
   

  

   

   
    

   
      

      

   

          

  

   

  

     
lan 

. masing2 ketua Pengadi- 
an Tinggi Djakarta, Surabaja 

. dan Makassar, Kabarnja menge-" 
| naj 

lukan seorang angganta lagi Hn engab Agung. Untu! 

  

TN 

    

  

   
   

    

  

   
   

  

   

     

  

Denga 3 

saimana   
  

  

    

li Irak. $ 
pula. pendapat Mr. Djo- 
ng “ djika “sampai pada. 

( mungkin akan mentja- 

Mr. Wirjono jang kini 
endjadi anggauta Mah- 
Buat 

  

RI 

diketahui, me- 
J 122 no: 1/1950, ke- 

wakil ketua dan para ang- 
gauta Mahkamah Agung diang- | 

| kat oleh Presiden atas andjuran 
“(Parlemen dari sekurang?nja dua 

men, -orang tjalon buat tiap2 peng- 

  

     
    

atmadj ja, sampai kini EN aah 

   

   
   
   

     

  

    

  

| Agung? 
or,- wakil 

Iea Bari mendjadi 
tua Parlemen, mene- 
bahwa Parlemen akan 

aja lekas dapat 
,pentjalonan “Ketua 

ih Agung. Atas perta- 
aimana 

  

nj ba na pendapatnja 
ter kabar2 diluaran, bahwa 

“utama j adalah Prof. 
o, Tadjuddin mendja-.   

  

bahwa hal.itu adalah ter- 
pada pendirian Prof. Dr. 
  

eliatu suka atau tidak suka di. tjalonkan. Tetapi Esamping itu, Pem TAGjudUIn. ' berpendapat, bahwa tetaga Supomo: masih: 
Ukin dalam lapa- & 

    

    

   

   

    

   

  

   

  

   

   

@juddin "per: 

M- | Achmad — Ponsen Daeng Pa- 
ngan- | daga Girektorat hubungan 

   IN JENGA San | Zanzibar 

  

   

  

     

  

    

    

, 9 ngkeh amat naik- | Ie 
nja, dari Rp.1.800- pada tahun | 1951, 
ini, 2 “ 

seperti misalnja bi 

   
voiles dan sebag gbuja, 

Jang djadi konsu 
pinta Mahoni, 1 

0. Siapa tjalon Ketua | 

sendiri, artinja apakah ' 

Sehingga ,menurut:| 

     

hingg 1g a Rp.6.009 sekarang d 

adi. tahnja di 

          

  

    

     
     

    

    

men memilih 

tua- Mahkamah 

menerima baik 

| 

karan pikiran, 

djandji seorang 

itu su 
1s 

  

     

  

AleNN menjatakan bahwa 
£ tjengke 5 

   
   

|. Dalam perdjandjian dagang — |Jang lalu, Indonesia telah minta || beli Tjengkeh, jang dihasilkan Madagaskar jang bukan dja- k Gjahan Inggeris tapi Perantjis. | Dengan berdirinja Pusat Pem. 

    

| belian Tjengkeh “Indonesia itu, 
maka Indonesia mengada- pihak 

  

   

       
    

   
   

   

  

        

   

   

  

    
    

   
     
     

    

   

      

—1 DIEPANG HENDAK BER. 
| DAGANG DEN KAUM 

MODAL TIONGHOA 

  

| Dengan perantaraan 
ena Aan La 

 Michisuke Sugi, ketua Cham- 

lah menindjau 

  

      

   
   
    

  

  

   

  

   

    

   

          

      

       eng 
4 tah 

  

rapkan 
       

    
   

   
   

   

      

      

   
   

     

karena menurut UUD (fatsal | 
63) hak Presiden untuk me- | 
njumpah atau mengambil djan- 
Gji itu di delegasikan” kepada 
ketua Parlemen. 
Mengenai soal. penjumpahan 

Uu Sudah pernah terdjadi, bah- 
wa seorang anggauta disumpah 

pertama : 
Orang wakil ketua kar 
saat itu “Ketua tidak ada, kemu- 

Gian disumpah lagi oleh ketua | 
ena interpretasi pada 1 

U jalah, bahwa delegasi keku- 
aan” dari Presiden Na ae Pengen 

itu mengenai diri anggauta Ya- 
man . Sudjanaprawira diperte- 

tahun 1951. — Ant. 

ape UI Tjengkeh “didatangkan | 
ung langsung dari Zanzibar 

  

Singapura ada dibawah kekua- sadn Inggeris. Sebagaimana, di. 
tahui terhadap daerah? koloni 

an @ominionnja Inggeris men- 
@jalankan politik tarip mengisti- 

. n, ke 

belian tjengkeh 
kar diurus oleh PPTI dan supaja 

-Perantjis, 

ber of Commerce Osaka, jang 
baru kembali dari Taiwan sete- 

sebagai ketua rombongan pe- 
inindjau perdagangan Djepang 

g |ke Taiwan, jang diselenggara- 
| |kan oleh Perkumpulan Ekonomi 

Djepang — Tiongkok, 
angkan pada pers antara lain 

|bahwa Taiwan mengemukakan 
usul jang keras 
Djepang mengadakan kerdja-sa- 

dengan pedagang Tionghoa 
sia Tenggara dengan per- 

ntaraan Taiwan. F 
Selandjutnja diterangkan, bah 

pemerintah Taiwan berusaha 
| hendak membantu diadakannja 

ke- | pertalian antara pedagang2 Dje- 
ang dan pedagang? Tionghoa 
i Asia Tenggara itu. Ditambah- 

nnja, rombongan kamipun 

intah Taiwan untuk melantjar- 
"Ikan perdagangan “antara Dje- 

| pang dengan 
berdasarkan ' pertalian antara" 

ng dan pedagang2 Tiong- 
di Asia Tenggara, dan kami 

n, |ha untuk mengadakan kerd 
h | sama 

gkatan. Pentjalonan tersebut 

memakai peraturan tata NP |ara tersendiri untuk tiap-tiap 
' Parlemen, seperti kalau Parle- | 

ketuanja, 
“paling sedikit 10 anggauta boleh 

wafatnja Mr. Dr. Kusuma- | memadjukan seorang tjalon ke- 
Agung: dengan | 

sjarat, bahwa-jang ditjalonkan 
pentjalonan itu. 5 : 

. Penjumpahan anggauta | sedang jang lain negara 
baru Lasut, 

- "Hari inj wakil ketua Parlemen | 
mengambil djandji anggauta 

(baru LC.L. Lasut dari Minaha- ' 
sa. Sebelum 'anggauta itu 
ambil djandjinja, timbul pertu- 

di- | 

Wakil “apakah 
ketua berhak atau tidak ber- | 
"hak menjumpah atau mengambil | 

anggauta baru, f 

i 

kali oleh se- 
ena pada 

  

'ketika 

     

  

jua kali 

kita beli di 
Zanzibar dan 

pembelian-pem- 
dari Madagas- 

peri 

Ant. 

Pena   
21 

| 

setengah bulan, | 

mene- 

jaitu supaja 

bantuan peme- 

Asia Tenggara, 

    

aa 

kaum modal 

  

jakni | 

| ngikut 

| dilakukan, Presiden D. K. 

(dan Arab telah 

ANN 

an anggauta 
  

  

“Usul Sovjet Unie 
“ditolak 

.soal Marokko, 
Dalam markas besar PBB di 

New York pada hari Senin jl., 
| Dewan Keamanan telah menolak 
| usul Sovjet Unie untuk mema- 
| sukkan mendjadi anggauta baru 
PBB 14 negeri? Rentjana Sovjet   
S lawan 2, dan 4 negeri lainnja 

| tidag mengeluarkan suara. 

Unie menolak andjuran Tiong- 

| paja diadakan pemungutan su- 

negeri dari 14 negeri itu. £ 1 
Adapun negeri? jang diusul- 

| kan oleh Sovjet Unie untuk men- 
|djadi anggauta baru PBB itu 
diantaranja. ialah: ” Portugal, 
Polandia, Italia, . . .., Yordan, 

| Austria, Celon, Nepa, Libanon, 

pe- 
Sovjet ialah gAlbania, 

Bulgaria, 

ria. “ ep 
Sebelum suara 

me- 
pemungutan 

ngutjapkan pidato jang menga- 
| takan bahwa usul Sovjet Unie 
adalah berlawanan sama sekali 
lengan sebieriet PBB... 

Blok Asia/Arab desak 
: .Sekdjen Trygve Lie, 

Dalam PBB, 13 negeri? Asia 
. mengusulkan 

dengan resmi pada hari Senin 
jl, kepada Sekretaris djenderal 
PBB Trygve Lie, jang maksud- 
nja meminta supaja dimasukkan 
soal - Marokko dalam . .agenda 
sidang umum PBB pada bulan 
Oktober j.a.d. Dari ke-13 negeri 
tsb mengusulkan supaja sidang 
umum PBB nemperdebatkan 
lagi pemasukkan Prantjis dan 
Marokko jang telah ditanda ta- 
ngani oleh waki?Z Afganistan, 
Burma, Mesir, Iran, Indone-. 

ksia India, Irak, Libanon, Pa-.| Takjat. “Karena dengan'ad 
kistan, Philipina, Arab, Yordan: 
— VOA. 3 

PHILIPINA PERTIMBANG- 
KAN PENGAKUAN 

Terhadap Vietnam Bao, 

Kambodja & Laos. 
Didapat keterangan di Manila 

pada hari Senin jl. bahwa ke- 
menterian lTuar negeri Philipina 

Lag bi TNBAN | Sedang mempertimbangkan “un- 
tuk mengakui negara2 bagian 
Indo China Vietnam (Bao Dai), 
Kambodja dan ag 1 
“Belum . lama berselang ini, 

pembesar2 dari negeri2 terse- 
but tadi mengundjungi Phili- | 

2 Ap pina. — Ant. 

WARTAWAN NINA 
ETTON MENINDJAU 

JOGJA 
. Hari.ini ditunggu di Jogja 
wartawan puteri dari B.B.C 
London Nona Etton dari perdja- 
“lanannja di Surabaja dan Madi- 
un. Kedatangannja itu menin-, 
“Gjau keadaan dibekas ibu kota 

R.I. f p 

  

(Tempat Latihan Pertempuran) 

NIDAERAH Djawa Barat masih ada gerombolan? djahat 
jang terdiri dari Tentera Islam Indonesia, 

Hati, Barisan Bambu Runtjing 

Untuk membasmi -gerombo- 
lan2  djahat bersendjata itu, 
kabarnja kini diusahakan ker- 
dja- sama antara tentera, poli- 
Si, pamongpradja dan djustisi 
(serta perbaikan dalam sisteem 
bekerdja dan nilai masing2. Utk 
ini sekarang sudah'ada kepas- 
tian dari pemerintah, akan 
diadakan tindakan dengan ke- 
Satuan alat2 negara, hingga 
bukan rentjana ' sendiri2 jang 
didjalankan. ' 3 
 sUntuk menjempurnakan tu- 

| DITERBITKAN 

  

DARI SIDANG PBB: 

Unie itu ditolak dengan suara | 

Pada 'hari itu djuga  Sovjet 

(kok Nasonalis jang meminta su- | 

Romania dan Honga- | 

  

OLEH B AD 

Dr. Huyu 

    

"3. Tanggal 8 malan    

hum Dr. Hayung berketuranau 
Korea dan adalah warga negar 
Indonesia, t 

| 

| 
| 
| Ia keluaran “ sekolah tinggi 
Waseda Tokio, tahun '38 dapat 

| titel doktor dalam kesusastera- 
f | an. Setelah menamatkan pela- 
|djaran terdjun kedunia fiim. 

| 

Waktu revolusi mengungsi ke 
Jogja dan bekerdja pada Kemen 
terian Penerangan. Ta 

Ia salah seorang pendiri ,,Kino 
Drama Instituut” dan turut da- 
lam pimpinan ,,Stichting Hibu- 
ran Mataram”, Aa 

Film Indonesia tjiptaan ai- 
marhum, ialah: Antara bumi 
Gan langit”, ,,Gadis Olah-Raga” 
dan ,,Bunga Rumah Makan”. Ia 
meninggalkan seorang isteri | 
(orang Indonesia) dan 2 ana 

|anak.  Pemakamannja Mine 
sungkan djam 15.30 kemarin pe- 
tang. — Ant. 1. 

  

    
   

     

AN PENERBIT ,,KEI 

   

   

  

    

    
     

      

  

Pernah beladjar pada UFA di 
| Berlin. Setelah petjah perang 

| Pasifik kerdja pada barisan pro- | 
Blok Asia / Arab desak | paganda Djepang di Indonesia. 

  
  

UMUM 

DEMONSTRASI JANG 
GAGAL 

Pihak Komando Aksi Demens- 
"asi di Surabaia, tgl. 7 Sept. 
arus mendatangi kira? 70 tem- 

t berkumpul orang? jang ber- 
aksud akan turut melakukan 
monstrasi, untuk memberikan 
terangan, tentang  dilarang- 

nja demonstrasi oleh pihak 
jang berwadjib. Didjalan? tam- 

gauta? polisi jang bersendjata. 
“ Menurut keterangan tidak 

: etika djumlah orang jang ber- 
ikumpul diberbagai tempat. itu 
fada Lk, 15.000. 

Sebagai diketahui, demonstra- 

Si ini, jang “ maksudnja akan 
“menudju rumah Gubernur dan 
tempat kediaman Panglima Bra. 
“vidjaja, sedianja akan diadakan 

tahanan? razzia Agustus dan   
| dari 

karena 

hanan? itu telah 
lainnja jang . 

Bubutan Surabaja. 
Dua kali Komando Aksi De- 

monsStrasi 

dipisahkan 
ada dikamp 

kemudian hari Saptu pun meng- ! 

AULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA SPS) 
PTP BA TN 

“pak sedjumlah truck berisi arig- | 

berhubung dengan masih adanja | 

sedjumlah antara ta- | 

Lena Pa anna 

  

SEP 1 

| | 

  

| 

  

  

   
Sebulan , .... 
Eta aU Kn oa Oa 

LANGGANAN: 
sa 

  

Dalam dan Luar Kota. 

  

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

  

  

Kabinet Nadjib segera laksanakan 
perobahan2 politik dan agraria 
Kaum pemimpin jg korup, tak pandang 

: bulu, akan dibersihkan 
KABINET BARU MESIR jang dipimpin oleh djenderal Mo- 

hammad Nadjib pada hari Senin telah mengadakan sidang- 
nja jang pertama, dan sementara itu didapat kabar dari sumber 
jang berkuasa bahwa djenderal Nadjib akan menepati djandji- 
nja untuk mengadakan pemilihan2 umum di Mesir pada bulan 

stitutionil di Mesir. 

Perobahan2 jang akan gi- 
djalankan. 

|. Sumber2 jang berkuasa di 
| Kairo menjatakan, bahwa djika 
| tidak terdjadi hal2 jang tidak di- 
| kehendaki, maka dalam bebera- 

menghadap DPKN, | pa minggu jang akan datang ini 
orang akan melihat perobahan2 

: Aa Ep | jang telah dituntut oleh djende- hadap Kepala Penilik Kepolisian | Ja 2 : 1 $ Djawa Timur dengan hasil jang | ral Mohammad Nadjib. Peroba- 

tidak | 
| 
' 

Sama, jaitu demonstrasi 
mendapat idjin. — Ant. 

  

dimadjukan. "RAR 

     

pembatasan pemasukan barang2: 
lux antara lain kalangan tsb! 
menjatakan, sbahwa sebenari 
sebelum Pemerintah mengeluar: 
kan pengumumannja itu, pers 
apan2 untuk mengganti barang2 
jang termasuk ' larangan ata 
dibatasi datangnja dari Tuar,-has 

    

   

    

     

   

  

  
rus sudah disediakan, sepert 
misalnja memadjikan indus 

barang2 bikinan luar negeri 
dilarang masuknja oleh Peme- | 
rintah, mengakibatkan adanja 
vacuum didalam negeri. Waktu 
adanja vacuum inilah, bila sebe- 
lumnja industri2 rakjat sudah 
dimadjikan, dapat mengisi ke- 
kosongan barang2 bikinan luar 
negeri itu. Djadi terang dan dje- 
las, bahwa peraturan Pemerin- 
tah tentang pembatasan masuk- 
nja barang2 lux dari luar ne- 
geri ini tanpa disediakan-persi- 
apan2 barang bikinan dalam ne- 
geri guna menggantinja, jang 
berarti dengan demikian per- 
aturan Pemerintah itu sukar di- 
pertanggung-djawabkan. 

Apa lagi bila dilihat dan di- 
tindjau daftar barang2 jg ter- 
masuk golongan B (golongan 

barang2 indusement 10004), ada 
sebagian barang2 jg termasuk 
kebutuhan rakjat jg urgent, se- 
perti misalnja tjorong lampu 
minjak tanah. Kita tidak me- 
ngerti mengapa barang sema- 
tjam ini dimasukkan dalam daf- 
tar itu, padahal barang itu ba- 
mnjak dibutuhkan dan dipakai   

: ,Battle Training Camp" 

masih ada sisa? gerombolan djahat dari Kahar Muzakkar cs. 

  gas tentara dalam rangka ker- 
dja-sama ini, menurut ketera- 
ngan jang kita dapat, di Ban- 
| djaran (Bandung) dan di Malino 
(Sulawesi Selatan) telah didiri- 
kan: Battle Training Camp” 
(B.T.C.) untuk melatih  pasu- 
kan2 Angkatan Darat dalam 
menghadapi musuh jg tertentu “itu. Tjorak latihan itu didasar- 
kan pada tjara bertempur, agar dapat mentjapai effisiensi dalam menghadapinja, 

|. Jang dilatih di ,B.NC” tsb. 
tidak hanja “ anggota tentara 
sadja, djuga ' mobiele brigade 
polisi, agar mendapat tata-tjara 
jang sama dalam menjelengga- 

||rakan tugas keamanan dan 

: jan 
Djepang — Taiwan dengan 

| maksud menghubungkan Dje- 

menghadapi lawan jang sama. 

| Selandjutnja latihan? jang 
diberikan di ,,B.T.C.” itu dianta- 
ranja ialah untuk mempertinggi 
teknik bertempur, teknik me-   Tionghoa “di Asia Tenggara, — 

Pe ERA bata SA |! nembak, teknik mempergunakan, 

  

oleh rakjat kita didesa2. Untuk 

Barisan Sakit 

dsb, dan . di Sulawesi Selatan 

medan , jang sangat  diutama- 

kan ialah pula latihan djasmani. 
»B.T.€.” jang didirikan di 

Bandjaran dan Malino  sedjak 
bulan April 1952 jang lalu, ada- 
lah pusat lafihan untuk melatih 
pedjabat2 instruktur jang se- 
landjutnja akan- melatih pasu- 

kan2 di ,,Sub B.T.C." jang telah 
diadakan dibeberapa daerah, 
“Ditiap2:,,Sub B.T.C.” oleh in- 

struksi — team ,,B.I.C.” dilatih 
peleton2 organik dari batalion2 
O.M. (Operasi Merdeka). - Ant. 

SOAL DANSA DI KAN- 
TOR GUBERNUR 

-Diruangan sidang Kantor Gus 

muda Surabaja, pada hari Serin 
malam Selasa tanggal $ Sep- 
tember dimulai djam 19.00” di- 
adakan pertemuan antara wa- 
kil2 organisasi dan partai untuk. 

membitjarakan soal2 dansa jg 
sekarang sedang hangat djadi 
“pembitjaraan umum. 

“Dalam pertemuan itu akan 
berbitjara sdr, Imam Sutjahjo 
| dari Djawatan Pendidikan Ma- 
sjarakat Daerah VII, mengenai 
»konsepsi masalah dansa”, Wi- 
narno akan mengemukdkan ten- 
tang ,,dansa dan kebudajaan”, 
Hadi  Sosrodanukusumo dari   Lembaga.  Kebudajaan Rakjat 
(LEKRA) djuga akan membe- 

Industri rakjat harus X di. | 

madjukan 
' Pedagang2 Indonesia perlu men- 

dapat didikan 
ALAM pertjakapan dengan K. 
terkemuka di Jogja mengena 

pelarangan masuknja barang? 

menjatakan antara lain sbb.: 5 

“2 Industri Rakjat haras hal2 sematjam ini kiranja perlu 

ypada peraturannja itu. 
Dalam Pemerintah ' mengelu- | 

arkan: pengumumannja tentang | 

Si Mukakan, 

Mendapat didikan perihal perda. 

      

    
8 | ajak 

-bernur Djawa Timur, Djalan Pe- |   rikan pre advjesnja.. —.(T.M).- 
8 Sehugi'a 

engotachap 
Lanschanpon" 

j 

B. salah seorang pedagang 
i peraturan Pemerintah hal 
( (barang? indusement 1064,) 

   
   

   

I 

, 

| 
| 

| | 
| | 
i 
I 

| 
| 

Pemerintah menindjau isi dari- | 

! 
i 
| | Pedagang? Indonesia | 

perlu ditambah didik- | 
annja, $ 

. Selandjutnja kalangan terse- | 
but terhadap kemadjuan peda- ! 
Bang bangsa Indonesia menge- 

bahwa diantara ba- 
njak pedagang kita masih perlu 

gan dan perekonomian. Ba- 
ak diantara direktur2 bangsa 
"Ggmesia dari perusahaan2 jang 

    

mengerti apa bedanja pa- | 
penghasilan dan padjak 

peralihan. Bagaimana aturan? 
bank dan lain sebagainja, Diha- 
rapkan terutama kepada surat2 
kabar, dalam menjediakan ru- 
ang ekonomi, agar tidak hanja 
memuat daftar2 harga dan ma- 
dju mundurnja perdagangan, te- 
tapi hendaknja ruang ini di-isi 
djuga dengan pendidikan jang 
sangat dibutuhkan oleh para pe- 
dagang bangsa awak. 

£ Bahasa Belanda masih 
dipakai. 

Selandjutnja kalangan terse- 
but menjesalkan pula kebidjak- 
Sanaan Pemerintah dalam me- 
njebarkan pengumumannja jang 
masih memakai bahasa Belanda, 
seperti misalnja dalam menju- 
sun daftar barang? jang terma- 
suk larangan dan lain sebagai- 
nja. Tapi hal ini barangkali di- 
sebabkan, karena masih hanjak- 
nja penasehat? orang2 Belanda 
didalam kalangan Pemerintah- 
an. Tetapi apakah jang demiki- 
an itu tidak dapat oleh Peme- 
rinfah diadakan terdjemahan 
dalam ibahasa Indonesia: Dan 
hal? sematjam inilah jang sebe- 
narnja perlu mendapat perhati- 

an Pemerintah, guna mendidik 
tenaga? achli, agar kita tidak 
selalu menggantungkan diri kita 
kepada penasehat? orang? Be- ! 
landa. : 

  
Dr. Shacht ke Teheran 

Ahli keuangan Djerman, Dr. 
Shacht, kini sedang dalam per- 
djalanan ke Teheran . dengan 
menumpang pesawat terbang. 
Ia diundang. oleh PM Iran, Dr. 
Mussadegh, untuk mempeladjari, 
soal2 ekonomie dan keuahgan 
di Iran jang kini sangat genting. 

Surat2 kabar jang terbit di 
Teheran dalam pada itu menja- 
takan dalam tadjuk2 rentjana- 
nja, bahwa maksud kundjungan 
Dr. Shacht ialah untuk meren- 
tjanakan perekonomian Iran de- 
ngan tidak menghitungkan pen- 
dapatan minjak, 

Rentjana tersebut, akan dila- 
kukan djika tidak tertjapai pc- 
njelesaian tentang soal minjak 
dengan Inggeris dalam 2 ming- 
gu jang akan datang. — BBC. 

  

3 WANITA BELADJAR 
KE AMERIKA 

. Kemarin pagi atas beaja USIS 
telah berangkat ke Australia, 
Honolulu dan Amerika, nona 
Siti Dalimah pemimpin Palang 
Merah Pemuda Pusat untuk 
mempeladjari  soal2 mengenai 
Red Cross njonja M. Wiranata- 
kusumah dari Pendidikan Masja- 
rakat Pusat untuk mempeladjari 
soal2 mengenai welfare dan 
njonja Mr. Lie Seh Hiang dari 
Kementerian PP dan K untuk 

mempeladjari kinderrechts- 
spraak. 

Peladjaran mereka, diluar ne- 
geri akan memakan tempo 4 bl. 

na Ant.   
    
    

Aa Indonesia 

han2 ini ialah: 
1. Partai2 politik Mesir dengan 

tjepat dan tidak setengah? 
akan melakukan pembersihan 

dikalangan2 mereka sendiri 

. guna menjingkirkan anasir2 
korup sebagai diminta oleh 
tentara Mesir tidak lama se- 
telah terdjadi coup d'etat mi- 

liter pada bulan Djuli jang 
lalu, 

|2. Pemerintah baru Mesir akan 
melaksanakan rentjana pero- 
bahan pembagian tanah, jang 

membatasi pemilikan tanah 

hingga sebanjak - banjaknja 

200 ,feddan”, dan disamping 
itu. mempersiapkan negara 

untuk pemilihan2 umum jang 

bebas dikemudian hari. 

Sekitar kedudukan partai? 
politik. 5 

Menurut sumber? jang berwa- 
djib, pemerintah djenderal Na- 
djib pada waktu ini tidak mem- 

punjai maksud - untuk menrbu- 
barkan partai? politik Mesir, 

tetap: mereka berniat tegas utk 
membersihkan kaum pemimpin 
jang korup, tidak perduli siapa 
sadja, - 

Dikatakan oleh sumber2 itu 

bahwa pimpinan tentara Mesir ! 
pertjaja bahwa didalam semua | 
partai politik ada anasir2 muda 

jang djudjur dan tjakap jang 

akan dapat mendjadi pemimpin2 

dan mengadakan  reorganisasi 
hingga partai2 mereka mempu- 

njai dasar jang demokratis dan 
sehat. 

Hubungan Nadjib — Maher 

»tetap baik”, : 
Perdana menteri baru, Mesir 

djenderal Mohammad Nadjib 
Gan bekas perdana menteri Aly 

Maher pada hari Senin telah 

mengadakan pertemuan hingga 
Gua kali. Meriurut sumber2 jang | 
mengetahui pertemuan2 itu ia- 

lah bertalian dengan soal2 pe- 

ngoperan pemerintahan. 

Seorang djurubitjara tentara 

Mesir menjatakan, bahwa hubu- 

ngan antara djenderal Nadjib 

dan bekas PM Aly Maher ada- 

lah ,,tetap baik”. 2 

Pemimpin? jang ditawan 
akan diadili. 

Pemimpin2 politik Mesir jang 
telah ditangkap dalam waktu 

24 djam jang Jalu ini diharap 

akan dibawa kemuka pengadilan   

Februari tahun depan guna mengembalikan pemerintahan kon- 

istimewa guna didengar kete- 

rangan2 mereka mengenai pe- 

ngumpulan kekajaan2 jang tidak 

sjah, menggunakan “kekuasaan 

jang tidak semestinja dan pe- 

langgaran2 lainnja jang telah 
mereka lakukan diwaktu peme- 

rintahan radja Farouk. — Ant. - 
ker, UP. 3 

GURU2 TAK DJADI 
BERAKSI ?   Berkenaan dengan berita Ant. 

kemarin mengenai guru? di Ku- 
toardjo, kabar lebih landjut me- 
njebutkan bahwa aksi jang di- 
rentjanakan itu, tidak langsung, 
karena gadji bulan? Djuni dan 
Djuli telah dibajar. Mereka itu 
kini sedang menanti rappel 
tahun 1950 — 1952. — (Kor.). 

ai 
O YAHUN VII — NOMOR 20ft-.. 

    

PERKARA PERAMPOK- 
AN JAVASCHE BANK 

Segera ke pengadilan, 
Dari pihak jang dapat diper- 

tjaja didapat keterangan, bah- 
wa dalam waktu pendek perkara 

perampokan  Javasche - Bank 

akan diperiksa dimuka Penga- 
dilan Negeri Surabaja. Dalam 

hubungan ini sumber itu menja- 

takan, bahwa terdakwa V. hari 

Sabtu jang lalu dengan .pesa- 
wat terbang terachir telah di- 

angkut ke Surabaja, demikian 
djuga terdakwa H. pada kema- 

rin petang. Mereka kini ditahan 

dipendjara di Surabaja. 
V. dan H. tersebut didakwa 

sebagai perampok2 pada peram- 

pokan. Javasche Bank kira? 
setahun jang lalu dimana me- 
reka ini berhasil mengeluarkan 
uang kira2 Rp. 31» djuta dari 
kluis Javasche Bank Surabaja. 

Seperti diketahui, sebagian 
uang itu telah diketemukan 
kembali, ditanam ditanah dalam   kaleng bensin dekat Pangkalan 
Udjung. — Ant. 

Dari medan perang Korea : 

Perebutan sebuah bukit penting 
difront tengah berdjalan seru 
Clark pertahankan tawanan komunis, 

jarg tidak suka dikembalikan 
ERIAM2 dan mortir? Utara hari Minggu jang lalu, dengan 
seru menggempur kedudukan PBB sepandjang seluruh front 

Korea. Sektor jang dipegang oleh divisi ,,Capitof” dari Korea 
Selatan telah dihudjankan dengan granat? dari bari Sabtu pagi 
sehingga hari Minggu pagi. Divisi ini terpaksa harus mening- 
galkan bukit penting jang dinamakan djaga »Capitof” di front 
tengah. 

Hingga kemarin, pertempuran 

sengit berlangsung terus dime- 

dan perang Korea untuk mere- 

but kedudukan bukit penting jg 
telah direbut itu. 

Selain itu djuga terdjadi per- 
tempuran seru disuatu bukit 
lain dan tentara Korea Selatan 
kedudukannja kini 50 M, dari 
putjuk bukit tersebut. Kemarin 
pertempuran2 dimedan darat 
terus berdjalan. 

Clark pertahanan ta- 
wanan Komunis jang 

ta' mau dikembalikan, 

Sementara itu panglima ter- 
tinggi tentara sekutu di Korea, 
Djenderal Clark kemarin me- 
ngulangi sekali lagi, bahwa PBB 
tidak akan menjerahkan kaum 
tawanan kominis jang tidak su- 
ka. dikembalikan.  Dinjatakan, 
bahwa tentara Kominis bisa 
mengadakan serangan setjara 
besar2an di Korea, tetapi tidak 
mungkin akan dapat tahan jla- 
ma. Achirnja dikatakan oleh 
Clark, bahwa serangan2 udara 
PBB jang lebih diperkuat atas 
kedudukan Kominis di Korea 

  

Eden optimistis terhadap penje- 
lesaian soal Djerman dgn Soviet 

Mengenai soal Korea, tidak putus asa 
ENTERI LN Inggeris Anthony Eden dalam pidatonja di . 

Scheffield pada hari Selasa kemarin menerangkan, bahwa 
ia tidak pessimistis bagi kemungkinan penjelesaian soal Djer- 
man dengan Sovjet. 

Kata Eden : ,,Kami sudah ber- 
sedia untuk perundingan 4 Ne- 
gara besar tapi perundingan iny 
harus membitjarakan kenjata- 
an2. Suatu “penjelesaian jang 

mempersatukan Djerman harus 
dirundingkan dengan suatu pe- 
merintah seluruh Djerman jang 
Gipilih setjara bebas oleh rakjat 
Djerman”, 

Terhadap Korea, Eden 
tak berputus asa, 

Mengenai soal Korea, Eden 
menjatakan bahwa ia tidak pu- 
tus asa untuk penjelesaiannja. 
Dikatakan bahwa  serangan- 
serangan udara PBB jang kini 
dilakukan, telah merusak ke- 
mungkinan bagi Korea Utara 
untuk melakukan serangan se- 
tjara besar - besaran dengan 
maksud mengusir pasukan2 
PBB dari Korea, 

Nasehat apa dari 
Moskow ? 

Mengenai perundingan di Mos- 
kow jang sekarang sedang di- 
lakukan antara Sovjet- RRT, 
Eden mengatakan bahwa waktu 

akan  menundjukkan nasehat 
apa telah diberikan kepada RRT 
dan Korea Utara oleh Moskow. 

Usul jang adil kepad 
Iran, ' 

Tentang sengketa minjak de- 
ngan Iran dikatakan bahwa 
Inggeris telah  mengadjukan 

    

  

usul. jang adil untuk penjelesai- 
an sengketa itu. Pemerintah 

Inggeris berkehendak sungguh2 
untuk  mentjapai penjelesaian 

dalam soal " minjak Iran jang 

dapat mengembalikan persaha- 
batan lama antara Inggeris- 
Iran, Inggeris menghendaki 
Iran makmur dan merdeka, de- 
mikian Eden. 

Eden djuga mengatakan da- 
lam pidatonja dalam pertemuan 
partai Konservatif itu bahwa 
Inggeris berminat bekerdja jang 
erat dengan persekutuan perta- 
hanan Eropa dengan rentjana 
Schuman dan dengan organisa- 
si2 lainnja sematjam itu. — Ant 
2 AIp! 

42 ORANG TERSANG. 
KUT SOAL PEM- 
BUNUHAN ? 

Pihak kepolisian pada saat 
ini sedang giat mengadakan pe- 
ngusutan2 terhadap pembunuh- 
an atas dirinja lurah desa Penus 
lisan (Dajeuhluhur) jang dila- 
kukan setjara kedjam (majat 
dibuang dikali dengan diban- 
duli batu), 

42 Orang jang dikira ada 
sangkut patutnja dengan peris- 
tiwa pembunuhan itu, kini ma- 
sih dalam tahanan polisi untuk 
didengar keterangannja, (Kor). 

  
  

(P.K.O, — tiga   

Utara mempunjai akibat jang 
| besar. — BBC. 

1 Pesawat MIG di- 
tembak djatuh atau 
dirusakkan. 

Kemarin dulu malam, 11 pesa- 
wat MIG Utara jang pada hari 
Senin ini mengadakan pertem- 
puran udara diatas Sinuiju telah 

Gihantjurkan atau  dirusakkan 
oleh pesawat2 pemburu .PBB, 

Gemikian diumumkan dalam se- 

buah komunike angkatan udara 

ke-5 Amerika pada hari ini. 

Dikatakan, bahwa 2 pesawat 
MIG telah ditembak djatuh, se- 
dangkan 9 pesawat lainnja di- 
rusakkan, ketika pesawat2' itu 
diserang oleh 12 buah pesawat 
Serikat. — Ant, UP. AFP. : 
Penerbang2 PBB kemarin 

menghantjurkan lagi pesawat 
Yet komunis dalam pertempu- 
ran udara 6 hari berturut2' di- 
adakan di Korea Barat Jaut, Se- 
dangkan 10 pesawat terbang 
komunis lainnja dirusak. - VOA, 

MOBILE RONTGEN 
INSTALASI 
Untuk keperluan penje- 
lidikan pasien? TBC di- 
daerah? jang djaah dari 
kota besar, 

Instalasi Rontgen jang mobil 
jang pertama untuk Indonesia, 
didalam pameran kesehatan di 
Bandung, telah dipertundjuk- 
kan kepada publik, 

Instalasi Rontgen itu adalah 
buatan Siemens (Djerman) jang 
memasangnja didalam - mebil 
Ford 6 ton: Didalam mobil itu 
Orang? hisa disorot dengan sinar 
Rontgen, potret?-nja bisa dibi- 
kin pada sa'at itu djuga sambil 
diperbesar. Dari tiap rol film 
bisa dibikin 400 opnamen, 

Seluruh mobile Rontgen insta. 
| lasi itu bersama dengan aan- 
hangwagen untuk aggregaat- 

| motor adalah seberat kl, 8 ton, 
Instalasi Rontgen itu mempu- 

njai kapasitet membikin 200 Ops 
namen dalam satu djam. Da- 
lam tiap opname jang diambil 
tergambar djuga nomor dan 
nama dari si pasien jang di- 
potret. 

Dapat dikabarkan, bahwa 
mobile Rontgen instalasi dibeli 
dari Djerman pada tahun 1949, 
seharga kira? Rp. 500.000, 
Menurut keterangan, mobile 

Rontgen instalasi itu adalah ut 
keperluan penjelidikan pasien? 

  

    

T.B.C. di Djawa Barat. — Ant. 

  

x Maling jang ment juri pada 
kaan serta radio dirumah piatu 
wanita didjalam 'Ngabeam, Ja- 
gja, — jamg menjelenggarakan- 
nja ialah Muhammiadijah bagian 

hari kemudian 
menawarkan “radionja Ljurian 
tsb, kepada seoramg......reserse, 
sehingga “a dapat “ diibargtkam 

8 

 



2 memberikan takut kepada orang 

1g |anak tadi latu 'berdjusta, misal- 

  

    

   
   

  

    

   
    

   

  

    
   

          

   
   
    

           
      
         
   
    

    

   
    

   
    

     

  

   

  

       
   
    

   
    

    

    

     

        
    

      
      

   
   

    

  

    

     
    

    
    
   

    
    

  

   

      

jang (Kaja Mirit. Maksud tudjuen ia- 

Ba 

  

      

Irman 
adalah besar sekali ter- 

h Dekenahanan djiwa mu- 
2, 1 djiwa jang masih 

( masih mudah 

Naa dari ke- 
Ada anak jang 

penakut, pe- 

Nai guru 
beri pimpinan dalam 

olan jang ketjil2, mung- 

g kenal. Dalam gerombolan 
: i selama waktu jang pendek 

- | itu dapatlah sifat masing2 anak 
saling mempengaruhi. Biasanja 

mudah mempengaruhi, ja- 
$ sifat jang kurang baik. Mi- 

sainja salah seorang . daripada 
£ mereka ada jang suka membu- 

| djuk. Umpamanj — pembudjuk 
itu lalu minta : -bekalnja,. 
|atau barang jang lain kepada 

In f temannja. Bila anak jang dimin- 
k itu takiit, “takut untuk 

# tidak memberikan dan djika 

  

    

2 Sangja untuk mengatakan jang 
| seben a, . akibatnja sering 

dengan mengatakan, bahwa 
“ ngnja atau barangnja hilang. 

D 1 ini tidak ada jg me- 
uinja, baik gurunja atau 

uanja, lalu dapat terta- 
2 suka berdjusta. .De- 

ula sifat Pen si-   
tabibat Da 'Subarkah men 

  

lah ikut serta membangun/me- | 
in |madjukan peternakan sapi dan 

|ternak lain di daerah Mirit ke- 
arah mempertinggi perekonomi- 
-an anggauta dan rakjat umuni- 

a Inja. Anggautanja terdiri “dari 
|mereka jang mempunjai sapi 
sebanjak 667 orang lebih sedang 
ikan anggauta kehormatan dan 

| tjalon anggabta terdiri dari me- 
reka jang tidak mempunjai sapi 
'akan tetapi mempunjai keingi- 
nan besar, belum ba An 
Jahnja, 

-. Besarnja uang 
5,— untuk setiap 3 
025 pena anggaut 

   

    

  

PATIH DAN T KEPALA 
- POLISI LUKA2 - 

Ketjelakaan jeep di 
si Klaten, li 
Kemarin Patih dan Kepala 

isi Klaten mendapat Yuka2 
ewaktu jeep jang dinaiki ter- 
geli ujir 'masuk selokan didekat 

? Sengon, : 
"dan 2prang al. Wedono Gon- 

38 dang selamat. Jang luka? itu 
aa diangkat keru Na 

apat dikabarkan bahwa ke- 
rgian — rombongan Patih cs. 
“jang terdiri dari 2 jeep, 

| b "makstid untuk ke keliwahan 
€ | guna menghadliri upa- 

penduduk 

   

ara pemakaman 
ng telah mendjadi korban: 

pembunuh serentak terhadap 
Ta baru2 Ini (Bor)... 

    
ini Pu Tu 5 Djapen 

   ole Kerajaan paninane. 
Maman“ Sean 1 

Mmankanjas M 
£ dun Tawangm 

tjeriti Seat : 
    
   
   

    

0 anak2 ca 

| dan tidak mau bersekolah lagi. 

   

jang pendek, merupakan | 

terdiri dari 5, 4 atau 3 orang | 
mereka anggap sudah sa- | 

lak jangan untuk 

" 

Prambanan, 

Nana Djawa - Tengah SR 

  
aa "Ketan 

sifat tersebut. Mungkin djuga 

berakibat 'sebaliknja, misalnja 

seorang anak penakut js mem- 
i “teman jang Suka berke- 

Tani lalu m di lebih" takut | 
   

aruh2 tsb Na 

     

  

ulan anak?nja diluar daw dida. 
Jam halaman sekolahan. 

Na ALLGRAPHI Di- 
. TUNTUT 
“Oren : 8 Bintang Film 
Indonesia. 2 

| Delapan bintang film In 

    

  
Riasan. sifat dari anak jang ' 

La dan rnja Je- 
ua j akan man pe- 

| Pengaruh materiil. 

"Keadaan materiil ana pun 
hana 'bermatja ka Ada anak | 
dari keluarga jang kaja, jang 

    
   

Ag Bea dan ada pula jg miskin. 

  

Hal ini akan t erlihat pula kepa- 
da terutama pakaian mereka. 
Kondaan sematjam ini mempe- 
ngaruhi pula terhadap anak2. 
Biasanja anak jang kurang baik | 

Ipakaiannja tentu ingin pakaian 

| temannja-jang lebih baik, anak 

jang tidak bersepatu ingin mem- 

punjai sepatu seperti jang dipa- 

kai oleh temannja. Djika orang 
tuanja lalu dapat membelikan- 

nja, tidak akan ada reaksi apa2. 
Tetapi sebaliknja, 
mungkin untuk mananruk per- 
mintaan anaknja, mung! anak 

mendjadi rewel, laiu tidah mau 
bersekolah. Tentang yaaa 

  

djika tidak 

  

   

  

,nesia jang tergabung dal 
,Persari” telah minta Mr, 

! Tobing mendjadi pengatjara un- 
tuk melakukan penuntutan pa- | 
da N.V, Allgraphi didjalan Pi- 
sang Batu, karena N.V. itu te- 
Jah menerbitkan blocnote besar | 
dgn memuat gambar2 dari bin-j 
tang2 film tsb. pada salut (om-| 
slag) blocnote itu dengan . tia- 
da izin bintang2 film jang ber-. 

sangkutan. Banjaknja blocnote 
jang dikeluarkan oleh N.V. AlN- 
graphi itu ada 150.000  exem- 
plaar dan kabarnja didjual de- 

ngan harga Rp. 17,50-satu exem 

plaar, Menurut kabar, jang di 
tuntut adalah per mintaan-ker u- 

"
T
a
e
 

2 

# 

berarti Rp, 1,— untuk 
exemplaar. 

Kedelapan bintang film itu   Aminah H., Komalasari, Chatir | 
Harro, R. Mochtar, Netty Hesi 
rawati dan Sukarsih. — Ant. 

  

NTUK menjelenggarakan 

' Selain itu dibentuk pula pa- 
nitya Kehormatan terdiri (dari 
Gubernur, Panglima dipisi, Ke- 
pala: kepolisian Djawa Barat, 
Residen Priangan dan Walikota 
Bandung. 

Wenperonai jang akan mema- 
kan waktu sampaj sebulan la- 

lemanja itu terdiri dari sidang2 
komisi “pengangkutan darat, 
komisi industri dan perniagaan 
dan sidang Ecafe ke-9. 

Menurut keterangan anggau- 
'ta2 dari konperensi ini terdiri 
“4 negara anggauta biasa, jaitu 
Australia, Burma, Tiongkok. 

derland, New Zealand, Pakistan 
Pilipina. Thailand, Rusia, Ing- 
geris, . Amerika Serikat 'dan 8 
anggauta tidak penu 
-Kambodja, Ceylon, Hongkong, 

| Korea, Laos, Malaja dan Borneo 
Inggeris, Nepal, Vietnam. 

Organisasi? dibawah Uno 

akan hadiir. 
| Selain itu akan hadlir wakil2 
dari beberapa organisasi jang 
berlindung dibawah UNO, di- 
tambah dengan wakil2 organi- 
sasi partikelir lainnja. Menurut 
perkiraan djumlah jang akan 
hadlir kira2 445 orang, jaitu 105 

2 

untuk sidang komisi pengang- 
kutan darat, 150 untuk sidang 
industri dan perniagaan dan 190 
uantuk sidang Ecafe ke-9. 
Disamping itu akan ada pula 

antara 35 dan 40 orang anggauta 
straf sekretariat Ecafe jg dida- 

tangkan dari Bangkok, belum 
terhitung pegawai2 jang akan 

| ditjarikan di Indonesia sendiri. 
Bagaimana ,,besarnja'' konpe- 

rensi jang akan “diadakan itu 

dapat diketahui bahwa panitya 

rus menjediakan ruangan kon- 
#perensi dengan kapasiteit kira2 
200 orang, satu ruangan Komite 

| dengan kapatiteit kira2 150 
“Orang, satu ruangan komite dgh 
kapasiteit kira? 50 orang, 16 ru- 

angan untuk sekretariat, 22 ru- 

para delegasi, “10 ruangan utk. 

per- | ruangan kerdja organisasi pe-. 

| serta dan $ ruangan untuk pe- 
gawai pemerintah Republik In- 
donesia, Janta, bagian penerang 

: emap keluarga 'Djapen Ketja- 
matan disekeliling tempat pemu 
taran film tersebut Yen 
Sdr, Sutardjo. Pertemuan te 
but, “ ketjuali membitjarak es. 
masalah intern Djawatan djuga 
“mendekatkan antara pimpinan 

Propinsi dengan tenaga-tenaga 
didaerah. -—(Kor.). 

SEMARANG 
2000 RUMAH LIAR 

  

sendiri. 
“Oleh pihak Kotabesar Sema- 

lik rumah jang menempati ta- 

"segera pindah kelima tempat jg 
telah istimewa Orient untuk 

mereka“... 
“ Ini- adalah peringatan jang 

“kesekian kali sedjak. dikeluar- 
| kannja keputusan DPRDS ta- 
hun jang lalu mengenai . pem- 
bongkaran rumah ,wilde occup- 
anten” itu. Dan kalau jang ber- 

terpaksa rumah2 itu akan ag 
bongkar setjara paksa. 
“Dikabarkan, 

rugi Rp, 

'setjara paksa itu oleh pihak jg 
| berwadjib disebabkan tiada me- 
ngindahkan antjaman diatas. 

Patut ditambahkan, oleh Ko- 
o |tabesar telah dibeli tanah? par- 

“| tikelir seluas 300 Ha, 
|tara lain djuga untuk tempat2       ang dibundjukkan diatas, « Ant, 

Konp erensi Ecafe di 
Bandung 

| 
Perantjis, India, Indonesia, Ne- 

jaitu 

jang dibentuk di “Bandung ha-" 

ruangan kerdja. 

  

Dipersilahkan” bongkar 

rang telah diperingatkan kem- 

bali pada Ik: 2.000 orang pemi- 

nah2. dengan tiada idzin untuk | 

sangkutan tetap membangkang 

seorang mang 
|hoa telah mendapat 
| 40.000,-— karena pembongkaran 

“| ngunan. | kembali: djembatan2 

jang an- | 

konperensi ECAFE 

19 Januari sampai 
dibentuk panitya 

'an. PTT, Bank dan lain2-nja. 
Untuk keperluan konperensi 

itu oleh panitya kerdja mungkin 
sekali “dipergunakan gedung 
Dana Pensiun” jang per nah pula 
Gipergunakan untuk konperensi 
ILO ditahun jang lalu. 
“Menurut tjatatan pihak pa- 

hitya di Bandung organisasi2 jg 
akan mengirimkan wakil2 ke- 

IBRD, ICAO, ILO, IMF, UNES- 
S0, upu, WHO, 
WFTU, WFUNA, ICFTU, SCAP, 
IvTo. 5 ant 

SEKITAR GADJI GURU2 

  
nai gadji para guru sekolah Ne- 
geri di Tjilatjap, jang telah p 

barkan bahwa tentang gadji bu- 
lan Djuli jang pertama kali 'ha- 
nja baru diterima pokoknja sa- 

dja, tidak djadi: pokok ditambah 
dengan 2076. 

P H L dan selalu 
memperhatikan kepada perga 

  

gian berupa Rp. 150.000,— jang |. 
tiap | 

adalah: T. Sumarni, R. Umami, | 

(Economie | 
Commission For Asia and fhe Far East) jang akan datang 

dan dilangsungkan di Bandung dari tgl. 
| kira? tgl. 14 Pebruari 58 di Bandung, telah 
kerdja jang diketuai Kridoharsono dan beranggauta 34 terdiri 
dari wakil? berbagai djawatan dan kantor2. 

konperensi Eicafe itu ialah FAO," 

ICC,  IOE,    
    

  

Menjambung berita menges| 

nah kita wartakan, dapat Siku | 

      

      
    
    

     

  

   

        

   

   
     

    
     

  

   
    
      

   
   

    

  

    

    

   
   
   

   
    
     
   

     
   
      
   

      

   

  

   
    
    
   
   
     
      
   
    
   
    

  

   
      

   

  

    

    

   

  

   

  

   

   

        

    

    
   

  

   
      

   

'“Sorenja sebelum mereka “ber- 
Langkat digedung PKP diadakan 
pertemuan perpisahan jg dikun- | 

: @jiungi Lk. 50 undangan. 

| Fgasi jg terdiri dari “18 orang, 

1 tidak da 
| Ikaligus 
Iseromhongan, Susunan delegasi 

Deie- 

apa berangkat dgn se- 
api serombongan demi 

itu Suroto wartawan ,,Antara” 
ketua, Sugardo (M.I,) wakil ke- 
“tua, Sumanhadi penulis. 

Suroto jang mendjadi ketua 
“delegasi ke Peking itu mene- 
“yangkan kepada hadlirin bahwa 
'' paru pertama kali ini suatu de- 
|legasi dipimpin oleh wartawan, 
| djusiru karena menurut Suroto, 
| persoalan jang akan dibitjara- 
ikan 'delegasi itu, bukan soal2 

politik, tapi soal2 perdamaian jg 
menurut pembitjara adalah soal- 
soal jang logis dan jang hake- 
katnja dikehendaki oleh tiap 
orang. 

Irian Barat suatu per- 
mainan politik untuk 
persiapan perang. 

Suroto mengemukakan pula 
| soal Irian Barat jg akan diadju- 
|kan delegasi itu kedalam kon- 
|perensi di Peking, karena me- 
(nurut Suroto Irian Barat didja- 
|dikan permainan politik guna 
| persiapan perang. Ia menerang- 
|kan, meskipun pada hakekatnja 

: | orang suka kepada perdamaian, 
Inamun usaha2 panitya perda- 
'maian di Indonesia, tidak dapat 

Hantjar berhubung terlalu ba- 

njaknja purba sangka dikalang- 
an masjarakat Indonesia, ter- 
utama para inteleknja terhadap 

| datangnja dari blok Timur. 
Dan itulah puta jg mendjadi 

salah satu sebab, mengapa dele- 
gasi itu dipimpin oleh orang 
wartawan, jang dalam pandang- 
annja akan selalu berpedoman 
kepada objektiviteit. Demikian 
Suroto jang menerangkan pula 
bahwa masing2 anggauta dalam 
'konperensi nanti bebas untuk 

menjatakan pendiriannja. 3 

Zain Nasution dari panitya 
menerangkan betapa sukarnja 

dapat visa dari pihak Inggeris 
guna melalui Canton maka per- 
djalanan terpaksa melalui Ne- 

'derland jang berarti 5 kali lebih 
mahal dan memperlihatkan ke- 
/adaan jang gandjil, jakni untuk 

“pergi dari Indonesia ke Tiong- 
:kok orang harus melalui Eropah. 

Disamping. mengemukakan 
pentingnja pengiriman: delegasi 
'kekonperensi tersebut iapun me- 

“Inerangkan bahwa dari Peking 
“telah diterima undangan untuk 
datang kesana atas beaja pihak 
Peking untuk 8 terkemuka In- 

donesia, jakni Ki Hadjar De- 
wantara, Wiwoho, Prof. Abidin,   Kemudian pada tanggal 5 ig 

baru lalu gadji bulan tersebut 
dapat diterima penuh, tetapi 
nafkah bulan Agustus 1952 hing 
ga saat ini belum lagi diterima- 
nja. Oleh karena itu, maka ba- 
yu2 ini telah berangkat ke Se- 
marang 2 orang guru, masing2 
sdr, Saridi (Ketua PGRI tjab. 
Tjilatjap) dan sdr. 
(PGRI seksi pendidikan) untuk 
mengurus sal tersebut. 

rangkan, bahwa soal nafkah 

naga2 ini sangat dibutuhkan, 
| menghadapi kesulitan2. (Kor). 

KARENA DISODA, 
DITJIUM » 

Karena ditjium didenda 
Rp. 50.—. 

Supingi terangkan kepada 
hakim, setiap ia dan Piah beker- 
dja membuat roti, ia selalu di- 

tjium. Piah mengadu, dan dalam 

|sidangnja Pengadilan Negeri 
Surabaja  mendjatuhkan - hu- 
kuman denda Rp.50,— subs. 
10 hari kurungan atas Supingi. 
— Ant. 

  

  

Marsus | 

Achirnja pihak PGRI mene- | 

tenaga guru2 jang katanja te- | 

goda oleh Piah, maka Piah di- 

Mr. Tambunan, “Mr. Sunarjo, 
H, Siradjuddin Abbas, Arudji 

dan Rasuna Said. — Ant. 
  

ANEKA PURWOKERTO 
Anak? S.R. Kias VI 

mogok? 

Baru2 ini anak2 Sekolah Rak- 

|jat-. VI desa Teluk Ketjamatan 

| Purwokerto, Kabupaten Banju- 
| mas, telah mogok. Menurut ke- 

| terangap2 jang terdapat, dise- 
| babkan karena murid2 tersebut 

segan menghadapi salah seorang 

8 gurunja jang suka memukul (?) 

|. Dari djumlah murid 32 orang, 

(jang masuk ada 6 orang anak. 

| Panitya persiapan tamu 

Agung. 

Pada tg. 3-9-1952 dipendopo 

Kabupaten Banjumas di Purwo- 
kerto, telah dibentuk Panitya 

Penerimaar Rombongan Presi- 
den Sukarno, jang akan datang 
pada tg. 26-27-9-1952 di Purwo- 

kerta dan Banjumas, jang dike- 

tuai oleh Bupati Purwodiredjo. 
Dalam rapat tersebut, hadlir 

diantara wakil2 dari Djawatan2, 

Organisasi2 dan Partai2. (Kor). 

  

4 

“WILAJAH DJAWA TENGAH | 
  

. HAMPIR 4000 MURID 
pa "BERBURU" 

Untuk mega Buda 

Er Agustus. 

“Dalam usaha jang ,digerak- 
kan” pihak Pengadjaran, untuk 
mengisi atjara Hari Peringatan 
47 Agust. jbl hampir 4000 murid 
sekolah rakjat di Semarang te- 
lah ramai2 berburu dan bersa- 

ma - sama telah menewaskan 

hampir 11, djutd binatang. 
Hasil ini baru diumumkan se- 
karang. 

Jang dibunuh oleh anak2 ini 
“ialah terutama lalat, njamuk, 

tjoro . (kakkerlak), kepinding 
dl. Ketjuali beladjar kebersih- 
an, mengenal bahajanja bina- 

tang2 ketjil itu, perlombaan ini 
dianggap djuga berftaedah bagi 
anak2 ketjil itu untuk menam- 
1 ketjakapan Nak ana 

tt 

PEMBANGUNAN 
DJEMBATAN2 

— Dibeberapa tempat di 
Djawa Tengah. 

“Oleh Djawatan Pekerdjaan 
Umum telah dinwlai pemba- 

# 

x 

(umum dj Djawa ah jang 
rusak sebagai akibat clash2 i 

Diantara itu terdapat 5 buah   
ngai Bana jang menghubung- 

kan Purbolinggo — Klampok 
dengan biaja Rp.500,000,—, djem 
batan ' Sungai Lusi didaerah 
Purwodadi — Grobogan dengan 
biaja Rp.200.000,— dan  lain2 
didaerah Madjenang, Magelang 
dan Kendal. 

Berapa djumlah djembatan2 
umum di Djawa Tengah jang 
rusak sebagai akibat clash2 
tersebtit belum diperoleh kete- 
rangan. — Ant, 

| MAGELANG 
SIDANG D.P.R.D.S. 

Pemakaian istilah ,,Ko- 

tapradja”” setjara ,ge- 
ritisloos”. , 

D.P.R.D. IS. Magelang pada tgl 
8 Sept. jl, telah mengadakan si- 
dang jang dihadliri oleh 9 orang 
dari 10 anggautanja. ' 
Menjimpang dari atjara, si- 

dang membitjarakan — tentang 
soal pemakaian istilah ,,Kota- 
pradja” dalam surat? resmi se- 

i bagai pengganti ,,Kota-Ketjil”, 
pemakaian mana telah disetu- 
djui, tapi dengan setjara ,,ge- 
ritisloos', fang artinja bahwa 
pemakaian istilah itu tidak dgn 
surat keputusan. 

Tindakan tsb disesuaikan dgn 

  

arah status Kota - besar. 
Permintaan pengunduran diri 

M, J. U, Sukardi dari keanggau-     .djembatan jang terbesar seper- 

ti Ta ”Bele” diatas Su- “tadn D.P.D, telah disetudjui pu- 

perdjuangan Kota Magelang ke- 

segala sesuatu, jang inisiatipnja | 

'Rombongan pertama telah berangkat 
UROTO wartawan ,,Antara”, Sugardo wartawan,,,Mimbar- 
indonesia”, Mardjoko dan Adisumarto dari golongan: bu- 

"teh, sebagai rombongan pertama dari delegasi Indonesia, kema- 

“rin pagi dekat subuh telah berangkat ke Peking melalui Ne- 
| derland untuk mengundjungi konperensi . perdamaian 

Asia dan Pasifik jang akan diadakan pada tgl 28 bulan ini. 

"TEAFOR TWO RANCH" 

| 
| 

  

  

      

daerah?   
  

TAWANGMANGU 
Didapat kabar, bahwa oleh be- 

berapa bekas anggauta T.P. kini 

telah diusahakan berdirinja se- 

buah perusahaan peternakan ie- 
ngan nama ,,Tea For-' Two 

Ranch” di Tawangmangu. Seba- 
gai permulaan akan dimulai de- 
hgan peter nakan ajam, selan- 

djutnja akan diperluas dengan 

'PRES, SUKARNO BERI 

  peternakan itik, domba, babi dan 
pemerahan susu sapi, usaha ter- 

sebut adalah lepas dari B.R.N. 

ataupun K.U.D.P. 
Kabarnja usaha itu mempu- 

njai harapan jang besar, akan 

tetapi disajangkan karena be- 

lum mendapat perhatian dari jg 
berwadjib. — (Kor.). 

Kabinet Mr. 

man Barat). — (Ipphos). 

S 
tjana2 anggaran kesehatan 

India. Pengeluaran seluruhnja 

Dalam sidang kemarin telah 
dibitjarakan soal2 tehnis menge- 
nai pemakaian sedjumlah besar 

orang2 jang diperbantukan ke- 

pada ahli2 jang sjah dan ber- 
idjazah dalam pengobatan. dan 
kesehatan umum. 

Rentjana2 untuk “Indonesia 

untuk tahun '54 jang telah dite- 

rima baik akan makan  biaja 

kira2 $ 250.000,— dari WHO 

dan United Nations “Technical 

Assistance, ditambah setengah 
Gjuta. “dollar jang “akan di- 
terima dari Unicef dan sumber2 

Internasional lainnja. 
Rentjana2 ini meliputi lan- 

djutan bantuan dalam rentjana2 

(nasional untuk pembasmian pe- 
njakit patek, malaria, tbc dan 

rentjana landjutan tahun '53. 
Telah disediakan  sedjumlah 

bea siswa utk lapangan penge- 

tahuan makanan, kesehatan, 

pendidikan dan tehnik2 labora- 

torium jang berkenaan dengan 

pekerdjaan malaria, tbc, dan be- 

berapa aspek dari bedah dada. 
Direktur “kantor Unicef di 

Asia menerangkan bahwa orga- 

nisasinja telah menjumbangkan 

1200.000 dollar dalam kampanje 

. ANTAR 

  

Dengan dihadliri oleh Menteri Luar Negeri Mukarto, Direktur 

A. K. Pringgodijdo dan dari kalangan Kemente- 
rian Luar Negeri lainnja, maka pada tg. 8:9-1952 

diistana Merdeka Djakarta oleh 
Zain untuk mendjadi duta Indonesia dikota Bon (Rep. Djer- 

Sedjuta dollar lebih untuk 
pemberantasan patek 

UB PANITYA rentjana dari panitya kedaerahan WHO se- 

sudah 2 hari bersidang kemarin dulu menerima. baik ren- 

di Asia Tenggara 

.'54 termasuk bantuan WHO sebesar Lk. $ 2.000. 600,—. Sub pa- 

nitya ini diketuai oleh Dr. C. Laksmanan, 

| nardjo, 

Jogjakarta. 

  

KULIAH DI PTAIN 

Menjambung berita tentang 
Pres. Dr, Ir Sukarno di Jogja 

berkenaan dengan . pembukaan 
masdjid Sjuhada, dapat dika- 
barkan, bhw kuliah jg diberi- 
kan oleh Presiden tidak diada- - 
kan dimasdjd Sjuhada melain- 
kan diaula P.TAI.N, didjalan 
Sekip. ni 

Seperti diketahui Nan ian 
TANaN tadi dilangsungkan pada 

. 20-9 djam 12.00-13.00. 

RRI ADAKAN PERA- 
JAAN HARI 

RADIO" 
Tgl. 11-9 adalah ,,hari radio” 

jang ke: T RRI. Untuk me- 
njosong hari radio tadi, maka 

besok tgl. 10-9 djam 20.00 - 24- 
00 R.R.I, Jogja akan menjeleng- 
garakan malam kesenian 'ber- 
tempat dibangsal Kepatihan. 

Jang akan dihidangkan kon- 
sert gamelan ,,Djojo Naa 
Gito”, gending anak2, tari Ke- 
lana dengan Ronggo Tuna-Tunu 
jang dimainkan oleh sdr2, Su- 

Djajengsuwandi dan 

2 

Lebdodjiwa (Tembong). 

bertempat 

Presiden telah dilantik Mr. 

untuk tahun 

ketua 

hampir 4 djuta dollar. 

delegasi 

pemberantasan penjakit. patek 

di Indonesia. 

Permintaan 
dikabulkan. 

Regional direktor WHO  da- 

lam salah satu sidangnja men- 

djandjikan akan berusaha me- 

menuhi dua permintaan dari 

Indonesia: Jang pertama, ialah 

permintaan bantuan dalam pem- 

berantasan penjakit pes dan ke- 

dua permintaan 3 orang spesia- 
lis dari WHO untuk membantu 

Indonesia 

    

    
     

  

   
   

             

    

HALAMAN 4. 

  

H. FARID MA'RUF HARI 
REBO TIBA KEMBALI 

DI JOGJA 
Didapat keterangan, bahwa 

Kepala Kantor Urusan Agama 
H. Farid Ma'ruf, salah seorang 
.jang ikut serta dengan rombo- 
ngan Wk. Presiden Hatta ke 
Mekkah baru2 ini, ditunggu ke- 
datangannja di Jogjakarta, nan- 
ti sore pada djam 19.00. 

Semula Kjaj H. Farid Ma'ruf 
akan kembali ke Jogja dengan 
pesawat terbang pada hari Ke- 
mis tg. 11 . 9, tetapi karena se- 
suatu hal, niat itu diurungkan 
dan terpaksa pulang pada Ka 
Rebo (pagi ini) dgn keretm.api. 

Berhubung denga 
tangan Ba AN Pari uf 
ini, di Jogja telah dibentuk se- 
buah Panitya Penjambutan de- 
ngan rentjaha pekerdjaan anta- 
ra lain, lekas diadakannja Sua- 
tu pertemuan untuk menerima 
oleh2 sekitar ibadah hadji. 
Sebagaimana diketahui perdja- 

lanan hadji rombongan Hatta 
itu mempergunakan pesawat 
terbang dan memakan waktu 
hanja beberapa hari sadja. 

Lebih landjut didapat ketera- 
(ngan, bahwa Kjai H. Farid Ma'- 

ruf ada kemungkinan, akan ha- 
dir djuga dalam resepsi Kursus 
Kader Penerangan Agama jang 
dilangsungkan nanti malam di 
Madrasah Menengah Tinggi Ka- 
uman Jogjakarta. 

U.L.I. DAN IKATAN 
DINAS 

| Baru2 ini Prof. Kahar Muzak- 

kir telah mengadakan pembitja- 
raan dengan beberapa kemen- 

terian di Djakarta untuk me- 
njampaikan kehendak para 
mahasiswa jang ingin mengada- 

kan ikatan dinas. 
Dalam pembitjaraan darj ka- 

    

langan2 tadi diperoleh kesan, 
bahwa dalam waktu 5 tahun 
lagi Indonesia akan kekurangan 

ahli2 ekonomi,  Kebanjakan 
orang2 ahli jang kini masih 
mendjabat pekerdjaan2 penting 
dalam waktu itu akan meneri- 
ma pensiunnja. 

Sebagai pengganti mereka 
itu sekarang diusahakan tena- 
ga2 baru dari kalangan maha- 
siswa perguruan tinggi negeri 
dengan ikatan dinas. Dalam hal 
ini Prof. Kahar Muzakkir telah 
mendapat persetudjuan dari be- 
berapa kementerian diantara- 
nja Kementerian Pertanian, Da- 
tam Negeri, Agama dan de Ja- 
vase Bank mengadakan ikatan 
dinaS$ dengan para mahasiswa 
dari Fak. Ekonomi U.L.I. Dewa- 
sa ini U.LI. telah mempunjai 
beberapa orang tingkatan doc- 
toral. 

PEMUDA KELANTAN 
MINTA BELADJAR 

DI-U.LI. 
Dalam surat jang diterima 

oleh U.I.I, menjatakan bahwa 
beberapa pemuda dari Kelan- 
tan Malaya ingin dapat mengi- 
kuti peladjaran2 “diperguruan 
UI 

Universitit Islam — Indonesia 
tidak keberatan, bila “sjarat2- 
nja dapat dipenuh oleh mereka. 
Sementara itu daris beberapa 

penerbitan di Indonesia milik 
bangsa Indonesia dan Pakistan 
telah menjanggupi akan me- 

bal AKu 'buku2nja kepada 

KONPERENSI BESAR 
P.I.I. DIADAKAN 

DI JOGJA 
Berhubung dengan sesuatu 

hal konperensi besar ke:3 Pe- 
ladjar Islam Indonesia tidak 
djadi diadakan dikuta Malang 
melainkan di Jogja pada tgl. 12 
sja 15-9. Panitya Penjelenggara 
Konperensi ini diterima oleh 
Pimpinan P.LI. Tjabang Jogja     rentjana pemerintah  mendiri- 

kan sedikitnja 6 malnutriton 

(ondervoeding) centres di be- 

berapa tempat jang akan ter- 

diri dari perawatan arak2, da- 
pur istimewa dan poliklinik 

spesial. 
Untuk negeri2 jang ada di 

Asia Tenggara telah diterima 

baik rentjana2 jang ' meliputi, 

selain hal jang tersangkut da- 
lam rentjana Indonesia, djuga 
rentjana2 dalam lapangan ke- 

sehatan rohani, administratie 

kesehatan umum, penjakit me- 
nular, sebagai typhus, kusta fi- 

lariasis cholera dan “sebagainja 
dan kebersihan tempat tinggal. 
— Ant.   

  

la, dengan ketentuan bahwa 
untuk sementara sebelum ada 

penggantinja, anggauta tsb. ma- 
sih memikul pertanggungan dja- 
wab dalam D.P.D. Diputuskan, 

bahwa soal penggantinja akan 
dibitjarakan dalam sidang.-behe- 
rapa hari kemudian. 

Autorisatie propinsi 

pemakaian djumlah Rp. 204.000,- 
untuk perbaikan: djalan?  ter- 
tentu dalam kota Magelang, 
oleh Pemerintah Daerah telah 
dipergunakan untuk pembelian 
20..ton aspal dari  Petroleim 

djalan? tsb., dimaksudkan hanja 
Board ' Semarang, Perbaikan 
mengenai djalan? dalam  (bin- 

nenwegen), sedang djalan? besar 
Semarang - Jogja, djalan Tidar, 
dan djalan Purworedjo, masing? 
dalam lingkungan batas Kota, 
beajanja perbaikan jang diren- 
tjanakan sebesar Rp. 85.000,—, 
kini sedang diusulkan 'keatasan 
untuk mendapatkan autorisatie 
sendiri. 

Tindakan dan maksud D.P.D. 

tersebut telah disetudjui oleh 
D.P.RiD./S. 

Sidang jang dimulai pada 

(Kor.). 

WONOSOBO 

“ PELBAGAI PEMBA- 
NGUNAN 

Dari kalangan Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum Kah. Wonosobo 
didapat keterangan, bahwa pem-         bangunan pasar  Kertek jang 

.tentang | 

| 
| 
| 
| 

memakan 'beaja Rp. -240.000,— 
kini mentjapai taraf jang ter- 
achir. Disamping itu dalam 1 & 
2 bulan lagi akan dapat dibuka 
kembali djembatan besi di K. 
Pingit dan K. Prupuk masing2 
dengan beaja Rp. 40.000,— dan 

“Rp. 30.000,— djembatan kaju 
di K. Mendjangan dan K. Djadi 
sebesar Rp. 25:000,— dan 

Rp. 20.000,— serta ST 
K. Sitjantel Rp. 35.000.- 

Selandjutnja - kepada Peme- 
rintah Daerah. Otonoom 'Kabu- 
paten untuk tahun 1952 telah 

diadjukkan permintaan beaja 
Rp. 45 djuta jang akan diper- 
gunakan terutama untuk mem- 
perbaiki dan menambah salur- 
an air-minum di dalam kota dan 
sekitarnja Rp. 270.000.-—- djalan? 
1", djuta rupiah, pembangun- 

an polikliniken Rp. 2.940.000. 
djembatan 18 buah Rp. 1 djuta, 
rumah pemotongan hewan di 
dalam “kota dan di ' Sapu- 
ran Rp. 80.000,— 
bikin baru pasanggrahan Dieng 
sebanjak Rp. 100.000,— Berhu- | 

“bung ketidak Tantjaran peneri-. 
maan uang, maka penjelesaian 

  
dj. 19.00 ditutup pada dj 20.30. | dari pada rentjana diatas tidak 

“dapat dilaksarakan menurut ba 

tas waktu jang ditentukan. 
Puld adanja  pertjampuran-ta- 
ngan dari fihak lain dikalangan 
D.P.U, sedikit banjak menimbul 
kan rintangan dalam mewudjud 

kan kerdja-sama. jang harmonis 
serta merupakan keketjewaan 
bagi kaum tehnisi pada umum- 
nja, demikian kalangan tadi. 

(Kor). 

dan mem-- 

dalam rapatnja bersama Pani- 
tya Pusat tgl. 7-9 jl, 

KETJELAKAAN TRUCK 
Suami - isteri djadi 
korban. 

Kemarin sekira djam 05: 30 
pagi dua orang suami-isteri jg 
hendak bepergian membeli kar- 
tjis disetatsiun Kereta-Api Ku- 
tu, Jogja, telah mendapat ke- 

tjelakaan tergilas oleh sebuah 
truck T.O. "Bahagia" dari- 3o- 
gja dimuka setasiun tersebut. 

Suaminja seketika itu mening 
gal dunia dan isterinja menda- 
pat luka2 berat. 

Menurut berita selardjatnja 
rem dan keadaan truck tjukup 
baik, tetapi sampai. hari ini 
truck tersebut masih ditahan. 

BENDUNGAN "'KA- 
RANGASEM"' DAPAT 
MENGAIRI 165 H.a. 

Djawatan Pengairan Seksi 
Opak-Prog6 telah mengadakan 
pembikinan “bendungan ”Ka- 
rangasem” jang terletak dikelu- 
rahan Sri Martani, kap. Piju- : 
ngan. Pembuatan bendungan 

|tadi menurut  rentjana selesai 
! dalam waktu 5 bulan, tapi ber- 
hubung bahan2 telah tjukup ter- 
sedia, maka selesai dalam Wak- 
tu 3 bulan. 

Selandjutnja diperoleh kete- 
rangan, bahwa bendungan tadi 
dapat mengairi sawah 165 ha 
dalam pada itu upatjara pem- 
bukaannja akan dilakukan pada 
tgl. 14 September jang akan 
datang dengan mengadakan per 
tundjukan  "petilan wajang 
orang” dan gambar Nb 

(1 si 

  
! 

  

Tontonan mela ini: 
BAHAYU: Jungle. Menace” 

Bag, ke-II, Frank Buck. 
INDRA King Solomon's Mi- 

nes”, Deborah Kerr, Stewart 
Granger, 

SOBOHARSONO9 , Strictly. Dis- 
honorable”, (Tjinta edja- 
ti), Ezio Pinza, Janet Leigh. 

SENI: SONO: . Keep  'Em 
Flying”, Bud Abbott & Lou 

Costello. j 
REX : ,Samsor and Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor Ma- 
ture. 1 

| KUXOR: , Padi Mao Ni", (Wani- 
ta Berambut Putih),  
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| itu tindakan jang kedua kalinja 

: 8. 

, buh di 

    

    

   

  

   
   

pa man Pakek per 
Ha dan. kepada rakjat 
ajela ganguan era di 

  

terajaat di Mesir 

oleh. harian? hiz- 

pernjataan resmi jang 
ma kali Snp han oleh 

        

s La i Tak menetap: 

kan tanggal. akan diadakan- 

je ah aia mengadakan pa. 
LK “Ojak. tik langsung, terutama 

menaikkan tjukai tembakau. 

yak migak melakukan langkah? 
- jang sun guh2 “untuk mem- 
«be an pemerintahan. 

2 1 Usaha merobah susunan kabi- 

| netnja terlatu Tama ditundaz 

| dan achirnja hasilnjapun ti- 

dak memuaskan. 

“Tidak ambil tindakan? jang 
fektif untuk mengurangi 

harga2 barang? keperluan se- 
2 "ds lebih sedikit lagi | 

untuk mendidikkan — taraf 

  

  

    

   

  

      

   

  

ka- | 6” Mengulur-ulur rentjana pero- 

  

nan 'baik per- 
angan terachir di Mesir j 

dewasa ini, dan menjatakan 

bahan sistim pembagian ta- 
nah. —Ant.- ear 

'RUNDINGAN DARMA- 
- SETIAWAN CS. — SU- 

SANTO BABAK KE-2 
Perundingan jang dilakukan 

  

. bahwa djenderal Nadjib djelas f antara sekretaris - djenderal ke- 

| harus mengambil tin- 

3 Jaka? luar biasa ,agaria tidak" 
| akan tjaukan”. Kini sangat 

Haa bahwa ia akan ber- 
'hasil “dalam - tindakan2nja itu, 
Paha harian tersebut. 

Harian itu selandjutnja me- 
njatakan, bahwa sedjak berta- 
'hun-tahun ini ada suatu hal jg 
fbusuk dinegara Mesir”. Soai2 
'dalam negeri Mesir bukannja 
jurusan Inggris tetapi 
mempunjat suatu kedudukan jg 
peta disepandjang garis2 urat | 
"nadi € dunia, dan suatu pemerin- | 
itahan jang stabil di Mesir meru- | 
La salah Pata | sjarat untuk | 

. Berdasarkan 

     

  

" nja ita, Demikian Daily nata 
graph”. 5 3 

Pers Eropa pahat” betintka 1” 
Kraria pendapatnja terhadap ke- 
jajadian2 jang paling achir ini di 

  

    

  

x Harian - Perantjis France 

“Tireur”, kiri tetapi non-Komu- 
nis, menjebut tindakan Nadjib 

dan. membentuk Kabi- 

  

   

    

Jang Ikali ialah coup | 
“ dan turun tachta Farouk. Dira- | 

bahwa tindakan jang - Manan Jera 

Nadjib boleh-#pertjaja, tapi ia 
"akan membutuhkan pertolong- 
an dari an "pemilihan tag, 

  

   

jang akan merbparkokoh” pe: 
5 merintahnja. ' Sebagai tindak 
ke-4, harian tadi ramalkan tin- 
dakan dilapang internasional, 
tapi ini belum dapat dilaku 
sebelum tindakan ke-3 ber 

    

“Mesir y organisasi se 

“dalam mana Djenderal | 
Naajib. telah melakukan pem- | 

'menterian luar negeri Indonesia, 

Dr. Darmasetiawan, cs dan ko- 
misaris agung Indonesia di Ne- 
derland, pada hari Senin jl., 
Jah meningkat kebabak ke-2, se- 
telah tertjapai kata sepakat 
sepenuhnja aarog ai schema 

reorganisasi. : 
Kini Dr. Darr hasetiawan me- 

ngerajakan. a baru, jaitu 
senai penetapan personeels- 

bezetting, tjara bekerdja dan 
bagian dari 

  

  

  

“degh hari Senin jl., 

| djutkan pembersihan 
| Jangan tentara, dan selak » 
| teri peperangan Iran ia .mem- 

:| komandan kepolisian dan guper- 

| ketentaraan Iran, 128 opsir | 
tinggi lainja ajuga akan di- | 
berhentikan. 

| kepala? ibiro ke-1, ke-3 dan ke-4 | 

| penghidupan rakjat. | 

|wa rentjana Perantjis tadi ti- 
dak tjukup memberj kebebasan 

te- | 

chiN — Truman, mengenai ma-   ap 
neng Ts onesia. — Ant, 

  

1 Pembirukan di :lkan 
Perdana Menteri Iran Mossa- | 

telah melan- 
ja  dika- 

    

berhentikan Letnan --djenderal 
Abdul Hussein Hejazi, . bekas 

nur militer, 9 “Gjenderal - major 

dan 2: orang kolonel. : 
Menurut keterangan Kalangan 

Berita AFP menata, ate 
wa diantara djenderal? major 
Hen diberhentikan tadi terdapat 

dari tentara Iran. 3 Ant: - UP. 

DEWAN ISTIMEWA 
'.. TUNISIA 

Tolak usul? Perantjis. 

Dewan istimewa Tunisia jang 
“terdiri dari 40 ang anggota, 
ketika 'hari Minggu jang lalu, | 
telah menolak usul2 Perantjis 
untuk mengadakan perobahan2 
ketata-negaraan dj Tunisia, oleh 
karena dewan berpendapat bah- 

  

untuk bertindak bagi bangsa 
Tunisia. — Ant. - UP. 

STATE DEPARTMENT 
TAK HENDAK BERI 

KOMENTAR 
Didapat keterangan di Wa- 

Peingtan, bahwa “kementerian 
luar negeri Amerika Serikat ti- 
dak akan memberi Komentar 
terhadap penolakan Mossadegh 
terhadap usul bersama Chur- 

salah minjak Iran, sebelum Iran 
mengirimkan djawaban - resmi 
kepada pemerintah Amerika. 

Djawaban resmi ini: baru 
akan disusun sesudah kedua 
madjelis parlemen Iran ber si-' 
aa 25 eat: LAFP: 

  

  

2 

1 nm 

Dalam pertemuan itu: Bana 
degh kabarnja telan-minta su- 

paja parlemen Iran menunda 
mempeladjari nota 'Amerika- 
Inggeris mengenai penjelesaian 
sengketa minjak jang disampai- 

kan kepada Hp ema rn Iran 

  

: baru2 ini. 

| Kalangan2 jang aokar dengan 
perdana menteri Mossadegh se- 
“Tandjutnja menjatakan, bahwa 
Mossadegh akan mengadjukan 
usul2 balasan kepada Inggeris 
sebelum tanggal 10 September 
gang akan datang. 
- Statement jang diutjapkan 
oleh Moss#degh dalam  konpe- 
rensi persrija pada hari Minggu 
kemarin oleh kalangan? di Te- 
(keran dianggap sebagai suatu 

   

   
   
      

    | Harian aan POPU Lae, 

  

- - Tah Ta PN Nor ia 
tulis, bahwa di Mesi um pe 
nah ada demokrasi Fasa arti 
seperti di Eropa Barat. 

| Dikatakannja bahwa dalam 

  

    

  

   

  

   
        

Gi “Ppusana kearah perdamaian”, dan 
'a itu telah menimbulkan 

  

  

. 8Lok ASIAJAFRIKA 
BERSIDANG 

Panen dalam PBB hari Se- 
nin jl. telah bersidang selama 

  

5 "mintaar India supaja Blok 
(Asia/Afrika seluruhnja bersa- 
pra ynaa mengadu kepada Si- 
'dang Umum PBB, bahwa poli- 
| tite memibeda2-kan warna kulit 
jang dilakukan oleh Afrika Se- 

- pan itu merupakan antjaman 

terhadap perdamaian internasio- 
  

  

'an-kalangan tinggi. Anasi -s0- | nak 
sial : 

1 dan golongan ini 

las: baru ini, “tidak Na 
ngan istilah tadi d 
negeri “Eropa Barat “modern, 

an tetapi orang2 dari “gotong: 
an ini di Mesir £erub didikan- | 

@jatemkan erna IN 
hidupan politik. Menur 
.kelas menengah Mesir i 
anggota “kelas Jatasan ja 

kuasa. 
Maria Konservatif , 

  

  

     

    

   

    
    

   

    

   
   

  

   

    

    

  

  

Jebat: mendekati. Na 
W&taturk) dari Turki aa 
bahwa Nadjib ,,mengawinka: 
nasionalisme dengan Kan 

    

Meng baru telah tum- 

    

a. ra 

varet, duta Belgia di 

Menurut djurubitjara Blok 
“Asia /Afrika, hingga kini belum 
tertjapai sesuatu. putusan” dan 

.|dalam minggu ini djuga akan 
- (diadakan sidang untuk 
mempertimbangkan soal tadi. 

| Blok Asia/Afrika jang mula2 
“terdiri dari 13 delegasi. 
jang telah menjokong masalah? 

lagi, 

“Tunisia dan Marokko Perantjis, 
hari Senin ituvdiperbesar”keang- |   

' gotaannja dengan hadlirnja wa- 
kil Liberia. Akan tetapi belum 

gi “diketahui, apakah wakil Li- 
a akan menjokong tindakan 

rhadaj Afrika Pen Te 

  

| BELGIA TEMPATKAN 
| DUTA-BESAR DI 
—.DJEPANG 

 Chevalier de Schouter de Ter- 
Denmark, 

hari 'Senin il. telah diangkat 

tuk Djepang. 
“Diplomat jang kini berumur 

: | ajadi sekretaris dalam -keduta- 

dah perang dunia I. Pernah pu- 

    ia aa di Peking, 
ia, Bukargs Tan dun PBu- 

dapest, Ta 2 - 
Gia, 5 : “ z 

akan sampaikan 
0... usul2 balasan 

jk - ae 10 September? 
para peminagat ar Teheran hari Senin” Mama. 

| # bahwa perkembangan? baru tidak lama lagi diharap akan 
: terdjadi dalam sengketa minjak antara Iran dan kongsi Ing- 

geris AIOC dewasa ini, setelah perdana menteri Mohammad 
Mossadegh mengadakan pertemuan dgn wakil ketua madjelis 
rendah ran pada Senin pagi 3. 

“INDONESIA & HAITI 

(dalam minggu ini akan diminta 

“(IMP). 

|: da konperensi IMF di Mexico 

3 1, 8 Wakil Liberia hadir. 

aa 14 Delegasi negara? Blok A- | 

dia. untuk membitjarakan | 

'mereka terhadap Nadjib sema- 

membatasi luas 

“Jeh dimiliki oleh" 

| kalangan tadi. 

wanul Muslimin” 

terkemuka. 

  

     

  

    
    
    
    

    

Beberapa hari jl. bertempat di Hotel des Indes telah diadakan 
pers-konperensi oleh WHO tentang gan 
anti - malaria di Asia Tenggara, Gambar : 

kampan je 
C. Mani, direk- 

“bur WHO di Asia Tenggara Sedang ban ikan pendjelasan2- 
nja mengenai penanda WHO Laga setahun. (Ipphos). 
  

“Tindakan2 Nadiib di Mesir 
Dimaksudkan anik patahkan reaksi ? 

ENURUT pendapat kalangan? jang memperhatikannja di 

London pada hari Senin jL, 
Djenderal Nadjib achir? ini telah 

tindakan? jang dilakukan oleh 

mematahkan usaha ' untuk 

mempersatukan kekuatan? penentang pemerintahan militer. 

Kalangan tadi ' mengemuka- 
kan, bahwa kekuatan? tadi sela- 
ma beberapa hari.j.l. ini berusa- 
ha memperkuat ,diri dan sikap 

kin berani, hingga membahaja- 
kan pelaksanaan rentjana untuk 

ah-jang bo- | 
seseorang. Dan 

inilah sebabnja maka Nadjib 
melakukan pembersihan, kata 

Pengaruh Toar 
Muslimin” kuat? 

Menurut keterangan? jang di- 
terima di London pada hari.Se- 
nin jl, pengaruh gerakan ,,Ikh- 

dimasa j.a.d. 

jang sudah dekat ini akan ber- 
tambah kuat lagi. Pemimpin 

gerakan tadi menjatakan peno- 
lokannja terhadap tawaran utk 
duduk dalam kabinet, walaupun 
ia berdjandji akan menjokong 

kabinet. 
Penekanan & pem- 
bebasan kembali. 

Reuter setrusnja mengabar- 
kan, bahwa dalam babak kedua 
dari penangkapan? jang dilaku- 
kan selama 24 djam j.l. ini, ter- 
dapat djuga Abdul Nadjib Ibra- 
him Ralah, bekas menteri pe- 
kerdjaan umum (1946 -—1948) 
dari Partai Liberal serta' Hatiz 

Shida seorang anggauta' wak ig : 

Sementara itu 
barkan, bahwa maan $ 
anak direktur kabinet 
hari Selasa kemarin aka 
hadapkan pengadilan militer, 
bertalian dgn insiden? Kafr ad- 
Dawar ketika tgl. 13 Agustus. 

Menurut Reuter, Kolonel Mah- 

mud Talaat, dari kepolisian po- 
itik jang telah dibubarkan itu, 
telah dibebaskan kembali dng 
diterangkan sebab?-nja.     

AKAN DIMINTA GSA- 
BUNGKAN DIRI DA- 

LAM L.M.F. 
Indonesia dan Haiti 

menggabungkan diri dalam Da- 
na ' Keuangan  Internasiona 

Demikianlah menurut 
keterangan para pembesar pa- 

City hari Senin jl. 
Diharapkan bahwa perminta- 

an keanggotaan kedua negara 
tadi akan disetudjui pada hari 
Rebo ini, apabila Gewan lengkap 
dari IMF jang beranggotakan 

| 04 Mena itu bersidang. | ' — 
“Ant” - UP.   “kabinet menjetudjui utk meng- 

s Nadjib djuga men- 

: djadi Gubernur Mi- 
liter. : 

Djurubitjara Pemerintah Me- 

sir kemarin mengatakan, bah- 
wa PM Nadjib jg kemarin me- 
mangku P. M., mulai kemarin 
telah diangkat sebagai gub. mi- 
liter Mesir! Pengumuman terse- 
but dikeluarkan sesudah sidang 
kabinet jang 9 djam lamanja, 
dimana sidang tersebut mengam 
bil 2 buah keputusan. Pertama 

gerakkan kembali partai2  po- 

litik Mesir dan jang kedua me- 

nfenai pembagian tanah, jang 
mana tiap2 orang sebanjak2nja 

hanja mendapat 200 acre. 
. Tentang undang2 reorganisasi 

partai politik 'dinjatakan, bah- 
  

hubungan Lanka. 

Sir John kini dalam perdja- | 
lanan pulang ke kanka. Ia mem-   

' di Amerika Serikat dan 

“tu,” 

jadi duta-besar Belgia un- 

61 tahun ini, sudah pernah men | 

an-besar Belgia di Tokyo sesuw 

persingkat perdjalanan keliling 
telah 

batalkan perdjalanannja ke Ot- 
tawa (Kanada), dimara ia mu- 
Ja2 akan menghadliri konperen- 
si parlementer Commonwealth. 

Menurut dugaan umum, Sir 
John Kotelawala adalah penga- 
rang brosur jang bernama ,,Pre- 
mier Stakes', jang katanja me- 

njadjikan kedjadian2 politik di- 

belakang lajar, sedjak PM Don 
Stephen Senanayake meninggal 
dunia. Brosur tadi. mengandung 
kata2 jang tak sedap terhadap 
perdana menteri jang sekarang, 
Dudley Senanayake, menteri? 

dalam kabinet, gupernur djen- 
deral dan orang2 terkemuka 
lainnja di Lanka. 

Didapat keterangan, bahwa 
pulangnja Sir John Kotelawala 
dari Amerika ini adalah akibat 
panggilan dari PM Senanayake, 

Sir John 

tannja. 
meletakkan  djaba- 

(abaya itu pemimpin opo- 
SW.R. Bandaranaike, jang 

Tnlah menghadliri, konperensi 
uni parlementer di Swis, Tn 
bari Minggu telah pulang 
ngan tergesaZ,   

— Krisis politik di Lanka 
akan berkobar 

Berhubung kedatangan-kembali Menteri 
— Perhubugnan Kotelawala 

ALANGAN? politik di Colombo, hari Senin jl. 
kakan pendapat mereka, bahwa krisis politik jang selama 

3 minggu jang lalu ini menjala seperti api dalam sekam di 
Lanka (Ceylon), mungkin akan berkobar 

dengan kedatangan Mena Sir John Kotelawala, menteri per- 

jang katanja telah minta supaja 

kb 
Zues dan penggabungan 

AFP menga- P 

  
mengemu- 

dalarn minggu ini, 

Dewikiaah kedjadian2 di 

Lanka, jang diduga akan  me- 
ngakibatkan timbulnja krisis 
politik. — Ant. - AFP. 

DIKETEMUKAN SUMBER2 
MINJAK BARU DI IRAN? 
, Kalangan2 diplomasi.dj Lon- 
don “hari Senin jl. menjatakan, 
bahwa mereka tak dapat mem- 
benarkan atau membantah be- 
rita2 jang mengatakan bahwa 
serombongan ahli Amerika te- 
Jah menemukan sumber2  mi- 

njak baru di Iran Selatan. 

Menurut kabar? tadi, ahli2 
tadi bekerdja “pada  kongsi 
SRI #35 Arit AP, 

"OPERASI" MENANG- 
KAP 362 EKOR GA- 

DJAH LIAR 
Organisasi2 partikelir di Cal- 

Cutta tidak lama lagi akan me- 
ngadakan "operasi? untuk me- 
|hnangkap kembali sedjumlah 362 
ekor gadjah liar dari DAN di- 
daerah Assam. 

Pekerdjaan ini dilakukan di- 
bawah pengawasan pemerintah 
dan akan memakan Waktn kira2 
6 pulan lamunja, »— Ant, « UP,     

wa orang jang pernah meneri- 

ma hukuman kriminil tidak di- 

perbolehkan memasuki salah su- 

atu organisasi politik. Selain 

itu disebutkan, bahwa semua 

uang partai harus disimpan da- 

lam bank. Dalam suatu tanja 

djawab, Djenderal Nadjib me- 

njatakan, bahwa keinginan Me- 
sir tentang penarikan kembali 
tentara Inggeris dari terusan 

lem- 

bah Njjl tidak berobah. Karena | 
belum tjukup lama ia  meme- 

gang djabatan pemerintah ma- 

ka ia belum dapat mengadakan 
perudingan2 segera dengan Ing- | 
geris serta Sudan mengenai so- 
a12 tersebut. — VOA - BBC. 

  

“ 

: Keributan di 

: bar liberal dibakar. 

(Dua buah perusahaan surat 
kabar liberal Colombia, hi! 

| Tiempo”. dan ,,El Espectador”, 

dibakar oleh kaum demonstran 

sebagai reaksi terhadap terdja- 

anggota polisi di Agkrah baru2 

ini. 
». Peristiwa ini terdjadi setan 
harian ,,El Siglo” dalam siaran- 
nja pada hari  Saptu jang lalu 

memberikan gambaran jang me- 

Inimbulkan kesan, bahwa peni- 
bunuhan atas 5 orang anggota 
polisi. tersebut - adalah akibat 
dari aksi kekerasan jang dila- 

| kukan oleh kaum Liberal. . - 

Dalam keributan jang terdja- 
di sewaktu pembakaran: dilaku- 
kan 3 orang demonstran dan se- 
orang anggota polisi mendapat 

luka2. Djumlah gedung jang ter- 

bakar ada 5 buah, karena selain 

gedung2 perusahaan, djuga ru- 
mah2 pemilik2 surat? kabar ter- 
sebut mendjadi sasaran api pula. 
surat kabar El Siglo” jang 
pernah mengalami nasib sema- 

tjam ini ketika kaum Liberal 

memegang pemerintahan dalarn 

tahun 1948, dalam siarannja pa- 

da hari Minggu mentjela djuga 
| terdjadinja demonstrasi pemba- 
karan itu, akan tetapi dalam 

pada itu djuga mengemukakan 

kenjataan, bahwa ketika dilaku- 

kan upatjara pemakaman 5 

orang anggota polisi tadi telah 

dilepaskan tembakan? kearah 

peti? djenazah. Dikatakan pula, 

bahwa insiden2 jang mengaki- 

batkan tewasnja 5 erang polisi 

tersebut adalah bukan insiden? 
biasa sadja, melainkan mempu- 
njai sesuatu maksud politik. 

Pemilik harian ,,E1 Tiempo”, 
Eduardo Santos, dalam pada itu 

| menjatakan, bahwa insiden? 
| pembakaran ini menggambarkan 

| memuntjaknja kekuasaan dikta- 

| 
1 

t 

  
  

| tor jang menimpa Colombia se- 

djak 3 tahun jang terachir ini. 

|. Perlu ditjatat bahwa Partai 

| Liberal kini adalah partai oppo- 

|-sisi di Colombia. — Ant. - AFP. 

Sangyo Keizai mengchawatirkan 
sambutan terhadap kaum 

dagang Djepang 
“Jang akan mengundjungi negeri2 

Asia Tenggara 
EPERTI telah dikabarkan Djepang 

suatu rombongan penindjau kaum dagang ke Indonesia dan | 
kenegeri-negeri lain di Asia 'Tenggara dengan 

menambah perdagangan dengan negeri2.itu berdasarkan kerdja | 

akan mengirimkan 

sama dengan kaum pedagang Tionghoa dinegeri-negeri itu. 

“. Rentjana pengiriman kaum 

Ma nia pedagang Djepang itu 

ialah datangnja dari Perkumpu- 
lan Ekonomi Djepang — Tiong- 
kok, jaitu suatu perkumpulan 
bangsa Djepang jang bertudju- 

an mempererat perhubungan 
ekonomi dengan Tiongkok Na- | 
-sionalis. 

“Berkenaan dengan pendiaua 

pengiriman kaum dagang Dje- 
pang tersebut sebagai penindjau 
kenegeri-negeri Asia Tenggara, 

harian Sangyo Keizai di Osaka 
memperingatkan dalam tadjuk 

rentjananja tertanggal 
tember kemarin, bahwa djika 
rombongan serupa itu berangkat 

dari Djepang dan mengadakan 
hubungan dengan kaum peda- 
gang Tionghoa dinegeri-negeri 
Asia Tenggara, maka walaupun 
anggotanja terdiri dari kaum 
partikulir, namun dapatlah di- 
duga, bahwa bangsa2 Asia 

Tenggara, terutama Indonesia, 
akan berperasaan tidak baik 
terhadap rombongan itu. Bah- 

kan mungkin sekali akan dibe- 

rikan kesar? kepada bangsa in- 

'donesia jang tidak dikehendaki 
terhadap Djepang 
kata harian itu. 

Pengaruhnja atas perhubung-- 
an Indonesia — Djepang tidak 

dapat diabaikan. Selain itu ren- 

tjana demikian mungkin mem- 

bawa pengaruh jang kurang 
baik pula pada perhubungan di- 
antara bangsa Indonesia dan 

Tionghoa jang ada di Indonesia. 
Apalagi, djika diingat, bahwa 
Indonesia telah mengakui RRT. 
Djika rentjana itu akan dilak- 

sanakan dergan perantaraan 

pemerintah Chiang Kai Shek di 

Taiwan, maka bagaimanakah 

nanti sikap pemerintah Indone-' 

sia terhadap rombongan kaum 

pedagang Djepang itu? Djuga 

orang Tionghoa di Indonesia 

tidak akan mengadakan sami- 

butan jang diharapkan, karena 

matjam2 haluan mereka. 

Dalam pada itu tidaklah dapai 

disangkal, bahwa kaum dagang 

Tionghoa dinegeri? di Asia 

Tenggara mempunjai keduduk- 

an ekonomi jang kuat, terutama 

dilapangan perdagangan. Dje- 

pang hendaknja menginsjafi dan 

dapat. memahamkan keadaan 

ditiap-tiap negeri di Asia Teng- 

gara, jang berlainan satw dgn 

jang lain. Demikian harian ter- 

sebut. 

Patut dikabarkan, bahwa be- 

berapa waktu jang lalu tersiar 

kabar, bahwa rentjana kerdja- 

sama ekonomi diantara kaum 

pedagang Djepang dan kaum pe 

dagang Tionghoa di Asia Teng- 

-| gara itu telah dibitjarakan dim 

pertemuan diantara Perdana 

Menteri Yoshida dan Chang 

Chun, utusan pemerintah nasio- 

nalis Tiongkok di Taiwan jang | 

telah mengundjungi  Djepang. 

Oleh sebab itu maka “ harian 

Sangyo Keizai pun menganggap, 

bahwa rentjana tersebut me- 

ngandung arti jang penting di- 

pang” dan menduga, 

mungkinan besar   
? 

6 Sep- | 

seluruhnja, | 

'dalam politik luar negeri Dje- 
bahwa ke- 

rentjana iLu ja 

akan dilaksanakan 

sungguh2. 

dengan | 

Celana 
Dua perusahaan surat ka- | 

pada hari Saptu jang lalu teian | 

dinja pembunuhan atas 5 orang | 

maksud untuk | 

  

  

Serawak kekurangan 
i: . 

tenaga kerdja 
“Menurut laporan tahunan jang 

dikeluarkan “oleh pemerintahan 
djadjahan Inggris “di Serawak 
pada hari Senin jang lalu, nilai 

perdagangan luar negeri Sera- 

wak ketika tahun 1951 ada 
$ 28.000.000 lebih besar daripada, 
ketika 1950.-: 

Menurut laporan tadi, dalam 
djangka waktu ini terdapat 
balans dagang jang mengun- 

| tungkan, sebesar $ 84.000.000. 
Dari angka2 produksi ketika 

tahun 1951, jang sangat menarik 

perhatian ialah kenaikan export 

lada, jaitu hampir 259. 
Penghasil terutama dalam ta- 

hun 1951 adalah bea-tjukai »e- 
masukan, jang telah mentjapai 
angka rekord dan kira2 merupa- 

kan 7596 dari segala penghasil- 
an Serawak. Menurut perkiraan, 

bea-tjukai import. tadi sebesar 

$ 36.750.265, termasuk pula ac- 
cijns sebanjak $ 841.000. 

Menurut laporan tadi, permin- 
taan akan barang2 konsumen 

sangat meningkat dan hal“ini 

menundjukkan bahwa kekajaan 

produsen2-petani Serawak sa- 

ngat meningkat. 

Tenaga kerdja di Serawak ti- 
dak mentjukupi kebutuhan di- 

sana, djumlahnja. Akibatnja ia- 

lah bahwa penghasilan kaum 

tenaga terdidik dan tidak ter- 

didik tetap lebih dari 2 kali se- 

besar ketika tahun 1949. 

Demikian antara lain laporan 

pemerintah Serawak. — Ant. - 

Rtr. 

» 

LAGI 21 ORANG AFRI- 
KA DITANGKAP 

Diumumkan . di Durban hari 
Senin jl, bahwa 21 orang bang- 
sa. Afrika Ketika malam Senin 
telah ditangkap di Durban (pro- 
pinsi Natal, Afrika Selatan), ka 
rena mereka tidak mempunjai 
surat2 pas istimewa, jang ha- 

bangsa Eropa. — Ant. - AFP. 
    

GEREDJA KATHOLIK 
PADA GARIS PA- 

RALEL 38 
(Radio  Vatican menjiarkan, 
| bahwa sebuah geredja besar Ka- 
tholik akan didirikan pada ga- 

| ris paralel 38 di Korea sebagai 
| ganti geredja Katholik jang 
| hantjur Ann akibat perang. 
|— Ant, . AFP | KEPALA DELEGASI IN- 

| DIA UNTUK SIDANG 
UMUM PBB J.A.D. 

|. Menurut kalangan jang lajak | 
| dipertjaja di New Delhi hari Se- 
nin jl, njonja Vijaya Lakshmi 
Pandit, bekas duta besar India 
di Moskow dan Washington, 
akan diangkat mendjadi kepala 
delegasi India untuk Sidang U- 

| mum PBB jang akan datang. 
Tetapi dinjatakan oleh kala- 

ngan tadi, bahwa keputusan jg 
definitif mengenai soal tersebut 

.masih belum diambil, dan ada 
kemungkinan  djuga dipilih 
Krishna Menon, bekas duta be- 
sar India di London. Ant. UP. 

| 

  

KEGIATAN DJENDE- 
RAL RIDGWAY 

Djenderal Matthew Ridgway, 

panglima tertinggi pasukan2 
Organisasi Perdjandjian Atlan- 
tidk Utara (NATO) pada hari 
Senin jl. telah tiba dengan pe- 
sawat terbang di Erzurum, Tur- 
ki, dimana ia segera mengada- 
kan pertemuan rahasia dengan 
opsir2 Turki dan opsir NATO 
lainnja. 
Erzurum ialah pangkalan jg 

paling timur letaknja dalam 
pertahanan Turki dan NATO — 
Ant. - UP, 

  

Olah-raga : 

perlombaan seleksi atletik 

Perlombaan seleksi ini dimak 

sudkan' sebagai 
klasifikasi untuk memilih atlit2 
kelas A dan B jang akan me- 
wakili kota Bandung dalam per- 
tandingan kedjuaraan atlttik se- 

luruh Indonesai pada achir bu- 
lan Oktober jad. di. Surabaja. 

Berlainan dengan dikota2 la- 

in, pertandingan seleksi di Ban- 

dung ini tidak dilakukan oleh 

Pasi tjabang Bandung, tapi 
oleh satu - satunja perkumpulan 

atletik Peratib. .. 

    
kan” penonton kemarin itu pres- 

tasi jang gemilang dari ,,all- 
round” atlit Surtio dalam lon-: 

tjat galah jang berhasil melam- 

paui mistar setinggi 3.60 meter. 

Ini bukan sadja berarti bahwa 

ia telah memperbaiki. rekord 

Indonesia, tapi djuga sudah me- 
njamai tinggi jang pernah ditja- 

| ISTERI PERTAMA DARI 
| Dr. SUN YAT SEN 

MENINGGAL 
Njonja Lu, isteri pertama dari 

Dr, Sun, bapak Republik Tiong- 
kok, hari Senin jl. telah mening- 
gal dunia dirumahnja di Macao. 
Njonja Lu jang telah menikah 
dengan Dr. Sun tahun 1891, te- 

| lah mentjapai umur 86. 
Dr. Sun telah bertjer aj dari 

| isterinja jang pertama itu se- 
waktu ia memulai dengan ge- 

| rakannja revolusionernja jang 
| mengakibatkan tergulingnja Ke- 
radjaan Manchu dan berdirinja. 

| Rep blik Tiongkok dalani tahun 
SOE 

  
  

  

- Ant, 

3 

1911, 

pertandingan ! 

Pertama jang menggempar- ' 

6 Rekord baru ditjapai 
di Bandung 

“Dalam pertandingan seleksi, atletik 

REKORD INDONESIA baru telah ditjapai kemarin dalam , 
jang dilangsungkan di Bandung, 

dilapang LPAD, diikuti oleh 72 atlit putera - peteri dan disak- 

sikan oleh penonton jang berdjumlah besar. 

pai oleh Rorimpandy sebelum 

perang. Kaum atlit di Bandung, 

bahkan masih mempunjai hara- 

pan, bahwa Surtio akan men- 

tjapai tinggi 3.70 meter, djika 

mempergunakan bambu spesial 

: (bambu ,,Djepang”). 
Kedua, dalam lari 400 meter 

Jopie Timisela, ,,veteran” Asia- 

de telah memperbaiki rekordnja 

sendiri dari 52.2 detik mendjadi 

51.1 detik. Sprint dan ,ausdau- 

ernja” jang luar biasa, ditambah 

dengan gaja jang manis, menga- 

gumkan penonton dan mendja- 

Gikan ia seorang atlit jang su- 

kar dikalahkan. : 
Ketiga, rekord 'PON-II 800 

meter atas nama Tjatja Hidajat 
dengan waktu 2 menit 14 detik 

kemarin telah diturunkan oleh 

D. Sterk dengan 4.5 detik, djadi 

2 menit 09.5 detik. 

meter atas nama Rivai dengan 
23.8 detik dirobah djadi 23.5 de- 
tik oleh F.v. Berp. 

Kelima, rekord baru ditjapai 

oleh Darwati jang memperbaiki 

- rekordnja sendiri dalam 100 me- 

ter dari 13.8 detik mendjadi 13.4 
detik dan keenam adalah pres- 

tasi jang ditjapai oleh H. Middei 
jang mendorong . peluru lebih 
djauh dari pada djuara PON - II 
Kahanmi (10.505 meter) dengan 
tT1.11 meter. 

ruhnja meliputi 16 nomor dan 
pada umumnja baik “atlit kelas 
A maupun kelas B telah men- 
tiapai sjarat2 jang ditentukan 

oleh Pasi pusat. -——- Ant,   

rus dipunjai oleh orang2 bukan 

Keempat, rekord PON - II 200 1 

Pertandingan seleksi ini selu-, 

    

ah Gaga... ” 
Sistim ,,bukti import 
EMENTERIAN Perdagangan Internasional 
Djepang akan mengadakan sistim 

' mula? akan dilakukan dalam perdagangannja dengan Indonesia. 

Diduga pelaksanaan sistim ini akan Gknulai September ini. 

dan Industria 

bukti import” jang 

Bukti import itu-akan diberi- 

kan kepada  pedagang2, jang 

telah mengimport barang2 ke 

| Indonesia, sebagai  pedagang2 

jang mau mengexport barang 

ke Indonesia, tidak diberi idjin 

djika untuk itu tidak disedia- 

kan bukti import dari Indone- 

sia. Bukti import ini dapat di- 
perdjual belikan dengan harga 

bebas. 

Sistim ini diadakan untuk 
menjesuaikan djumlah import 

dan djumlah export, dalam per- 
hubungan dagang dengan nega- 
ra2 jang biasanja mengakibat- 

kan kelebihan export jang besar 
kalau dibandingkan — dengan 

djumlah import. 

Sistim membersihkan subsidi 
kepada importir serta menge- 
nakan padjak exportir, adalah 
Satu sistim jang telah dipela- 
Gjari oleh kementerian itu, 
akan tetapi dianggap mengan- 
dung beberapa kesulitan baik di 
Galam negeri maupun terhadap 
luar negeri jang bersangkutan 

| maka sistim ,,bukti import” itu- 
lah jang achirnja 5 Va Ant. 

INDONESIA PERLUKAN 
SANDUM HONGA-. 

RIA ? 
Didapat kabar, bahwa antara 

barang2 penting” (termasuk go- 
longan A) jang dikemukakan 
oleh pihak Indonesia dalam per- 
tukaran daftar barang antara 

| delegasi dagang Indonesia dan 
' Hongaria beberapa hari jang 
lalu, terdapat djuga tepung tri- 
gu. dan gandum jang Indonesia 
ingin import dari Hongaria. Be- 
berapa bagian Eropa Timur ter- 
kenal sebagai ,gudang gan- 
dum”. 

Interna tuna) Wheat Board 
untuk tahun ini hanja. menje- 
diakan Lk. 72. 000 ton tepung 

gandum bagi Indonesia, sedang 
kebutuhan adalah lebih dari itu. 
Djika kondisinja baik, Indonesia 
menghendaki ' djuga beli dari 
Hongaria. : 

Didapat kabar, bahwa menge- 
: nai ini delegasi Hongaria masih 
| minta persetudjuan dari peme- 
rintahnja. 

Sebagai telah dikabarkan, pe- 

rundingan dagang jang dimulai 

tanggal 25 bulan jang lalu ini, 

diharapkan selesai dalam ming- 

gu ini dan dengan ini tertjapai 
persetudjuan mengenai  volu- 
me perdagangan jang lebih be- 

sar daripada tahun jang lalu. 

— Ant. 

  
PERTANDINGAN BULU 

TANGKIS UMUM 
Untuk merebut djuara 

P.BS.L. Jogja th. '52. 

Untuk membeajai konperensi 
nasional Sobsi di Djakarta, pa- 
da tanggal 1-9 (sampai selesai) 
akan diadakan pertandingan 
bulu - tangkis guna merebut ke- 
djuaraan P.B.S.I. Jogja th, 52 
bertempat di Malioboro. 

Pertandingan itu utk umum, 
tapi hanja mereka jang men- 
djadi penduduk Jogja. Pendai- 
taran di Tugu Kulon 96, dan di- 
tutup tg, 13-9. 

PERTANDINGAN OLAH- 
RAGA RRI TRITUNGGAL 

Sebagaimana telah  dikabar- 
kan, sedjak tgl. 6, 7 dan 8 Sept. 
j., Serikat Buruh Radio  tja- 
bang? Semarang, Solo dan Jog- 
jakarta. mengadakan pertan- 

| dingan? tri-lomba, untuk me- 
njongsong Hari Radio 11 Sep. 
jad. Pertandingan? tri-lomba ini 
meliputi Pingpong, Bulutangkis 
dan Sepakbola, diadakan di 
Solo. Hasil dari pada pertan- 
dingan tersebut: $ 

Sabtu 6 Sept. 1952: antara RRI 
Semarang dan RRI Solo: 

Sepakbola: 2-2. 

  
Bulutangkis: 2-5 utk RRI 
Solo. 

Achad 7 Sept. 1952: antara RRI 
Jogjakarta dan RRI S'rang: 
Sepakbola:: 2-1. utk keme- 

nangan RRI Jogjakarta. 
Bulutangkis: 2-5 utk RRI 

Semarang. 
Pingpong antara Semarang, 

' Solo dan Jogja: Solo — Se- 
marang — 5-0 utk Solo. 
Semarang — Jogja — 3- 

untuk Semarang. 
Jogja — Solo — 3-2 untuk 
Jogja. 

Senen 8 Sept. 1952: antara RRI 
Solo dan RRI Jogja: 

Sepakbila: 0-1 untuk RRI 

Jogja. 
Bulutangkis: 

Solo. 
Dengan demikian maka Pani- 

tya Penjelenggara telah memu- 
tuskan: Lg 

Pingpong: 1. RRI Solo, 2. RRI 
Jogjakarta dan 3. RRI Se- 
marang. 

Bulutangkis: 1, RRI Solo: 2. RRI 
Serrarang dan 3. RRI Jog- 

jakkrta. 

Sepakbola: 1. RRI Jogjakarta: 
2. RRI Semarang dan 3. RRI 
Solo. 

Hari ini 10 Sept. 1952 dilang- 

Sungkan pertandingan Sepak- 
bola antara RRI Tritunggsl- 
Djawa Tengah dan AURI Djawa 
Tengah, berterapat df Stadion 

Sriwedari Solo, 

4-3 utk RRI 

  
 



  — (ngan Sagu 

  

  

gula 
n Peme    

: i tanda, pabrik Hu itu telah hantjur. 

        

) . membangun sebual buah 

R3 

raja perlu diper- AR 

| Mexolie ini- 

k angunan? untuk didja- p 
dikan bangunan paberik minjak. | 
'Beberapa ruangan telah diba- | 
ngun kembali, sedang - mesin2 

  

AN wringer telah didatangkan dari 

nggara Konperen- 
SOBSI memutus- 

ngadakan sajembara. 
II Lambang jang dinaksudkan 

ialah gambar atau simbul, jang 
“ fakan ditjantumkan dalam len- 
Itjiana dan pandji  Sobsi. Lagu 
adalah lagu perdjuangan kaum 

f HaruA jang gembira, jaitu Mars 
2 Indonesia, Iengkap de- 

dak bolen Iebih dari dua kuplet. 
| Naskah lambang dan lagu se- 
|lambat2nja diterima Panitya di 

ta pada tgl. 24-9. Semua kirim- 
jan rantjangan lagu dan lam- 
“bang jang diterima oleh Pani- 
tya mendjadi. hak milik Sobsi. 
Neni g diberikan kepa- 
da pemenang pertama untuk 

Is lagu Rp. 300,— dan benda2 tan- 
.. “penghargaan, hadiah kedua 
Rp. 150— dan benda2 tanda 
penghargaan, hadiah pertarya 
untuk lambang Rp. 250,— dan 
'benda2 tanda penghargaan, dan 
jang kedua Rp. 125,— dan 'ben- 
da2 tanda penghargaan. Kepa- 
pemenang? ke : 3 baik untuk 

aupun untuk: “Jambang 

   pemuatan sebuah gex 
B.P 

M.D. tadi diharapkan 
pat menambah kema- 

“s DN an 

1 , otaannga $ Nenek ti- 
sit, adalah kesukaran2 
g tidak seberapa, bila 

uk 1 embuba. kan TA   

lan sjairnja dan ti- | 

(ji. Tengah Salemba 29 Djakar- 

Pa Paten 

sebanjak Rp. 5 
| direntjanakan | 

ngan ber atnja prin- 

£ | pemasaknja, 

luar negeri. Untuk pembelian 
mesin2 sadja telah dikeluarkan. 
uang Rp. 400.000,—: Modal se- 

Yuruhnja jang dipindjamnja dari 

  

“ (pemerintah Rp. 1.150.000,— dan 
“jang telah diterim, Na Rp. 650. 

!000,—.  Direntjanakan dalam 
achir tahun ini paberik minjak 
kelapa tersebut sudah dapat 
bekerdja untuk melajani Ke- 
pentingan umum, Untuk semen- 

| tara ini perusahaan - minjak Po- 

. 'norogo bersifat badan berniaga 
  membeli dan mendjual kopra, 
agar kaum buruhnja jang kini 
telah mulai bekerdja dapat 

memperoleh nafkahnja. 

kerdja, menurut  rentjana-per- 

hitungan, dalam waktu . tiap2 
24 djam dapat menghasilkan mi- 
njak 10 ton, sedangkar bungkil- 
nja 615 ton. Djumlah ini mung- 

perluan penduduk daerah Ma- 

diun, tetapi sedikit banjak sudah 
dapat memberikan 
jang tidak ketjil. 

Buruh jang kini bekerdja ter- 
diri dari bekas buruh ,,N” ba- 
njaknja 20.0orang, tetapi nanti- 
nja djika paberik minjak sudah 
bekerdja akan meningkat sam- 
pai berdjumlah 35 orang. - 

“Djumlah perusahaan dan | 
: paberik BIN 

Dengan adanja pembangunan | 

rogo, maka Badan Industri Ne- 
“gara kini telah mempunjai 16 
perusahaan dan paberik jang 
tersebar di seluruh Djawa “Te- 

ngah dan Djawa Timur, Peru- 
sahaan2 dan paberik2 itu jalah,- 
perusahaan2 Gaivano dan  tjor 

di Surabaja, perusahaan? peng- 
gergadjian mesin, finishing alat2 

-Ipertanian, paberik2 -kertas, te- 
gel dan limun di Madiun, pabe- 

  

haan sepatu. di Klaten, 
Pembakaran gamping di Klaten, 
perusahaan kulit di Wonosobo, 
paberik sabun di Kutoardjo, Bi- 
ro Teknik di Madiun dan peru- 
sahaan sabun Gan tali di Penga- 
sih Jogjakarta: Tn tg 

Hasil dari perusahaan2 dan | 

| Malam Raya Surabaja dimasuk- 

“Ikan dalam stand exposisi Pem- 

Ibangunan dan ternjata menda- 

pat perhatian jang tjukup besar 

dari para pengundjung pasar 

malam. 

Disampingnja berusaha keras 

kearah mempertinggi dan me- 

njempurnakan produksi, . pihak 

BIN sendiri kini masih menga- 

dakan penjelidikan terhadap 

pelbagai bahan jang ada didae- 

rah2 Indonesia lainnja tentang 

kemungkinan2 dapat didjadikan 

barang2 untuk mentjukupi ke- 

perluan hidup bangsa Indonesia 

sehari - harinja. 

Menurut keterangan kalangan 

BIN, daerah Sumatera akan - 

mendjadi “salah satu daerah 

sumber pelbagai bahan perin- 

dustrian. 
Perusahaan tebi “pekiajait 
daerah Madiun. 

Orang tentu tidak mengira, 

| bahwa daerah2 penanaman te- 

bu jang luasnja . ratusan HA. 

- | sepandjang djalan Madiun - Po- 

norogo, itu- tidak nana, terdiri 

dari tanaman tebu mi ik pabe- 

rik2 gula bangsa asing) tetapi 
djuga milik bangsa sendiri. Ha- 
nja tjaranja mendjadikan gula, 

-|jang berlainan.  Perusahaan2 

asing memasukkannja tebu2 da- 
lam mesin2 modern jang hasil- 

nja gula putih, sedangkan rak- 
jat hanja tjukup dengan mesin 

" sederhana, dengan mengguna- 

(kan kekuatan 2 lembu. Hasilnja 
- |hanja gula mangkok, Dari satu 

bahan, akibat. rbedaan tjara 
memasak dan perbedaan alat2 

hasilnjapun ber- 
i. |lainan tjorak dan bentuknja.. 

    
Rasa manisnja Naa tetap 

| sama. 

darto, rakjat sudah merasa puas 

penduduk " desa sendiri dan dae- 

|lakangan ini gula mangkok ha- 
“sil tebu rakjat didjual ajuga ke 
daerah Surakarta, 

Mesin? jang agak modern 
dengan menggunakan motor, 

  
kini oleh Djawatan “Pertanian 
Rakjat disana sedang dipergu- 
|nakan -djuga, tetapi “ hasilnja | 
masih merupakan gula merah. 
Kini orang bertanja, bilakah 

Pemerintah: akan membimbing 

putih dengan alat2 serta . me- 
sin2 jang kira2: dapat dibeli 
oleh rakjat, sendiri? Gula djadi   

3 Giketuai 
| Ma 

'Djika paberik ini sudah be- | 

:kin belum dapat mentjukupi Ke- - 

sumbangan 

pabak minjak kelapa di Pono- | 

“ “» Inah elit na Harian " 
ISarekat. Buruh Kesehatan kata 
“mendapat 

| pada tgl. 1/9 jang 
“lah menemui Kementerian Ket | 

1 “bertemu. dengan |. 
| Sek. Djen. Dr, Surono. Delegasi | 

dari S.B. Kesehatan tadi terdiri 

keterun gan, bahwa 
Ldalu,    

  

sehata dan 

  

dari wakil2 Konsulat Djawa Ti- 

oleh Dr. 

    sud ' 
tersebut adalah antara lain guna 
membitjarakan usul2nja ja'ni: 

an praktek bagi djururawat2. 

pendidikan. 

an ongkos2 perobatan bagi tena. 

'WHO di Bandung, maka untuk 
sementara waktu perundingan 

ditunda, dan diharapkan dalam 
perundingan akan : minggu ini 

dapat dimulai kembali. 

  

  

RABO 10 SEPTEMBER 1952. 

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

14.00 Krontjong siang oleh 

te-| : 

mur, Djawa Tengah, Djawa Ba-| 
| rat dan Kunsulat Sumatra-jang ! 

Buntaran. | 
'kedatangan — delegfsi IN 

R 'Ditempat-tempat jang tidak | 
ada dokternja, supaja djurura- (8 
wat diperkenankan mendjalar- | 
kan praktek dengan: perlindung- | 
an hukum. c. Na Nata . 

konsepsi Dr. Samallo mengenai | B 
Tenaga Menengah | 

“Kesehatan. d. Minta pembebas- | 

ga2 kesehatan umumnja, Xi 

Berhubung. Kem. Kesehatan || 

lagi sibuk dengan konperensi | 

     

  

       
Ia, Permintaan agar ditindjau | 
| kembali Peraturan Kem. Kese-'g 
Pan No, 2/52 mengenai larang- 5 

    O.K. Melati. 
Taman Kepanduan 

3 2 aa 2 
17.00 oleh 

17.45 
untuk anak2. . 

Sendja telah tiba, 
Peladjaran lagu2 Djawa 
oleh Pak Arin. 
Tindjauan mingguan 
Ekonomie. 

18.20 
18.30 

19.15 

19.40 
lengkap dbp. Suwandi. 
Sarasehan oleh Djapandi 

Jogjakarta. 
Sekali diudara tetap 

'diudara.” 
Mendjeiang Hari 

2115 

21.30 

22.10 

Peladjaran Agama Islam | 

Malam gembira oleh ORJ: 

Radio | 

h 

  

  

  

  

"LUXOR" 

  

TA 

MALAM INI DAN BESOK: 

Fim R.K.T. jang terbesar dan pernah mendapat hadiah da- 

adam Pameran Film Internasional Ke- VI. 

“PA MAO NI” 
——— Untuk 17 tahun keatas 

(Wanita Berambut Putih). 

116-9 

  

  
Aa “BERDUKA TJITA. 
Memberitahukan dengan hormat kepada para familie dan 
handai taulan, bahwa telah meninggal dunia di Djakarta 
pada tanggal 9 September 1952 

Dr. HUYUNG 
dan pada djam 16 telah dikuburkan. 
Moga2 Tuhan ea Maha Kuasa memberi perhentian jang 
senang. 

Jang berduka tjitd: 
. Keluarga Dr. Huyung, (Djakarta). 

47 th. |   2. Keluarga G. A. Karuntu, Djakarta dan 
Jogjakarta). 

Berita Duka Tiita 
Dengan ini kami memberi tahukan bahwa pada tgl. 8 Sept. 
1952 djam 12.00 malam telah meninggal dunia di Djakarta, 

seorang anggauta Pengurus kami : 

Sdr. Dr. Huyung 
setelah menderita sakit Meenaa bulan lamafija. 

PENGURUS 

, Stichting Hiburan Mataram 
JOGJAKARTA. 

  
  

sakit 2 Pan Tuan dapet 
' atuk, -ambilah beberapa 

. RAHAYU biaji 
OBAT BATUK. 

MAIN dj: 5.00 7.00 & 9.00 
—— Rangkaian ke-11 —— 

Jungle Menace 
Kk dengan FRANK BUCK- £.     

    
    

   17 Th, — Teks INDONESIA GUEHDROPL 

era #Uilm-: Ka eN 
PTT AAS     

  

        
. #3 

Gelora Indonesia 
Ng. Mena tentu batuk itu hilang. | 

2. aa TRIPARS PRODUCTS | 
| Tenan IR | Postbox 197 — BANDUNG. & | 
    

| BARU DATANG ! ! ! 
    

Bai stegel di Surakarta, Pertje- 3 
2 di Magelang dan Kudus, | 

paberik2: BIN ini dalam Pasar | 

Dalam hubungan ini, menurut k 
| keterangan Residen Madiun Si- | 

| daripada tebu2 itu didjual ke-| 
Ispada bangsa asing. 

€ | beredar: diuga, terutama untuk 
Produksi | 

rah2 disekitarnja. Malahan be- | 

Irakjat kearah pembuatan gula 

kebutuhan rakjat, tetapi Tanah: k 
“Inja masih tinggi: | 

—— Sepeda - Sepeda 

. Merk jang terkenal 
| Hemat Indah Murah Aman 

“Toko ,, PURI" 
Malioboro 817, 

aa   

PENUKARAN D 

daerahnja.   . 108-9, 

   
    

  

"HIMA" | " 

1 Penting! 

PESAWAT TILPUN 

  

Tukarlah pesawat Tuan jang TUA dan model LAMA, dengan jang model BARU. 

PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS 
DENGAN PESAWAT2 INI DI IDZINKAN OLEH P.T,T. 

Pesawat Tilpon ini untuk daerah2 SOLO, — MADIUN, — PEKALONGAN, — TEGAL, —PuR.. 

WOKERTO, — TJILATJAP, — BANJUMAS, — WONOSOBO, — MAGELANG, — dan daerah- 

Untuk daerah DJOCJA dan SEMARANG, 

Wisselborden untuk centraal dan lokaal dapat djuga dilever, dan bahan -bahannja. 

  

. Tap 80,—, Rp. 85—, Rp. 90—, dan Rp. 130,—. 

KOMPOR MINJAK TANAH ALAT MASAK JANG PRAK- | 
TIS — HEMAT — TJEPAT — BERSIH DAN MURAH. | | 

“Gk Ibu - ibu mengeluh harga arang mahal ? . | | 
KK Ibu - ibu mengeluh soal budjang ? | 

kk Pengurus asrama2 ingin membuktikan ? | 

- Belilah kompor dari harga : Rp. 10,— Rp. 15, — ta 

Sg mendjual Toko ,,WIDURI” Tugu Kidul 15, Jogja. 
  

Serta dapat djuga membeli alat-alat (onderdeel2) -nja. | 

| 
4 
' 

Penting! 

Model L. B. 

  
-—- CB, Toestel model OTOMATIS. 

Fa vEENIKRU M". 
Karangtempel 230-232. — Telp. 1257 — Semarang.         

MALAM 
PERTAMA SOBOHARSONO 

2 

1 

  

   

      

    
    

      

Teks. 

Indo- 
nesia 

hk This 
delicions 

dish froas 

Dixie gives 

the former 
“South 
Pacific” 

Uatar'a gay 
answer... 

Land it's striectly 

fun and love ' 
songs from 
there on int 

TJINTA SEDJATI:).| 
| kilarious comedy with songs ...starri 

i EZIO PINZA " JANET LEIGH 
MILLARD MITCMELI - GALE ROBBINS 

AN M-G-M PICTURE       
Gasa 0 Ma Play 05 PRESTON STURGES » Prensentet 2x One Siaga Op BROCK PEMBERTON ane ANTOINETTE peran 5 

- .. Wltwo ios Re Serean Produced and Directed dy MELVIN FRANK sma NORMAN PANAMA 

  

  

Ba 
No. 4. 

HEMATLAH 
PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK 
Berkenkan Pengumuman . dari Distribusi Listrik Daerah 

Semarang No. 2 ttgl. 2 September 1952, jang ber-sama2 

dengan kelistrikan di Daerah Jogjakarta, Surakarta, Pati 

dan Kedu dilajani oleh satu systim pembangkitan tenaga 

Listrik di Djelok, maka dengan ini kami mengutip pengu- 

muman tadi dan memuatkan pada surat-surat chabar jang 

terbit di Jogjakarta, sebagai berikut : 

Oleh karena pemakaian. aliran listrik bertambah banjak, 

kepada semua pemakai aliran dengan ini diminta lagi 5 

dengan sangat agar selama bil. Septem ber sam-. 

pai dengan Dl. No ve 195 2 . meng- 

hemat pemakaiann ja sedikit - dikitnja 1040" dari djwmnlah - 

aliran jg disewanja dan disamping ibu djanganlah Pet 

moOer 

1. mempergunakan aliran Listrik jang tidak ada ' 

perlunja : Ta 

menjalakan lampu pada waktu siang : »
 

3. menjalakan lampu diluar rumah Da Waktu 

malam sebelum djam 2? : 

4, mempergunakan lampu untuk tennis, badminton 

dan Iain?2 sebagainja : 

5. membiarkan menjala lampu etalage dan reclame 

setelah toko ditutup : 

mempergunakan perkakas jang memerlukan aliran ' 

Listrik tetapi tidak ada perlunja. 
» 

“Djika permintaan imi tidak dipenuhi oleh penduduk, akan € 

diadakan. pembatasan aliran listrik lag?” 

Jogjakarta, 8 September 1952: 

K0 KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA 
Kepala, 

(Ir. R. Soedoro Mangoenkoesoemo).   
  

  

SURAT PERNJATAAN, 
Saja Hardjadi (keluaran SMP,) 

'£x PHILIPS 416 « 
Radio LIMA lampu, me- 
nangkap suara dunia dengan kagum mempergunakan ,,RA- 

"T3 tadjam, : HASIA HITUNG BARU", 
s E (G (tjepat). Lengkap dengan ilmu 

— L L AN pny HARGA SEDANG kontrole, lebih mudah. Pendapat 

x (pendjual) : 
BIN/BATTERIJ 
Utk. tempat? jg. tiadadistrik. 
Tjukup memadai Keperluan. 
HARGA PEMERINTAH 

Lok 

METZ dan NORAVOX 
Dua matjam RADIO fabriek 

Djerman : Suaranja ulem. 

MULJO SARKAWI 
Kesugihan, Maos — Tjilatjap, 

Harga Rp3 Ot 
    
    

TOKO @ 

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

  

  

BOEKHOUDEN AlB: 
MENGETIK 

ILMU PASTI 
Kursus rombongan baru 
dimulai 10 September, 
Pendaftaran di ,,MITRA” — 
Bintaran Wetan 11. Djuga 
memberi kursus TERTULIS 
dan mendjual buku/ dictaat 
PEGANG BUKU A. 106-9 

  

sendiri (baru) tsb. 
aa 

M.P, dengan tjap Kantor 

“memperhatikan hal ini. '   
' PENGUMUMAN. 

: Seperti beberapa kali  . 
M.P., maka mulai sedjak bulan Agustus '52 jl. 
seterusnja, uang lengganan K.R. dan M.P, jang mendjadi 

pegangan loper2 DARMOSUMARTO (tua) dan SAFUAN 
' (muda) dari Kantor Tjabang K.R. dan M.P, Magelang, 'su- 
dah ada rekeninglopernja sendiri (baru). 
K.R. danjatau M.P. jang mendjadi pegangan 1oper2 tsb. ha- 
rus dibajarkan oleh para. lengganan pada rekeningloper 

Pembajurin dengan tidak menerima kwitansi K.R, atau 

ngurus T.U. tidak dianggap sjah. Harap para 

Mereka jang sudah terlandjur membajar 
'Darmosumarto/ Safuan buat bulan Agustus/September ' 
diharap dengan segera memberitahukan hal tsb. Pen 
kepada Pengurus T.U, Kantor Tjabang KR — MP Mage- 
lang, di 3 Kedjuron No. 7, telf. 98, 

Tata Usaha K. R dan M.P 

  

  

TOKO     Pesanan tambah 1077. Sedikitnja Rp. 1-— utk ongkos kirim. 

TUGU 42 

“ Typ ,KEDAULATAN RAKJAT"   

Betapa bangganja seorang ibu 

  

Buku2 uk Uu P elad jar an 4 bila anaknja mendapat hadiait 

pertama dari pertandingan Baby, 

Soetrisno: Ilmu Alam Arus listrik Show. 
dalam KR, dan P. Esma: Ilmu Alam MANA ena Rp. 9— Baby jang sehat dan semontok 

Pa MUA AB ea Ma Da 3— Pitu, hanja dapat dilahirkan dari 
an Prof. S. M. Abidin? Ii. Alam 1 9,50 seorang ibu jang sehat. : 

Idem PE aa Rahasia kesehatan ibu jang ber- 
F. W. J, Napitupulu: Ilmu iya Ea 10—- untung itu, bertalian rapat 

Uang lengganan Tarjono Reksowardojo: Ilmu Alam T, II, III, IV & , 4m PI fengan : 
Dr. E. A. Kreiken: Ilmu Alam I BO Anggur Perempuan 

i Idem Ben 9 
l Lasib St. Besar: Soal-soal Ilmu MARP M G  E 5 an Shan You 

Tarjono: Soal dan djawaban Ilmu Alam , ..... ea) .. Tiap Matahari 
jabang dan tanda tangan Pe- Ir. Goenarso: Azas? Ilmu Alam |... , 11,50 Anggur obat ini dibuat dari 

lengganan Soehardjo: Tanja djawab Ilmu Alam 3A . . Na Gan Anggur jang paling baik dengan 
: Naat bahan2 obat Barat dan Timur' 

Idem 2B 9 aa 
Pein 4 Lada aa 1 saling bertemu dengan merupa- 

pada loper: Penerbit Djambatan: Beladjar sendiri . ......... . & sada kan satu kombinasi jg harmonis 
Idem PA Leto Ma ats ED IN MAAN 3.50 hingga dapat dilaksanakan ini 

matjam Anggur obat sebagai 
Tonicum. 

Terdapat pada Toko Obat”dan 
P & D. diseluruh Indonesia. 
Agen di Jogja: TEK AN TONG 
Petjinan 81, Solo : DJIE SENG 
HOO Djalan Ketandan, 

104-9 

BUKU “ 
nk. R. 

JOGJA. 

RE ee ARA       
1081 / YEL J A | 102,” 

“ 
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