulisan 
jang menjatakan  sapi2 kung 
tergambar itu telah mendapat 
hadiah pertama dalam, Mo 
rienja masing2 : Hadiah I —   tina: hadiah LI — : ajantams 
tetapi anehnja. gambar jang kos 
empat d tulisam : hadiah 

TI — pedet WANITA ! 

 



    
        
       
            

    

    

    

   

Djat 
dengan “ehodrat manusia 
menschelijke, natuur), Mp se, 

|suai dengan kenjataan. UR 

€ pembawaan: dar choar: 

| memiliki sifai 2 utama, (Ju 
1 Kana , 

  

  

   

     
   
    
    

  

    

  

           
    

      

  

   
       

       
      

EDAULATAN RAKJAT" 
  

cebaha, gi nl | 
riaa bersama ha- | 

di- 

dan | 
          

        
   

   
51 a ilan ji 

il . a am Pamubari ma- 
sewadjiban dari pen 

5 elihara rasa2 | 
  

n atasi Laka 
Mana 

   

  

dasar p 
ran- oleh bangsa Indone- | 

ingin aembangun ma- 
adil dan makmur, 

dan rasa |: 

     la, lalu- lintas akan berdjaian le- 
bih lantjar jang 
(bagi perputaran roda ekonomi, 

  

'daerah2 jang terpentijil. 

2 Pemboran djembatah2 se- 
—Yurih Keda 'h 

EMBANGUNAN 
5 selama ciash IL diberbagai 
'denan Kedu, jang dikerdjak 
“Umum Prop. Djawa- Tengah 

« sudah selesai. DjembatAn?2 jang 

lama lagi sudah dapat Gdinjatak 

Dengan telah 'selesainja ujem- | 
katamZ tersebut diharapkan pu- 

   

berarti sekali 

terutama dim hubungan- dengan 

“Adapun djembatan2 tersebut 
jang: kini sudah - dan 1g dis 

selesaikan pembangunar nja 

  

   

  

Sc 

ja 

djeniyatan? 

an cieh 
Daerah Kedu, 

“rurat kini sedang dalam penjempurnaan, 

ampir sefesai. 
(Oleh pnajaa Da SKR” sendu. 

besar-ketjil jang telah rusak 
daerah dalam  wilajah Karesi- 

Djawatan - Pekerdjaan 
sebagian besar 

masih tergolong djembatan da- | 
dan 

  

diharapkan tak | 

an selesai. ' 

Kendal, dan Magelang - Setjang- 
Semarang. Djalin2 tersebut ada 
lah tergolong djalan kelas III 

dan TIIJA, jang dapat dilalui 
oleh kendaraan2 berat. 

Diantara djembatan2 jang te- 
lah selesai dan jang  menghu- 

bungkan djalan lalu - intas Ma- 
gelang - Temanggung - Parakan 

dah selesai penjempurnaan dan: 
pembikinannja jalah djembatan f 

pandjang 20 m dan #3 
djembatan ketjil Kalilungge Aa u 

pandjangnja 3 m. 

Kalitelon 

| Bedal" Rp. 38.000.— 

|gung Rp. 12:000.—, ' Kabehrkin 

. gawen Rp. '2.000.—-, 

Djembatan2 disepandjang dja k 
Idn antara Parakan - Wonosobo, 
jang masing2 pandjangnja anta- 
ra 10 sampai 53 m, kini semua- 
nja boleh dikatakan sgjidah 'se- 
lesai. Djembatan2 tersebut be- | 
serta beajanja “adalah  djem- 
batan2 Kaligaleh Rp. 13.000.—-, 

Welirang 
Rp... 11.000,—, Lodukuh Rp. 
9.000, ——, Sigandul Rp, 30.000,-—-, 
Tembelang Rp. 12.000, 3, Kemas 

Rp. 20.000.-—, Amongbranti, Ep. 
90.000.— (dalam penjelesaian), 
dan Kalipaat Rp: 70. 00x -—,. Tgat 

Lantjarnja lalu-lintas didae- 
rah pegunungan tersebut sangat 
besar artinja bagi perkembang- 
an perekonomian 'Rakjat, ter- 

      

KRT, HONGGOWONG- 
SO BITJARAKAN NA- 

SIONALISASI 
Dalam  pertjakapan singkat 

antara KR dengan K.R.T. Hong- 
gowongso jang akan berangkat 
ke Djakarta hari ini. menerang- 
kan, bahwa “kebarangkatannja 
ke Djakarta al. untuk merun- 
dingkan tentang nasionalisasi 
perusahaan2 asing di Jogja. 

Lebih landjut' atas pertanjaan 

   

KR: mengenai perusahaan Wat- 
son dan'Taru Martanj Baling 
gowongso  "menj 1G op- 
timismenja. “Me in baru . 
telah ada jang. Kagak dari 
luar negeri. Untuk keperluan 
sdua perusahaan tadi disam- 

| ping. membawa tugas 'soa12 lain 

  

   

  

          

     
   

  
           

  

   

      

“di- | lami galat, 'kehidupan bangsa | 
kita sehari-hari. 

Bi | Dipandang « i sudut ,.wijs-| 
geri tera anthropolo, ie” manusia 

1 machluk hidup, jang ber- 
'ketuhanan. (religieus wezen). 
|Ahli mystiek Underhill menga- 
|takan:vieder.mensch! 

eeft sen innerlyk 
1 streven om de grond 
Iaer dingen te kennen. 
Atau tiap”? manusia 

    | 

     
| dengan perkembangan 

GP. angin hidup setjara demokratis. 

h 

    

Sila kerakjatan adalah “sesuai 

dunia. 

Aliran demokrasi, jang pada 

'hakekatnja "telah kita miliki 
pula, sekarang merupakan alir- 
an pikiran “dunia. Bangsa2 

mokrasi adalah dasar, untuk 
- mengembangkan bakat2 baik 

ri kemanusiaan. »Declaration | 
of human rights” dipandang se- 

| bagai. dasar” kehidupan manu- 
sia pada djaman modern ini. 

| Ini djuga sesuai dengan kenja- 
AA taan, bahwa manusia itu ada- 

lah kepribadian '(menschelijke | 
persoonlijkheid).. Tiap2  manu-: 
sia harus mendidik diri sendiri, 
agar mentjapai kepribadiannja, 
Ne Rn Mena aan jg 
utama. 

Sila. Ba sosian bukan: 
lah hal: jang chajal. Manusia 
“adalah machluk hidup, jang. me- 

    

  | 

bahwa Gitiap? 
'oks   

   

   

  

   

   

   
   
   
   

            

   
     
   

      

      

    

    

       
    

       

   
    

    
   
   

   

     

  

Maut 
Na menetaskan 

| ir telur, maka dengan dja- 
Ian mesin itu, penetasan dapat 

tgandakan, 'sedang semen- 
: Maa na bertelur 

  

Tiap 'karesi ( 
fokstasion 

(“Sebaluh perang belum pernah: diadakan 
jARI Djawatan Kehewanan Inspeksi Djawa Timur, didapat 
Keteran 

jang maksudnja Ne atau produksi, 
di Djawa Tinsur, 

"mesin ni “sama “djuga kalau di- 

# didalam 

sudah besar berharga bisa sam- 

1 tiap ekor. 

| duduk diperkenankan djuga beli 

jdi fokstasion tsb, karena me- 
pnang maksudnja supaja ajam 

an diberi. 
£ L 

x 

Karesidenan di Djawa Timur ki- 

sehingga aa pada 

“antara 1000 sampai 3000: telur, 
sbamanja telur berada didalam 

tetaskan oleh 2, jalah” 221 

haris 3 

Penanda boleh beli. 
Harga ajam jang dipelihara 

fokstasion tsb lebih 
i mahal daripada harga  ajam 

sembelihan biasa. Jang masih 

ketjil (berumur 3 hari) berhar- 
ga Sampai Rp. 5,— (sedang te- 
Iurnja harga Ry. 2,50) dan jang 

pai: Rp. 65,— atau". Rp. 70— 

Perlu diketahui, bahwa pen- 

telur atau ajam- jang dipelihara. 

Idi Djawa Timur dapat berkem- 
bang biak dikalangan pendu- 
duk. Ajam2 jang kini dipelihara 

besar berasal dari Bandung dan 
tidak sedikit djuga jang dida- 
tangkan dari Australia. . 
Lain dari pada boleh beli, 

orang djuga boleh menitipkan 
menetaskan telur pada tiap2 
fokstasion tsb atau pada mesin"      

      

    

   

   

  

     

        

   

    

   
   
    
    
   

    

  

   

    
   

  

   

       

    

    

   

  

    
   
   
    

      

   
   

  

   

  
niging Semarang un- 
sanakan tuntutan bu- 

ai gratifikasi tas 
: bk ae 

djumlah dang akan 
an ke ak. 

  

pasal "hal : jun”. menurut 
||rentjana undang2 itu untuk men 

dapat pensiun Sering: 'harus se- 
3, kurang2nja  mempunjai masa 

inja 180 ton Pai falah se- 

penetasan Ta, pertjobaan 
te AA 3 2    

  

Wenukut KKP Sa aa 
ika tersebut ada sementara 
pasal jang dianggap kurang se- 
suaji dengan zamannja misalnja, 

kerdja 25 tahun dan telah men- 
tjapai umur 50 tahut. KKP min 
“ta Supaja umur itu diganti 43 
tahun karena menurut KKP 
pegawai2 negeri itu hjak- 
'an berasal dari Sekolah Rendah 
(dan Sekolah' Menengah atau lan 
(djutan lainnja jang pada: umur 
18 tahun sudah mulai bekerdja. 

|. Konperensi kilat tersebut Kie 

  

ng ada di. 

#| Pn ni 

bahwa masjarakat kita sedang. 
mengalami kegontjangan 

“hidupan masjarakat sendiri me- 

didalam fokstasion itu Sebagiany : 

: Gihadliri oleh 32 orang -utusan | 

Indonesia diketuai St, Pane dari , 
“ - at ta. — Ant. 

  

   

Berhubung dengan keengetaakp 

batin 

(erisis/achlak dan crisis'gezag),: 

maka masjarakat dan Pemerin- 
tah sudah selajaknja memper- 
hatikan benar2 soal pendidikan 
dan pengadjaran ini, 

Pendidikan tidak terbatas das 
lam . lingkungan sekolah. Kes 

rupakan tempat PA (de 

'school des levens). Lagi pula 
'biiku2, kesenian dan kenegara- 
an merupakan pendidikan dju-' 
“ga. (cultuurpaedagogisoh). 

Pendidikan dalam sekolah, 
pendidikan  masjarakat, dapat! S 
dibantu dengan penerbitan  bu- 
ku-buku jang mendidik. Per tun- 

pengadjaran dinegara kita 
intensiveer” setjara sadar 

si 

dan 

(teratur, dan berdasarkan Pan-' 
fiasila, untuk mengatasi ke- | 

'ksontjangan .batin- pada - waktu" 
sekarang. 

1 KABINET MENINDJAU 
' Rantjangan unda 

tentang Pete tn 
Nungan, anggota DI 

-Rai 

Tanggal 5-9 "Dewan Mente' 
telan mengadakan sidang. 

rapa soal administratif, kabine 
djuga - menindjau rantja 2 

     

    

    

            

   
    

  

   

   

  

   
   

    
   
    

   

   

  

   

  

    

    

    
    
   
     
   

  

   
     

   

        

   
    

   
    
     

   

djukan kesenian adi luhung 
mendidik djuga. 285, 
'Mudah2an pendidikan dan 

Idiah2 itu terdiri dari 

, dan dokter hewan). djatuh pada 
   
    

  

     

    

  

   

FN “Amatsardji dari desa Tlogopra- 
. Fgoto, Mirit. Sapi tersebut ada- 

samping membitjarakan bebe- 

    

ardjo, telah diadakan  pertun- 
|djukan hewan sapi, “diselengga- 
yakan oleh pihak Kab. Purwore- 
djo, Pertundjukan atau perlom- 
baan itu hanja chusus bagi wila- 
jah Assistenan Grabag dan Mi- 
rit jang letaknja sebelah-menje- 

lah. Turut ambil bagian dalam 
perlombaan itu Ik. sebanjak 300 

“ekor sapi betina dan djantan, ja. 
itu 120 dari Grabag dan 180 da- 
ri Mirit, kesemuranja kepunjaan 
“penduduk dari kedua wilajah 

'asistenan 1tus 

: Pertundjukan dihadiri al. oleh 
' Bapak Res. Kedu, Muritno, para 
Mes kr esidenan Kedu, We- 

02 beberapa Asisten Wedono 
dan para Lurah. Melihat besar- 
nja perhatian pihak penjeleng- 
gara merasa puas senang seka- 
li, mengingat bahwa segala per- 

siapan untuk itu hanja  dilaku- 
kan dalam tempo ampat hari. 
“Diantara sebanjak- sapi terse- 

but diatas, jang mendapat ha- 
“diah ada sedjumlah 40 ekor. Ha- 

matjam2 

Pe antara lain ka- 
gerto, uang, idjazah dsb. 

(etadiah jang perjama, jang me- 
|rupakan: 1 gento, 3 meter kam, 

sedjumlah nang dan sebuah idja- 
|zah, jang ditanda tangani oleh 
'Rsiden Kedu, Bupati Pur woredjo 

Iseekor sapi betina “'kepunjaan 

djembatan besar sepandjang Ik. 
100 m' dekat desa Ngadiredjo 

(Parakan) kini masih dalam pe- 
njelesaian. Djembatan tersebut 
jang dinama djembatar ILu- 

tut menurut rentjana akan me- 
makan  beaja sebesar Ik. 
Rp. 200.000.- dan setelah selesai 
diharapkan lalu-lintas antara. 
Parakan dan daerah Weleri — 
Kendal dengan melalui. Tjandi- 
roto akan dapat berdjalan seba- 
gaimana biasa. Djembatan2 tsb 
adalah djembatan permanent 

dan bukan djembatan baily. 
x 

Pembangunan djembatan? di- 

djalan lalu-lintas antara 'Ma- 
gelang - Setjang - Banaran jang | 

oleh pihak DPU dinjatakan su- | 

  
: sing2 pandjangnja diantara 10 

kan selesai pembangunannja. 

Djembatan?2 tersebut jang ma- 

sampai 210 m diantaranja jalah 

Gjembatan2  Kedungagung “dgn 
beaja Rps 280.000.—, Solotiang 
Rp. 160.000.—, - Kalibutuh . Rp. 
70.000.—, Ketjeme Rp. 36.000.-—, 
Kalidulang Rp. 305.000.—, 'Tem- 

bono Rp. 550.000.—, Sruweng 
Rp. 130.000.—, Kali Keteg Rp. 
60.000.-, Kaliabang Rp. 20.000.- 
Kalikemit Rp. 170.000.—, Kali- 
djatinegara Rp. 10.000.—, Kali- 

bantar Rp. 110.000.—, Kaii-idjo 

Rp. 47.000.—, Empat buah ajem 
batan jang kini masih dalam 
penjelesaian jalah djembatan2 

Kalidulang, Sruweng, Kalike- 

teg, dan Kalibantar.     

IDANG parlemen pleno terbuka baru-baru ini dengan suara 
bulat menjetudjui dua rentjana undang? jaitu tentang per- 

ubahan Djawatan Regie Garam 
dan Soda Negeri dan renfjana 

| gauta dan Menteri Keuangan. 

Maksud diri rentjana undang?   
(ah. peranakan Ongole dan ber- 

(umur 3 tahun. Selain hadiah2 
“itu, “djuga “diadakan “hadiah- 
-tukar (wisselbeker). “Wisselbe- 
ker ini pada pertundjukan jang 

3 tr tahun jang lalu     
RI kenaman P0 

"men tan achir bulan Djul jl. 
Tg. 6-9 Dewan Menteri/ akan, 

    : Farakah ida Grabag , dan pada 
pertundjukan jang sekar ang “dja 
tuh pada Mirit. Telahsmendjadi 

  

  mengadakan sidangnja Kah — 
Ant. 

rentjana bahwa pertundjukan 
sapi itu akan diadakan tiap ta- 
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| Sapi turunan Ongole berumur 8 tahun kepunjaan sdr. 
sardji “didesa Tlogopragoto, Mirit, Kebumen, mendapat hadiah 

. ae: pada pameran ternak. — (Gambar Djapen Pwr.). 

hun sekali. 

Amat- 

      
  

(witaraH DIAwA TENGAH | pss. 
  

'dan sigaret tjengkeh dimana jg 
terbesar terletak di Kudus dan 
Semarang. 

Dengan pembagian - tersebut 
diharapkan 'kesukaran2 pengu- 
saha mengenai bahan tersebut 
jang diluaran dewasa ini mem- 

sekwintalnja dapat diatasi. — 
“Ant 

SURAKARTA 
KONGRES SERIKAT 

. BURUH KESEHATAN 
“Dalam bi. Oktober. 

. Dari Pengurus Besar Serikat 
Buruh Kesehatan jang berkuduk 
an di Jogja didapat-kabar, bah- 
“wa Serikat Buruh tersebut da- 
lam bulan Oktober jad, akan 

1   
ja. 83 

4 Tah ame Bat alah 2 orang pre 
an na golok jang se- 

jam berhasil me- 
Tn tersebut uang 

  

   

  

Jang berwajib sedang mengu but perkara Ini. —- Ant, 

  

“ngah ai 'kedatangan-   
  

mengadakan kongresnja jang ke 
| 4 di Solo. Dalam kongres kejse- 

butt antara lain akan dibitjara- 
| kan konsepsi Dr. L.G.J. Sama- 

' Mo tentang Pendidikan Mene- 
ingah Tenaga Kesehatan. 

Bagaimana konsepsi itu tidak 
diterangkan. santa 

“ALIRAN AGAMA 
 BUDDHO DyAWI" 

Muntjul ' didaerah ka- 

"bupaten — Karanganjar, 
Menurut “keterangan Kantor 

Penerangan Agama Djawa Te- 
Ingah Kini didaerah “kabupaten 
"Karanganjar (Solo) telah tim- 
“bul gerakan aliran agama, baru 
"Buddho Djawi” jang dipimpin 
oleh seorang bernama, Kusumo- 

| |Dewo, asal dari Nanggalan, Pa- 
ron' (Ngawi). 
“Tidak disebutkan (bagaimana   Ladjaran jang diberikan oleh aili- 

punjai harga Ibh dari Rp. 6-000,- | 

| ran itu, Menurut keterangan ter 
sebut, - agama itu mempunjai 
150 orang, pemeluknja di katja- 
matan Tasikmadu dan 50 orang 

ci Karanganjar. — Ant. 

KURSUS PENDIDIKAN 
DJASMANI 

Diikuti oleh Pamong- 

pradja. 

Kursus. ulangan pendidikan 
djasmani Surakarta daerah Kla- 
ten, telah selesai, KUPD jang 
ke 18 ini diadakan di Pramba- 

inan sedjak tanggal 24 Agustu 
jang “lalu. Perhatian terhadap 

  

| 

| 

| 

sangat memuaskan. Selain oleh 
40 orang kepala sekolah kursus 
diikuti djuga oleh 12 orang ang- 
gauta Pamong Pradja. 

Perlu dikabarkan, bahwa rom 
bongan Inspt, umum pendidikan 
djasmani dari Djakarta  djuga 
menaruh perhatian. Mereka te- 
lah menindjai kursus tersebut. 
Pada hari penutupan Bopati Kla 
ten djuga 
kan “karena mengingat bahwa 
kursus tersebut ' diikuti. djuga 
oleh para anggauta Pamong 
Pradja, Selandjutnja kursus ula 

ngan pendidikan djasmani jang 
ke'lhakan diadakan dikota ka- 
bopaten Klaten dan akan dimu- 
lai pada pertengahan bulan ini. 

Ri Ska 

PERTEMUAN KEPALA2 
DJAWATAN 

. Atas initiatief ' darg Sdr, Sus 

rangan Kabupaten  Sukobardjo, 
telah dapat dilaksanakan perte- 
muan dengan para, kepala2 Dja- 
watan hiveau. kabupaten: Sukos     

  

adanja kursus tersebut ternjata | 

berkenan menjaksi- 

prapto, kepala Djawatan Pene-. 

mengubah Regie Garam men- 
djadi Perusahaan Garam dan 
Soda Negeri, ialah karena ber- 
ubahnja tugas Djawatan- Regie 
Garam dan djuga untuk mem- 
persatukan Djawatan Regie Ga- 
Iam dan Perusahaan Garam 
mendjadi-satu perusahaan IBW. 

jang besar dengan maksud su- 
paja tertjapai suatu susunan 
kommersieel. 
Dalam “pendjelasan dari ren- 

tjana itu diterangkan, bahwa 
mulai tanggal 27/12-1949 peme- 

rintah sudah tidak lagi mendjual 
tjandu isap, dan Djawatan Regie 
Tjandu dan Garam drubgj men- 
djadi Djawatan Regie Garam. 
Paberik tjandu jang dulu sudah 
diubah mendjadi paberik mem- 
buat alat-alat pembungkus (tu- 

bes) obat gosok gigi, tjat, ga- 
rung? pembungkus garam dsb. 
Perusahaan Garam Negeri 

kini produksinja melebihi kebu- 
tahan garam seluruh Indonesia, 
Sehingga sebagian dapat diex- 

( port, sedang dari kelebihan ga- 
ram itu dibuat soda. Dengan 
begitu sifat perusahaan  Dja- 

watan Regie Garam semakin 
| Kuat dan perlu didjadikan per- 
yusahaan ILB.W. 

Keterangan Menteri 

| 
| 

Keuangan. 

Sidang parlemen menjetudjui 
rentjana' undang? itu “setelah   

: Menteri Keuangan memberj dja- 

waban atas para pembitjara da- 
lam sidang babak kedua dibulan 
Djuli jl. jang Ne -nja sbb.: 

| 
| 

  

hardjo untuk bertukar fikiran 

dan menentukan sikap atau lang 
kah baru guna kelantjaran pe- 
kerdjaan dalam menghadapi per 
kembangan daerah jang makin 
hari makin kelihatan kemadju- 
annja dalam segala lapangan, 
Menurut sambutan dari para 

kepala2 Djawatan, initiatief ini 

pertemuan Sematjam ini selalu 
diselenggarakan agar dapat me-. 
nambah eratnja perhubungan 

| dan “lantjarnja pekerdjaan ma- 
Sing2. Dalam pertemuan itu Bu- 
pati hadlir djuga. — (Kor). 

SALATIGA 
KARENA 18 KARUNG 

GARAM 
Mendapat 20 hari pen- 

diara. 

Pengadilan Negeri di Salatiga 
telah “mendjatuhkan hukuman 
masing2 denda Rp. 1000,— atau 
pendjara selama 20 hari pada 

2 orang pedagang Tionghoa jg 
dipersalahkan dengan tiada izin 

| telah mengangkut garam seba- | 
njak 18 karung dari. daerah 
Solo, 
Garam tersebut adalah garam 

jang dibikin oleh rakjat dan me 
nurut ordonansi-monopoli “ ga- 
tam, tidak boleh diperdagang- 
kMPrntuar daerah jang sudah 
ditentukan, — Ant, 

WILATIAP 
MATI TERGILAS KE- 

RETA - API 
Tanggal 4-9-“52 “Waktu sore, 

seorang jang tidak dikenal na-: 
ma dan tempat tinggalnja, telah 
tergilas kereta. api jang peng- 
habiskan Bandjar-Kroja diril-an   

Fs 

Dari ruangan Parlemen: 

Indonesia mengexport garam 
Mn na perusahaan garam: dan beursa 

darurat tentang pembentukan bursa. “Sidang dihadliri 117 ang- j 

sangat dihargai dan selandjutnja | 

| 
| 
| 
| 
| | Perusahaan - Garam 

pengesahan undang? 
mendjadi 
undang? | 

Perlunja produksi garam, di- 
urus oleh badan centraal dari 
pemerintah, ialah supaja  ter- 

djamin allokasi garam- dan. fak- 
tor2 "kesehatan dalam  mempro- 
dusir. garam dari pada  djika 
produksi itu diserahkan kepada 
badang partikulir jang tentu 

Lakan mengutamakan keuntung- 
an. . Mengenai seizoon-arbeiders 

Tipergaraman di Madura, Dja- 
watan telah  menjediakan ta- 
nah2 untuk memelihara2 ikan2 
bandeng dengan memberikan 

bibit2  bandengnja jang  djika 

| 40 orang, 

| Dasar2 tadi |lah djembatan2 jang menghu- lui Tjandiroto terus ke Ken. HN ” | keberangkatannja ke Djakarta 

1 'hati sanubari | bungkan djalan2 lalu - lintas an- AA NP ea Nahan Kn damin 5 Tabanan Sa ialah merundingkan soal finan- 

Tn | Ibangsa 1 Tidak  perltjtara Magelang - Purworedio | pidiahany Lowungu, ai same Hn an perdagangan temba- | cisel seperti diketamy K.R.T, 
alen se 3 da an sk, gaknja kita fagu2 tentang ke: Kebumen,.. "Magelang - Merana pendul dan Dn angpkongan jimb - Honggowongso mendjadj direk- 

air Indonefia, jang alamnja ber-:| heniri Lapan Te ae: PN Pan Magelang - PAN pandjangnja masing2 antara 6 s 1 r perusahaan2 tsb. diatas. 

: al s 2 tsb. Sin enbambe aa 2 
nd egara? lain. Dan 5 soal hanja tjara bagaima- | sampai 14m.  Dj@mhatan2 Mengenai pembangunan djem Dik ! 

Kama ena Ma PN an (BERTUNDJUKAN HE- "| jang kini penjempurnaannya Ina | paten “ane "menghubunakan | DJADIKANLAH D-P3 
jang Na Tan lain? bangsa. | dasar2 tadi dalam. pendidikan “WAN SAPI sih terus dikerdjakan, menurut | djalan lalu-lintas antara Ma- PESAWAI NEGERI 

“Bangsa kita mempunjai tjo- |dan pengadjaran. Penta bi Ketawanereni rentjana memakan beaja ma- | gelang - Purworedjo - Kebumer| sgpp kemarin telah menga- 
: rak sendiri, dan memiliki 'dhar- |ini kami telah mentjoba mem- | i Ketawangredjo. sing2 | sebesar Rp. : 95.000.-— | 1ebih djauh diperoleh ketera dakan rapat pleno guna Htarin- 

Ima sendiri, ang lain dari pada | beri pedoman seperti jang ters | Hari Sabtu kemarin dulu, di'| Rp. 16.000.—, Rp. 80.000.-—., RP. |an, bahwa ketjuali 4 buah TI dingkan pelbagai soal jang me- 

|jang lam: 1 muat dalam buku ,,Dasar2 "NN Ketawangredjo, jang letaknja 12.000,-—, Rp. 13.000.—, dan Rp. | masih dikerdjakan, sebagian be 3 ngenaj organisasi, din telah me 

didikan baru”. dipantai sebelah selatan Kuto- | 30.000.—— . Pembikinan sebuah | sar lainnja sudah dapat dinjata: : 
mutuskan antara lain, 

1, Membaharuj delegasi. jang 
hendak bertemu dengan Peme- 
rintah Pusat, kini diketuai sdr. 
Prodjoprakoso, Wkl. ketua "sdr. 
Prodjopramudjo, penulis: sdr. 
Prodjowilogo dan pembantu2 
sdr.2: Brataningrat, Prodjosu- 
roto, dan tugas dari delegasi 
itu untuk menurut “supaja 
D.P3 didjadikan pegawai nege- 
ri. Sebelum mereka mendjadi pe- 
gawai negeri, supaja nasib me- 
reka diperbaiki dulu dan dibajar 
menurut minimum dng batasar 
2 tahun. Djumlah anggota ter-. 
sebut sekira 800 orang. .. 

2. Panitia redaksi kini Gbu 
barkan (tugasnja dulu menju- 
sun/kumpulkan tuntutan2 dari 

tjabang2 SSPP, 

'TJAN GWAN BIE 
WAKIL JOGJA KE 

PEKING 
Rombongan “delegasi penin- : 

djau ke RRT utk menjaksikan 
perkembangan pembangunan 
dan peringatan - hari “nasional 
RRT dari Indonesia terdiri dari 

diantaranja 20- dari 
Djawa. Wakil dari Jogja, menu- 
rut keterangan sdr Lie Pin Hian 
ketua Badan Penjelenggara Per. 
satuan Tionghoa Jogja, jang di 

tundjuk sdr Tjan Gwan Bie, 
Delegasi tsb berangkat atas 

undangan Pem. R.R.T, dan ke- 
sempatan jang diberikan kepada 
rombongan tadi 3 bulan menin- 
djau negara baru itu, Sedang 
keberangkatannja pada tanggal 
5-9 jang lalu, dan mereka jang 
terlambat akan berangkat pa- 

sda tanggal 20-9.jang-akamda- 
tang. 3 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan, bahwa dari Djawa Tengah 

jang akan berangkat 2 an 
dari Semarang, “dari Jogja 1 
orang, Solo 1 orang dan Peka- 
lengan 1 orang.   |dipelihara baik2 akan mengha- 

|silkan berton2 ikan bandeng 
| bagi buruh2 seitoon tersebut. 
|Harga garam kimi Ik. 5 kali 
harga garam sebelum perang, 
sehingga dibanding dengan har- 
ga barang2 tainnja, “harga 'ga- 

ram masih rendah, maka peme- 
rintahpun masih. akan menin- 
djau tjara bagaimana - membi- 
kim harga garam lebih rendah 
lagi dengan mengurgat keadaan 
keuangan negara dewasa ini. 

Tiga “anggauta, jaitu  Abul- 
hajat, Yamin dan Lobo membe- 
rikan stemmetiveringnja. Lobo 
meminta supaja pemerintah ine- 

nindjau kembali soal kenaikan 
bea dan tjukai atas garam rak- 
jat didaerah jang bukan daerah 
monopoli djika dikirim kedae- 
ra? Indonesia lainnja. Yamin 
minta supaja produksi soda be- 
.nar? . didjalankan,. Abulhajat 
minta supaja monopoli pemerin- 

tah dim garam djangan ,,meng- 
hisap” rakjat. — Ant. 

    

tara Kawunganten — Djeruk- 
legi. 
“Korban. tsb. mati seketika, 

“karena sebagian besar dari ang- 
gota tubuhnja hantjur. — (Kor.) 

WONOSOBO 

KESIBUKAN DALAM 
LAPANGAN PEM- 
BANGUNAN 

/OXeh Pemerintah Daerah Oto- 
noom Propinsi Djawa . Tengah 

1 pada dewasa ini sedang direntja- 
nakan beberapa usaha pemba- 
ngunan jang meliputi bendu- 
ngan2, djembatan, djalan2 dl. 
dengan memakan beaja ribuan 
Yupist. 

“Antara lain rentjana tersebut 
“meliputi pembangunan dam Tja. 

tjaban di Tegal jang kini sudah 
dimulai: dam. Widodaren di Pati 
jang mengairi. 4000 ha dengan 
rentjana beaja 1,3 djuta rupiah 
diantaranja sebesar Rp. 200.060,- 
sudah dikeluarkan, ' djemba- 

“tan K. Lutut jang pandjangnja | 
45 m di Temanggung-Utara dan 

14 buah tempat disekitar Tawang 
mangu Surakarta: djalan2 Ke- 
bumen- -Kutoardjo, Kebumen-Pur 
woredjo,  Bandjarnegara-Wono- 
Soho, Pemalang-Randudongkal, 
Tawangmarigu - Solo dan di dae- 
rah Purwokerto, 

Selandjutnja untuk Keperluan 
Pengairan Desa dalam kwartaal 
III tahun ini disediakan soko- 
ngan : sebesar Rp. 2:2 djuta jg 
pembagiannja dilakukan menu- 

rut-kepentingan dan kebutuhan 
daerah masing2, demikian isi 
intervieuw singkat “antara sdr. 
Ahdulwasid  Notojoewono 'ang- 

gauta DPD Propinsi Djawa 
Tengah - dgn wartawan kita 
waktu berada di Mn hehe 

      
: h 
t 

MALAM PEMUDA 
MUHAMMADIJAH 

“Pada hari malam Minggu tg. 
6:7-9-1952, “bertempat dikam- 
pung Pande€an Kotagede, oleh 
Perwakilan P.B, Muhammadijah 
Jogjakarta telah dilangsungkan 
pertemuan Malam Pemuda, jang 

dihadliri oleh segenap pengurus 
seluruh, Daerah Jogjakarta. 

Oleh sekretaris djenderal PE 
Muhammadijah Madjlis Hizbul- 
Wathon sdr. Zudjron Dahlan di- 
kemukakan tentang 'perkemba- 
ngan Pandu Hizbul-Wathon se- 
djak Muktamar hingga  seka- 
rang.. Oleh sdr. Moh. Mawardi 
dan Kjai H. Badawi selaku utu- 
san dari PB Muhammadijah di- 
bentangkan tentang tjara 1me- 
ngatasi kesulitan2 dan arti "Pe- 
muda Pandu Hizbul-Wathon se- 
bagai angkatan muda harapan 
Agama, Nusa dan Negara, 
Perlu diketahui, bahwa ma- 

lam Pemuda sematjam. itu akan 
diadakan tiap bulan sekali dan 
tempatnja berpindah-pindah. : 

Rp. 12.000,- SEWA 'TA- 
NAH TANAMAN 

TEBU 
| Berhubung “akan “dibukanja 
| kembali pabrik gula Gondang- 
Pa (pengusaha asing), 
| maka rakjat jang mempunjai 
| tanah jang akan disewa oleh pa- 
brik guna penanaman tebu, me- 

| ngusulkan kepada pabrik dapat 

  
| 
| 
t 
| 

| menjewakan sawahnja . kepada 
pabrik. setahunnja Rp: 12.000.-. 
Hal ini masih "dalam pertim- 
bangan pihak pabrik, dan ini 
banjak mendjadi penentuan si- 
kap, djadi tidaknja pabrik 'ter- 
sebut dibuka kembali. 

SOKONGAN JAJASAN 
PENDIRIAN 'R.S. 
“T:B.C. ANAK2 

Keadaan uang jl Rp. 173,10, 
Penerimaan sampai 

/ tg. 519 jl. sbb: 
SB. VI Pudjokusuman,, . 51,—. 

-S.R Putri Tn 
BEM BOTI " va Nan OA MEN s0 10.41. 
Djumlah Sa : 1 

tg. 5-9 » 264,81. 
  

& u 1 1. 

Tontonan - malam :ini: 
REX : ,Samson “and Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor Ma- 
ture, 

RAHAYU: Jufgle. 
Frank Buck. 

INDRA: King Solomon's Mi- 
nes”, Deborah Kerr, Stewart 
Gr anger, 

SOBOHARSONO: 
Her Own”, 
Ray Milland, 

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

Meniace”, 

LA Lite Of 
Lana Turner,     yapa waktu jang lalu, -- (Or). yan,
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Naa 
bebateknaa "onishing falat2 

pertanian oleh Pemerintah di- 
Lena mendapat bantuan mo- 

    

    njek sai E K2 menjempurnakan 
hasi?” Pn para ,,pande 
ibesi"-disekitar Madiun. Dengan 
'demi “dimaksudkan —untuk      
    

    
   
   

  

ng » memperbaiki hasil pe-   
1 gong an rakjat. 

-harinja sudah dapat | 
pai hasil-150 bidji pelba- 

1 ini telah “dilengkapi 
n 3 draai-bank, 4 polijst- 

machine, 1 las apparaat, 2 slijp- 
machine, 1 autogeen - lasappa- | 
“raat, 1 bengkel zaagmachine, | 

duco-apparaat. (dan 1 

  

Kosan “dari ara Re. 34. 
1000,- Sea Wp Sae 

“Gedung “serta alat2nja masih 
ssederhana sekali dan " 

ikan akan dapat membangun ge- 
idung sendiri jang . memenuhi! 
sjarat2 untuk tesuatn an 
Mn 

1 'buah- 

“fa 

Ia. Diah cireng besar, 

Hala Aa 
(jl telah dilakukan 

1 @usaliakan Oleh 
v Salikara 

“kertas 

n dipergunak: 
batas dan stiap hari- 

pat men an 10 riem. 

aa pama Pa atan be- (nja 
|sar kaum wanita. 

a pena modal per- 

upengger - 

    

ba. Naa gunan- | 
: 2 oobesar 1.500.000.—, 
er isudah diberikan 

, sudah Rp. 11100.000.-. 
ja “dikerdjakan de- 

-mntesin - mesin modern. 
| sebuah “blokzaag, se- 

4 buah 

'cirkel ketjil, 3 schaaf-machine, 
sebuah luitzaag, sebuah frais- 
yachine, dan sebuah De Wald 

  

Ka aa Anta" 'Hasil pekerdjaan: ka- 
4 ju2 papan/woton, . Sehari 4 M3. 

kaju reng sehari 500 m dan 
meubilair Menurut pesanan jang 
“datang. Tah 

'Tenaga2 jang bekerdja dewa-   
pertanian. Dalam per- 

Kontan belum sempurna. Sebaliknja pi- 
3 aa BIN sendiri harus tetap be- 

-baiki hasil? produksinja, 
   

sa ini ada 82 orang dan diren- 
| tjanakan akan tambah sampai 

— | djumlah 125 orang. 
. Kwalitit. dan pasar. ' 

|. Dengan adanja pembukaan 5 | 
buah paberik tsb., maka akan 

tertjatat dalam sedjarah pem- 

bangunan, bahwa BIN meme- 
Eang rol di Madiun. 

naga. Tinggal sekarang mem- 
(pertinggi kwalitit dan mengusa- 
'hakan pasarnja. Dalam hal ini 

    

| memang harus diak bahwa 
| sebenarnja BIN: saha keras 
Hn (mendapatkan alat2 dan 
barang2 keperluan Takjat, 

  

se- 
hingga kita tidak perlu selalu 
mendatangkan barang2 dari 
Juar ne j 
“Bangsa : Indonesia harus di-' 

bawa kearah menghargai buat- 
an bangsanja: sendiri, walaupun 

  

keras untuk . memper- 

se- 
. sedikit banjak dapat me- 
Pas luar Lu DAN
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   waktu perang, 

“Tak Papa : 
Precies: Ba 

burung gage 
: 5 f 

trerita: 
ng dam , 

shg & R3 aa 
am sadis pemain bi- 

kan soo 33 tr Mk etnja 
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@idjatanka terpenga- " 
ruh oleh perhitung gan sn 

mena oten. ea , 

Lg “aa ar Tah . 
- nja permainan jang s 
berachir “Disini me 

Na 

Na bahwa hal. 
Jang ea Sanga see 

Na “Dalam 

8
    

Pa 

canggepan” Anik tidak bei 
ku, karena permainan tja- 
ju memang PN 

4 termasuk politiek. 

« WIRANINGRAT, 

  

  

menggunggung, Jantan anus 'hrakan soal terpenting dari 

saran belandja. S 

      

   

     

  

    
     

    

   
      

   

      

   
    

        

       

: an 
bias 

  

  

4 : 
— tahun-ja.d. di Bangkok 
   

       

-nal director ini harus disjahkan 
Tn W.H.-O- excutief board pada. 

Ih. satu sidangnja jang akan 

  

Bana dua "kali setahun di 
“Geneva: 

: Djum' 'at pagi telah diadakan 
pula rapat? pertama dari sub. 
panitia rentjana jang membitja- | 

gang, 

  

, penindjauan dengan | 
dalam dari.program W.H. Aa 

dar anggaran belandja' “untuk 
Y a Tenggara dalam tahun '54. 

Semua itu merupakan suatu do- 
Tika jang banjaknja 150 ha- 

termasuk lebih dari 100 | 
halaman jang berisi angka? Tn 

  

  

    

ng “bagian - bag 
1 jang mengandjur- 

nda "titik berat darj 
ra ef ke obat. preventiet 

dan men jatakan bahwa Indone- 
2 jak tahun 1940 telah me- 

politik keseimbangan 

   

  

       

   

   

  

jang hatishati antara kedua tja- 
Pendidikan kesehatan 

dan Na itulah obat-obat 
jang paling mudjarab terhada 

  

“apathie”, kata delegasi Indone- 
sia. Diserukannja supaja diberi- 
kan “banjak fasiliteit untak 

1 at “perlengkapan dan 
“alat-alat xrentjana?2 kesehatan, 
terutama sekali rentjana? nasio- 

3 “nah jang sudah tersedia tenaga2- 
| nja, jang telah snap latihan 
penuh. 

Liatin sidang kemarin pagi 
djatanan Indonesia minta pen- 

ren- 
Isti- 

.O. Kane #ekurang 
a dipergunakan, menurut 

delegasi Indonesia dapat menim- 
ulkan kesan, bahwa sub staf 

  

    
   

    

mendjelas- 
hwa staf W.H.O. jang di- 

  

j kan, 

ejatur politiek sanggep- | “perbantukan kepada suatu rgn- 

ran. kesehatan dengan sendiri- 

     

    

Panja diharap supaja membantu 
n turut serta dengan aktif 

| fasa -djalan memberi tjontoh 
| demonstrasi? dari tehnik jg 

untuk Den MANA 
Lara kesehatan. “Ati,   

“sebesar TRp. A2 

ni ang sudah djelas diper- 
Ha ialah modal, alat2 dan te- 

luar negeri tidak pada tempat- 

| perobahan untuk lebih suka pa- 

  

'dalanf negeri adalah. 

Pangaa kita, 

/Reshutf "dalam 
ikakisel Dgn . 

Perdana Menteri Mesir 

Maher telah selesai mengada- 

  

nja sesudah terdjadi Pengen 

kekuasaan oleh djenderal 

jang lalu. 
Menurut pengumuman resmi 

lah sebagai berikut: menteri pe- 

-kerdjaan umum Kamal Nabih di 

-ganti oleh Mourad Fahmi, men- 

teri pertanian Abdul Aziz Ab- 

ly, menteri perhubungan jang 

tadinja belum adagsekarang di 

isi oleh Mohammad Mahmoud. 
Selaimnja itu diadakan 2 ke- 

menterian baru, jaitu kementeri 
an urusan pemerintahan kota- 

'Tarraf, dan kementerian pem- 
bangunan oleh Terahim Mas- 
our 

Perdana menteri Aly ' Maher 
| sendiri tetap memegang porte- | 
pel2 penting: luar negeri, dalam 
negeri, peperangan dan angkat- 

an laut. — Ant. Rtr. Afp. 

PESAWAT2 TAK 
DIKENAL 
Terbang diatas Farn- 

berough. 

Pembesar2 Inggeris hari 
Djum'at jang lalu berusaha 
mendapat keterangan mengenai 
pesawat2- "terbang, jang tak di- 

kenal, dan jang telah terbang 
diatas pameran pesawat ter- 

bang di Farnborough dimana te- 
lah dipertudjukan kepada umum   
.was jang disampaikan dengan. 

“Pari sidang 'konperensi WHO: 

  

.#Konperenst ka V WHO AsiaiTenggaro 
sdi Bangkok 

ONPERENSI wo. di Bandung telah menerima baik un- 
“Thailand 'antuks mengadakan sidang ke-enam pada | 

-dan pada tahun 1954 di New Delhi atas 
dangan India. Dengan suara bulat Dr. C: Mani diandjurkan 
angkat kembali sebagai regional director W.H.O, untuk Asia | 

: Tenggara, jang dulu telah diangkat atas 
ma: W.H.O. kedaerahan pada tahun 1948. 

- Pengangkatan seorang regio- 

Si- 

: Snyder mengakui, bahwa Ame- 

4 Bona Indonesia dengan 2 | 

beberapa pesawat terbang Ing- 

'geris, jang terbaru. 

Menara pengawas lapangan 
| terbang tersebut, berpendapat 
bahwa pesawat2 itu ialah dari 
type pesdwat 'djet pemburu Sa- 

bre A.S. Dikatakan bahwa pe- 
sawat2 tadi telah tak mendja-. 
wab permintaan menara penga- 

pertolongan radio, supaja mem- 
beri keterangan age 2 kebang 
ii sbaaa — Ant. 

o "potihie | 

Untik Simak orang tidak 4 
boleh membeli barang2, buatan | 

'nja, tapi berusaha mengadakan j 

| da buatan dan kwalitit barang? | 

. terletak | 
: | pada keuletan kaum" pengusaha 

Aly | 

kan ,,reshuffle” penting dalam | 

kabinet darurat jang dibentuk- | 

hammad Nadjib enam Minggu 

jang dikeluarkan di Kairo per-- 
.geseran' dalam kabinet Mesir ia- | 

'dullah diganti oleh Mirrit”Gha- | 

pradja diisi oleh Dr. Nuradin | 

|itu mau 

  
| 
| 

' 

andjuran Adang perta- 

  

POLITIK IMPORT AME- 
| RIKAs SALAH 

Menteri keuangan Amerika, 
| John Snyder, dalam perdebatan 
-tentang laporan Dana Keuang- 
an Internasional hari" Djum'at 
jl. mengandjurkan kepada para | 
'anggota dari dana itu supaja 
“menghapuskan pembatasan2 da 
|lam perdagangan internasional 
selekas mungkin. 

Dikatakan, bahwa pembatasn. 
| pembatasan sebagai bea tju- 
Kai mempersukar perdagangan. 

rika diwaktu jang lampau telah 
mendjalankan politik import jg 
salah dan berdjandji, bahwa A- 
TKA Serikat akan mengambil 

la tindakan jang dapat di- 
Dead ukan “untuk membebaskan 
:pasar Amerika dari pada pem- 
batasan?,.— Ant. . AFP, 

— PABRIK PENJARING 
| MINJAK RAKSASA 

| DI KENYA 

    

.internasio: al tidak" turut serta | 
engan Ski dalam rentjana itu. 

IS Regional director 

Kenya, jaitu daerah djadjahan 
.dan protektorat Inggeris “ di 
| Afrika Timur, akan memipunjai 
“paberik - penjaringan  minjak 
“raksasa jang akan merupakan 

”Keperluan bagi keamanan dan 
kesedjahteraan negara”. 

Paberik itu akan dibuat oleh 
| kongsi minjak Shell dengan ong 
kos 40 djuta pound didaerah jg 
luasnja 2200 .acre berhadapan. 
dgn pulau Mombasa. Ant. “Rtr. 

Se 1 
-AUSTRIA 

Keterangan Me Dermott. 
inii» bitjara kementerian 

luar negeri A. S., Michael Mc 
Dormott, hari Djum'at jl. me- 
ngatakan, bahwa besar kemung- 

| kinan A.S., Inggeris dan Peran: 
tjis akan segera mengemukakan 
kepada, pihak Sovjet suatu usul 
baru supaja diadakan lagi pe- 
rundingan? untuk mengadakan 

| perdjandjian Austria. 
Me Dormott tak membenarkan 

, maupun membantah berita? dari : 
London, jang mengatakan bah- 
wa, negara? Barat akan meminta 
kepada Sovjet Uni supaja me- 
njetudjui  diadakannja suatu 
konperensi para. wakil menteri 

  
Pusat. 
Gambar atas : - Penerimaan 
ga Pesat Gambar bawah : "j. 

| lam perajaan P.W.R. genap 6 

Jacob Malik : Malik : 

'at jl, utusan 
rika sedang sibuk membentuk 

Russia. 

Dikatakan, bahwa - politik 

agressi Amerika Serikat ini da- 

pat dibuktikan dengan usahanja 

membentuk Pakt Atlantik Uta- 

ra, persekutuan Anzus dan per- 

sekutuan sematjam “itu djuga 

di Timur Dekat jang kini belum 
berhasil. Djika mungkin, demi- 

ikian Malik, maka Washington 

“tidak-akan segan “pula menga- 

dakan persekutuan dengan se- 
tan sekalipun. Nama jang akan 
diberikan bagi persekutuan ser 

matjam itu, itu terserah kepa- 
da pentjinta2 blok militer Ame- 
rika. Jang sudah njata dalah, 
bahwa asal sadja sekutu baru 

smenggonggong”  de- 

ngan keras memudji-mudji in- 

Gahnja persekutuan itu, maka: 
Truman, Acheson dan Eisenho- 

wer tidak akan segan2 menga- 

dakan ikatan dengan setan se 

kalipun, demikian Malik. 
Kemudian ia mengemukakan, 

bahwa Eisenhower | mendirikan 
Tentera Eropa itu tidak untuk 

  

Partai Wanita seitakat jakin se jakin2-nja, 

“wanita kanja dapat ditjapai dengan 

"rah kemerdekaan 100 Yo, kata nj. 

sebagai persiapan untuk, mengadakan peperangan 

    

bahi wa “kebebasan 

8. Mangunsarkoro, ketua PWR 

tanda kenang2an. dari keluar- 
Samawi sedang membuka ma- 

tahun. PW.R, Satu -nja partai 

wanita di Indonesia. — (Gambar KAI 

 PEMIMPIN2 AMERIKA 
Sibuk persiapkan perang melawan Sovjet 

ALAM debat mengenai masalah penerimaan anggota? ba- 

ru PBB dalam sidang Dewan Keamanan pada hari Djum- 

Sovjet, Jacob Malik, menuduh pemimpin? Ame- 
diseluruh dunia 

dengan 
blok2 agressif 

  

Usul2 balasan Mos- 
sadeg 
Atas usul terachir 

Inggeris - Amerika. 
Kalangan jang mengetahui di 

London menjatakan bahwa per- 

dana menteri Iran, Dr. Moham- 
mad Mossadegh, akan memberi- 

kan djawaban resmi atas usul2 
terachir dari Inggeris dan Ame- 

rika Serikat setelah parlemen 
bersidang pada tanggal 10 Sep- 

tember jang akan datang. 
Menurut kalangan itu, Mos- 

sadegh akan menolak usul2 itu 
dengan mengadjukan 'usul2 ba- 

lasan. Usul2 balasan itu menu- 
rut keterangan? jang diperoleh 
“kalangan tersebut dari Teheran 
antara lain akan meliputi soal2 

jang berikut : 
1. Dimulainja kembali peng- 

susaha. industri minjak Iran tan- 

pa bantuan ahli2 tehnik Ing- 
peris::   mempertahankan Eropa melain- | 

kan untuk mempersiapkan agres ! 
si terhadap Sovjet Uni. 1 
Dalam pidatonja jang mema- 

kan waktu 45 menit itu Malik 
| mentjoba membela usulnja jang 

| telah ditolak hingga.2 kali, jai- 
tu jang menghendaki, supaja Si- 
dang Umum PBB menerima ke- | 
anggotaan 5 negara blok-Sovjet 

sebagai imbangan bagi peneri- 
| maan keanggotaan 9'negara jg | 
Cisokong oleh negara? Barat. 

Barat menolak usul Sov jet 

dengan alasan, bahwa anggota2 

baru.itu harus diterima setjara 

it 

perseorangan “dan. tidak setja- 
ra enbloc. — Ant. UP.” 

' DJAWABAN PERAN:- 
TJIS KPD SULTAN 

MAROKKO | 
Pemerintah Perantjis didalam 

waktu jang singkat lagi akan 
mendjawab memorandum Sul- . 

tan Marokko jang disampaikan 
baru2 ini. 
Dikabarkan selandjutnja bah- 

wa djawaban Perantjis kini te- 
lah disusun dan akan disampai- 
kan kepada Sultan Marokko 
oleh djendera| Giuillaume,. resi- 
den djenderal Perantjis untuk 
daerah proktextorat tersebut. — 
PA ARP 

...DJENDR. YAN 

. Nan besar2an. 

Tetapi da menjatakan keper- 
tjajaannja bahwa pasukan2 PB 

B akan dapat ,,menahan tiap pe- 

-njerbuan dari. pihak miisuh ba- 
gaimanapun kuatnja, dan djika 
perlu dapat memenangkan pe- 
rang dimedan pertempuran”. 

Dengan djalan apapun - djuga 
pasukan2 PBB siap untuk 'ber- 
tempur apabila perlu, demikian 

| Van Fleet menambahkannja. 
Djenderal | Van Fleet jang 

memberi keterangan itu dalam 
konperensi pers selandjutnja 
menjatakan, bahwa serangan 
udara besar2an jang baru2 ini 
dilakukan oleh pesawat2 PBB 
di Korea Utara tidak akan     “luar negerj. 1 London, Ant-Rtr. mempunjai akibat jang menen- 

, lebih 1 diuta”tanitara Utara tiap waktu 

dapat lakukan serangan besar2an 
»Tekanan'" dari udara sadja tak dapat “kalahkan Utara 

2. Persetudjuan antara Ing- 
gris dan Iran untuk menetap- 

ikan djumlah pengganti kerugi- 
jan jang harus dibajarkan kepa- 
da ATLO.C., sebelum soal ter- 
sebut diadjukan kepada Mahka- 
kanal Internasional di Den Haag: 

3. Minta pendjelasan tentang 
| tawaran pihak Ing. gris dan Ame 
| aka jang bertalian dengan soal 
| pendjualan minjak Iran dengan 
(ketentuan, bahwa tawaran itu 
| harus mengandung ketetapan, 
(bahwa pasar - pendjualan tidak 
akan dimonopoli oleh A.LO.C. 
— “Ant. - Afp. 

LEBIH 100 KAPAL PE- 
'RANG NATO AKAN 

| ADAKAN. MANUVRE 
(- 

- Lebih dari 100 buah kapal pe- 
rang dari 8 negara anggota Or- 
:ganisasi Perdjandjian Atlantik 
Utara (NATO) akan mengam- 
bil bagian dalam Jatihan2 ang- 
katan laut jange akan dimulai 
“minggu ini, demikian diumum- 
kan dengan resmj di Den Haag. 

'Manuvre2 angkatan laut 
NATO itu jang akan dipimpin 
Oleh laksamana Sir Patrick 
Brind, panglima angkatan la- 
ut NATO di Eropa Utara, akan 
dilakukan dalam “ker dja-sama 
dengan latihan2 didaerah dan 
udara. — Ant. - Rtr. 

Lena aaRna 

  

(ID anGuLimA TENTARA KE-8. Ojendgral James Van Hleet 
pada hari Djum'at jl. menja 

Utara telah memperkaat pasukangnja di Korea hingga mele- 
bihi 1 djuta orang dan tiap waktu dapat melakukan 

“bahwa. RRT dan Korea 

oftensif 

tukan untuk kemenangan  pi- 
hak PBB. Dikatakannja, bahwa 
tekanan dari udara sadja menu- 

rut pendapatnja tidak dapat 
mengalahkan pihak Utara. 

8 Kerugian pihak Utara. 

Menurut taksiran  djenderal 
Van Fleet dalam waktu tiga bu- 
lan jang baru lalu sadja pasu- 

kan2 Utara. telah menderita. Ke- 

rigian 15.033 orang tewas, 14. 
382 luka2 dan 288 jang ditawan 
oleh pihak PBB. 

Dikatakannja, bahwa sekali-   "pemiboman2 jang dahsjat oleh 

|angkatan udara PBB, 

| belum mulai 

perdjuangan politik kea- . 

  

pun pasukan2 Utara mengalami 

namun 

Si GASEY TENTANG 
DEWAN ANZUS : 

Menteri LN Australia Richard 
Casey baru2 “ini: menjatakan, 
bahwa Dewan 'ANZUS jang te- 
lah dibentuk oleh Australia, 
New Zealand dan Amerika Se- 
rikat adalah "sama sekali sela- 
ras. dengan arti "penting Asia 

dan perlunja untuk dengan se- 
» gala usaha jang mungkin me- 
njelamatkan 'benue  'itu dari 

| agresi Komunis”. 
Casey memberi keterangan 

itu dalam Jlaporannja kepada 
| parlemen Australia mengenai si 
| dang pertama dari Dewan AN- 
| ZUS jang pada bulan Agustus 

jl. diadakan di Honoluiu. 
Mengenai hubungan ' dewan 

tersebut dengan negara2 dan. 
organisasi2 lainnja Casey me- 
ngatakan, bahwa "dalam ting- 
kat permulaan berdirinja de- 
wan itu, jang alat2-nja bahkan 

bekerdja, adalah 
-prematuur untuk mentjoba me- 
ngalakan “hubungan2 jang for- 

nisasi2 lainnja”. ' Ditegaskan- 
nja, bahwa Amerika Serikat, 
New Zealand dan Australia bu- 
kannja hendak mengambil sen- 
diri tanggung-djawab penjele- 
saian masalah2 didaerah Pasi- 
fik. Tanggung-djawab ini hanja 
dapat diserahkan kepada suatu 
organisasi jang mempunjai da- 
sar lebih luas, jaitu jang hanja 
dapat “didirikan setingkat "demi 
setingkat. “Demikian Rehard 
Casey. — Ant. - Rtr. , 
  

  

  

TEc ESAN ROKOK 
BERHARGA ? 

Beberapa hari ini, terutama 
dalam kota Jogja banjak orang 

mentjari tegesan rokok, jg ma 
na mereka itu banjak terdiri 
dari orang2 bambungan. (pe- 
ngemis). Menurut keterangan 
mereka, tembakauftjengkeh dari 

tegesan rokok tersebut bila su- 
dah terkumpul banjak. akan. di- 
djual, Kemana mereka akan 

mendjual belum. dapat 'kita ke- 
tahui. 
Berhubung dengan sangat na- 

iknja harga  tiengkeh dewasa 

ini, maka kabarnja ada pabrik 
jang menerima (membeli) tem- 

bakau tjiengkeh tersebut. 
Bila keadaan ini memang ter- 

njata betul2, apakah kiranja 

hal ini tidak mengganggu ke: 
'sehatan kita? Sebab sudah te- 
rang, tegesan2 rokok itu banjak | 
jang mengandung bibit penjakit, 
lebih2 bila terdapat -penjakit jg 
memular!! 5 

Untuk mendjaga “kesehatan 

dan. untuk mentjegah menmular- 
nja penjakit dari seseorang ke- 
lain orang, maka hendaknja j9 
berwadjib bertindak seperlunja. 

Sekian. 
Abdulmanan Jogja. 

naik 
Malakka dan 

lah sedikit lebih rendah dari 

bih besar, Nigeria, “Thai dan 

Selama tengah - tahun.perta- | 

ma 1952 produksi Indonesia 15. 

891 ton, 
30.986 ton. 

Produksi Malakka tengah - 

“th. pertama 1952 ada 28.000 ton, 

Thai tengah . tahun pertama 

1952 
1951 ada 9.502 ton. Produksi ti- 
mah dunia selama tengah-tahun 
pertama ini lebih rendah dari 

niveau-tahunan karena kurang- 
nja aktiviteit di USA dan Ma- 
lakka. , 

Produksi timmetaal. 

Produksi tinmetaal USA te- 
ngah-th pertama 1952 ada 9.002 

es ton, selama th 1951 ada 30.921 

ton, Malakka masing2 30.163 
dan 65.914 ton. Inggeris dan 
Nederland niveau - produksinja 

lebih tinggi dari pada niveau 
1951. 

Nederland tengah - tahun per- 

tama 1952 ada 13.132 ton, dan   
| selama th. 1951 ada 20.977 ton. 

  

taksiran2 resmi baru2 inifme- 
nundjukkan bahwa pihak Utara 

telah sedikit menambah kekuat- 

an pasukan2nja hingga berdjum 

lah lebih dari 1 djuta orang. 

Menurut Van Fleet pihak Uta- 

ra akan membutuhkan waktu 

sedikit2nja 2 minggu untuk me- 

musatkan  pasukan2nja 

suatu seranagn besarZan. Dika 

takannja, bahwa tjuatja di Ko- 
rea sekarang adalah baik un- 

tuk melakukan gerakan penjer- 

buan, tetapi pihak Utara ha- 

rus mengetahui bahwa tiap pe- 
njerbuan besar2an oleh mereka 

akan merupakan suatu bentjana 

lagi, karena Utara tidak sadja 

akan kehilangan - pasukan?-nja 

dimedan pertempuran tetapi dju- 

ga pengiriman bantuan2nja dari 

garis belakang”. Demikian djen- 
deral. Van Fleet Ant, TP, 

kh Atp. 
  

mil dengan negara2 atau orga- | 

dan selama tahun 1951 | 

selama th 1951 ada 57.167 ton. | 

ada 4.381 ton, selama th. | 

.guna ' 

ULAIMAN, 

ra, 

karang sebaliknja, 1 .: 7. 

Dari kaum buruhnja ribuan 
jang oleh karenanja kehilangan 
mata-pentjaharian. Kesukaran 
jang terutama jalah kurangnja 
tjengkeh dan tingginja harga. 
Hampir seluruh hasil produksi 
tjengkeh Zansibar dan Mada- 
gaskar sesungguhnja dipakai 

, @leh Indonesia, dalam pada itu 
' jang merupakan kegandjilan 
ialah, bahwa sebagian besar'da- 
rj tjengkeh itu tidak langsung 
di-import sendiri oleh Indonesia, 
tetapi via pedagang2 di Singapu- 

ra dan India, Musim 
tjengkeh jang lalu (September 
— Djanuari) “produksinja me- 

rosot karena .adanja - penjakit 
tanaman tjengkeh, jang “disam- 
ping berbagai  matjam manipu- 

lasi dagang, menaikkan harga 
diwaktu jang “achir2 ini. 'Bah- 
wa perusahaan rokok kretek ini 
djuga -penting bagi pemerin- 
tah, 'ditundjukkan besarnja tju- 

'kai dalam “tahun 1951, jaitu 
| Rp:150.000.000. 

Pemakai tjengkeh : ter- 
besar. 

Penghisap rokok kretek bu- 
kan sadja Djawa Tengah dan 
Timur, tetapi kini seluruh Dja- 
wa. dan banjak daerah diluar 
Djawa. Import tjengkeh karena. 

itu senantiasa meningkat tiap 
tahunnja, “jaitu dari 5.416 ton 

ditahun 1936 mendjadi 7:060 
ton ditahun 1940: darj 7.728 ton 

  
ditahun :1949 mendjadi 14.353 

' ton ditahun 1951. F 
1 -Produksi Zansibar - normal 
adalah Lk. 9.000- ton tiap mu- 
sim, Madagaskar 2.000 ton, te- 
tapi dalam musim “jang lalu 
(September — Djanuari) ma- 
Sing2 merosot mendjadi 5.000 
dan 1.400 ton, karena adanja pe- 
njakit tanaman. 
Pemakaian Indonesia lebih 

kurang 10.000 ton tiap tahun, 
djadi Lk. 9056 
mal tjengkeh Zansibar dan Ma- | 
dagaskar. 
nja Lk. 1096 jang langsung di- 

| import dari kedua daerah itu, 
| 707 dari Singapura dan sisanja 
darj India jang merupakan pa- 
sar tjengkeh Zansibar dan Ma- 
dagaskar. Sebagai-pernah -di- 
kabarkan, tjengkeh “Indonesia 
sendiri kurang baik mutunja ha. 
gi rokok kretek, dan kurang di- 
sukai. “Apakah akan berhasil 
usaha Ba djenis tjeng. 

  
Produksi timah Indonesia 

sedikit 
Thai merosot 

RODUKSI, timah dunia, menurut bulletin statistik Interna- 

sional “Tin Study Group, tengah “tahun pertama 1952 ada- 

masa'itu tahun 1931, jang Ke- 

tika itu sebesar 165.590 ton. Produksi Indonesia dan Cengo Ie- 

Majakka kurang. 

| Angka2 itu buat Inggeris ialah 
masing2 14.492 dan 217.650 ton. 

Produksi dunia “tengah - ta- 

'hun pertama 1952 belum -da- 

Lpat ditetapkan, karena. angka2 

Djuni belum diterima. 
| Produksi Djuni dan 

| Djuli. 
Produksi timah. bulan Djuni 

Indonesia 2. 964 ton, 

ngo Belgia 1.311 ton. Produksi 
Bolivia belum «diketahui. 

Produksi Indonesia dalam bu- 
lan Djuli 3.394 ton, jaitu niveau 

tertinggi sedjak achir perang 

dunia. jang lalu. Thai 764 dan 
Congo 1.134 ton. 

Produksi - dunia  tinmetaal 
dalam bulan. Djuni 12.000 ton, 
Mei 13.500 ton. Kemerosotan ini 
adalah disebabkan oleh  pemo- 
g0kan2 di. paberik2 pengotjoran 

sekali tidak menghasilkan tin- 
metaal. 

(. Produksi Malakka dan Ingge- 
bra dalam bulan Djuni adalah 

din 2.664 ton, masing2 4.684 
dan. menurut perkiraan Neder- | 
land 2.350 ton... Ant. 

MARKAS BESAR PAR- 
TAI KOMUNIS IN- 

DIA PINDAH 
Partai “Komunis India telah 

mengambil putusan untuk ' me- 
mindahkan markas besarnja | 
dari Madras ke New Delhi, de- | 
mikian diberitakan di New Delhi 
Oleh kalangan jang lajak  di- 
pertjaja pada hari Djum'at jl. 

Ini adalah pemindahan jang 
kedua kali. Jang pertama ter- 
djadi pada tanggal 15 Mei jang 
lalu, markas besar tadi dipin- 
dahkan dari Bombay ke Ma- 

caras, — Ant. - UP, 

DJENDERAL IBANEZ 
PRESIDEN BARU 

CHILI? 
Pemilihan2 presiden di. Chili 

telah berlangsung sangat te- 
nang, demikian dikabarkan di 
Santiago hari Djun'at jl. 

Walaupun -hasil2 selengkap- 
nja pada Waktu ini belum. dike- 
tahui, namun sudah dapat di- 
pastikan 'bahwa  djenderal Car- 
los Ibanez del Campo akan ter- 
pilih sebagai presiden. haru 

Ant, . AKP,   

panen" 

dari-produksi nor | 

Malakka j 
4.678 ton, Thai 770 ton dan Co- | 2 : 

gu tanggal 6-9-'52, di lapang- 

timah di Texas City, sehingga | 
dalam bulan Djuni USA sama | 

pemimpin umum Kantor 
'Tjengkeh Indonesia (PPTI) menerangkan kepada ,,Anta- 
bahwa sebelum perang dunia ke-2 

haan rokok kretek asing dan Indonesia ada 5 : 
“Kini ada Lk, 100 pabrik rokok kre- 

tek besar dan 2000 ketjil, tetapi "kalau “dalam bulan Djul jang 
sudah -hanja Lk. 40”, jang bekerdja' karena "berbagai kesulit- 
an, kini jang buka “merosot -lagi tinggal hanja 256. . 

  
F 

Dari djumlah itu ha- | 
! 

| 
, 
| 
| 

NA On Na an Na PU 
PAUS 

    

$ — - ta Bu 

Meningkatnja harga tjengkeh 
Karena makin banjak orang Indonesia 

| senang isap rokok kretek ? 

Pusat Pembelian 

perbandingan perusa- 
1, tetapi se- 

keh disini, belum diketahui, 

Tjengkeh untuk  Se- 

marang dan Surabaja. 

Sulaiman terangkan, dalam 
pertengahan Bulan ini akan ti- 
ba di Semarang dan Surabaja 
tjengkeh Zansibar jang dibeli di 
Singapura sebanjak 300 ton, jg 

akan “dibagi2-kan pada psrusa- 
haan2 rokok kretek dengan 
harga Rp.4.212 per kwintal. Dju 
ga tjengkeh jang dibeslag seba- 
njak 110 ton beberapa waktu jg 
lalu (karena ditimbun), akan di. 
djual kepada perusahaan2 itu 
dengan harga Rp.3.000 . per 
kwintal. Dengan demikian di- 
harapkan, kapasitet produksi 
dalam bulan yana ini akan 
naik. 

Sebagai gambaran bagaimana 
meningkatnja harga tjengkeh 
dikemukakannja sbb.: ditahun 
1950 baru Rp.800,— per kwintal, 

dan dalam bulan Djuli 1952 
sampai Rp.5.000, dan bulan A- 
gustus jl- R.5.500 per .kwintal. 
Dengan demikian maka diban- 
dingkan dengan harga tahun 
1950, harga 

7 kali lipat. 
Kini oleh PPTI diusahakan, 

supaja  pabrik2 rokok kretek 
memperbanjak pemakaian tem- 

bakau dan mengurangi tjeng- 
kehnja, supaja dapat mengura- 
ngi pemasukan tjengkeh sehing- 
ga mendjadi Lk. 5.000 ton tiap 
tahun. 

Usul menghapuskan da- 

ri free list. 

Yap Wie Thjing, dari Kantor 
Pusat Pembelian Tjengkeh Inr- 
donesia, dalam pada itu menja- 
takan, bahwa karena tjengkeh 
termasuk barang "free list”, pe- 
dagang2 masih mendapat kesem 
patan untuk menggojangkan 
harga. ' 

Dikatakan, bahwa selain 
tjengkeh barang "free list”, ga- 
galnja panen tjengkeh menje- 

| babkan barang ini mendjadi re- 
butan, maka harga tjengkeh 

"naik, Atas' produsen? kretek ti- 
|dak ada kontrole dan pemakai 
tjengkehpun sesuka2-nja, kare- 
na.ini djuga harga mendjadi 
tambah naik. 

Dengan begitu, maka menu- 
(rut pendapat Yap Wie Thjing, 

pemakaian USA bulan Mei dan | 

  
"put dari kekalahan (3 

  

baiklah pemerintah menghapus- 
kan tjengkeh ini dari daftar 
barang "free list, 
awasi oleh pemerintah. Kini 
Pusat Pembelian tjengkeh su- 
dah mulaj mendjalankan penga- 
wasan ini, tetapi masih banjak 
sekali mendapat rintangan. 

Oleh Kantor Pusat Pembelian 
Tjengkeh Indonesia (PPTI) di- 
andjurkan kepada seluruh pe- 

rusahaan2 rokok. kretek untuk 
memakai sedikit tjengkeh dan 
supaja djangan beli tjengkeh 
dengan harga lebih tinggi dari 
harga jang telah ditetapkan 
oleh PPTI. Andjuran ini #dalah 
untuk kebaikan perusahaan2 
tjengkeh sendiri, mengingat pa- 

nen jang akan datang mungkin 
gagal, — Ant. 
AP LET AN NN ae EA bak 

Tn 

P.'B. (ADJISAKA" 
DISULINGKAN 

Pada hari Saptu malam Ming- 

   
an P.B. Gapura Gandekan Lor 
Jogja telah dilangsungkan per- 

tandingan bulu tangkis, antara 

“P,B. Gapura dengan P.B. Adji- 

saka dari Tegairedjo. Pertan- 
dingan berdjalan ' sangat seru. 

Achirnja 9-0 untuk kemenang- 
an fihak tuan rumah. 

INDONESIA MUDA — 
BOND T.T. Il, 

Walaupun pendjaga gawang 
Smith dan pemain2 ' belakang 
dari kesebelasan Indonesia Mu- 
dan Bandung “diperkuat, dja- 
tuh “bangun untuk  memper- 

tahankan namanja, namun da- 
lam pertandingan kemarin sore 
tatkala berhadapan ' dengan 

“Bond Tentera ' & Torritorium I 
Sumatera Utara, kesebelasan 
dari Djawa Barat itu tidak lu- 

1 un- 
tuk kemenangan tuan rumah). 
Dengan begitu, kes. Indonesia 
Muda selama tiga kali bertan- 

“ding di Medan telah mempero- 
leh kemenangan satu'kali, teta- 

pi telah menderita kekalahan 
dua kali, — Ant, 

ORION PUKUL' PPSM 
DENGAN 1 — 0 

Pertandingan distrik PSSI jg 
sedianja diadakan -di Magelang 
tg. 5-—7 bulan ini, berhubung 
dengan sesuatu hal, terpaksa di 
undur, Sebagai gantinja “maka 

pada hari2 tersebut diadakan 
pertandingan antara “Orion Jo- 
gia, Union Semarang dan PPSM 

| Magelang, Pada hari pertama 
telah bertadapan Orion dengan 
PPSM jang berfesudahan 1 — 0 
untuk. Orion. Ba 

Hari ini madju kedepan PPSM 
melawan Union dan besok Orion 
melawan Union. 

Sementara. itu depat -dikabar- 
kan bahwa padg.nanti tg, 12 — 

  

14 Septem! 1 Magelang dju- 

ga akan adikan Pe ngan 
kltih2-tersah onta onajakan 

harj ulang tahunnja PMI (Kor) 

& 

sekarang adalah ' 

|ditahin 1951 mendjadj Rp.1.400 

8 
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| partai Schouten. 
Ldr, J. Zijlstra, 

-besar dalam ilmu 
rita ada Yi ije Tn 

S Gabung 
anjak berbeda (TA paham 
ng umum pada kalangan Ke- 
isten Protestan. Tetapi ini ti- 

- berarti, bahwa boleh diha- 
p rapkan IN 

zg djauh me- 

  

ihak USA 

jang mendjadi per-    

   

  

    

  

    

    

   
     

  

   

    

   

    

    

         

           

bekas direktur 
Pa 

P, Tembong.   n politik dan diploma- 
2 “bahwa deng 

   ter uar negeri Bel: 
id a akan lebih 

   

    

   

  

   

    

  

   

    

   

    

   

    

   

   

  

   
   

    
   

  

   

    

  

Kk peda ja 

Liwa pendirian mereka akan ber- 
ubah" “dalam beberapa NAN ig 
belakangan ini. 

"| — Pukul & siang hari 'Saptu jang | 

(dan Algera) : 

n |da lainnja, jang djalannja dibe- 
h2 | lakang militer itu, Ketubruk dju 

|ga oleh pick-up dan mendapat 
|luka2 agak berat pada kakinja.. 

kalangan “pertanian di 

ebih berori entasi. ke. 

'apakah funksinja nanti 

di Hindia 
jang 

is Manda Uni aan e- 

   

  

   
   
      

bukanlah pal Apa, ag AR 
— 1 

ka ia Na akan dalan 
Irian. Mara, PON 

  

“3 Talang pada itu san. Ho 
1 dalam kabinet ini Drees 

, Beel sang besar pengaruhnja, 

na sikap mereka 

gi orang. untuk menduga, bah- 

  

    

Melihat gelagatnja, dengan 
adanja perubahar dalam susun- 

an kabinet Belanda sekarang 
ini, tidak “besar harapan akan 

muaskan kedua pihak, — Ant. 

| HARI SENEN: ada lampiran |: 
  

  25 ! 'putera2 para "pembatya.     

  

pa 

: s OOYAKARTA 

| #GARA2" POTONG 
DJALAN 

lalu pick-up nomer H. 3621, 
.kepunjaan mabiele brigade Se- 
marang jang sedang dalam per- 
djalanan pulang dari Jogja te- 

"lah menubruk kereta api Ma- 
gelang - Jogya. , 

$ Ketjelakaan itu telah teraja- 
Gi, karena sopir pick-up tersebut : 
hendak menghindarkan ketjela- 
kaan: seorang militer jang naik 
sepeda berendeng dengan kereta 
api, sekunjung-kunjung memo- 
tong si jalan. Sopir pick-up seke- 
tika itu membalikkan stirnja 

nja Kana dengan ' akibat, 
pick-up-nja  manubruk kereta 

'api jan 
jang, seorang pengendara. sepe- 

| Sopir pick-up untung hanja 
Le enteng tangannja, karena 

katja jang. petjah. Radiator 
ringsek sama-sekali. 
ikaan ini terdjadi disebelah Se- 
#latan stasiun Tegalsari. 

“SEKOLAH PERTJOBA- 

kita | 

tertj 2 
seijapai nersesuaian Jang me | ltan Disag Tahun PSLI. ke 

40 di Gedung C.H.T.H, Serentak 

| dengan Tjabang2 

g sedang berdjalan. Sa- 

Saya Ea sesu- | 

pemilihan umun Nederland 67 hari" 

. sihan paham antara |: 

di sebab terpenting tidak le- | 

        

dan | 

a ini terhadap soal Indo- | 
.|nesia — Belanda. telah. tjukup 

| diketahui. Tidak ada alasan ba-.| 

rs 

1 - Mingg uan KAWANKU untuk an 
5 diundang djuga. partai2, orga- | 

-Ketjala- | 

djar2 

    

Udara 

i atu 

nbangkit . 

a gema Tapa YP Ka 

Muda sebagai 

  

    

  

   

     jalon Pandaya (Pan- 

tan. sederadjat 

nnja diatur sede- 

  
suasana keudaraan. 

TAP, 49 TAHUN 

ja. djam 19.30, Partai Sjari- 

taram akan mengadakan Peri- 

lainnja dise- 

luruh Indonesia jg djumlahnja 
tidak kurang dari 300 Tjabang. 
Selain anggauta2 sendiri akan 

ganisasi2, Djawatan2 dan Per- 

Ge jang dipand ang per- 

“RAMAH TAMAH GUB. 
SUDIRO DENGAN PE- 

. LADJAR2 SULAWESI 
Bertempat Giasrama Peladjar 

Sulawesi di Bintaran semalam 

telah diadakan pertemuan ra- 

mah. tamah - antara 
Sulawesi Sudiro, dengan 

Sulawesi di Jogjakartasy 

Gikundjungi oleh ik. 309 orang: 

putra dan putri. 3 

Kedatangannja chusus mg 

nindjau keadaan asrama2' peld 

djar Sulawesi dan -mengadaka 

pendjelasan2 tentang usaha 

'selandjutnja untuk mengat 

kesulitan2 mengenai penjeler g 

garaan asrama. 
Dalam pertemuan ramah 

mah itu didapat kesa 

suasana gembira, seb 2 

suatu pertemuan antara ,,Di 

pak" dengan ,,puter a2nja”, S8 

digembirakan pula dengan n 

njian2 jang diselenggarakan 

para peladjar. 5 

  

  
AN GADJAH MADA 

| DIRESMIKAN — : 
Malam Minggu jang lalu, ber- 

tempat di Sekolah Guru Puteri 
Jogjakarta telah diadakan pema- 
bukaan Sekolah Pertjobaan jang 
diselenggarakan oleh Fakultit 
Sastera, Pedagogiek & Filsafat 
Universitit Negeri Gadjah Ma- 
da, jang diterimakan dari Per- 
guruan Taman . Ksatrya kepa- 
da fakultit tersebut. 

Hadlir dalam pembukaan Se- 
kolah Pertjobaan tersebut, Pre- 

siden Universitit Negeri Gadjah 
Mada Prof. Dr. Sardjito, dosen? 
dari fakultit Sastera, Pedago- 
giek dan Filsafat, undangan? 
Gan lain-lainnja: 

Sebelum upatjara pembukaan 
sekolahan tersebut dimulai, ter- 
lebih dulu diadakan pameran 
dari murid2 perguruan Taman 
Ksatrya, diantaranja lukisan2 
jang dibikin oleh murid2nja pa- 

“da djaman Nenen jang: 
lalu, 

1500 Ha. TANAMAN 
TEMBAKAU DI 

“JOGJA 
Dari seorang . terkemuka di- 

Jogja, 
kita mendapat keterangan, bah- 4 

e- | wa di Jogja dalam tahun ini ter 
dapat tanaman tembakau dari 

rakjat sebanjak 1500 ha. Untuk 

keperluan ini, Djawatan 'Perta- 

nian di Jogja 'telah menjediakan 

kebutuhan rabuk  (mest) bagi 

kaum penanam dengan, peran- 
taraan kepanewon2, Karena 'ba- 

njaknja kebutuhan rabuk dari 
kaum penanam terkadang 'ba- 

injak dari mereka jang tidak 

kebagian rabuk dikepanewon2, 

sehingga tak sedikit jang datang 

watan Pertanian, - jang dalam 
halini djuga menjediakan per- 

: djualan rabuk. k 

NJAI H. “BINJAI 
ANN 

Pada hari malin Sabtu telah 
wafat Njai, H. Binjamin setelah 

. Han menderita sakit. ' Djena- 

jangan pada hari Sabtu tanggal 
6-9-1952. 

P Umum telah maktum, bahwa 

   

Fli-Kota Jogjakarta serta anggo- 
ta Parlemen dan ' “telah wafat 

. Da bulan Puasa dua tahun jl. 

ge an PARA umur 10 NN 

- Sesudah upatjara pembukaan, s 

Jalu diadakan -pertundjukan2, ! 

(ktarian, njanjian dan lain?-mja. 

membeli rabuk langsung ke Dja | 

zahnja dimakamkan di Lempu- 

H. Binjamin adalah Ketua Pm? 
juk Pimpinan GPII, wakil Wa- | 

. | Njai, H, Binjamin meninggalkan 
3 .orang putera dan puteri dan jg 

Me
in
 v

eja
e:-

 K
ati

e 
via

 t
u
b
i
n
g
 

| 
112.30” 
113.45 

17.00 
17.5 

Musik siang hari 

Dongenan pak Guru 
Krontjong sore oieh O.K. 

Satria 
Ruangan Penerangan 
Kotapradja Jogja 
Peladjaran njanji kanak? 
Dari dan untuk pemuda 
oleh SMA -A 

Serba-serbi kearah 
Seriosa 
Tindjauan Tanah Air dlm 

bhs Djawa : 
Ujun? Monosuko langsung 

dari Ngabean 
. SURAKARTA. 

Gelombang: 90 — 139 m. 
12.00 Klenengan dari Kraton 

Surakarta ska. 
Taman kanak-kanak 
Dunia olah raga 2 
Tentang seni kar awitan 
Rajuan petang 
Harum diwaktu malam. 

18.20 
18.30 
19.40 

20.30 
21.15 
21.30 

17.05 
18.00 
18.15 
20.30 
21:20 
  

  

Rahayu. 
MAIN DJAM: 5 7 & 9. 

JUNGLE 
- MENACE 

(serie 1). 

dengan: Frark BUCKI 

17 Th. « Teks INDONESIA. 
1 86-9 

    

    

    

   

   

    

   

  

Bagi film: 

— I“SAMSON and DELILAH" BM Disediakan HADIAH BERUPA UANG untuk sobekan kar-     
   

   udaraan. Dalam 3 

    
    

    

tadi sudah di- || 

      

      

  

& dapat diterima || 

rendah Pandu j: 
      

    

    

   

  

   

    

    

      

   

  

    
   

   

    

    

   

  

   

    
   

  

        

  

    
    
   
   

    

  

   

   

   
    

     

     
   

    
   
   
   

        

   

   

    

   

        

    

   

    

   

   

   
   

    

    
   
   

   
   

    

   

            

   
   

i 3 

Kun tamatan SMP. Sedang ! 

sehingga dapat 2 

Pada , tanggal 10 “September, « 

kat Islam Indonesia L, A. Ma- 1S 

   
   

   

  

    
    
   

      

          
    

  

   
   

   
   
    

  

   

     

Gubernur f4 
pelasglg 

SENIN 8 SEPTEMBER 1952. | 

Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. | 

Langgam dan krontjong | 1 2 

  

| Sobekan Kartjis Biskup Berharga. 
Masih ada kesempatan menjaksikan selama beberapa hari 

Apa guna semua klas, sedjak tgl. 27 AGUSTUS 1952 jaitu : 

Hadiah pertama Rp. 1000.—. 
& kedua » 500.—. 
3 ketiga AAN aa 

penghibur terbagi atas 10 hadiah A Rp 25 ee
Pp
 

Igaah akan diundi 10 (sepuluh) hari setelah Kena 

selesai. @ 
Hasil undian akan diumumkan dalam surat-surat kabar ' 
dan pada papan pengumuman REX. THEHATRE Jogjakarta. 
Pembukaan akan disaksikan oleh jang na dan para 
instansi jang Per Kemen BNN, 

         

     

   

    

   
      

  

| Simpanlah baik2 potongan atau sobekan. kartjis Iu! ! 

Jogjakarta, 8 Sept. 1952. 

REX THEATRE: 
Direksi, 

      
  

FILM RAKSASA 
Untuk 13 Tahun keatas. TNDRA 

Tiap PAGI dj. 10! SORE dj. 5.00: MALAM @j. 445 & 9.15 

. “KING SOLOMON'S MINES” 
PERHATIAN: 

Radja Sulaiman mengundang sdr.?2 ke , Hen untuk me- 
nebak kekajaannja berupa INTAN jang beraneka warna. 

' Waktu penebakan mulai hari SENEN TGL. 8 SEPT. 1952 
sampai SELESAI pertundjukan film »KING SOLOMON'S 
MINES”. 

. Hadiah-hadiahnja disediakann ja sebagai berikut : 
3 DJAM DINDING hadiah dari N. V. ,PERFEBI” 
BADMINTON SET 1 Toko ,,BLIMA".   YULPEN ,,PARKER” s Toko ,HOK SING” 
Satu stel Vulpen ,ANCHOR” ,, Toko ,PANTJASILA" 

BERLICHT $$ Firma ,HARAPAN”, 
(TIKAR , PERMADANI” 

| VULPEN ,,PILOT” 5 Toko ,,KIM SIN”, 
f — BONBONNIARE Toko ,PAMOR”, 

" ITO ba. V RIJK: AART kl, Ia satu bulan di Bioscoop ,,INDRA”. 

Toko , INDONESIA". 

S “Tjontoh dan tjara menebak batjalah dlm Bulliten-Istimewa 

“atau per slide pada tiap pertundjukan. 
Ai PARA RA AH BERAMAI MENEBAK KEKAJAAN TSB. 

Panitya 

    TEBAKAN KEKAJAAN RADJA SULAIMAN. 
  

  Sopan 

| Akan menikah adik kami: 

. DJUMAELAN SUMOPRAWIRO. 

SALAMI WIR JODIPURO- 

KEMUDIAN KAMI MOHON BERKAH PANGESTU KR- 
“PADA - SAUDARA-SAUDARA “DAN HANDAITAULAN. 

  

: Turut bergembira. 
Seluruh Keluarga 56 Ao S. HADISUMARSO. 
SDEWAKA - 89-9 
      

  mag : 2 » 

f Kepada Tuan? dan Njonja?, Saudara?, handai taulan, teman? 
Gan kenalan”, jang sama menaruh minat, baik lahir, maupun 
batin ataupun memberi pertclongan, pada waktu menderita 

sakif dan wafatnja ibukami: R, Nat. NOTOWIDJOJO 

djalan Munginsidi No. 978, Madiun, (wafat pada tgl. 30 
Agustus 1952), kami atas nama seluruh keluar ga, mengu- 
tjap diperbanjak terima kasih. 5 

Atas nama keluarga 

R. T. SOEKARDI NOTOWIDJOJO, dari Djakarta, 
459 - 1952. $8-9 

| | 
| 

| 
| 

| 
| | 
| 
i 

  

      
  

HARGA BARANG? NAIK? 

TEXTIEL “BIN“ tetap 

ANTI- MAHAL 
Kirimlah poswesel Rp. 183—-—, Saudara akan terima pe- 
rangko: 

o METER, KAIN IMITASI INDONESIA 
ke 6 METER KAIN PIJAMA TJORAK MODERN 

0 2 HELAI HANDOEK BULU / WAVEL 
@ 1 TAPLAK MEDJA TAMU 90 x 90cM. 

@ 1 TAPLAK MEDJA MAKAN 225 Xx 125cM, 
0 6 HELAI SERBET MAKAN 50 xXx 50 cM. 

Dari: 

“Badan Textiel Negara" 
KUDUS, TELPON 139. 

  Kesan 

DOKTER GIGI 

'R. SOEMARDI 
: Djl. Widoro 7: 

mulai SENEN tgl. 8-9-1952' 
- 'berpraktek lagi 

22-9 IK 

    
DATANG LAGI: 

:| Hulpmotor (mesin) untuk speda 

biasa merk ,,VICTORIA” compl. 
dengan alat?-nja. Harga tetap. 

: Toko IMEXI 
Tugu 29 Xx Telp. 600 Dk. & Jogja 

mina 

Tuan hendak membikin 
rumah? : 
Tambal sulam? Bu 
Membuat kamar?an d. Ll, 
dengan hemat? 1 

Usahakanlah bahan? kaju- 
nja di: Perusahaan kaju 

”"DWIKARTI” 
: Na Ku'on n- — Ta 

  

    
  

bagai PN Merapi   ena “PENGUMUMAN BERSAMA. 
| Berhubung dengan keadaan, Tania toko saja, di. di, Malioboro BT,» 

| dengan nama Toko N 
. mulai t SEPTEMBER 1952 diganti mendjadi 

' “Toko PADI MAS 
dan diyiruik 'bersama dengan kuasa dari N.V. PADI 

M, Soehardjito, bersama R.A. Soevemno dan saja, Seni 

sa aa - 5 

| Jogjakarta, 1 September 1952. 

“R, ROESLANI 
Malioboro 57.   

| KAMI LEVER DARI PERSEDIAAN 
ALMARI2-BESI meri MARTEN" 
ALMARP - BESI masuk daftar B.- 

Maka itu belilah SEKARANG ! 

ALAT2 PEMADAM-KEBAKARAN 
pakai busa (schuim), isi 9 liter. 

MESIN2- BOOR- HALUS SILINDER 
Merk ,,TFHOMSON"”. 

JAVASTAAL - STOKVIS N. V. 
Kebonlaut 28, Semarang, 

Bagian Haa Tilp. 2 219 

1 ui 

“.16-9   
  

Pp. E PELAJARAN NASIONAL INDONESIA 
(PELNI) | 

Kapal "BOROBUDUR" 
SEMARANG: Tiba tgl. 10/9-1952. 

(bongkar muatan dari Singapore) 

Berangkat: tel. 10/9- -1952" ke SINGAPORE. 

Kapal "KALIMANTAN” 
SEMARANG: Tiba tgl. 26/9-1952 dari Tg. - Priok 

BELAWAN DELI. 
: Tiba tgl. 27/9-1952 
Berangkat tgl. 27/9-1952 ke SINGAPORE: ca 
BELAWAN DELI. 

Menerima Muatan dan penumpang 
TANGGAL? PEMBERANGKATAN DAPAT DIROBAH. 

| Keterangan? pada Agen: 

Perusahaan "PI S OK” 
SEMARANG: Purwodinatan Utara HI No. 4 — Tip. 372. 

JOGJAKARTA: Gondolaju No. 4 Tilp. 166, 

TEGAL       mama 

Berangkat tgl. 26/9-1952 ke SINGAPORE — 

  
|       

' # Milik Bagian Kendaraan bermotor, 

      

TURUT BERDUKA TJITA 
Atas meninggalnja Direktur dari N. V, Apotheek ,,MA- 
LIOBORO" dan N- V, Perusahaan. Batik ,,REDJO": 

Tn. KOO KIEM TIE 
M (pada tgl. 4 September 1952 

kami segenap pegawai tersebut diatas turut ber duka tjita 

dan tak Jupa atas djasa?nja memimpin dan membimbing 

kami semuanja. Jang berduka tjita: 

: Seluruh pegawai 
N, V. Apotheek ,,MALIOBORO”. 

80-9 N.V, Perusahaan Batik ,,REDJO”. 
is Mie Nan ana 

  

BERDUKA TJITA. 
Memberitahukan dengan hormat kepada para famili dan 
handai-taulan, bahwa telah meninggal dunia dengan ten- 
teram suami kami jang tertjinta: 

Tn, KOO KIEM“TIE 
pada tel. 4 Sept. 1952 di R.S. Panti Rapih Ag | 

Adapun, djenazah akan dimakamkan di SEMARANG pada | 
hari SELASA tgl. 9 SEPT, 1952, berangkat dari Djalan | 

Jang berduka tjita ' 

Nj. KOO KIEM TIK. 
  

UNDIAN UANG | 
SEBESAR Rp. 2.000.000.— 

terbagi atas 200.000 surat undian 2 Rp. 10.— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 210.000 dan selembar surat undian 
terbagi lagi atas sarat? undian seperempat A Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

"DANA BANTUAN” DI DJAKARTA 

  

  

Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000.— jaitu: 

1 hadiah dari Rp. 125.000.— LA 125.000.— | 
Pena 1 AL OOLNOD: 100.000.-— 

) 4 23 1. 3 25.000. ,, 100.000.— 

! 219 3 3: 710.000-— 90.000.— 
| Aga F 5000 95.000.— 
| 65 xi & L00-— 65.000.— 
! 300 HOO.— iya 150.000.— 

1100 275.000.—- 250.— 

| Djumlah 1500 Naat Rp. 1.000.000.— 
  

surat? undian dapat diperoleh: 

1. pada kas? dan bank? jang 

bajaran. contant dengan uang jang sah: 
ESCOMPTOBANK N.V,, Djakar ta, Nusantara 25 (di 
Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma- 
kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 

Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 

tianak. 2 : 

2. Setjara,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan 
pengiriman poswesel kepada Escomptobank N. V. 'Dja- 

karta, (Posttr ommel 58), Bandung, Makassar, Medan, 

Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, 
Sibolga, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap? satu surat-undjan penuh atau bahagian dari 

satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea - 
administrasi dan pengiriman. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim 
sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikut- 
nja, tetapi demikian ini dilakukan menur ut “pertimbangan 

Escomptobank N. V. | 

| PENARIKAN di DJAKARTA PADA 30 dan 81 OKT, 1952 
| dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, “ketju- ' 

| 
| 

tersebut dibawah ini, Per 

ali djika tanggal ini 'dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djikalau surat? undian tidak terdjual habis, maka hadiah? 
akan. dikurangkan menurut perimbangan. 

MULAI PENDJUALAN PADA 1 OKTOBER 1952.         
  

  

UTUSAN (GEDELEGEERDE) 
PEMULIHAN HAK MILIK KENDARAAN 

BERMOTOR. 
—000— 

Pengumuman. 
1. Pemegang” kendaraan bermotor dengan daftar 

huruf AB. (ketjuali kendaraan bermotor asal da- 
pat dari Prioriteit dan Inducemen dengan surat? 
boa 
diharuskan mendaftar kembali (Reneninal 
pada tanggal 12 s/d 16 SEPTEMBER 1952 mu- 
lai djam 8 pagi dengan membawa kendaraannja 
dan surat-surat hak miliknja. 

2. SURAT? HAK MILIK (Erk. v. Eigendom) lama 
(tua) sedari tanggal 17 September 1952 tidak 
berlaku lagi. 

3, Maka diminta semua pemegang” kendaraan ber- 
motor tersebut untuk mendapat pendjelasan lebih 
landjut diharap datang di Kantor Kepolisian “ 
Daerah Istimewa Bag. Lalu- Lintas Jogjakarta | 
sebelum tanggal jang telah ditentukan. 

Utusan (Gedelegeerde) Pemulihan hak 

83-39 Mr. W. VENLET,. 
na RE   
  

    

  

DIDJUAL SEGERA! BUTUH UANG! 
1 GESTETNER Mod. 60, Duplicator complit alat? baru, 

1 ROYAL Mod. KMM, Wg. pandjang 18 inc, Spesial tik- 
stencil. 

Il SUNDSTRAND 8 Cap. Af./Cr. 
k standar. 

Peminat beli langsung di Tugu Kulon 73, 

compl. dengan hand./elec. 

Jogjakarta, 
  

  

  

nKAWANKU" 
' »KAWANKU” adalah nama madjallah chusus | 

untuk anak2, murid2 sekolah Rakjat, maupun 5 

sekolah Menengah. 

Anak-anak sangat membutuhkan batjaan. jang 
£ sehat dan bermanfaat isinja untuk menambah 

pengetahuan, pula untuk menambah kegembi- 
raan membatja. 

Isi madjallah ,,KAWANKU”: banjak pengeta- 
huan umum jg sangat dibutuhkan oleh anak2. 
Redaksi madjallah ,KAWANKU” : dipimpin: 
oleh guru? jang berpengalaman mengenai pen- 
didikan dan ilmu djiwa anak-anak. 

Terbit tiap hari Senen. G 

Harga langganan Rp.3,- sekwartai (tiga gn 

' Diterbitkan oleh: 1 

MN. V. B. P. ,,Kedaulatan Rakjat" 
Tugu 42, Tip. 900, 901 

——a, JOGJAKARTA —— 

Bayi para langganan harian $ "4 
SsKEDAULATAN RAKJAT” 

»KAWANKU” diberikan 
| dengan pertjunva. j 

HAMRONkihsa maneg panas Laman aa MmNamanNs la PAKAR al 3 1 

RAKJAT” 1031 / UIJA 1102, Typ ,KEDAULATAN 

  
$ 

Sundoro 16 KORAN ta, DJAM 8.00 PAGI. pa 
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