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| rdkarta dan disertai Residen Su | 

“ rombongan tamu agung diantar 

  

Pen 

    

  

    

   

    
    

     

   

. 

    

   

  

   

    

1gystea SNP de KG 
ai angkat mendjadi 

    

  

    

  

    

  

an angk: 
Sm ngga star Waitimena, 
ang. ju “staf Menag, 

Hebaga meninggalkan lapa- 
: Habati terbang Kalibanteng, Se- 
'marang, Presiden Sukarno di- 
sambut oleh barisan muziek da- 

  

       

KAN Rp. 4000. “rri staf Div, P. Diponegoro jang 
: 3 : » : menjanjikan “lagu Pa 
-Berhubung “dengan kundju- | SIA RAYA”. 

ngan. Presiden (Sukarno ke Jo- Kemudian rombongan Presi- 
gjakarta : al 20 Sep- | den dengan diantar Gupernur 
tember jad « arta telah | Budiono dan Panglima Div P. 
dibentuk . 5 2. jambutan Diponegoro serta beberapa 
jang diketuai o sdr: ojudo. ' oran: : pembesar dan Panitia pe- 
“Menurut “rentjana, @Prosideri njambutan, mengadakan peme- 

Sukarno akan datang dari Su- riksaan Barisan Penghormatan. 
Bar yaaa djalan dari lapa- 

1 Kalibanteng   rakarta dan Overste Sarbini an 
da tanggal 20 September 
dan diterima oleh Wakil Ker 
Daerah Paku Alarg: di Gelang”. 
Negara. 5 
Setelah beristirahat sebentar, 

      

jat dan anak2 sekolah berbaris 

: ditepi djalam untuk menjambut 
| kedatangan :Tamu Agung. 

Tepat pada djam 9.00 rom- 
bongan tersebut tiba jang” ke- 

i 
oleh Wakil Kepala Duerah Pa- | 

| mudian disambut oleh Panitia ku Alam mengundjungi Mesdjid 

Sjuhada di Kotabaru untuk me- j penjambutan jang terdiri dari 

lakukan pembukaannja, kemu- | Komandan “ KMKB Semarang 
Oa, : Gedung 2 | Wakil Walikota dan pihak pa- 

€ Isi 5 &         

      

kej 

IStaglan, Semarang. ribuan “rak- | 

  

da semua rakjat sedjak tadi te- 
lah menanti - nanti kedatangan- 

nja, sebagai seorang anak me- 
nungugu kedatangan  bapaknja. 
Dikatakan seapd put pias bahwa 

    

  

   

  

ro: ibo- “pak 

“(Muh Rum dalam pidatonja me- 

(njatakan. . kegembiraannja, ka- 
rena ia dapat ikut dalam penin- 
Gjauan Li .mi di Djateng. 

Penjerahan berarti 
s pengakuan. : 

| Setelah itu, Presiden. Sukarno 
“ menjatakan terima kasih Kapat, 

ketan lebih aa makan si- 
2D Ai Gedung Negara. 
'Sampai di Sur akarta, Wakil 
Ta Paku Alam akan | 

tai Ne ON Sukarno. 5 
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L an selada kadingaanS ya kemungkinan un- 
san Maa Anna antara pe-   

Jainan tingkat “otonomi daerah. 
SB Berhubung dengan dasar 

1 “otonomi ' seluasnja, | jang ditu- 

U-, gaskan oleh undang2 Dasar se- 
mentara, maka harus pula ada 

$ an 
—. Pendapatan 

| diperoleh daerah. 

Dalam rentjana undang2 jg 
telah disiapkan panitya, dikata-: 

kan tentang pendapatan pokok 
dari daerah, 

| padjak daerah, restribusi dan 
“pendapat negara jang diserah- 
kan kepada daerah. 
Padjak2 daerah ialah antara 

Jain padjak. kendaraan bermu- 
tor, padjak djalan, padjak po- 
tong. pacht dan lain2-nja. Djika 
dari sumber2 resmi itu, daerah 

a- | otonomi tidak dapat membiajai 
e- rumah tangganja sendiri, maka 

     belum stabil. ' I n rakjat 
dalam arti. ekonomis belum 
ketahui, sedang ini adalah 
mat penting ' 
kesanggupan rat        

    

   

  

    

    

          

        

     
   
   

  

     
   

   
    
    

        

me 
  

na aarieaa 3 
ini ketua Par 

        

pala2 daerah 
ini, akan Babi 

i- | nja pokok2 pikiran dari panitya 
Sekarang ini menunggu bebera- 
p3 kesimpulan darj Pemerintah. 
“Sesudah didapat baru panitya 
melandjutkan ekerdja annja dan antara Dpt" j 
kemudian: sesudah dua buian, d) Undang2. 

tuan jang | 
seluruh Indonesia untuk selu 
daerah dan untuk sel 

f katan Tenan ot 

  

oran definitif. 
Menteri Rum mionaribabk 

se- | pula bahwa perimbangan keua- 
ngan ini penting sekali artinja 
dan perimbangan 

- sempurna. kalau tidak ada oto- 

Tnomi. 

. Bonatarkan hal 

“&D skengasin ba 

   

- | tjita2 otonomi akan diukur pada 

terusnja dengan turan pe- kesanggupan 'dan kemauan sen 

« merintah adalah d jalan : dik2- diri dan djika sudah ada pene-.| 

nja bengane ingat in perimbangan' keuangan, 

Gi tiap2 jang ka sumber? itu akan melipu- | 
2 sumber? jang besar dan akan 

( . 'begroting. tersendiri 
finansiil tehnis, s0   

: Naa 
Lebih dahulu Menteri DN Mr. | 

kesanggupan keuangan jang se 

pokok ig g 

antara lain islah | 

a | usat jang memberikan sumba- | 

Demikian dalam garis besar- 

k Ta itya menjampaikan la- | 

tidak akan | 

Ibu mika 

3a- | 
pdengan barisan. Lonber dan pla- 

kat2. Dalam mana poster2 dan 
palkat2 itu berisikan tuntutan- 

tuntutan )  misainja mengenai 
P.P.no. 49. Ada pula poster atau 

tai2 dan organisasi2 rakjat. 
Selandjutnja Bung Karno me- 

ngatakan, bahwa ia sangat me- 
njesal kalau ada jang mengata- 
kan dengan kata2: ..SEDJAK 
PENJERAHAN KEDAU LA- 

“TAN fINDONESIA . gi: 

Karena, kedulatan jang sudah 

ada pa ad4 kita ini adalah bukan- 
inja sesuatu hakjang diserahkan 
begitu sadja. kepada bargsa In-, 
donesia. Akan tetapi perkataan 
atau kalimat penjerahan kedau- 

latan atas bangsa Indonesia itu 
#berarti pengakuan terhadap ke- 
daulatan Indonesia. Inilah per- 
kataan jang lebih tepat. Kalau 

“kita menjatakan bahwa itu pe- 

njerahan kedaulatan atas Indo- 

nesia, maka seolah? kedaiilatan 
Fa pemberian kepada kita dari 
ihak lain, Lagi pula kemerde- 

amar Kita “itu bukannja ana 
(dari siapa pun.s. 

Akan tetapi,, kemerdekaan 

. Ladalah hasil perdiosngen rakjat 
Indonesia jang tudjah puluh dju- 
ta djiwa banjaknja Rs Dea 

#£ Dengan segenap 
tenaga, kita rebut 

1 Irian - Barat. 

Seterusnja Presiden Sukarno 
berkata.: .,Sotelah kita memiliki 
kemerdekaan, marilah kita isi 

| Kemerdekaan kita. Bangsa 
donesia hanja 
jang kuat dari segenap bangsa 
Indonesia sadja, kita dapat men- 

tjapai Kemerdekaan atas Irian 
'Barat, Akan tetapi, hasrat. utk 

merebut kembali atas Irian Ba- 
rat itu adalah. masih djauh se- 

bersatn tentu tidak ada barisan 
D.I, tidak ada bekas batalion 
425, tidak ada lagi partai2 ini 
dan itu jang hanja  berebutan 
sadja. Setelah rakjat Indonesia 
jang besar djumlahnja ini dapat 
bersatu, maka segala ' sesuatu 
jang | merinfangi ftjita2 kita, 
pasti dapat Kita hantjurkan. 

Selandjutnja mengenai Irian 
Barat dikatakan bahwa kemer- 
ekaan atas Irian Barat itu 
bukan terletak pada tuntutan2 
isadja, akan tetapi  kermerdeka- 
an Irian Barat adalah tetap di- 
hati kita dan didada masing2 
"bangsa Indonesia. 

karno, bahwa kita masih mau 
berunding dengan Belanda, dkan 

| tetapi tidak dengan sjarat jang 
mengikat kita. 

& 

Seo Negara milik kita 
2000 bersama. 

'Tanggar 19. px 1952, bersa- 
ma2 dengan pembesar2 setem- 
pat, diantaranja Gupernur Dja- 
teng Budiono, Panglima Divisi 
(P Diponegoro, serta pemuka2 
Islam dan seluruh umat Islam 
lainnja,   Isolat mag at “ naa id " 

: Semarang. Sina 

plakat itu membawa nama par- 

In: 
dengan persatuan 

PAPAN DyAM 8,30 TGL. 12 SEPTEMBER 1952 TELAH TIBA PESA- 
| WAT TERBANG JANG PERTAMADARI DJAKARTA DILAPANGAN TER- 

ANG KALIBANTENG, SEMARANG, ROMBONGAN : 
ANG TERDIRI DARI ALL. PRESIDEN SUKARNO, MENTERI DALAM NE- | 

RI MR. MUH. RUM, KETUA RUMAH TANSGA PRESIDEN DAN BEBERA-' 
- PA ORANG PEMBESAR LAINNJA SERTA PARA WARTAWAN. . : 

|. ROMBONGAN PENJAMBUT TERDIRI ALL. GUPERNUR DIATENG BU- 
' DIONO, PANGLIMA DIV. DIPONBGORO, KETUA D.P.R.D.S. PROPINSI DJA- 
' TENG, RESIDEN SEMARANG, BUPATI SEMARANG, DAN SEGENAP KE- 
PALA DJAWATAN NIVO PROPINSI, 

| 
1 | 

  
' 

kali. Sebab kalau kita sungguh2 | 

- Task ah Ta 

    

RESIDEN SUKARNO, 

  

nding dgn Mukarto 

“kini sudah ditangan pengati 
Inggeris di Hongkong, se- 

rtinggi Pemerintah Indo 

Kemarin di Kementerian “LN, 

jadakan pertemuan antara Meu 
) Pertahanaan dan Luar ne- 

ri jang  dihadliri djuga sek- 

Kementerian Pertahanan 

AH Budiardjo, konsol djcn- 
1 Indonesia di Hongkong 

enionsalnia Comel. 
| Simandjuntak 

Diperingati RRT. 

ida acihr Hari Radio, jakni 

pol tanggal 15 September jang 
datang, RRI akin menw- 

gati hari meninggalnja 
" et Simandjantak di Studio- 

RL Pada malam - tersebut, 
tjiptaan Simandjuntak se- 

  

   

   
   
    

''perti Kemuning, O Angin, Pada 

Bam an, Mekar Melati akan 

Giperd Iengarkan oleh koor Ta-   
““ Dalam pidatonja dimuka se- 
genap umat Islam jang ada-di- ' 
situ, Presiden Sukarno al. me- i 

njatakan, bahwa 
umat. Islam disamping berbakti : 
kepada Tuhan djuga mendjadi 
kewadjiban umat Islam adalah 
beramal. Maka dari itu kita 
harus banjak beramal. 

Pak Budiono, bukan milik Su- 

karno/Hatta, akan tetapi ada- 
lah, milik kita bersama. Ber- | 
amal har us kita tudjukan untuk ! 
keselamatan negara. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 

agama bukan menghendaki kita 

mati sebelum mati: Te 
kan kepada segenap umat Isia 

untuk beramal, dan bersatu 21 
tara kita dengan kita. 

Perlu.-diberitakan, bahwa Pre- 
siden- Sukarno malam kemarin 

iper malam dikediaman Gupernur 4 
Budiono. 

Pagi ini rombongan tersebu 
meneruskan Deni aaania 

DJAMU WARTAWAN 
INDONESIA 

3 Orang pegawai dari Kemen- 
terian Perekonomian. dan 5 

kini sedang mengadakan kundju- 

ngan ke Inggeris atas undangan' 
pemerintah negeri tersebut, ke-' 
marin dulu malam didjamu olen 
duta besar Dr. Subandrio dalam 
suatu resepsi mang Aa kediam- 

annja. 
Dalam resepsi tersebut hadlir 

orang2 Indonesia jang ada di 
| London dan pembesar2 Ingge- 
ris serta kaum publikasi di Lon- 
don jang mempunjai perhatian 
“terhadap soal2 Indonesia. Amr. 

ERUNDINGAN 

ma setengah djam. 

selama seminggu lagi. 

soal tawanan perang. 

Pertemuan jang akan datang, 

akan diadakan pada tanggal 
20-9, Adapun pembitjaraan gen- 
ijatan sendjata ' jang hingga ki- 

ni masih menemuj djalan buntu 

itu, disebabkan karena soal 
"pertukaran tawanan perang. 
BBC, - VOA. 

Nasib tawanan perang 
jadi sumber keterang- 
antejang bertentangan. 

jl. menuduh, 
pasukan2 PBB telah memaksa 
26.000 orang . tawanan perang, 
untuk menulis petisi2 agar2 me- 

reka  selekas2-nja dibebaskan: 
kembali, "supaja mereka dapat 
diserahkan kepada Syngman   

Dikatakan oleh Presiden Su-- 

“rombongan Presiden. 
Sukarno berkenan melakukan | 

'Rhee dan Chiang Kar Shek se- 

| bagai umpan meriam” 

iny “adalah salah satu usaha A- 
merika lagi untuk memetjahkan 
soal tawanan perang setjara uni- 
lateral, dan dengan demikian 
menggagalkan perundingan di 
Panmunjom. Demikian Radio 
Peking. 

Berita lain dari New York 
mengatakan, bahwa menurut 
keterangan Perhimpunan Sosi- 
al Tionghoa dikota tadi, “telah 
diterima seputjuk “surat dari 
tawanan perang Tionghoa, dipu- 
lau Koje (Korea Selatan), da- 
lam mana - dinjatakan bahwa 
44178 orang tawanan perang 'di- 
sana telah berdjandji lebih baik 
bunuh diri, daripada dipulang- 
kan ke Tiongkok, j 
Dalam surat tadi dinjatakan, 

bahwa orang2 tawanan dipulau 
tadi achir2 ini mendengar, bah- 
wa perundingan perletakan sen- 
djata mungking—   

yanKunst 
  

Negara | 
Indonesia ini. bukannja miliknja | 

“DR. SUBANDRIO MEN. 1 

orang Wartawan Indonesia Jang | 

Radio Peking, malam Kenus | 
bahwa pimpinan | 

akan-beracki |. 
Tea 'persetu juan » dark coddai 

Kon Batavimasch Genootschag 

  

kewadjiban | tah 

gentjatan sendjata PBB dan 

kemarin Map bikan pertemuan lagi di Panmunjom, sela- 

wa PBB meminta penundaan pertemuan 

berturut? sesudah diketahui fihak Komunis tidak memadju- | 

kan usukusul baru untuk menembus djalan buntu 

   
   

  

     
    

    

   

   

    

     

   

   

    
     
     

    
   
     

     

  

     

Siswa dibawah pimpinan 

£ Puspa dau njanjian 

'Solo! ole h Gordon “Tobing. 

: erti diketahui Simandjun- 

(adalah komponis angkatan 

ing mentjiptakan lagu? 

nesia baru dengan gaja In- 

. Ja Le didja- 
Ant. 

SOAL PEMBERIAN 
PENSIUN 

Dibitjarakan Parlemen. 

ral 12-9 jl. Parlemen te- 
Iakan sidang pleno 

membitjarakan rentjan 'a 
1g2 pemberian pensiun ke- 

ig pegawai? negeri, jang te- 
iberikan oleh Menteri Uru- 

2 wai kepada Parlemen” 
a Waktu jl. 

L rapat pleno pagi itu 

1 pemandangan umuni 
pertama dan. -berbitjara 

RenIp rapat ketua .Si- 
"'Tadjudin Noor menga- 
bas -pembit jaraan me- 
eptjana undang? diatas 

akan dilandjutkan. pada 
Die myat tgl. 19-9 depan ini. Di- 

njatakan djika ada amandemen2 

jang masuk, maka soal itu' tidak | 

dapat selesai hari tersebut. 

Dalam rapat itu sebagai Wa- 

kit Pemerintah hadlir “Menteri 
| Suroso. — Ant. 

“PERAMPOK PADA : 
"JAVA BANK" 

ngen 

  

“Tgl. 25 | 9 dimuka hakim. | 

Dari pihak Pengadilan Negeri . 

Surabaja didapat kabar, bahwa 

perkara perampokan Dada .. Java 

Bank" di Surabaja jg menjang- 

kut uang sebanjak Rp. 31, djuta 

itu pada tanggal 25 Sept. j.a.d. 

akan diadjukan kemuka Penga- 

dilan Negeri Surabaja Ant. 

Perundingan - Panginiam di- 

." tunda seminggu lagi 
PBB-harus "berani iihat kenjstaan2 di Korea 

Komunis, 

Kedua fihak achirnja semufakat, sutk menunda pertemuan 

Ini adalah jang ke tudjah kalinja, bah- 

“selama seminggu 

mengenai 

ngan demikian orang2 tawanan 
akan dipulangkan. Mereka nja- 
takan, apabila#ini benar, maka 
mereka akan « bunuh diri dari 

pada hari keberangkatan 
kamp tawanan. 

Demikianlah menurut ketera- 
ngan perhimpunan tadi, jang 
bekerdja dikalangan penduduk 
Tionghoa Amerika di New Yoni k 
itu. 

PBB Harus" berani nte- 

lihat kenjataan? di 
Korea, 

Harian "New York -Times”, 
dalam komentarnja “mengenai 
rentjana untuk mengadjukan ke 
adaan di Korea ena Sidang   Umum PBB, pada hari Kemis 
gt menjatakan, bahwa "kini 

' waktunja telah tiba bagi bebe- 

Dikatakan seterusnja, bahwa rapa anggota PBB tertentu chu- 
: susnja, dan PBB umuimnja ,un- 
'tuk berani melihat: kenjataan2 
dari keadaan di Korea, dan ber- 
usaha mengadakan penjelesaian 
sendiri atau bersedja menerima 
tanggung-djawab lebih banjak, 

atas perkembangan selandjutnja 
di Korea, bukannja hanja  de- 
ngan kata2 sadja tetapi djuga 
dengan tindakan2 jang njata”. 
Walaupun demikian, harian 

tadi berpendapat, bahwa perde- 
batan oleh Sidang Umum me- 
ngenai soal itu, mungkin akan 
berfaedah "guna membuka tipu 
muslihat dan tudjuan2 sebenar- 
nja dari RRT dan Korea Utara, 
dan dengan demikian dapat 
memperkokoh kembali pendapat 

dunia, jang achir2 ini telah di- 
katjaukan oleh 'diulur2-nja pe- 
rundingan2 gentjatan sendjata 

dan propaganda pihak Utara”. 

  

  
nan Wetengoh spben 

cw sork Times”. 
ban LAdrin asi : . 

   
   

aka Euis Ta 
Na : hapusnja wakaf2, merupakan 

| revolusi sungguh2 dim hukum Islam 
.. Revolusi militer di Mesir menudju tjara hidup 

.jang demokratis dan parlementer, kata Nadjib 

tiwa kapal Bag ta 

dibifjarakan oleh kalang- | 

2 Djie Hoo dan & major Pa- | 

  

Wakaf? 

menurut taksiran beruang 

Menurut dwedara -putusan pe- 

"merintah 1 Mesir disebabkan oleh 
:keinginan “pemerintah untuk 

melaksanakan pembaharuan mi- 
lik tanah hingga “maksimum: 
jang diper bolehkan : di Mesir. — 

Ant, SAFPIA 
Sementara itu, dilam pertja- 

kapin dengan wartawan Djer- 
man, perdana ' menteri. Mesir, 

djenderal naga Nadiib, 
menerangkan, bahwa tudjuan 
Gari pada gerakan revolusioner 
angkatan perang Mesir dewasa 
ini adalah tidak untuk mendiri- 
kan pemerintahan diktator mili- 
ter, melainkan untuk 
ngun kembah: tjara hidup jang 

demokratis dan parlementer. 
Mengenai :' masalah Terusan 

Suez Nadjih menjatakan, bahwa 
Terusan tersebut, adalah Teru- 
san Mesir, atas dasar hak milik 

jang sjah, dan tentera Mesir 
mampu Mmempertahankannja. Di 

katakan, bahwa pasukan2 asing 
jang manapun djuga, tidak akan 
dapat mempertahankan ' daerah 
itu, dengan semangat seperti 
kalau pasukan2 Mesir sendi 

jang mempertahankannja,  ka- 
rena pasukan2 Mesir tahu, bah- 
wa daerah jang mereka perta- 
hankan, itu adalah sebagian dari 

tanah air mereka. 
Selandjutnja Nadjih menjata- 

kan, - bahwa - perkembangan? 
terachir di. Mesir ini mungkin   

| jang akan diselenggarakan 
| Mesir akan merupakan tjontoh 

| bagi 

“dari: 

1 “5 hari M 

| akan sahgat mempengaruhi ke- 
adaan di Timur Tenroh, Dikat»- 

|kan, bahwa perobahan agraria 
di 

semua negara Arab. 

5 Masalah Sudan akan 

at Aa abang kans 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa pemerintah Mesir . telahi 

sir jang mengurus soal2 

bertalian 

dan. . 
Menurut kalangan jang me- 

P.M. Nadjib kini se- | ngetahui, 
Gang mempeladjari 

makan masalah. tersebut. 

 Perabahan U.U.D, dan 

Undang? Pemilihan. 
Pun beberapa kalangan 

, mengetahui “di Cairo menjata- 

kan, bahwa pemerintah 
pula mengamb:l keptitusan utk 
segera mengusahakan perobah- 
an Undang2 Dasar dan Undang2 
Pemilihan. ' Dikatakan, .' bahwa 

kepada para ahlisjang bersang- 
ikutan telah disampaikan nota2 

maksud itu: 
Barakaf ara nti sebagai 

anggota Dewan Mangku- 
bumi Mesin? 5 

Kalangan jang mengetahui di | 
| Cairo -menjatakan, bahwa seo- 

rang pembesar tinggi . Mesir, 
'kabarnja anggota dewan mang- 
kubumi Baheddin Barakat, te- 
lah mengundurkan diri dari dja- 

batannja. 6 
& Dari pihak resmi dalam pada 

Litu tidak diperoleh keterangan 

| jang memperkuatnja, 
Pendapat Barakat mengenai 

pembatasan .milik atas tanah 
dan mengenai tindakan? tentera 
kabarnja serupa dengan penda- 
“pat bekas perdana menteri Aly 
:Maher. 

Sebagai anggota dewan mang- 

kubumi dar terutama sebagai 

Tara tuan tanah jang besar, 

Madara MAHER : 

Didirikan blok Arab 
dg dapat menggerak- 

an segenap kekuatan 

| megara2 Arab, 
Bekas perdana menteri Mesir, 

Aly Maher, kemarin . mengan- 
-djurkan dibentuknja blok Arab, 
atas dasar persahabatan jang 
mampu menggerakkan segenap 
kekuatan negara? Arah. - 

annja itu dalam pidatonja pada 
sidang pembukaan 'konperensi 
Dewan Lembaga Arab jang di- 
langsungkan  diistana Zaafran 
di Abbassiya dekat Cairo, dima- 
na ia antara lain njatakan, 
bahwa jang Sangat diperlukan 
dewasa ini adalah keamanan 
dan perdamaian bagi seluruh 
-dunia Arah, 

Seperti diketahui, Maher telah 
diangkat oleh djenderal Nadjib 
selaku ketua delegasi Mesir, da- 
lam sidang lengkap Dewan 'Lem 
baga Arab jang pertama sedjak 
Pakt Keamanan Kolektif Arab 
mulai (berlaku setelah diratifi- 
-kasikan oleh negara2 anggota. 
Dan ini adalah "untuk pertama 
kalinja Maher tampil dimuka 
umum sedjak ia mengundurkan 
diri selaku perdana menteri Mes 

Hagg 8gu il. — Ant. . Ta   
  

memba- | 

        

mengambil keputusan untuk me- | 

ngadakan permusjawaratan de- | 

ngan sedjumlah pembesar2 Me- | 

jang | 
dengan masalah Su- |' 

dokumen? | 
| jang mengenai masalah Sudan, 
dan ada kemungkinan: besai 
bahwa Kabinet" akan me nguta- | 

jang. | 

telah | 

Linstruksi jang ber talian dengan 

Maher mengemukakan andjur | 

   

  

1 milimeter, 

8 

LANGGANAN: 

  

Dalam dan Luar Kota 

Sebulan . ... ic... Rp. HH. — 

S Buaran Lina » 0.66 

  

s 

ADPERTENSI: 
1 kolom Rp: 0.80 

  

Proerstan MESIR, pada Kemis malam jang lalu, telah 

memutuskan hanusnja wakaf2. 
revolusi sungguh? dalam hukum Islam, dan akan 
semua Wakar2 jang diberikan kepada badan? keagamaan. 

Tanah? wakai jang kerapkali tak 

kira2 12”, dari senua tanah jang dapat dipergunakan di Mesir: 

jang keuntungannja menaglir kebekas 

Putusan ini merupakan 

mengenai 

ditanami berdjumlah 

radja Farouk 
hampir 40.000 HA. 

Barakat kabarnja menganggap 
rentjana undang2 perobahan 

agraria itu tidak mungkin da- 

pat dilaksanakan, 
Pemimpin? gerakan pe-   muda Wafd ditangkap. 

Diumumkan. bahwa telah di- 
tangkap T-orang dari kalangan 

politik Mesir, diantaranja bebe- 
rapa pemimpin gerakan pemuda 
Wafda, 
Berita AFP sebelum itu me- 

ngatakan, bahwa djumlah orang 
tawanan politik jang ditahan 

dalam gedung akademi militer 
Abassiyah “di Kairo ada 53 
orang. Mereka semuanja ditang- 

kap selama beberapa hal jl. ini. 
Sekitar dokumen? 
jang disita. 

Berita ,,Reuter” mengatakan. 
bahwa “diantara dokumen2 jang 
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Papa nan 

disita oleh polisi Mesir ketika 
mereka melakukan penggeisitr- 

an2 diberpuluh2 ' tempat kegi- 
aman pemuka? politiK dan ge- 

dung2 Jainnja di Kairo dan 
kanaariyak:, terdapat  surai2 
berasal dari  kedutaan2 besar 
Amerika dan Inggeris kepada 
Dr. Hafiz Afifi, bekas kepala 

'' kabinet radja. N 
Diantara gedung2 jang dige- 

rebeg oleh polisi, terdapat 38 
dung2. pertemuan, jan 

seringkali  dikundjungt. - oleh 
Farouk dan  sahabat2nja, 

dari sebuah diantaranja: 
disita tjatatan2 tentang 
nang - kalahnja Farouk- dalami: 

permainan - djudi dil. 1 
Dokumen2 tadi kini sadang 

dipeladjari oleh pembesar2 ke- 
hakiman, jang sedang meptjaris 
,yanasir2 musuh 

Caffery dan Nadjib 
membiftjarakan  perti- 
kaian  Inggeris/Mesir. 

Perdana menteri Mesir, djen- 
deral Mohammad Nadjib, telah 
mengadakan pembifjaraan. se- 
lama 30 menit dengan dita pe- 
sar Amerika Serikat di Cairo, 

Jefferson Caffery. 
Menurut United Press, 

bitjaraan. itu adalah, mengena:   
| 

| 

| 
| 
| 
| 
It 
i menteri kabarnja “duga 

i 

pertikaian Inggeris - Mesir jang 

selama “ini telah- - menghambat 
usaha melaksanakan Sa 

1. “Timur pertahanan  Barat- 
Tengah. 

Setelah bertemusania dengan 

Nadjib itu selesai, Catfery fne- 
# njatakan, bahwa jang mendjadi 

pokok pembitjaraan ialah soal2 
jang merupakan  kepegtingan 

bersama, 'termasuk pertikaia 
Inggeris/ 'Mesir mengenai Feru- 
san Suez dan Sudan. 
Difehderaj Nadjib dalam 

Gdudukannja sebagai 

ke- 

perdana 
“telah 

menerima ' kundjungan - duta2 
besar Inggeris dan Tiongkok Na- 
sionalis. —. Ant. AFP5 UP. Rtr. 

  

) kurang dari ? 

“Soal asrama peladjar 
minta perhatian 

Banjak peladjar belum punja tempat 
|. Ada jang sewa rumah Rp 0.50-Rp O. 7 

satu malam 

IDALAM KOTA JOGJA dewasa ini djumlah peladjar tidak 

29.000 orang. Djumlah sekian orang itu tidak 
semuanja mendapat tempat tinggal jang tetap. Keadaan jang 

Untuk mengetahui usaha jang 

tidak ringan baiklah disini di- 
| kemukakan “pengalaman2 

langkah2 jang telah diambil 
oleh sementara - badan 
memperhatikan nasib 

jang sedang menuntut pendidi- 
|kan dan pengetahuan di Jogja. 

Membantu, meringankan 

peladjar. 
Lebih landjut dalam pembi- 

| fjaraan R&.R. dengan Dr. Sahir 
|diperoleh keterangan, bahwa 

| Jajasan Asrama Peladjar hing- 

ga Kini masih merupakan peran- 

tara bagi para peladjar jang 
membutuhkan tempat tinggal, 

dan menghubungkan dengan ke- 
luarga2 jang sanggup -meneri- 

ma peladjar2. 
Kepada keluarga2 jang mene- 

rima peladjar2 “oleh  jajasan 
tersebut diusahakan menolong 

K
a
 

r
a
 

lebih 
dari harga 

lukan serta bahan2 jang 
murah  harganja 
umum. 

Sampai sekarang jang telah 
mendapat bantuan dari jajasan 

| tersebut k.I. 200 orang peladjar 

jang ditempatkan kepada 20 
keluarga. 

Kalimantan perlu ditiru. 
Pemerintah Daerah Kaliman- 

tan Barat dalam hal pengiri- 
man pemuda2nja ke Djawa utk 
menuntut. peladjaran di Jogja 

telah mengadakan hubungan 
dengan jajasan tersebut. Hal 
itu lebih melantjarkan langkah2 

usaha dari ibu2 asrama. Sebab 
Pemerintah Daerah Kalimantan 

Barat tadi termasuk pula 
orang2 tua peladjar telah sang- 

gup. mengirimkan beaja  kebu- 
' tuhan anak2nja 3 bulan sekali. 

Dalam hal ini maka kesuli- 
tan2 jang sampai sekarang ma- 
sih dihadapi oleh beberapa ibu2 
asramia, dapat dikurangi. Maka 

tidak ada djeleknja kalau di- 
lain2 asrama “ mengikuti dje- 
djaknja. 

Kesanggupan Kemen- 
terian Sosial, 

Sementara itu wakil ketua 
dari jajasan tersebut diatas 
menerangkan, bahwa Kemen- 
terian Sosial telah memberi ke- 
sanggupan membantu jajasan 

itu dalam hal “mendatangkan 
alat2 asrama peladjar, 

Menjewa rumah Ha 0,50 - 
Rp. 0,75. 

Hingga kini masih banjak pe- 
ladjar2 jang belum mendapat 
tempat tinggal jang lajak, Ada 
jang “terpaksa menjewa  di- 
tempat-tempat, jang 'sewanja   

mereka akan alat2 jang diper- ' 

menjedihkan dikalangan peladjar seperti 
dibawah ini benar? minta segera mendapat perbaikan. 

dan : 

jang ' : 

peladjar , 8 

  
| 

jang - digambarkan 

? 

1. Dr. SAHIR 
Perhaiamnja memperbaiki 

nasib peladjar...... YP 

satu malam Rp:0,50, — Rp40.75, 

Sedang soal. makan 

djalan. 

Selain daripada itu' tidak se- 
dikit pula peladjar jang. mon- 
doknja berpindah? dari tempat 
sewa. jang satu ketempat jang, 
lain sematjam tersebut diatas 
itu Keadaan rumah. sewanja. 

Penambahan ramah 
asrama peladjar. 

Untuk memberikan tempat 
kepada peladjar2 jang. sekian 
banjaknja itu disamping usaha? 
dari jajasan tsb. “ada “usaha? 
dari lain badan, Oleh Jajasan 
Asrama Peladjar tadi: telah .di- 
-tjatat dan dimintakan . kepada 
Wakil Kepala Daerah Jogja 15 
rumah, dan oleh Wakil Kepala. 
Daerah telah disanggupinja, 

  

Ne” Ketika pada Sana RB. Bd. 
Jogja pertundjukam Carian ai. 
mular, semua orang tertawa, Te. 
rena gerakan? S1 pemain (' Tem- 
bong) ' jang menggelikan. itu. 
Malah seorang gadis ada jang 
ikut2 menirukan gerak gerik 
Tembong, sebab "gemdrneti- 
seerd” oleh tariamnja,- Seorang 
rekam »ketjib” dari Pesat: Hong 
»genmugnetiseere” oleh.   

  

gerik si. gadis, dan Wu men 
3 
    

  

pem- . 

  

mereka. 
diambilnja dari warung-warung : 
atau mereka itu berlangganan 
datang . diwarung?2 dipinggi?a 
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Sangga | dil emayan dikbere ila- 

tih sebegitu rupa, hingga kelak 
mereka mendjadi manusia susi- 

pela- |1a, jang tjakap dan warganega- 
kolo- kya jang demokratis serta ber- 

tanggung djawab atas kesedjah- 
3 teraan masarakat dan tanah air. 

Disamping usaha ini masarakat 
pada. umumnja harus mendapat 

| pendidikan ajuga setjara sedar 
| dan sistimatis. Pendidikan dan 
pengadjaran, jang sekarang ber- 

  

sa untuk membangun kebudaja- 
an baru. (Tentang soal ini tidak 

sebuah brochure). 
Pendidikan sebagai alat pem- 

bangunan ini harus dipelopori 
- oleh para guru2 dalam ingkung- 

'an sekolah. Semangat Panfja- | 
sila harus: Tee ROTA, dalam: dada | 

it (para gara 2x5 
ag as. 

x “Masar akat diluar sekolah ha- 
|rus dipelopori oleh para pemim- 
Ipim2 Pemerintahan, pemimpin 

| Ipartai2 dan pemimpin? organi- 
Isasi rakjat lainnja, Mereka ha- 
'yus mendjadi tjontoh bagi masa- 

1 sutjiannja, kedjudjurannja, kea- 
1 | dilannja dan kesederhanaannja. 

| Inpuls dari luar dan motief dari 
| dalam harus mendorong mereka 
“untuk berbakti kepada masara- 
kat dan tanah air. Kekajaan ta- | 
nah air kita, jang melimpah-lim- 
pah, dapat memberi Kemakmur- 

Nan kepada “rakjatnja. Pemba- 
Ingunan kebudajaan baru dapat | - 
& men- memberi dorongan 'untuk 

"| djadi perintis -djalan. Ronggo- 
| warsito sabda : ,Wahjaning | 

untuk membangun. Dari para 
| pemimpin2 diharapkan suatu si- 
: 'kap hidup, jang mendekati as- 

| cese (tapabrata). $ « 
| Djiwa Pantjasila Ad:            

     

  

   
    

   
   
   

  

        

  

   

    
    
    
    
    
    

  

  
"us membangun. 

usaha? dari Pemerintah, untuk 
memperbaiki —.. perekonomian 
'bangsa kita, tetani belum ber- 

“sapi soLO AKAN 
MOGOK TG. 15-97 - 

' Didapat kabar, bahwa menge- 
F ba 

jang 2 ang Nondjad: Pan 
edua belah fihak itu ialah. 

an upah La 
“ena : dan, »Ste 

“tang Hk   
   
      

h arus dapat mentjipta- lai, 
ri $ 

mengharapkan: buah | 
Imuaskan? PA SN HS 

| Kapita! (asing ms be | 

Jaku, harus segera diperbaharui, | 
jang sesuai dengan tjita? bang- | 

Iama lagi akan kami terbitkan | 

eni Ia Aan jadi To 

rakat dalam: ketjintaannja, ke- | 

. Lahju tumelung, tulus tan kena |. 
tinegor” dapat mendorong djuga |- 

I-kannja. Sa Ta 

Kembali kami kepada peribai 

Begitu djuga usaha2 dari | 

Hain harus kita insjafi benar? 
ialah, bahwa perekonomian kita | 
(masih tetap dikuasai oleh Kapi- 
tal asing” Din kapital asing ini 

selalu berusaha “ mempertahan- 
kan kedudukannja, artinja men- 

    

  

dapat keuntungan sebanjak-ba- 
njaknja. Kapita 'asing masih lu- 

Ipa, bahwa dia bergerak dinegara 
bangsa: lain: dan belum mau 

melepaskan aliran liberalisme- | 

'nja.U.U.D. | Negara. kita mene- 
-'| tapkan, bahwa milik itu ntempu- 

njai sociale functi . Apakah ini 
telah dipahami oleh Pen ka- 
pital asing? 

. Dalam ajamadti Tidortosia Mer- 
deka dan berdaulat ini negeri 
Belanda pada tahun 1951 masih 
menerima Keuntungan ebesar 
f 400.000.000 — Rp. 1.200.000. 
000. Kalau uang jang - keluar 
dari tanah air kita ini, “ditahan 
Gitanah air kita, dan 'diper guna- 
kan untuk membangun, maka | 
dengan tjepat tjita2 Kebangsaan 
kita akan tertjapai. 
Untuk menghindarkan pengu- 

rasan ini bangsa kita harus be- 

   

Kalau Mana 

tahan, dan pegawai 
“umumnja, dibantu 
at, berani mengum- 

     

  

     

    

  

   

   

    

   
   
    
   
    
     
   
   
   
    

      

    

   
     

  

    

      

   
     

     
     

I . ACHLI2 PERTANIAN 
|. KE PUSAT LATIHAN 
—.. PERTANIAN sa 

“Balai Besar penjelidikan Perta- 
nian di Bogor jang dapat tugas 

pa negeri di Asia Tenggara ter 
utama pada lapangan seleksi pa 

mengikuti pusat latihan seleksi 
padi, jang diselenggarakan oleh 
FAO di Cuttack, Orissa. 
“Latihan itu lamanja 3 bl. di- 

lenggaraan latihan itu, sesuaj de 
agah putusan, sidang ketiga ko- 
| misi beras internasional di Ban- 
dung, pada bulan Mei jang lalu. 

Untuk keperluan serupa itu, 

jat. $ 

dari Perguruan Tinggi Gadjah 
Mada di Jogjakarta. Sumbarha- 

|ardari Pusat Djawatan Pertani- 

an Rakjat 16 September akan ke 
Bangkok untuk mengikuti lati- 

han sstastistik jang diselengga- 
rakan oleh FAO. Lamanja 6 bu-   lan. Demikian pengumuman Ke- 
menterian Pertanian, — Ant: 

  0 

£ Re 

anti 

Rakjat dan segera. memberes- 

  

' Dimintanja p Papar supaja 
Pemerintah segera memberes- 

razzia Agustus .th. 1951. 
Mendesak kepada Pemerintah 

untuk mentjabut kembali Ur- 

'dang2 Darurat no: 16 dan me- 
| ngadakan penindjauan atas P.P. 

no. 8, dam 11 th. 1952. Membe- | 
narkan tuntutan Persatuan Bus 
ruh Minjak (Perbum), dalam me 
nentang pengembalian Tambang 

Minjak di Sumatera... “dan Tjepu 
“kepada modal asing, Menuntut   rakjat sendiri belum da- 

'tember ajng I jaya. 2 

i ketentuan: 

ketiga soal tai su. |tentang 

pengembalian Peak upah jang 

  

   
   

     
    

    

   

     

   

      

    

   
   
    

    

   
   

  

    
   

  

   

Karena sampai ' kini "penges 
sjahan aksi itu belum dilaksana- 
“kan, dan bil ana tidak ada pe-. 
njelesaian iH Jandjut, maka" 
-pada- tanggal 15-9 jang akan 

   

datang SBPI. akan Ma “re 
kan aksi “mogok. (Kor). 

— TENTANG . JAJASAN 
PERS NASIONAL - 
INDON ESIA" gi 

7 pi “Balaikota telah" Giunikan 
pendjelasan2 'sekitar” .Jajasan 
Pers Nas Indonesia" oleh 

sdr. Sudarjo. krosisworo  di- 

    

  

luka para undangan dan war- 
|tawan2 di Surakar tea: 

Sebagai diketgihui Jajasan ter. 
sebut didirikat pada tanggal 
20 Mej, jang lalu, tepat pada ha- 
ri ulang Kebangunan Nasional 
“jg pada “azaznja memikirkan 

kesedjahteraan para 
wartawan dan mereka jg mem- 
punjai lapangan pekerdjaan pa- 

Asa persurat kabaran, Jajasan 
itu didirikan atas inisiatip serta 

: | mendapat bantuan sepenuhnja 
dari Bung Karno. —- Kor). 

 PEMANTJAR RRI BARU   Pada. pa Pn ba RRI jg 
ARI Ta Sa 

1 “iaukan penje 

Nina Epton (tengah memberi tjeramah — berdiri —). 

Konperensi. SBKB: : 

Pemerintah supaja bersikap te- 
| gas terhadap gerombolan2 

Supajs Pemerintah “bersikap | 
“tegas terhadap 'gerombolan2 anti 

kan soal pembebasan tawanan2 £ 
“SBKB jang akan diadakan da- 

KA 

   

                      

   
   

    

   
   

    

    

28075 3 

bahan makanan Inggeris didatangkan - dari luar. Tw ada kei" , 
dergarten di Inggeris, sebab keuangan negara kurang. Bau : 
wanita tidak Peaga tindakan membeda2-kan kulit”. : 

pa & (Gambar : E.R.). : 

- 

rakjat 1 
"EREKAT Bok Nemdari an Bermotor seluruh Disia 

Tengah dalam konperensinja jang diadakan di Magelang 

dari tgl. 8 sja 10 September ji. dan dihadiri oleh wakil dai 
» tjabang. SBKB antara lain telah memutuskan : 

berlaku sedjak tg. 1 Djanuari 

1952. Turut serta 2ctief dalam 
“'mempergiat ger akari perdamai- 

an dan mengutuk perang kuman. 
Menjokong konperensi Nasional 

SOBSI. $ 
Dalam menghadapi kongres 

lam bulan Oktober Haa 'oleh 

konperensi telah diputuskan-pu- 
ee untuk membitjarakan dalam 

gres tsb. soal2 jang menge- 
nai tuntutan terwudjutnja DA- 
Mar sebagai staatsbedrijf dan 

soal2 jang mengenai W.V.O: dan 
W.V.V. Mengenai.maSalah pemi- 
|ihan umum telah diputuskan 
pula untuk dapat “dibitjarakan- 

2 dalam kongres. jad. — (Kor) 

in penerbangan, peri | 
tanian, perkebunan, | 

Kementerian Pertanian mengu . , 
mumkan bahwa H. Siregar dari ' 

Tan 
unutk menindjau keadaan balai2 
pen. jelidikan pertanian dibebera-. 

di, kini telah tiba di India untuk - 

mulai 15 September ini. Penje-'| 

11 September jang lalu berang- | 
kat pula ke India Suharsono da. 

“ri pusat djawatan pertanian rak 

Pengikut. lainnja Sumarwoto 

- sudah 

(Oleh : 

  
minus. 

2 Megan di, Madium 

Ian Bansan HAL? jang menggembirakan, 
aannja untuk ke-| ' 1 
3 ita mungkin |” 

ahun sadja te- | 

hilang 
3 Transmigrasi minta perhatian 

: Wartawan keliling K.R.) 

tetapi djuga ada 
# soal2 jang masih harus diselesaikan. Demikian kesan jang 

kami peroleh selama mengadakan penindjauan didaerah Madi- 

.. Sepintas lalu nampaknja Gaerah. Madiun merupakan dae- 
rah surplus hanja dibeberapa tempat, terutama didaerah Sela- 

iga dimana TR tanah pegunungan, merupakan daerah 

Djika rang! melihat kota Madiun ' nampak kebersihannja, 
bangunan? sedikit sekali jg hantjur akibat agresi jang lalu, 

malahan nampak dibeberapa tempat sedang ada pembangunan. 

“3. Keamanan menurut pihak jang berwadjib tidak demikian 

hebatnja, sehingga penduduk mendjadi takut dan sebagainja. 

“Tamu? luar kota, baik bangsa sendiri maupun bangsa asing 
. tiap harinja keluar masuk kota Madiun, 

perdagangan, keperluan onderneming2, 
tetapi djuga jang untuk keperluan dinas pemerintahan. 

“3 Hongeroedeem sudah 

lenjap. 

  

   
    

- Dalam mengadakan tanja dja- 
wab dengan Residen Madiun 

Sidharto diperoleh keterangan, 

bahwa soal hongeroedeem didae- 
rah Madiun jang pernah tersiar | 

kabarnja, kini atas kebidjaksa- 
nain dan keuletan Pemerintah 
Daerah, boleh dikatakan sudah 

: hilang. " 
Sebenarnja hongeroedeem di- 

daerah Madiun bukannja ho- 
(ngeroedeem jgeseperti terdjadi 
Ididaerah-daerah lain, melainkan 

orang2 penderita itu terdiri dari 
| orang2 jang menuranaan ma- 
kanan. 5 
"Akibat Hakan musim kering, 
(tidak turunnja hudjan, tanam- 
an- tanaman jang biasanja 
menghasilkan bahan makanan, 

'kini banjak jang mati dan pen 
duduk kebanjakan terpaksa me- 

makan tumbuh2-an jang kira2 
“dapat digunakan untuk sekedar 

I mengurangi bahaja lapar. 
:I- Daerah2 jang terdjadi ini ter- 
utama didaerah Ponorogo dan 
Patjitan, 
“Dengan datangnja bantuan 
baik berupa uang maupun ba- 

s makanan, penduduk sudah 

“dapat tertolong dari bahaja la- 
par jang setengah orang dibe- 

| sar-besarkan dengan hongeroe- 
deem.   . Transmigrasi makin besar 

perhatiannja. 

baliknja, mungkin akibat 
aran2 dalam lapang peng- 

hidupan, mahalnja bahan2 seria 

barang2, atau sukarnja memper- 
eh hasil2 bertjotjok tanam jg 

tinggi, tambahnja .pendu- 

kini nampak dgn. njata ten- 
tang perhatian penduduk untuk 

engadakan transmigrasi. 
: keluarga jang 

1 diadakan oleh Pemerintah se- 
'Fdjak tahun 1950 menarik per- 

hatian"jang tidak ketjil, tetapi 
:|karena terbatasnja djumlah dan 

djauhnja. perhubungan serta 
(Isukarnja alat2 kendaraan dan 
penghidupan dikota Madiun sen- 
diri, penduduk? jang akan pin- 

| dah dari desa2 serta Gunung2 
tidak dapat -berdjalan dengar 

1 lantjarnja. 
Menurut tjatatan 'pihak Dja- 

#atan Transmigrasi karesiders 

an, sedjak bulan Djantari jang 
lalu sampai sekarang baru ter- 
dapat pemindahan 83 keluarga 
terdiri dari 353 orang. 3 

Sebaliknja untuk transmigrasi 
umum jang belum djuga dilak- 
sanakan oleh Pemerintah, -nam- 

paknja penduduk sudah tidak 

sabar lagi. Resolusi2 dan mosi2 
dimadjukan kepada Pemerintah. 
Baru2 ini disalah satu tempat 

dalam daerah  Patjitan,, telah 

  

mengadjukan resolusi jang isi- 5 : : K 
| kan jang penting. Sampai pada 

Idjaman perdjoangan ' 
nja minta supaja 2.500 djiwa 

dari daerah itu segera dipindah- 

ngingat, bahwa soal hidup se- 
landjutnja dihari kemudian me- 

nurut pandangan mereka sudah 
gelap. 

Karena hal2 ini, maka ,,vrije 
transmigrasi” meradjalela. Me- 
reka pindah dengan ongkos 

sendiri, risiko sendiri dengan 

perhitungan2 fjang samar2 -sa- 

dja: Djika mereka datang di Su- 
matera, banjak jang kehabisan 

bekal.  Vrije transmigrasi ini 

hingga kini sedjak bulan Djanu- 

ari,telah meningkat djumlah   1.105 djiwa. 

  

| WILAYAH DJAWA TENGAH | 
  

imantjar Wetan kenamaan 3 
Kw. darj sdr, Sumarono selaku 

epala Pusat Djawatan RRI ke. 

pada achting kepala Studio RRI 
Solo, sdr. Utojo, disaksikan Oleh 

para undangan. s 

. Tepat pada djam 19.40 Wali- 
kota Surakarta Moh. Saleh me- 
'resmikan pemakaian pemanrjar 
tersebut, dengan menekan knop, 
dan seketika itu “djuga peman- 
tjar jang bergelombang 48, im. 
melajang 'diudara. 

Setelah sambutan oleh “Wati: 
Kota serta Kepala Studio, dilang- 

Tangan pemberian. piala? “dan 
hadiah2 dari djuara2 pertandi- 
ngan Tritunggal jang telah di- 
.adakan gu menjongsong Hari 
NN Ti para ea aa jak. 
Tik: 

It. Du timun, (BRI Solo). 
Ii NN Sepakbola (RRI Jo- 

8: Bun Bulutangkis (ar 
L. Solo). : 
4. Djuara Pingpong (RRI Solo). 

Bintang ' lapangan  hidjau 
(sdr Suparto dari Solo), . 

Sebagai diketahui: pertandi- 
ngan Tritunggal tersebut diada- 
kan antara keluarga RRI Jogja, 
Tana idan Solo, aa 

| 

  

Malam gembira Batan dilan 
djutkan dengan atjara pertun- 
djukan2 jang mendapat sambu- 
tan meriah dari para undangan. 
13 (Kor). 

MAGELANG 
RESEPSI DI KERESI- 
DENAN KEDU 

: | Utk menjambut Bung 
Karno, 

  

Untuk mentjegah kemungki- 
nan timbulnja kesalah-fahaman, 
jang dapat disebabkan oleh ka- 
rena tidakj/belum sampainja su 
rat undangan pada mereka jang 
berkepentingan, maka dengan 

ifi didjelaskan sbb : 

(2 1. bahwa resepsi tersebut akan 
diselenggarakan besuk “malam 
Djum'at tanggal 1819 Septem- 
ber 1952, antara-djam 20.30 sam- 
pairdengan 22.30, bertempat di 
Pendopo Karesidenan Kedu, Djl. 
Diponegaran Magelang, 

2. bahwa berhubung dengan 
Soal ruangan, Maka resepsi ha- 
nja akan menerima tamu2, jang   diberi surat undangan. 

3, bahwa. untuk . kepentingan 

ada jang berurusan 
touristen ke Sarangan 

Djuga VEDA, jaitu badan 

perantara pentjari tenaga peru- 

sahaan2 perkebunan asing di 
Atjeh dan Deli menundjukkan 

hasil2 pekerdjaan jang memuas- 

kan. Selama 6 bulan ini menu- 
rut tjatatan Djawatan Transmi- 
grasi Madiun telah ada 2.789 
djiwa jang berangkat dari Ma- 

diun kedaerah seberang. 

Dengan angka2 seperti diatas, 

dapatlah digambarkan, bahwa 

keadaan di Madiun masih me- 
minta peyhatian jang tidak ke- 
tjil. Pemindahan Penduduk "ada 

hubungannja dengan soal eko- 
nomi dan keamanan. 

  

KONFERENSI PENJAKIT 
| KELAMIN 

Bertempat di Surabaja 
dalam tahun 1954. 

Dari pihak jang bersangkutan 
didapat kabar, bahwa konperen- 
si tentang soal penjakit kelamin 
dan hendak diselenggarakan di- 
bawah sepervisi WHO akan di- 
adakan tahun 1954 dikota Sura- 
baja. Konperensi itu akan dikun- 
djungi wakil2 negara? di Asia 
Tenggara. 

Didapat pula keterangan bah- 
wa dalam tahun '53 antara bu- 
lan April dan Mei, akan ber kun- 
djung ke Indonesia 12 samipai 24 
guru2 besar dalam lapangan ke- 
sehatan dari luar negeri. 

Mereka ini datang atas per- 
mintaan Kementerian Kesehatan 
dan akan mengadakan tjera- 
mah2 dimuka dokter? di Dja- 
karta, Jogjakarta dan Sur abaja. 
Tjer amah? itu diselenggarakan 
dengan kerdjasama dengan ah- 
112 Indonesia. — Ant. 

     
    

   

  

   

    

  

   
    

        

   

   

    

    Testotasto. ' 

MENTERI PP DAN K 
AKAN KE JOGJA 

Dari pihak jang mengetahui 

diperoleh keterangan, bahwa 

Menteri P,P, dan K. Dr. Bahder 
Djohan, pada tgl. 18 Septem- 
ber jang akan datang akan Tin 

ba di Jogjakarta dan akan ting- 

gal selama 3 hari untuk menga- 

dakan penindjauan sekitar 

objek2 Kementeriannja di Jogja- 

karta. 
Tanggal 18 September ia akan 

menindjau Sekolah Rakjat Per- 

tjobaan Pantjasila di Pakem dan 

Taman Kanak2 di Kaliurang, se- 
dang pada tanggal 19 September 

akan menghadliri pembukaan fa 

kultit2 Kehutanan dan Ekonomi 

pada Universitit Negri/ Gadjah 

Mada. 
Tanggal : 19 September 'bersa- 

ma? dengan Presiden Sukarno 

Menteri akan menjaksikan 

pembukaan mesdjid EA di 

Kotabaru. 

PARTY PIR DAERAH 
.. JOGJAKARTA 

Aakan adakan konpe- 
rensi. , 

Pada tanggal 27 sampai tang- 
gal 30 September jang akan da- 
tang, Party PIR daerah Jogia- 
karta akan mengadakan Kkonpe- 
rensi daerahnja. bertempat di Jo 
gjakarta. 1 

Menurut keterangan jang 

akan dibitjarakan terutama me- 

ngenai soal2 - kemdsjarakatan,, 
seperti hak tanah dan lain2. 

MONG PRADJA 
Kota pradja Jogjakarta 

Mulai bulan September 1952 
Pegawai Pamong Pradja Kota- 
pradja Jogjakarta diadakan mu- 
ae sbb.: 

. Mentri Pamong Pradja Mer- 
gangsan mendjadi Panewu 
P.P, di Turj Kabupaten Sle- 

man, sedang sebagai ganti- 

nja sdr. Sumarwanto dari Pe- 
merintahan Umum Daerah 
Istimewa Jogjakarta. 

2. Mantri Pamong Pradja Paku 
Alaman . mendjadi Panewu 

P.P. di Kalibawang Kabupa- 
ten Kulon Progo. 

3. Mantri Pamong Pradja Kota 
Gede mendjadi Panewu P.P. 
di Plajen Kabupaten Gunung 
Kidul. 

4. Mantri Pamong Pradja Ge- 
dong Tengen mendjadi Pane- 
wu P.P. di Semin Kabupaten 
Gunung Kidul, sebagai gan- 
tinja sdr. Rasjid dari Wono- 

sari. 
5. “ Wakil Mantri, Pamong Pra- 

dja Mantridjeron ditetapkan 
mendjadi Mantri P.P. di Man-   tridjeron, 

  

Pemantjar baru jang memipunjai 

kekuatan 50000 watt 
ALAH satu atjara dari hari radio, tg. 11-9 jang lalu di 
Kebajoran Djakarta, dilangsungkan upatjara pembukaan 

| pemantjar 50 Kw. Setelah pidato penjerahan dari wakil Philips 

jang kemudian diterima oleh Kepala Djawatan Radio Republik 
Indonesia Maladi, maka Menteri Penerangan telah menekan 

knop dan melajanglah pemiantjar baru di Kebajoran jang mem- 

punjai kekuatan sampai 50.006 Watt. 

Maladi dalam pidatonja anta- 
ra lain mengatakan bahwa pe- 

mantjar itu sudah lama dipesan, 

akan tetapi karena sesuatu hal 
gedungnja belum djuga selesai 

dan karenanja baru sekarang 

pemantjar jang besar itu dapat 

dipergunakan. 
Menteri Penerangan A. Mono- 

nutu dalam sambutannja antara 

lain mengatakan, “bahwa sudah 

njata radio sedjak revolusi me-   
kan ke Sumatera. Hal ini me- : 

  

letus selalu menempati kedudu- 

melawan 

Belanda, Republik kita dapat 
djulukan ,,republik mikrofon”. 

Tapi ternjata, djiwa jang Ke- 

luar dari mikrofon tadi tak kun- 

djung padam dan bahkan selalu 

menudju kearah kemenangan 

dan penjempurnaan, demikian 
Menteri Penerangan jang selan- 

djutnja mengatakan, bahwa kini 
terbukti lagi pembangunan re- 

publik kita selalu berbukti dgn 
kenjataan. Dengan dipakainja 

dihidangkan makanan otak dan 

djiwa jang sangat berharga pu- 
la. Dan mudah-mudahan dengan 

tata tertip perlu diperhatikan 
andjuran2 -sbb.: 

a. tamu2 dipersilahkan sudah 
datang di tempat resepsi se- 

belum bagian resmi dimulai- 
nja, jaitu antara djam 19-00 

dan 20.00. 
b.. surat “undangan Ta dibas 

wa. 
Cc. tamu2 diseisiahkan 'berpa- 

kaian lengkap dan sopan, ja- 
itu : 

“1, untuk pegawai. PP, L0- 

lisi, Tentara dan lain Dja- 
watan, jang berunifosm 

form dinas, 

tukan uniform putih, 
tamu laki? lainnja diper- 

silahkan sedapat mungkin 
berpakaian 'djas dan tje- 

1 

keresmian, 
4, bagi tamu? Wanita tidak 

ditetapkan ka be dan 
warnanja, 

KURSUS SMAJ/C BAGI 
PEGAWAI 

Tidak lama lagi di Magelang 
atas usaha pihak perguruan ,/Tja 
haja” akan dibuka kursus SMA. 
bg. C, dimama akan dapat diteri-   ma sebagai, peladjar 3 pegawai2) 

pemantjar jang besar ini dapat . 

hendaklah berpakaian uni- 

2. buat pegawai PP, diten- | 

lanaj putih, se-tidak?-nja 
jang sesuai dengan sifat 

  

demikian kemadjuan kita tam- 

bah tjepat dan lantjar pula, ka- 
ta Menteri Penerangan. 

Pemantjar baru mempunjai 

115 lampu besar - kefjil. 
Tentang pemantjar sendiri 

dapat dikabarkan bahwa sega- 

lanja djalan dengan otomatis. 

Kini baru dipergunakan satu ge- 

lombang jakni 31 meter guna 

siaran2 nasional,” akan tetapi 
pemantjar ini dapat diperguna- 

kan untuk 5 gelombang sekali- 

gus. 
Pemantjar ini termasuk alat 

jang termodern dengan djumlah 

lampunja besar-ketjil 115 buah. 
Anggaran belandja untuk pem- 
belian pemantjar ini dan motor 

disel dan generatornja 314 

djuta rupiah. 
Mengenai perajaan hari radio 

dapat diterangkan bahwa pada 
hari Kemis malam 11 September 

djam 24.00 dilangsungkan upatja 
ra memperingati detik lahirnjs 

RRI, dibawah pimpinan Maladi 
jig djuga mengutjapkan pesan- 
annja dengan disiarkan oleh se- 
luruh pemantjar RRI di Indone- 
sia. — Ant. 

dan buruh perusahaan dll jang 
dapat memenuhi sjarat2 jg su- 
dah ditetapkan. 

Mata peladjaran jang akan di 
berika disesuaikan dengan per- 
aturan Kementerian P.P. & 
K. Waktu peladjaran ditetapkan 
aritara djam 14.00 sampai 18.00. 
-— (Kor). 

TEMANGGUNG 
PERKEBUNAN BO- 
DJONGREDJO 

DITUTUP ? 

Dai pihak jg mengetahui di- 

peroleh keterangan, bahwa per- 

kebunan kopi Bodjongredjo 'j 

letaknja didaerah Temanggun 

telah ditutup. Alasan penutupan 

tersebut, kabarnja jalah, berhu- 

bung perusahaan selalu mende- 

rita kerugian. Perkebunan ter- 

sebut adalah milik N.V. Sema- 

rangsche Administrasi Maat- 

schappy dan mempunjai Ik. 200 
orang buruh. Bagaimana per- 
kembangan selandjutnja . belum 

diketahui. 

Baik pihak Kantor Perkebun- 
an maupun Kantor Peruburuh- 
an di Magelang belum dapat 
memberi keterangan jang pasti. 
su IKOr)   
  

| pat 

MUTASI PEGAWAI PA- | 

  

    PEGAWAI2 DJAPEN 
DIKURSUS 

Diperoleh kabar, besok pada 

tanggal 1- 10 jad 5 orang pega- 

| wai Djaw. Penerangan DIJ akan 

mengikuti kursus jg diadakan 

oleh Kempen Djakarta. Lima 

orang itu diambilkan dari Dja- 

pendi dan dari kabupaten jang 

memenuhi sjarat2nja. 

Selama di Djakarta dalam 

waktu kl. 9 bulan mereka akan . 

mendapat peladjaran2 beberapa. . 

pengetahuan jang bersangkutan 

dengan tugas pekerdjaan mere- 

ka. 
“Lebih landjut didapat kete- 

rangan, bahwa kursus tersebut 

diadakan untuk pegawai2 Dja- 

pen dari tiap propinsi 5 orang. 

KL. TJATURHARDJO 

Membentuk panitya . 

listerik. 

Pada tgi. 9-9 jang lalu telah 

terbentuk Panitya Listrik di KI. 
Tjaturhardjo, Pandak, Bantul, jg 

terdiri dari 15 anggota diketuai 

4 oleh Sdr. Mh. Dasuki, 

Adapun tugas Panitya terse 

but mengusahakan pada jg ber 

wadjib, agar di Glagahan tem- 

yodjogan (waterval) dari 

leiding Hemidjoro, diadakan lis- 

trik guna menambah kema'mu- 

Mena di Daerah Tjaturhar- » 

djo dan sekitarnja bersedia mem 

bantu, agar terlaksana “usaha 

. tersebut. 

Perlu diterangkan, bahwa: :dji- 

ka dapat berdiri sentral listerik 

tersebut. dapat " mengeluarkan. 

|aliran listerik 100.000 watt. 

PASAR MALAM TIDAK 
DJADI DIUNDUR? 

Kemarin pagi serombongan 

orang terdiri dari 15 orang dari 

Panitya Pasar Malam Amal Jo- 

Kn tih menemui Walikota 

Sudarisman  Purwokusumo 

2 umah Ngupasan dan maksud. 

nja untuk memperdjuangkan 

Pasar malam, supaja dijdzinkan . 

mengadakannja seperti rentja- 

na semula jaitu mulai tanggal 

29 Oktober sampai tanggal 15 

Nopember jad.. 

Dalam prinsip, demikian sdr. 

Prodjopramudjo dari Panitya 

Pasar Amal, Wali Kota menja- 

takan persetudjuannja, tetapi 

ia belum lagi dapat memastikan 

dengan tegas, karena soal itu 
harus dibitjarakan dulu dengan 

Dewan Pemerintah Kotapradja. 

Walikota hanja meminta, Su- 

paja hari ini pihak panitya me- 

ngirimkan delegasinja ke Kali- 
urang, mengadakan pembitjara- 

an dengan Dewan Pemerintah 
Kotapradja Jogjakarta, jang se-.... 
perti diketahui sedjak kemarin. 

mengadakan sidang2nja Pelan 

5 hari disana. 
Seper ti diketahui, 

“dang DPD Ita dana era- 
pa waktu jl. telah memutuskan,. 
menjetudjui adanja pasar ma- 
lam amal di Jogjakarta, tetapi 
tentang waktu diidzinkan pada 
hari2 sesudah Sekaten, peringa- 

tan “tradisi berdasarkan  ke- 
agamaan. 5 

Sementara itu diperoleh kete- 
rangan lebih landjut, bahwa" 

sekitar rentjana pasar malam" 
telah disiapkan seluruhnja, se- 
dang beajanja ditaksir Rp. 
50.000,—. Sana 

Adapun Panitya Pasar Malam 
Amal Bekas Pedjoang Bersen- 
Gjata diketuai oleh sdr, Muadi 
dan Prodjopramudjo, sekratariat 
umum sdr2  $S. Hadisusanto, 
Mahmud W., ketua penerangan/ 
Siaran sdr2 'Surjone dan Har- ' 
djanto, dan bagian pertuniju- 
na sdr2 S, Sudjojono dan Su- 
jadi. 

RAMAI2 MENANG- 
KAP BABI HUTAN 

Pada hari Minggu tanggal 7. 
September jang lalu atebal 7 
desa Ngagul-agulan Kalurahan - 
Sendanghardjo Kapanewon : Ming 
gir Kabupaten Sleman, telah me 
nangkap seekor babi hutan djan- 
tan, jang pandjangnja &1 m di- 
sawah sebelah barat darj'tsb. 
Penangkapan itu dilakukan oleh 
&.100 orang dari desa Ngagul - 
agulan dan tetangganja, - Bina- 
tang itu sudah dikedjar2 dari pa 
gi, span kira2 djam 11.30 ba- 
ru tertangkap dgn sendjata ta-' 
djam. Tetapi sebelum binatang 
itu tertangkap, sudah dua orang 
anak mendjadi korban dari bina- 
tang tersebut. Satu tuka parah 
dibagian kuduk, dada, lengan, 
sepandjang punggung dan baha, 
Seketika itu lalu dibawa ke Po- 
liklinik Kruwet. Kedua hanja lu 
ka ringan sadja. Hingga kini bi- 
natang itu belum diketahui dari 
mana asalnja. Didaerah Kapane. 
won Minggir tidak ada tempat2 
jang mungkin ada 'binatangnja 
seperti itu, 

DOKTER DJAGA 
Hari Sabtu tgl. 13-9 dj 18.00 

sampai hari Senin tgl. 15-9 djam 
6 pagi adalah dokter Sumbadji 
alamat Wirogunan tilpon no: 82 

Jogja. 
Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh Tg K.R, Djetis 
Tilp. No. 343, 
  

Tontonan malam lai: |   
  
  

SENI SONO: Virginia City", 
Errol Flynn, Mariam Hop-: 
kins, Humphrey Bogart. 

REX: The Magic Face”, Lu-y 
ther Adler, Patwicia Kneight. 

LUXOR: ,Do.- You Love Me', 
Maureen O'Hara, Ditk Hay- 
mes, 

RAHAYU: , Selamat Berdju-: 
ang, Masku” N. Herawati, Ch. 
Harro 
INDRA: King Solomon's Mi- 

nes”, Deborah Ketr, Stewart 
Granger. 

SOBOHARSONO: ,Djiwa Pe- 
muda”, Nur Hasamah, «Ru 
Sukarno, 

Dn Ba 

 



      

     

    

    

   

    

    
| dikabarkan, Mex: wa 
kan supaja tawanan perar 

| tidak mau Na ke Le 

rus beli jang bertambah berarti ber- 

Dn. beras. Selama bagian pertama 
SY 1 tahun 052 telah dikeluar- 

tenebinIebin dirasakan dalam 
1 ie terbelakang (ne- 

1 Pena se- 3 

  

1 ben . aliran uang (jang 
Gielakkan karena be- 

Kita), adalah 
1 dari pada. 
sudah ting 

Aa: rakjat (industri ketjil dan me- 

    1 . money Ha 
spekulatif, jang menjalurkan | 
diri mengadakan penimbunan | 

Aas . 
: An 

@dustri 

Fras. 
“|duksi dalam makna jang 

djuga untuk meluaskan produk- 

- tinggi produksi: 
kai alat-alat jang lebih baik dan 

Iserta mengadakan perbaikan or- 
h : ganisasi. Pendirian induk-induk 
perusahaan dalam daerah? per- 

.djumlah 

LD ta Menaian ne- 

    
jalannja ek: 

di Pa tb 'atja 
bajaran akan diperkuat dan 

tenaga pembeli 
tuk j pemakaian barang? pema- 

kai heridaknja disalurkan untuk 
erupakan dorongan bagi in- 

nasional... Selam. itu, 
ja mempertinggi produksi 

2 eksport. masih belum 

'Dismaping produksi jg 

   

  

    
  

i Pn “terutama 
enghasi bahan? makanan 

harus Na erlina Tenaga pem- 

kebutuhan akan ba- 
“keperluan hidup . pokok, 

antara lain beras. 
| Pada waktu sekarang ini ber- 

arti bahwa import dari padanja 
arus ditambah, pada hal kini 

sa Gisediakan djumlah uang 
g banjak untuk pemasukan 

  

  

dari “barang? 
elah lebih mem- 

jang ting: 
konsumpsi ini 
beratkan neratja pembajaran, 
merupakan beban jang menekan 
|atas persediaan devisen kita. 
Karena itu perlu sekali diusa- 
hakan perluasan dalam produksi 
'bahan.makanan, terutama be- 

. Disamping perluasan pro- 
luas 

berarti pula perluasan dalam 
produksi seluruhnja, termasuk 
perikanan dan peternakan. 
10. USAHA menaikan pero- 

duksi tidak boleh hanja terbatas 
pada sektor agraria. Penting - 

si dalam industri. Pertama-tama 
industri jang sudah ada, harus 
mempertinggi produksinja. Ter- 
utama dilapangan perindustrian 

nengah) masih banjak jang da- 
pat “diusahakan untuk memper- 

dengan mema- 

'tjara usaha jang lebih efficient 

ustrian rakjat. telah memberi- 
kan hasil jang memuaskan. ' 
3 | Demikianlah beberapa tempat | 

sentral telah didi. # 

IT Tn. -koperasi jg 
an na adalah "beberapa 

pengusaha? ketjil. Kini 
di Plered telah berdjalan dengan ' 

  

Dalam tahun ini 8 buah sentral 
sudah dapat berdjalan, sedang- 
'kan dalam th 1953, 21 sentral   bahan2 mentah maupun ba- 

import jang been Kent, 

   

    

    

   

    

   

        

   

   
   

  

ken tingkat . origkos pro- 
ductii 1 jaran jang | 

ber tambah buruk dan berku- 
Mangan, moneter. 

an | sebuah paberik menimbulkan ke- 

permintaan ra : bahan2 2 
Untuk sebagian besar kita be 
gantung SA BAP maa peka 

"5 | persiapan untuk ' tahun depan 
2 telah, (diadakan. $ 

| mendapat dorongan pula dan di- 

1 toh 'artinja koperasi 
ka meresap dalam djiwa golongan | 

     
   

ruhi | dalam soak itu disusun sedjak 
ni. | achir tahun 1950 

|lainnja (akan dibuka. Segala 

  

    Dasa didirikan Gea in- 
jang agak besar jang 

baru. / Pendiriannja akan dila- 
: kukan pula bersama dengan pe. 

1odal asing. Projekt? 
itu bermaksud ikut 

si dalam la- 
parigan jang lebih luas. 
Pendirian sebuah paberik ce- 

ment akan merupakan dorongan 
“perusahaan? transport (pe- 

ngangkutan materiaal), an 
djutnja perusahaan ' bangur 

  

Sini kelihatan, bahwa pendirian: 

giatan dan kenaikan produksi 
dalam lapangan? lain. : 

-itu, eni 

Aa 5 telah. 

jang satu?-nja | ini 
tah 

penghasutan” oleh sebab mere- 

patnja, 'usul Mexico untuk mes. 

akan tetapi menurut pendapat- 

P. 

(baik induk perusahaan keramik. | 

|Hela kembali pada bulan Djuni 

anu s3 kanan Hat) 
banjak, kenjataan membukti- | 
kan, bahwa dasar. rentjana jang | 
telah disusun itu adalah tepat. 
Sebelum “perang, pada  perte- | 
ngahan tahun 1940 di Indonesia 

| terdapat 639 buah koperasi agn 
47, 600 0 orang anggauta. 

ari koperasi? | 
1 um produsen 

ketjil, ialah. kurang lebih 2000 | 

   

    

   

DELEGASI , AUSTRALIA 

  

. KE PEKING, AKAN 
DIJUNTUT? 

Panitya ' uar negeri parlemen 
Australia harj 'Kemis jl, telah 
memberi andjur n kepada jak 
sa Keimg jai John AN Epioer 
supaja ja mempeladjari apakah 
5 orang utusan “Australia jang 
pada bulan Djunj jl-menghadli- 
ri konperensi-pendahuluan untuk 
Konperensi Perdamaian di Pe- 
king, dianggap bersalah atau ti- 
dak, karena ”pengchianatan dan 

  

   

ka. telah mOpaNN CLS se- 
buah pernjataan rsama. jang 
dikeluarkan oleh konperensi tsb. 

Sebagai diketahui pada” bulan 
Djuni Australia telah mengirim 
perutusan 'kekonperensi penda- 
hulu.n di Peking. dibawah-pini- 
pinan Sir John Burton jang du- 
lu pernah mendjadi . komisaris 
Fi - pa ee di. TAMAN. — 

  

CASEY TIDAK PERTJAJA 
Usul Mexico dapat 
tembus djalan buntu 
dis Korea. 

“Menteri LN Australia, Ri- 
chard G. Casey, hari Kemis 1. 
menerangkan dalim  Madjelis | 
Rendah, bahwa menurut penda- 

nembus djalan buntu jang diha- 
dapi dalam. Lean gan perle- 
takan sendjata Korea dewa- 
sa ini, tidak akan dapat diprak- 
tekkan, karena pifiak Utara ten- 

tu akan berpegang kepada pen 
"dirian, bahwa para tawanan pe- 
rang dalam hai ini tidak diberi 
kesempatan untuk memilih tem- | 
pat kemana mereka akan diki- 
rimkan. “ 
Casey menjatakan, bahwa ia 

menghargaj usaha Mexico itu, 

nja usut itu tidak akan Sapat 
menembus s djalan | buntu. — 

Sy ' | "Perdiri jt 3 Sek 

| Presiden Libanon Beshara al 
Khaury, malam Repo jang 1: 
telah mengangkat suatu kabinet 
darurat, jang terdiri dari sr 

| orang, untuk mengurus soal2 
| jang masih bergantung sampai | 

krisis politik jang. sekarang ini 
diselesaikan. 
Seperti telah diw 

      

   
   

      

binet - Libanon jang im 

oleh PM Sami Solh telan 3 me 
ngundurkan dir Sa 

' Ketiga anggota 

| kepala biro perdana menteri, 
Basil Etbad, anggauta dewan 
bea-tjukai dan Mussa Mubarak, 

| direktur dewan bea-tjukai.. 
Nazim Afkari didjadikan p per- 

dana menteri, menteri dalam 
|dan luar negeri, pertahanan, 
pertanian dan penerangan. Ba- 

rekonomian dan. kesehatdh, Mu- 
barak diserahi portfolio  keua- 

sial. —- Ant. Rtr.' 

“NGGERIS Aa DSN. 
KONP, LUXEMBURS 
Inggeris sangat puas Gengan 

usul, bahwa suatu federasi atau 

  

dja sama dengan Dewan Ero- 

Inggeris. 

—. Usul tersebut telah dikemuka- 
kan dalam sidang para menteri 
6 negara anggota  Rentjana | 
Schuman, - jang. diadakan di 
Luxembur 8 pada hari Rebo j 
Djurubitjara tersebut mengemu- | 

kakan bahwa sedjak Inggeris 
'mendjadi anggota Dewan Ero- 
pah maka Inggeris akan dapat 
mengadakan kerdja sama jang 
sangat erat. dengan Badan Poli- 
tik Supra-Nasional Eropah, jg. 
pembentukannja telah diusulkan 
oleh utusan2 Perantjis dan Ita- 

  

lia, dan telah disetudjui pada 
hari Rebo jl. itu. — Ant. - Th 

HUSSEIN MAKKI-— 
2 DIPARIS 5 

“Ketua komisi minjak Iran, 
Hussein Makki, hari Kemis. jl. 

| ngundjungi Djerman Barat. 

ki telah mengadakan perun 
ngan2Z mengenai Soal pengirim 
an tenaga2 dan ahli? teh   -- 2 PR Djerman ke Iran — - Ant. LA . 

  

Ly aa ra aPE 

pada tanggal 24 September jad.' 

Rombongan ini: “jang Kai 
dari 26 orang diduga akan kem- 
“bali ke Moskow melalui Paking, 

sebagai hainja dengan “ketua 

delegasi Sovjet di Tokio djen- 
deral Kislenko, jang lebih dulu 

jang lalu. Ta 

Sebagai diketahui dna 

Sovjet itu tidak mempunjai Sta- 

tus diplomatik lagi, sesudah 

Dewan Serikat dengan Sendiri- 
nja dihapuskan, ketika Djepang 
memperoleh kembali . kemerde- 

kaannja pada tanggal 28 April 
jl. Dengan berangkatnja rom- 
bongan kedua ini hanja lebih 

kurang 60 orang Rusia, bekas. 
anggota delegasi Sovjet akan" 

| tinggal di Tokio, 
'kini belu mdapat . dipastikan, | 

apakah keberangkatan . rombo- 
ngan itu mungkin "merupakan   ak penduduk. Bukan sadja 

: an setan djuga 
ne 

gan Pan “telah 
dekan diri dalam hu- 

tingkat kedua dari penarikan | 
kembali seluruh delegasi Sovjet 
dari Djepang dikemudian “hari. 

f . Politik mengundurkan 
Ldr: 

Ia Tuna da di Tokio ia      

| bungan koperatief.. Ini adalah 6 
hasil didjalankannja politik, jg 

permulaan 
A91: Pada waktu itu      

    

| ne akan hasil Kata untuk | 
banjak orang masih kurang : per. | 

  

   
   

   

  

   

        

Berfbiljaraan & informil 1 a 

diadakan berhubung dengan u: 
jang diad ukan Mexico, W 
menjelesaikan SORE P3 

Reritjana Mexico tadi s 
dengan rentjana Inggeris untuk 
melaksanakan Ken : 

   

          

   
   

  

| mengatakan, bahwa senuana: |" 
dipeladjari-| g 

dengan seksama, Seperti, telah | 
Mexico tadi akan 

asalnja “dibok hkan. Lea w 
negara2 Tn 

  

| Eden, 

  

    

   
    

    

    
i (marin dulu, 

Pan 
den. Lie menge: 

Panmunjom Ea 

hari Kemis i 

dengan Sek. Djen. PBB, 

2 kata. sep pakat, untuk 

' Menur ajafubit para tadi, | 
rentjana Mexico itu diserahkan | 

| kepada” kementerian luar negeri 
eris pada hari Rebo jg lalu. 

2 2 Lie di London. | 
: ewaktu tiba di London ke- 

r Lie menerangkan, 
bahwa ja sedang "mengadakan 
kundjungan routine untuk me- 

yui para pembesar di London 
Paris berkenaan dengan 

umum PBB jang akan di- 
“di New York. 3 

Menurut tanda2, Inggeris Ba 
erika akan mendesak supaja | 

pebaa Kores, dip rdebatkan, Sa 

  

      

: 'konperensi £ 

. (militer antara RE 
“|jang. ditudjukan t 

: Pe -—— Ant, AFP. # 

Jaana Catatan” buntu dalam. 2 

   

    A6 oleh partai Radikal sebagai pem    
   
   

  

   
   
   

lam pada itu berpendapat bah- 

wa keberangkatan  diplomat2 
Sovjet' ke Moskow. itu me 
dakan adanja suatu politik me- 
ngundurkan diri dari pihak. -So- 
vjet terhadap Djepang. 

Kalangan2 kementerian luar 
| negeri Djepang sementara itu 
| tidak menundjukkan " kehefan: 
“an, mengenai. maksud keberang- 
“katan diplomat2  Sovjet- -tadi. 

| Menurut -pendapat mereka, di- 
| panggilahnja kembali diplomat2 

.mempunjai hubungan - dengan 
RRT - Sovjet di 

Moskow, dalam konperensi: ma-' 
Ina katafja telah  dibitjarakan | 

soal. memperkuat persekutuan 
dan Sovjet 

  

| MENURUNKAN SAM. 
3 YAR2 PERON BUKAN 

. KEDJAHATAN 
Matan Pa alan ha- 

ri Rebo jl. telah mengeluarkan 

dikatakan, bahwa adalah bukan 

tindakan kedjahatan : djika orang 
'menunrunkan gambar? presiden 
Juan Peron, dan mendiang Eva 
Peron dari gedung2 kotapradj ja 

x | tegaskannja, “bahwa pemasang- 

ba atau peraturan, “ 
Statement itu dikeluarkan 

belaan ter 'hadap dipetjatnja Wa- 
| li2-kota Juarez dam Salto oleh 
karena “mereka menurunkan 

“ Guna diplomat Sovjet akar 
. meninggalkan Djepang ... 

menudju ke Hongkong, dalam perdjalanan . 
ke Sovjet Rusia, demikian didapat kabar di Tokio yada hari 
Kemis. & £ 

akan tetapi ' $ 

/ Sovjet dari. Djepang itu tidak | 

erhadap” Ta 2 

sebuah si tatement, dalam . mana: 

atau tempat2 umum lainnja, Di-. 

an gambar2 potret itu tidaklah 
Naaah Oleh sesuatu un- 

#3 mn 

Y 

ag PA, politik mengundurkan dirl ? 
OMBONGAN kedua diplomat? Sovjet, jang dulu mendjadi 
anggota? “delegasi Sovjet dalam Dewan Serikat di Djepang, 

akah meninggalkan ' Djepang 
mereka kembali 

» z 

| NEHRU ai SHEIK AB- 
DULLAH DI INDORE 

Perdana menteri India, Nehru, 
dan perdana menteri Kashmir, 
'Sheik Abdullah, hari Kemis 3. 
telah sampai di Indore, untuk 
menghadliri sidang Dewan Ter- 
tinggi Partai Kongres, 
. Nehru disertai oleh pemimpin2 
India lainnja antara lain Dr. 
K. N. Katju, menteri dalam ne- 
geri India. — Ant... AFP. 

MISSI PERSAHABATAN 
BIRMA 
“'ndkah ke Rusia, 

“Lembaga persahabatan Bir. 
ma — Sovjet hari Kemis j. te- 
lah memilih, perutusan terdiri 

dari It orang, jang akan me- 
ngundjungi Sovjet Rusia, atas 
|undangan. ketua organisasi ke- 
budajaan Sovjet, 
“Diantara anggota2 missi Bir- 
ma jang telah dipilih itu terda- 

| pat seorang mahaguru, seorang 
penulis, seorang wartawan, se- 
orang senitnan Gan wakil2 dari. 
dunia perdagangan. Visa untuk 
perdjalanan “ifereka ke Sovjet 
Rusia kini sedang diminta ke- 
pada 'pembesar2 Birma, 
Ang: - 3 

p 

      
    
    
   

  

   

     

      

   

  

   

                  

   
   

    

  

   

    

                

   

          

   
   

    

  

Selasa pagi kemarin seturuh kas 

rat tadi ialah: Nazim Afkari, 

  

sil Etbad mengurus soal2 pen- | 
didikan, pekerdjaan umum, pe- 

ngan, kehakiman, PTT dan so- | 

.kon-federasi Eropah harus di-:| 
bentuk, untuk memudahkan ker. | 

pah, demikian pernjataan djuru | 
i bitjara kementerian Iyar negeri f 

|Ipasukan2 Uni Perantjis 

| telah tiba di Paris setelah me- | 

Selama ada di Djerman, Mak-j    
   

    
   

   

  

     

    

   

   

  

BERIKAN PASPOR 
Utk berpergian ke RENT 

| Kementerian Juar negerj A.S. 
engumumkan, bahwa: sampai 

| kini tidak ada permintaan pas- 
por dari orang2, jang bermak- 

psud mengundjungi kongres per- 
|damaian di Peking, jang akan 
diadakan achir bulan September. 

Seorang djuru bitjara menga- 
ad takan bahwa permintaan -sede- 

lmikian tentu akan ditolak, ka- 
rena pemerintah A.S. tidak mem 
berikan paspor untuk Dan sian 
ke RRT, “Ng #ABPR aan « 

  

'SPAAK KETUA DEWAN 
-RENTJANA SCHUMAN 

Bekas menteri luar negeri 
Belgia Paul Henry Sj aak, hari 

|lKemis telah dipilih sebagai ke- 
“tua Dewan Rentjana Schuman. 

| “Spaak dipilih oleh dewan de- 
ingan 38 lawan 30 siara. Tjalon 
'Jainnja ialah Heinrich von Bre- 
tano dari Djerman Barat. — 
Ant, , AFP. 

  

“lebih banjak lagi mengalir ke 
- China. 

| Angka2 ari 'pengiriman alat2 
| sendjata, jang dilakukan diba- 
wah program Bantuan  Perta- 3 

|hanan Bersama itu, untuk satu2- 
nja negara dirahasiakan, tetapi 
|jang diketahui ialah bahwa pe- 
ngirimntan alat2 sendjata kedae- 
rah Asia dan Pasifik, pada bulan 
Djuli jang lalu, telah meningkat 
mendjadi 72,672 ton dibanding- 
kan dengan 39.632 ton pada 
bulan Djuni. y 

Kebanjakan dari bantuan mi- 

"liter Amerika untuk Asia itu, 
mengalir ke Indo China, dimana 

sudah 
7 tahun bertempur” melawan 
pasukan2 Ho Chi Minh. 

5 Kiriman sendjata jang ke 
Taiwan dan Philipina. 

Pengiriman alat2 sendjata 
Jainnja ialah untuk Taiwan, di- 

jana missi militer Amerika jg 
erdiri dari - 700 orang (jaitu 

ssi militer Amerika jang ter- 
ar ketjuali di Turki) sedang 

nelatih dan me - modernisir pa- 

ukan2 Tiongkok Nasionalis. 
Sedjumlah alat2 sendjataj dan 
erlengkapan lainnja sementara 

telah dikirim pula ke Phili- 

Kata na jeep2 'dan ken- 
? lainnja guna memung- 

inkan a Hasian Philipina ber- 
gerak lebih tjepat dalam mela- 
wan pasukan? geritja Huk. 

Selandjutnja djurubitjara ke- 
menterian pertahanan Amerika 
menjatakan, bahwa dalam wak- 

tu 2 tahun sedjak dimulainja 
Program Bantuan Pertahanan 

| Bersama untuk Indo China itu, 
pasukan2 Perantjis dan Vist- 
nam Bao Dai telah menerima 
lebih dari 8000 buah truck dan 
jeep, 650 mobil . penggempur, 
termasuk, tank2, 200 buah pe- 
sawat militer, 200 buah kapal 
ketjil, 350 pesawat radio, 75.000 
putjuk senapan dan sendjata2 
otomatik, dan sedjumlah besar 
mesiu, randjau2 dan mortir2.. — 
Ant. - UP. « 

SWEDIA MENOLAK 
KUNDJUNGAN AR. 
"MADA A. S. 

: Kementerian L.N. Swedia, ha- 
ri Kemis jl menerangkan, bah- 
'a Saran supaja armada A.S. 

jungi. Swedia pada 
achir bulan ini setelah melaku- 
kan operasi "Mainbrace”, telah 
ditolak karena kundjungan itu 
nanti bertepatan dengan latihan 
perang Swedia. 
Kabar2, jang mengatakan bah 

wa kundjungannja tersebut te- 
lah ditolak Oleh Swedia berda- 
sarkan ' kechawatiran bahwa 
akan salah diartikan oleh Mos- 
kow, telah dibantah. Latihan pe- 
rang Swedia itu akan berlang- 
sung sampai tanggal 29 Sep- 
tember, demikian pengumuman 
kementerian luar negeri Swedia. 
SANG ARP 

  
  

  

— AMERIKA AKAN LE- 
DAKKAN BOM-H 
JG PERTAMA 

"Amerika Serikat, mungkin 
akan meledakkan Bom Hydro- 
gen-nja jang pertama pada mu- 
sim, rontok tahun ini, demikian 

| menurut sumber2 jang menge- 
tahui soalnja di Washington. 

rika dan Komisi Tenaga Atom. 
pada hari Selasa jang lalu telah 

kesatuan istimewa pada musim 
rontok ini, akan mengadakan 
pertjobaan2 ledakan rahasia di- 
pulau Eniwetok di Pasifik. ' 

Sebagai pernah dikabarkan 
bom Hydrogen jang dibuat atas 
perintah presiden Truman 2 ta- 
hun jl. itu, mungkin akan 1000 

kali lebih kuat dari bom atom, 

tetapi, menurut pata ahli Ame- 
rika bom-H Amerika jang per- 

“tama dahsjatnja ' hanja akan 2 

  
|atau 8 kali bom atom sekarang i 
Lini. — Ant, - UP. 

1 Diurabiljera kempert. Amerika: 

' Bantuan militer Amerika | lebih 
ganjoh mengalir ke Timur Djauh 

Terutama ke Indo Elina 

WURUBITJARA kementeri an pertah 
hington, hari Kemis jl. menjatakan, 

luasnja produksi alat? sendjata, kini bant 

n bakti di Was- 

Wa dengan diper- 

n militer Amerika, 
Timur Djauh, terutama ke Indo 

RENTJANA PEMERIN- 
TAH AUSTRALIA 

3 : Mengenai 

uranium. 

Pemerintah Australia, telah 

mengadakan : kontrak dengan 
"Zinc Corporation Limited” da- 
ri London, mengenai pekerdjaan 

selekas mungkin mengusahakan 
daerah uranium, jang terletak 
kira2 60 mil Tenggara kota 
Darwin di Australia Utara. 

Pemerintah .Australia kini 
mempertimbangkan untuk me- 
ngadakan suatu organisasi gu- 
na mengawasi projek2 dan per- 

kembangan umum sumber2 ura- 
nium Australia. Demikian diu- 
mumkan oleh menteri perbekal- 

an Australia, Howard Boale pa- 
da hari Kemis jl. — Ant.-Rtr. 

sumber?2nja 

Di Eniwetok ? | 

Kementerian pertahanan Ame | 

ea bahwa sebuah | 

1 

    

  

desa. 

Didapat kabar djuga. bahwa 

untuk keperluan ini oleh Peme: 
|rintah untuk seluruh Djawa te- 

|lah disediakan Rp. 160 djtita 
dan Djawa Timur mendapat ba- 
gian sebesar Rp. 23:000.000.—- 

Gubernur Djawa-Timur dalam 
halini telah mengirimkan surat2 

edaran kepada pihak2 jang ber- 

sangkutan jang berisikan garis? 

besar mengenai maksud peme- 

rintah ini, sehingga dalam kon- 
perensi itu terutama akan di- 

  
sebaik2nja sesuai dengan kea- 

daan daerah? masing2. 

Kehausan akan kredit be- 
sar sekali. 

Dalam pertjakapan dengan 
pihak resmi didapat keterangan 

bahwa pemerintah oleh parle- 

men sudah  digugat2 tentang 
apa usahanja memadjukan eko- 

nomi . dan masjarakat desa 

umumnja. Pada hakekatnja di- 

desa memang sudah lama tera- 

sa kehausan “akan kredit jang 
besar sekali. Bank Rakjat di- 

bandjiri permintaan2 kredit be- 

sar - ketjil, bukan sadja dari pi- 
hak petani, tetapi djuga dari 
pihak pedagang2 ketjil. Tidak 

semua permintaan, dapat dilu- 

luskan 'atau dilajani oleh Bank 

Rakjat, jang oleh sementara 

orang dianggap terlalu berpe- 

gang teguh kepada tjara2 jg. 

terlampau terikat pada tehnik2 

bank. Kehausan akan kredit ini 

akan dapat dilajani djika Bank 

Desa dan Lumbung Desa dapat 

dihidupkan- kembali. 
Menurut “keterangan  selan-   

| 

djutnja dalam waktu pendek 
lumbung2 akan diperbaiki atau 

dibangunkan lagi dan didaerah2 
  

Eritrea. 
Rentjana federasi 

tanggal ? Desember 1951. 

Konstitusi Eritrea 
disetudjui oleh dewan perwaki- 

lan Eritrea, pada tanggal 10 

Djukh jang lalu dan diterima 

baik oleh Komisaris PBB untuk 

Eritrea pada tanggal 6 Agus- 

'tus. 
Kepala pemerintahan 
baru hari ini disampah 

Kepala pemerintah Eritrea jg 
baru Tedal Bairu, dan kawan? 
sedjawatnja, 
ambil sumpahnja, dimuka wa- 

kil2 Radja Haile Selassi di As- 
mara, Sesudah itu tinggal satu 

langkah lagi untuk melaksana- 

kan resolusi PBB itu, ja'ni pe- 
njerahan kekuasaan Gala bekas 

pemerintahan Inggfris di Eri-   
  

trea, kepada pemerintah fede- 
ral dan pemerintah Eritrea. 

Setelah upatjara2 di Asmara 

selesai, maka penjerahan keku- 

asaan ini akan mulai berlaku 

pada tengah malam tanggal 

15-16 September jad. 
Undang? baru itu ter- 
diri dari 100 pasal. 

Undang2 Dasar jang baru itu, 

terdiri dari 100 pasal dan mem- 

berikan otonomi kepada peme- 

rintah Eritrea dengan Kekuasa- 

an2 penuh: dilapangan urusan 

dalam negeri. Urusan? luar ne- 

geri, keuangan dan perdagangan 

dipegang oleh pemerintah ui 

  

sini di- 

"Goba 

Menan 

Seniwa 

PETI 
“Pasar 

Dan lai          “gambar2 dari presiden, dan njo- 
3 taja Peron, sa ne & UP, 2     

OPSI kini sudah berusi.a 40 tahun. Dalam Maen 
ABIKUSNO TJOKRO 

SUJOSO, Ketua L.T. P.S.LI. 

Isi lain-lainnja': 

- Suka Duka : SEORANG - KOMANDAN - MUDA POLISI. 

apa - siapa - kan 

g- Sodor"'. 
fi sa'at Melati 

Bulan Buatan Manusia. 
Tjari Linda Darnell, dapat Yvonne de Carlo. 

ti muda BIDUR!. 

MATI" (Tjerita Pendek). 
Blauran....... Na 

in- -lainnja. 

Tgl. 14 SEPTEMBER 1952. 

Mekar........ 

diwaktu malam. 
Pagode Shway DAGON. 
EAMON de Valera: 
Clark Gable dengan VIRGINIA GREY.” Tn 

deral. 2 

  

    

Tucu 12 3 — JOGJA.   

tersebut | 

hari ini akan di- | 

| 
| 

Radja Ethiopia menge- 
sahkan undang2 

Jang hubungkan federasi Eritrea/lEthiopia 
ADJA HAILE SELASSI dari Ethiopia, hari Kemis jl telah | 
mengesjahkan undang?, jang menghubungkan bekas dja- | 

djahan Italia Eritroa dalam hubungan federasi era- | 

djaan Ethiopia. Dengan ini m?ka mulai berlakulah konstitusi | 

tersebut diterima baik oleh PBB pada 

Seperti “diketahui, Inggeris 

memegang pemerintahan di Eri- 

trea sedjak pasukan2 Mussolin: 

menjerah dalam tahun 1940. 

Eritrea adalah bekas djadjah-. 

an Italia, jang meliputi daerah 

seluas 50.000 mil persegi dan 

mempunjai djumlah penduduk 

kira2 sebesar 1 djuta orang. Da- 
erah tersebut kini masih terda- 
pat kira2 17.500 orang Italia, 
jang sebagian besar tinggal di- 
ibu -kotanja, Asmara. — Ant- 

Rtr.   Utjapan selamat kepa- 
da radja Ethiopia. 

Ratu Elizabeth II dari Ingge- 

ris, telah menjampaikan utjap- 

an selamat kepada Radja Ethio- 

pia, Haile Selassi, berkenaan 
dengan peleburan Eritrea-. dan 

Ethiopia merdjadi federasi. 

Pun menteri LN Inggeris, An- 

thony Eden, telah pula menjam- 

paikan utjapan selamat kepada 

menteri luar negeri Ethiopia. —— 
Ant. - AFP. 3 

bitjarakan tjara2 pelaksanaan 

  
dengan kera- | 

  

Sd 

Usaha : memperbaiki 
ekonomi desa 

- Menghidupkan kembali lumbung dan 
"7 1 bank desa 

ARIE haru jang ananjat adu didkpat 
pada tgl. 17-9 j.a.d. ditempat kediaman 

Timur akan dilangsungkan suatu konperensi jang akan diha- 
. Giri oleh para Residen, Bupati, Walikota, serta kepala? Inspeksi 
Bank Rakjat, Koperasi Rakjat dan Pertanian 
soalkan dibangunkannja kembali Bank Desa dan Lumbung Desa 
sebagai salah satu usaha" pokok untuk memadjukan ekonomi 

bahwa 

Gubernur Djawa 

keterangan, 

untuk memper- 

dimana koperasi 

berdjalan  lantjar 
hara Pe Per 

HARGA PASAR” 
Beringhardjo Jogja. 

rakjat dapat 
akan dipeli- 

—Ant 

Tjatatan "pada tanggal 12 

September 1952. 

Barang perhiasan: 

Emas 22 karat” -1gr. Rp. 38 — 
Perak 1 tk. 17 -— 
Beras: 

Berasgil-No:1' 1kg. Rp. 235 
8 TE Ag 3 2,30 
1 Mena A3 2,25 

ttn. PN Ka 2.5 
2.3 2,05 

Djenis ubi dan ka jang: 

Kentang Ikg Rp. 3,50 

Gaplek En pn krnala ran 
Ubi kaju 3 ane 3 Du 
Ubi manis T 0,40 

Katjang hidjau 1 2,50 
tanah wose 1 » 3 — 
merah/tolo 1 : 1:95 

Kedele putih Ie Tp A96 
hitam Th $ 1,90 

Djagung pipilan 
putih 1 ,, 1:60 

Telur dan ternak: 2 
Telur ajam 1 bt. Rp. 0,55 

Itik ha 0,60 
Daging sapi Te ant Ot 

kerbau PE CERIA 
»  Kambing/ : 

domba 1 ,, 2,50 
» “babi Be la 

ajam pe 5,- 
Djenis -bidji: , 

Kemiri Kupas 1kg.Rp.. 5,50 

Kopi W.L.B. (he "et Opi 
bubuk K3 2 32 

Rempah - rempah: 
Lombok merah.- Sa, 

basah 1 kg. Rp.. 1,50 
rawit Aan 

Lada putih ng 2: 32,50) 
Tjengkehambon 1 ,, Oa 
Asam kupas ta, “9, 
Brambang 3 1, 
Bawang 13 7, 
Tumbar Lg 1 
Trasi TI 7,50 
Manis djangan 1 ,, 5,15 
Kelapa 1 bt. 0,70 
Garam kristal - 1kg. 0.50 

tampar 3 0,50 

briket 2g 0,35 
Lain - lain: 

Gula. pasir Ike Rp. 290 

batu Pa 80 
kelapa se 1,70 

Teh B.O.P: Ia 8,— 
». Rakjat 1bk. 0,50 

Minjak tanah Kit: 0,60 
kelapa a33 3,75 

Ikan asin 1 kg. 5,— 
Kentjur TR 2,25 
Djae 1 1,20 
Klembak No.1 1 23, — 
Tembakau rakjat 

EDiwa ya 

  

aa Vineinias un, 45,— 
Gambir kembang 1 ,,  ,, 20,— 

pesagi ai sn 2,00 
Areng 5 AN 0,40 
Bahan pakaian: 

Sarung No. 1 Inda ep, “A0, 

Da Ti 3 24, 
Kain batik No-1 1 ,. 50,— 

Se anak5 D0 In 40,— 
Blatjo 1m 4,50 

Mtjap Ikan | Ls 4,75 
Popelin Aa 5,50 
Pike Ke 3,50 
Kain piama 2 3 — 

— Bekas konsul djenderal Pe- 

rantjis di Peking, J.B. Barder, 

dan isterinja, pada hari Kemis 

jg lalu telah tiba di: Hongkong 

dengan kapal dalam perdjalanan 

kembali ke. Paris. —- Ant AFP, 

MAN ran GOS SOE 

UTJAPAN TERIMA KASIH 

Kami haturkan 

tolongan jang berwudjud 

SWw.t.. Amien, 

  

kepada saudara2, handai taulan, 

Tuan? / Njonja? jang telah memberikan bantuan / per- 

apapun serta pernjataan 

ikut berduka tjita-atas wafatnja IBU kami: : 

B - V a B | LA L 

pada tanggal 10-9-1952 djam 0100. 

dan jang telah dimakamkan di PAKUNTJEN, '. 

Semoga amal kebaikan diatas diterima oleh Allah 

Keluarga H. BILAL 
JOGJAKARTA, 

     



    
   
    

    

   
   
   
   

    

    

   

    

   

    

   
   

  

    

   

  

   

   
   

    

     

  

1 ba 

  

an : antara satuan tentara kan 323 
arul ba. 

2 -orang jang 
jata repolper tadi lalu | 

skan beberapa tembakan | 

Di. Inn meta kerugian 
34 orang 

KA 

Tata ut, “pertempuran itu | 
'mulai berkorban tanggal 9/9 | 
dari | pukul 14.00 hingga Th: 
sa i pukul 16.00. Satuan dari | 

) 2 323 mula2 melakukan pe- 
jaran terhadap gerombolan 

1 th jang menurut dugaan mem- 
Ipunjai kekuatan Lk. satu kom- 
“pb Didaerah katjamatan Tji- 

neam itu 'pihak tentara berhasil 
memaksakan tembak-menembak 
jang berlangsung hampir 2 djam 

| Dalam pertempuran ini pihak 
gerombolan menderita kerugian 
124 orang, dan kemudjan mela- 
rikan diri. 

“ Karena pihak tentara keha- 
bisan peluru, maka untuk se- 

   

- 

     

Ka 

    

    

  

  

  

  

"Hampir Habis, 
“ “band istimewa, Berikut dz 
Mega kehabisan, PRP) in. terbatas 

  

RADJA HORLOGES 

  

Hampir Habis. 
| SEORANG HANJA DAPAT: MEMBELI SBBUAH, HORLOGEBS untuk lelaki model 
paling baru, kleur wijzerpldat modern dan waterproof harga hanja Rp. 

Sapte ANRI UN son peniih 10 Tahun (sepuluh). 
165,—, dengan 

Lekas beli djangan 

4 

  

  
  

  

  

NE : 

juweLer H4 Ok $ NG HORLOGER 

Ria 1 K “petjinan. 30 — Telp. 533 11489 ' 4 — d Tanah arta : 3 

S 5 4 Na 

me 3 

Baru date ng : Harga? arang ergola 
Ye | Djangan “gelisah. Kita selalu bersembojan ANTI- 

ob. MAHAL ! Kirimlah poswesel Rp. 150,—, Saudara akan ' 

terima perangko : ba 

ik 1 SARUNG SUTERA KEMBANG K3: 
Harga tetap. £ 1 SARUNG SUTERA KEMBANG N” 

PERSEDIAAN TERBATAS. BM. £ 1 SARUNG PLEKAT SUTERA MODERN 

1 LN K1. SARUNG SAMARINDA SUTERA 
9 : Te 3g Ss: ING 78 NU 1. Na RADIO:-: £ K 1 SARU NG ESLILIN ATAU: 

AS LE 2 S ' TJEPLOK SUTERA, 
x PHILIPS 416 13 

Kk ERRES 750 » Dari 
£ NORAVOX ana 

« METZ ga     “Badan Textiel Negara" 
KUDUS, Telpon 139 

TERKEREN NONE   
  

kit Pa 'mentara waktu pengedjaran di- £ BIN PANEN "13800 
Na hentikan. Setelah persei iaan pe- |. Harga Pemerintah — || 

Iluru datang, m maka pen jaran x 1 

$ itu diteruskan — lagi | sehingga | Sa 
Lan dihari untuk kedua kalinja berkobar Gramopon Listrik PHILIPS         

| lagi pertemuan jang 
  

   

      

    

    

    

   
   

    

   
   

        

   

    

   
   
   

    

   

   

  

      

     

   a, Pa 2 aalapnsan 
peladjaran 

Gi3a siak kai sebagai salah 2 bahan 

bahwa orangpun 

Selandjutnja : Prof. 

| menerangkan, tentang 

nerangkan 5 
Eparita Tang na wi    

    

     

      

     

  

   
      

   

  

  

dajaan Indonesia, 

ang 

Dengan Len il 

Jaimnja, jakhi perdebatan. 
x d 

    

Ilramah tertang  wajang 

   5 jang 'sehalu 
an wajang kuli 

  

   

  

Merasa 

g Naam 

    

2 negara       
Saba   

£ kulit (diadakan diistana. 2 Ear 
: Siem 

h wajang ku 

#tundjukkan dengan Tak jang 
|halus, sehingga »tidak memba- 
'hajakan anak2 dibawah umur | 

: fi7 tahun” (teftawa). Dalam hu- 
- (bungan ini iapun mengingatkan, 

tidak djemu 

Gengan ,,Romeo dan Julia”. 

klasifikasi jang ada dalam tje- |(' 
rita wajang, jaitu antara pihak | 
atasan dan bawahan dengan pe-: 

Na Ta pimpin- 

| Tju Siem jang 

ra ,,wajang kulit 

unan Kebun Ta 3 

di dasar pembangun- 

satu factor jang 

5 Apu: 

Sebelum 1 itu Prof. Tjan ata 
ilmu pengetahuan - meng- 
ang dan Mn 

Pn ajang jang Dan 
“dapat mengerti | peda 

waj: ng kulit, 'hen-: 

kan: diadakan ! 

batumewa, sedang 4 

  

“tetap ipetinara dan u0To 

W hhe Prebikion. Kai 

wajang kulit. Diadakannja tje-. 

Menuruttesideh sekali? bukan 
hendak mementingkan 

lit sebagai ke- 
| tetapi untuk. 

apakah wa- 
“dipakai atau 

salah satu bahan 
bahan jang ada di 

guna pembangunan 

apa masih tetap terpa- “ 
8 mbaran tentang 

ituk melaku- | 

  

sung sampai tanggal 1 
hkira2 pukul 07. .00 pagi. "Dalam 
pertempuran jang kedua kali 

ini, pihak gerombolan "menderi- 
| ta kerugian 10 orang tiwas. Da- 

ri djumlah inilah ada terdapat | 
2 orang »tjamat D.I.” dan se- 

orang wakil tjamat D.I.” 

. Selandjutnja aan. bah- 
5 wa pihak tentara berhasil me- || 
'rampas sedjumlah sengjata 2 

'| dari gerombolan. 
Tentang korban dari pihak 

tentara belum Maan. 2 Ant 
Tg 

ae 

2» 

B3 Ne 

£ 

| 

  

" 

. 0. 

  

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

“Belilah kompor 
HN pot “Rp. 80,— Rp. 85,—, 
  

  

  

“KOMPOR MINJAK TANAH ALAT MASAK JANG PRAK- 
HIS — HEMAT — TJEPAT — BERSIH DAN MURAH. 

| un Ibu - ibu mengeluh harga arang mahal ? 
Ibu - ibu mengeluh soal budjang Sa 

'k. Pengurus asrama2 ingin membuktikan ? 

dari harga : 

Rp. 90,—, dan Rp. 130,—, 
Rp. 70,—, Rp. 15, —, 

alat-alat (onderdeel2) -nja. 

  

1g Agent mendjual Toko ,,WID at Tugu Kidul 15, Jog j Aa 

  

CEBNN | Serta dapat . djuga. membeli 
F 

T I Mm E 
This week: Sa 

, EGYPT'S 

STRON GMAN NAGUIB BANTULAH 
"We have had enough Of. Hye an 5 

Corruption” : PALANG MERAH   PIA 
    

  

“SAPTU 13 SEPT. 1952. 
Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

- dung Nagara bagian II. 
  

“TOKO SEPEDA 

TJONG & Co.   
Ba 

  

    
    
   

  

   
   
    

   
   
      

    

      

   

      

  

         

  

     

  

   

   
   
         

    

    

  

tetapi 

    
BARU TERIMA: 

Sepeda Merk: GAZELLE 
STREAMLINE, RALEIGH, 
FONGERS, VESTING, TE- 
HA, HIMA, di, 
djuga sedia alat?-nja se- 
sampai- Komplet. 

Terima mengetjet Sepeda 
| OPEN & DUCO. 
BARANG BAGUS 

149- -9 

UDIO 

nata SIANG & 

(LOR BIOSCOOP REX) 
AFDRUKKEN : ROLEILM, 
3x4 Rp. 0,25 — 4x6 Rp: 0.35 
6x6 045 — 6x91, 0,55 1 

  

    
       

      

an 

  

      

    

   

         

jang 

Lema G 

    in AN      

   
            

     

    

ah    Er ES 

akan       
Berdiri setjula Tahun 1982. 

BUKA:: 
Pagi djam 8: sampai 13. 
en 2 16 18. 

    
23 

y    
  

: 
| 

14.00 Siang riang 
117.00 Lagu? mars :oleh Musik 

2 Tiup Jogjakarta 
NS Bah Pengumuman dan Warta | 

: Kota 
18.00 Rajuan sendja 
418.15 Kuntum melati 

18.30 .Tjatatan Mingguan studio 
ih ak Jogjakarta na . 

AK |19.40 Gadon malam Minggu 
oleh Gamelan studio Jo- . 
gjakarta “2 

"keras Malam Konsert dari Ge- 

IE 

HARGA MEMUASKAN. | 

    
    
TUGU | N950 LA Pen ran 

| | 
l   

  

Iga 

| 

Pasar Mas 22 krt. HH Malioboro 817 
Djual & Beli. nTJONI 5 5 Jogjakarta.     

  

Satu pemuda Tionghoa ve Boekhouden 

Sape Sit 

  

INDONESIA 

SETJARA BIDJAKSANA U TK ISI RUman TANGGA! 
Pengeluaran uang, hanja beli MAS INTEN, BERLIAN: 
Ribuan perhiasan jang ter: kenal Selama2nja tetap berharga. 
Membikin perhiasan. Model alus2, Tjantik2, ongkos melawan. 

| MAS, INTEN sedang harganja,: pun ta LEBIH MAHAL. 

PUSAKA. Mas Inten jang m penan Tenaga kerdja. | 

     
   

  

La 4 Telp. 859 

2 vonesagan TB 
Tn 

Sanggup Menerima 

Pekerdjaan Jang 

berkwaliteit Tinggi 

Radjin Sampurna 

dan Memuaskan. 
Dapat Diban ga 
kan Untuk Pipakas 

Diluar Maupun di 
Dalam 

"HARI MINGGU TuTu Pp. 
@ceri. 

  

  

  

  

    

Hd
 

| 
|   

  

  

  

   
      

    

  

        

  

HALAMAN 4. 

HADIAH $ 10.000 HADIAH $.10.000 
Barangsiapa js. “dapat membu ktikan dgn tegas bahwa apa 

jang Nagan aja dalam fitma ini tidak benar, —— 

THE MAGIC FACE 
star rika ADLER 

TJERITERA TENTANG DUA HITLER 
jang untuk pertama kali digambarkan dalam Jajar putih, 

Minggu pagi MATINE dj. 10.00. 
RE Teks INDOYESIA — 17 Tahun. AR 

A JANG GAIB benar - benar seram - mengagumkan : 

  

Luther, — Patricia KNIGHT 

Ba djam 5.005 7.00 & 9.00. 

  

MUK 
145-9    

  

  

KABAR PENTING ! 1! 

Akan datang : 

KABAR PENTING 14 
Kiriman ke-dua. (Kiriman pertama habis). 

Sepeda Motor »PUCH" | 

1 1 

  

Sena Kamar Kana 

150 cc. dan 250 cc. 

SCHOKBREKER TELESCOOP : DEPAN / BLAKANG. 
DUBBEL ZUIGER - SYSTEEM. 

st HE BESI More Ole Oris 
Cl An 5 SU 3 

Toko dan Bengkel & Vulcaniseer 

»C HAN" 
Djl. Slamet Rijadi 76 

Ss Oo L 

  

Telah lahir anak kami jang pertama : 
»POERWONO - SOELEMAN” ' 4 h 

pada tgl. 29 Augt. '52 / 9 Besar — Alip 1883 dj. 24,10. 
anak serta ibu dalam keadaan sehat wal'afiat: 

Ta' lupa djuga terima kasih kami utjapkan atas pe- 
rawatan /pertolongan bidan serta djuru rawat dari Kli- 
niek bersalin AURI — Pakualaman. 

Keluarga : 

SOELEMANNOTO,   Jogjakarta, 12-1X-1952. 

Tenan 2 - same 
BARU TERIMA SEPEDA SBB.: 

| PHILLIPS Laki?/ Perempuan ukuran 22” dan 24”, 
| RALEIGH Special dengan trommelrem versnelling, 
| warna hidjau. 

| Djuga masih sedia : FONGERS, NORMAN,.SIMPLEX, 
HERCULES, B.S.A., EAGLE, REX, LUXOR, CROWN dll. 
Kwaliteit tanggung memuaskan. HARGA MELAWAN, 

TOKO SEPEDA | 

  5 SarEsars   

  . BAN IJHING LIONG 
1449  PATJINAN' No. Re - JOGJAKARTA, 

x LEKAS 

    
PESAN DJANGAN 

SAMPAI KEHABISAN. 

Ta 
| RERLAME 2 AOPERTENSI | 

BIRO     

         

      

  

  

  
  

  

         
       

Tuk FS Peribahasa er, Rp. 15,— KL RA A - KEBIASAAN orang melang- | « Sedinrah Tidoneelu na 1 PA aa untuk dikerdjakan sebagai pembantu, pemegang buku/ | gar (melampaui) begroting jg - Sanusi Pang... AO . kan 1 | an Ona Se megan # Ind. Sepandjang masa ,, 7,— 5 5 umah ataupun tam sulam. | « Tint. Sedjarah dunia TI ,, 20— Surat lamaran pada : Tetapi kemungkinan ini dapat| «| II 17:50 
N v. Ol: £ b k Tuan perketjil bila mengusaha- | « Lenin/ Gandhi |»... | 20 

#| kan kajunja di PERSH. KAJU |: Filsafat dewasa'tmi 2 pl6,— jerabrie ataram' DWIKARTI Ngabean 71 Dk." | « Rintisan filsafat...” 7,50 5 Bumidio 2, Jogjakarta. Sedia.kaju2 djati, glugu, su-! “ Polem'k kebudajaan 6,— Li SB ren, albasia dl. 143-9| “ Riw. Jawaharlal Nehru 2 
2 —— | Evolusi masjarakat ...,, 8— - 

5 Dari hal pendidikan 2,60 “2 
“ Perniagaan L. N. , 10,56 Be 
“ Buku dagang Amran I,, 8.50 : : PN nk Be Pe Ae 

| 5 # Djawaban Buku N 
“.. dagang Amran IT... ,, 10— Ter Ma Ran ey. . 5 & Dub. boekhouding & MAA Aa a $ a al ( Pamuntjak ML... di 

# Peladjaran koperasi ,, 10,— 
“.Fasal2 Ekonomi : 

. 1 “ Mn Rabi IN bu 7,20 « 
. # Fasal2 Ekoromi Di S - oleh setiap orang | sii...» ||Diamu Sariawan 

| Pesawat uap TI A...... sa AO 
& S # Mb ate 2 10,— Menjembuhsan dengan: - le- 

2. # IL, alam montir mobil S3 — kas sakit panas dalam, 
6 # Tehnik mengarang ... ,, 6,50 bir pitjah2, gusi bengkak, 

“ Gema tanah air ...... nan badan berasa panas dsb, 
# Tiga menguak tokdir ,, 2,50 : . 1 1 “ Pantun Melaju H...... 8, — . 2. . 5 j # Taman penghibur hati ,, 2,20 Minjak Sariawan 
EA ea ata 2 nan ya Sid 

: Da OUiba akik 3 an Untuk mengobati: bibir pi- 
23 NN er Me La an tjah2 dan luka2 dimulut. ““Bukan pasar malam ,, 5,50 5 3 Dapat beli di : “ Pembebasan pertama ,, 4,— - 
“ Kesus.ydimasa Djepang ,, 4,50 
“ Lajar berkembang Li 1S 
$ Andang teruna 1... Pt 
“. Tenggelamnja Kapal 

& Van der Wijck ....... » 10,50 
Pln paja eno 15, 
5 Pertjobaan Setia ...... ab 

: “ Mereka jg pH 
$ RAN INK NBA 15,40 Rogd. Trade Mar $ 19, : 2 # Mereka dilum 5 k | NE p" S pRODUC? 3 kan II Ah HA Da 1 16, ea , " Dasar Sal BAR au 5, 

“$ Katak hendak djadi “12 ig. 
NAM DIN Ae ana Gn PELAN IS TRASI .. 1 ya: ADMWISTPA 5 Aa ana un » |. Semua pesenan tambah ongkos Papua K “2 Sa 

: Kirim 10 Sedikitnja Rp. 1,— BERBAGAI DLL. fa 
Toko Buku "GARUDA" Pad aa AL “5) 

5 . 
Tugu kidul 105 — Jogja. / 

Dimana Ti Ae anta. a luan 
2 : . : : , , membutuhkan susu manis " BARU TIkiMA — 

pilihlah jang terbaik: 

3 IJAP   LINA yan 

£ ta — Pilihan Indonesia ! 

  
ONA 

  

Peladjari! 

BAHASA DJERMAN | 
Oleh: B, M. ICHWAN 

Direktur S.M.A. Negeri GC, 

Semarang, 

Rp. 9,— per ex. 

Pesanan tambah 107, untuk porto 

Re" » 

JOGJA... 

Arga 

    

TUGU 42   |   

  

TOKO BUKU 

  

  

Arr TIA AN tanu. 
13 TAHUN SOBOHARSONO     

      

. Typ pPKEDAULATAN RAKJAT” 1031 HE fa d02. 
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