
      

  

    

ae 
T
T
 

EA
 

p
a
?
 

alam itu in 
pal Pertahanan, 

teri Kesehatan 3 Leimena dan 
kepaia urusan 

San dari Kemen rian Perta- 

gauta2 terhadap 
teri Pertahanan : 

. Bamban kemarin 

an surat 
jang aii- 

    

jang lalu (ka- 
— Suwirjo) utk 

N sution keluar 

kerogrin     

   

   

    

   

    
gg “angela 

rin sehingga. usul mosi tsb 

   

  

       

       

    

    

     
    

  

: Hinayat “an Gain 
kan, , bahwa pet ana aja 2 

rikan tjeramah di F Su h Menteri Pertahanan, 
an maka menuru keterangan2 jg 

“2 Sci 16.00, | Y: Ba an parlemen ke- 
T enteri2 PSI 

a Tah Kehakiman) 
nei Pa anan diri djuga.. 

ee 
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Es - beleia Menteri "Dek F 
“Zainal Baharuddin es. 

    jang seperti beriku 

“katan Darat, sehingga n me- | 
nguatkan tuduhan2 “bahasa 
'kesemuanja itu:untuk n   

   5 an keuntungan 1 

| eel kepada sesuatu golongan 
: an tertentu.» 

mend. elmakan. reorganisasi 
“jang tidak berdasar hukum 

j : seharusnja, dalam. Ke- 

1 terian Pertahanan dar 
me gb Lean se- 

nikian rupa hingga Mente- 
NAN hanja dihadap- 
“kan dengan , dua Pendjabat 

. Galamnji $ 'jakni Sekretari is 

' Djenderal dan KSAP, ! 
| melikwidasikan adanja NMM | 
| di Indonesia, jang diketahui, 
bahwa dalam perdebatan me- 

ngenai K.M. B. diterimanja. 
: 1 “Indonesia sebagai suatu | 

oodzakelijk kwaad” 'akan 
| tetapi dalam melakukan li- | 
kwidasi itu mereka malah 
mempertahankan adanja | 
Na, itu, sehingga menje- 
abkan adanja dinegara ini 

tu , organisasi Militer 
' jang amat. sangat 

skin mendjadi saluran 
smi. 1 ne anasir2 permu- 

    

    
  

  

aan Mana anna ni 

     
Natan" Me 

4 Angkatan Darat. sehingga | 
mendj adi suatu djumlah jang 

tertentu, jang: menggelisah- 
an dan menimbulkan 
Ka an Pa agan 

  

   

cal 'adanja | 

  
angan umum dari |- 

ampai dibitjara-T 

  

di Ben Mn 3 

Pena, Sa GT 

  

| pimpinan Kemen 

langan? parlemen meramalkan 
PNI tidak akan menjokong .mo- 
si itu. - 

Reaksi dikalangan Parle- | 
men. 

Oleh fraksi Masjumi dikata- 
kan bahwa fraksi tersebut tidak | 
akan menjokong mosi itu, mes- 
kipun orang memperhatikan ke- 
mungkinan beberapa orang ang- | 
gauta fraksi Masjumi dari alir- 
an Sukiman akan menjetudjui- 

“Djuga disangsikan orang, apa- 
| kah fraksi2 PKI dan Buruh jar 
telah terang2-an menggugat 

lemen nanti 
putusan atas mosi itu. 

- Sebab bukan rahasia Jagi Sa 

lopo ini dan dikalangan kaum 
kiri orang chawatir akan kem- 
halinja Dr. Sukiman dalam pim- 
pinan pemerintahan, djika ka- 
binet sekarang ini djatuh. 

atas, maka menurut kalangan2 
parlemen itu sangat kefjillah 
kemungkinan2 mosi Baharuddin 
Cs. itu akan dapat sokongan 
akun Tai parlemen. —- Ant 

lam keadaan sekarang ini, bagi 

PKI dan Buruh, sakanlah dapat | 
-diharapken sesuatu kabinet ig 
lebih baik daripada kabinet Wi- 

Mengingat hal2 tersebut di- 

| menterinja. « , 
Partai? jang menghendaki 

terdjadinja per — didalam H3 

| hanan Ona aa PNI, djaga . 
tidak akan sedia menghadapi | 
risiko timbulnja krisis kabinet | 

| dalam keadaan Sekarang. Ka- 

PSI turut mempengaruhi politik | 
Kementerian Pertahanan, akan' 
memberikari-suaranja bila par- X 

“harus Mapan. 

  

  

   

  

     

      

   

  

   

    

        

    

   
Waktu Presiden Sukarno m 
di - “ea, dmna dibe 
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beri wedjangan direapat raksasa 
1 gnja: Residen Muritno. 

(Gb. Kespenmob Purwokerto), 

   
   

    
   

   
    

    

  

    

    

      

pe Sidang Belo : 

Perdebg tan "mengenai be- 
deid Menteri Pertahanan 

' ENTANG aan PT In Parlemen mengenai beleid 
Menteri Pertahanan ut an Hamengku Buwono padg 

umumnja sangat menarik chala jak ramai. Dari itu dibawah ini 
kita muatkan “inti - sarinja perdebatan itu. ka 

: SJAMSUDDIN ST. MAKMUR 
| dalam pemandangan .umumnja 
.mengemukakan terutama soal2 | 
sekitar schorsing Kolonel Bar 
bang Supeno: $ 
Mengerai pertemuan tg 

Djuli jg lalu antara Kepala 
Angkatan Perang PematugaAg 
Hn Staf naa Da, 

   

    

      

    

   
    

    

    
    

  

   
   

    

  

beleid pimpinan Angkatan Pe- 
rang, 

Belanda dan  beleid personalia 
bimpinan Angkatan Perang St. 
Makmur menjatakan, “bahwa 
menurut : Kolonel Bambang Su- 
geiig rapat diatas itu tidak 

“kompeten untuk mengadili tin- 
lakan2nja. 
Oleh St. Makmur diadjukan 

  

     
   

   

    

    

    

   
      

       
    
     

   

      

   
    

penggunaan Missi Militer : 
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Sebulan 
Etjeran 

  

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 

. .. Rp. Il— 
0.60 0... oo...» 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

| 2 

  

TAHUN VII — NOMOR 21K 2g 
  

Ratbobafa miniak Iran : 
  

Inggris dan Amerika Serikat 

“ Menurut “kabar sebelumnja, 
Iran akan memberi batasg,waktu | 
selama 5-hari untuk memberi 

djawaban. Tapi 
malam telah mendjadi djelas, 
bahwa djawaban Iran terhadap 
tawaran Inggris/Amerika itu 
akan disampaikan kepada Ame- 

pada kabar semula, bahwa dja- 
waban tersebut hanja disam- 
paikan kepada Inggris. 

Adjukan sadja dimuka 
LP PBB! 
Selandjutnja harian pro-peme- 

rintah ,,Bakhtar, Emrooz” me- 
ngandjurkan, bahwa tidak tju- 
kup hanja untuk memutuskan 

| hubungan dengan Inggris sadja, 
menjatakan tidak setudju dgn."   

kepada Kolonel Bambang Supe- 
no, maka rapat tersebut diatas 
adalah untuk - membitjarakan 
kebidjaksanaan Angkatan Pe- 
rang. Tapi kenjataannja adalah 
untuk mengadili Kolonel Bam- 
bang Supeno. 

Mengenai schorsing ditanja- 
kan, apakah sesudah dilakukan 
schorsing terhadap Kolonel     t. #pertanjaan rapat jang diadakan 

oleh pimpinan Angkatan Per: ang 
angga! 12 Djuli itu rapat apa? 

'tot, Subroto: ' Dalam rapat t Rapat dinas atau rapat. parti- 
sebut tidak hadir olonel Bam- (kelir? Kalau rapat dinas apa 
bang Sugeng. Dalan ada tata-tertibnja? Menurut su- 
setup golonel Bamb 'rat undangan jang diadjukan 

  

Makmur 'membatjakan notule 
jang disusun oleh Kolonel:           

           

   
   

  

    

  

   

  

  

       

   

  

  

  

   

“Isi usul mosi jalah mendesak 
mn |iepaas” Kementerian Dalam Ne- 

| geri supaja Gengan segera di- 
berinja subsidi bagi pamong | 
desa ditempat2 jang minus (da- 
erah Gunungkidul“ dan “Kulon 
Progo), diadakan peraturan ba- 

»ru bagi nafkahnja pamong desa 
Gengan kedudukan sebagai pe- 
gawaj negeri, sesuai dengan 
tugas/kewadjiban dan tanggung 
djawahnja jang lajak sebagai 
manusia dan, diberinja pemulih- 

an bagi pamong desa sebagai 

Hwan negara jang -berdjasd dan 
3 ta'at kepada Pemerintah untuk 

| memperkuat negara Usul mosi 
| ini ditanda tangani oleh 3 orang 

dari PPDI (Brataharsojo, Tjo- 
krodihardjo dan Ruslan) dan 2 
orang dari 'Masjumi (Sastro- 
werdojo dan H. Dawam Rozi). 

Nasib, tanggung djawab 
dan djasa, 

Dengan dasar inilah terutama 
oleh pengusul2 mosi didjelaskan 

dengan keadaan pegawai2 nege- 
“rd pada umumnja jang kini mu- 
lai memperoleh kedudukan dan 
nasib jang baik, maka keadaan 
pamong desa bahkan sebaliknja. 
Sungguh tidak dapat masuk 
akal, bahwa-dalam alam kemer- 
dekaan sekarang - ini pamong 

desa masih ada jang bersih pen- 
dapatannja menerima. Rp. 7,50 
|dari hasil tanah lungguhnja. 
Djika keadaan tetap demikian, 
sungguh gelap sekali untuk hari 
kemudian bagi masjarakat | Ta 
| mong desa. 

Dilihat dari sudut tanggung 
'djawab, sudah njata benar, bah- 
Wa didesa pamong desa disam- 

pingnja mendjadi 

sesuatu untuk kepentingan rak- 

'jat dan untuk kepentingan pe- 
merintah sampai pada soal na 
seketjil - ketjilnja. . Tanggi 
djawabnja adalah besar: dekan 
untuk keselamatan negara. dan 
umi 
Didesa banidng desa merupa- 

ikan wakil - “dari Pemerintah | 
“Pusat, 

Peratiila dan uang Aduh? 
ada tinggal tjara mem- 
baginja, 

“Dari pihak. Pemerintah |kemu- 
dian berbitjara anggauta DPD 
seksi Pmeerintahan Umum Sug- 
jopranoto jang “memberikan 
sekedar keterangan2 berdasar- 
kan adanja usul mosi itu. Dinja- 
takan, bahwa soal tuntutan 

sib jang diadjukan sedjak 3 ta   
kepada sidang. Dibandingkan: 

al 
| mong desa untuk perbaikan na- 

              

   
   

s Dalam prinsip. disetudjui aa 
“DANG DPR DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA kes 

| #marin untuk membitjarakan usul . mosi Brataharsojo-es. | 
sekitar tuntutan perbaikan nasib pamong | desa belum dapai 
memperoleh keputusan jang bulat dari DPR, walaupun sebe- 

faronja telah diadakan pendjelasan? berturut? oleh kelima pe- 
nanda tangan usul mosi, peman dangan umum oleh 13 menata 

3 dan keterangan. DPD seksi pemerintahan: umum. 

1 

  
| 

pelindung Jungguh itu  djika panenannja 

Irakjat, djuga mengurus segala gagal? 

  
23 Bang “ Tn Pemerintah ' "kapan Lan ani MA Pur- 

    

   

   
      

        

   

   
    
    

wosudirdjo dari Front Buruh 
Tani dan Mr. Sudarisman Pur- 
Wokusumo dari .PNI KR mem- 
peroleh keterangan, bahwa ka- 
rena sifatnja terlebih dulu ha- 
rus dipentingkan mengenai peng 
laksanaan Undang2 pokok seki- 
star desa Otonomi, maka bebera 

  
"EM? Tadinddin Noor dengan di- 

|tampak hadir Menteri Pertaha- 

Daerah tidak dihiraukan demi- 
Kian sadja, melainkan terus di- 
usahakan ' sekuat2nja. Panitya 

| Perdjuangan Nasib telah diben- 
tuk .dan disampingnja suratZan 
dengan Kementerian Dalam Ne- 
geri engan terus menerus di- 
adakan djuga delegasi ke Dja- 
karta, Baru dalam th. 1952 ada 

  
MOSi itu masih kurang sempur- 
na dan kemungkinan besar 

akan 'dikawinkan dengan usul? 
mosi anggauta2' Tainnja jang 
kemarin siang mulai ribut me- 
njusungrentjana usul mosi itu. 

. Dengan adanja usul2 mosi dari 
lain2 golngan, diharapkan bah- 

- Djojohadikusumo. pa anggauta menganggap He Pan 

i selesai oleh ketua Sidang 

|atas permintaan Menteri 
hanan maka djawaban Pemerin- 

kdenganp 

| balikan, kapada pemerintah dan | 

suatu keputusan bahwa pamong. 
Desa Daerah Jogjakarta jang 
nafkahnja dianggap masih ku- 
rang “terutama “untuk  me- 

reka. jang memperoleh ta- 
nah2 lungguh "minus, diadakan 

bantuan atau tundjangan beru- 
pa uang. Dan sedja: bulan 
“Agustus pos keuangan bantuan 
itu telah diterima. Sampai per- 
“hitungan untuk bulan Desember 
jang akan datang Neneng 

2 | 000,— DPD kini 
Naa kp DPR Daerah | Mengikuti delegasi Indonesia ke 
bagaimana baiknja melaksana- | Silang PBB jang akan datang. 

| Sir. Wiwoho akan meninggal- kan peraturan bantuan keuang- ! 
kan Jogjakarta pada awal 'bu- an itu sehingga akan diterima 

dengan adil dikalangan pamong | Jan Oktober. dan akan tinggal di 
Djakarta buat beberapa hari desa. 
lamanja. 

wa usaha  memper baiki nasib ' 
pamong desa akan mendjadi 
kuat. 

x 

WIWOHO KE 
AMERIKA ? 

Darj kalangan jang dapat di- 

(bertjaja didapat keterangan, 
bahwa Ketua DPR Wiwoho akan 
berangkat ke Amerika untuk 

  “ Setudjut dalam prinsip, 
' tetapi harus konsekwen. 

Pemandangan umum jang di- 
adakan oleh 13 orang anggauta, 
dalam “prinsipnja - menjetudjui 
adanja usul mosi perbaikan na- 
sib pamong desa dengan peman- 
dangan2 Jang pokoknja sama 

endapat2 pengusul mo- 
si diatas tadi. Anggauta Istia- 
djid setelah “memberikan pari- 
dangannja, soal ' nasib pamong 
desa berdasarkan kenjataan, 
kemudian mengenai soal nafkah 
ia bertanja: apakah Pemerintah 
djika menetapkan hasil lungguh 
nja sebagai gadjih pamong desa, 
bersedia-djuga mengganti hasi! 

Kata 

f Pravana MENTERI mera 
Chou En Lai, dalam statem   

“baik bagi perdamaian di Timur 

Ia penuh berkejakinan, bahwa 
persahabatan besar jang tak 
dapat dihantjurkan antara RRT 
dan Sovjet Uni akan tumbuh 
tak hanja dari sehari ke sehari 
sadja, tapi dari generasi ke ge- 
nerasi.. 

Kata Chou, tak dapat diragu- 
kan lagi, bahwa tiap provokasi 
dan usaha untuk merusak per- 
sahabatan jang besar itu akan 
hantjur, karena hantaman2 ke- 
kuatan2 jang bersatu dari rak- 
jat RRT dan Sovjet Uni, 
Chou menjatakan pidatonja 

itu dimuka rombongan pengan- 
tar, diantaranja Molotov, Miko- 
yan, Bulganin, dan Vishinsky 

Mr. Sudarisman. Purwokusu- 
mo menjatakan, bahwa sebenar- 
nja untuk perdjuangkan perbai- 
kan nasib harus ditindjau 'be- 

| nar-benar Undang2 pokok no. 
22 tahun 1948 terutama menge- 
nai daerah kota ketjil atau de- 
sa. Djika Pamong desa didjadi- 
kan pegawai negeri, semua, ta- 
nah2 lungguhnja, harus dikem- | 

  
ajangan dibagi- agikan kepada ' 
perseorangan, | 
Kusumobroto dari PIR mem- 

.peringatkan pakah- djika kedu:- : dan perdana menteri Mongolia 
dukan sudah dirobah mendjadi Thedenbal dan menteri Dani pegawai negeri akan tidak hanan S. Bata hadir pula, 

“. Sebagian anggota delega- 
si masih di Moskow. 

“Sementara itu harian2 Sovjet 
dihalaman mukanja memuat be- 
rita tentang keberangkatan 
Chou serta sebagian dari ang- 

5 Gb kmi bambang SE 
Lembaga Kebiidajasn Indonesia | 

, Kon. Bataviaasen | Ganootse shap 
$ " van Kunstan ed Wa mm 15 " : l on Hala dia 2 3 S3 

Ng sma temlhadmnobabb bia sah mapi Kang 

mengakibatkan  perobahan si- 
kap djiga dari pamong desa 
terutama terhadap ra'jatnja? 

», Kemungkinan diadakan. 
mosi? perkawinan, 

“Sementara itu dalam: pertja-   
  

Ke TN on 

“| September hari untuk menentu- 

Persekutuan Sovjet/RRT 
'Djaminan bagi perdamaian di Timur Tuah 

udara kembali ke Peking Senen jang lalu katakan, bahwa per- 
sekutuan antara Sovjet Uni dan RRT merupakan djaminan ter- 

pala angkatan udara RRT, ke- 

.pos serta kawat, sekretaris po- 

Bambang Supeno oleh Kepala 

Staf Angkatan Darat dan sebe- 
lum diadakan ' penguatan oleh 
Menteri Pertahanan, diadakan 
penjelidikan oleh Menteri Per- 
tahanan tentang soal itu. Apa- 
kah pertimbangan2 Menteri Per- 
tahanan - untuk menguatkan 
schorsing diatas itu. 

Sidang pleno babak per- 
tama selesai. 

Sementara itu sidang parle- 
men pleno terbuka untuk men- 
dengarkan .pemandangan ang- 
gauta2 tentang peristiwa Bam- 

| bang Supeno kemarin telah se- 
lesai dalam babak pertama. 

Sidang dipimpin oleh wk ketua 

hadliri 129 anggauta.dan jang 
telah 'berbitjara kemarin 6- 
orang, Sutardjo . Kartohadiku- 
sumo (PIR), .Mr. Tambunan 
(Parkindo), Djuir  Mchammad 
(PSI), Sundjoto (Parindra), Zai- 

nal Arifin. NU), &. Baharuddin 
(tidak berpartai). 
Sebagai wakil Pemerintah 

nan Hamengku Buwono dan 
Menterj Keuangan Dr. Sumitro 

Setelah pemandangan umum 

Mr, | 
@-beri tahukan 

Perta- 

Tadjuddin Noor 

tah terhadap pemandangan ang- 
gauta dalam babak pertama 
akan diberikan 1 Oktober j-a.d. 

Usul mosi jang tidak ' mem- 
pertjajai beleid Menterj Perta- 
hanan telah dibatjakan oleh pe- 
ngambil inisiatip Zainal. Baha- 

ruddin dalam sidang kemarin 
dan atas permintaan ketua si- 
dang dan jang disetudjui rapat 
maka ditetapkan panitya per- 
musjawaratan akan berapat 25 

kan bilamana. usul.mosi itu akan 
dibitjarakan. 

Dapat dikabarkan, bahwa si- 
dang pleno terbuka kemarin dju- 
ga dapat mendapat “perhatian 

besar dari umum . dan sebagai 
halnja dalam sidang kemarin 
dulu itu, maka dalam sidang 
kemarin djuga hampir semua 
pembitjara mengetjam beleid 
Menteri Pertahanan. — Ant. 

Chou 

ngkap menteri luar negeri RRT, 
entnja sebelum naik pesawat 

Djauh dan seluruh dunia, 

gota2 delagasinja dan tadjuk 
rentjana mengenai konperersi 

perdamaian jang akan diadakan 
di Peking. 

Selandjutnja. para penindjau 
menjatakan, bahwa  anggota2 
delegasi Chou jang masih ting- 
gal di Moskow diantaranja: ke- 

pala bagian - artileri, menteri 
industri “bahan  bakar,. wakil 

menteri2 industri mesin2 dan 

litik kementerian luar "negeri 
dan wakil kepala Dewan Elko- 
nomi & Keuangan, » 

Orang disini mempunjai du- 
gaan keras, bahwa rundingan?2 
mengenai ekonomi, militer dan 
keuangan terus dilandjutkan, 
setelah diadakan pengumuman 
minggu jang lalu tentang penje- 
rahan kembali djalan kereta api 
Changehun dan tentang peme- 
rintahan bersama.atas pelabuh- 

kemarin dulu | 

rika dan Inggris berlainan dari |- 

tanian menurut riwajatnja telah 

bea ea Inggeris - Amerika 
ditunggu 3 minggu 

| Measadegh robah sikapnja me- 
ngenai ultimatum 

ALAM Selasa jang lalu terdapat tanda? di Teheran, bahwa 

P. M. Mossadegh, mungkin akan memberi waktu kepada 

3 minggu lagi, untuk mendjawab 

usul? balasan Iran terhadap tawaran Inggris/Amerika untuk 

menjelesaikan sengketa minjak Inggris/Iran. 

tapi Mossadegh hendaknja pergi 

|ke PBB untuk mengatakan ke- 
pada pendapat dunia tenang 
kekedjaman2, tekanan politik 

| Gan blokade Inggris, jang hen- 
| dak mentjegah Iran, supaja dja- 
ngan dapat mendjual minjaknja. 

| -.Dan usul2 balasan itu akan 
merupakan kata jang terachir 
bagi Iran, kata harian tersebut. 

Akan djual minjak kepa- 
da siapa sadja. 

Sementara itu, Kongsi Minjak 
Nasional Iran dengan 
mengumumkan, bahwa kongsi 
tersebut telah menanda tangani 
tidak kurang dari 18 perdjan- 
djian dengan. kongsi2 besar, 
untuk mendjual minjaknja. Se- 
orang pembesar dari kongsi ter- 
sebut mengatakan, bahwa Iran 
akan mendjual minjaknja kepa- 
da siapa sadja — sekalipun ke- 
pada Sovjet Uni, — Ant.- Rtr. 

Masih terdapat selisih 
faham? 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa P.M. Mossadegh, 

hari Selasa jang lalu memang- 

resmi" 

| gil beberapa anggota dari Ko- 
(misi Minjak Parlemen, untuk 
mengdakan konperensi di tem- 
pat kediamannja, setelah terda- 
pat selisih faham tentang bebe- 

.rapa pasal dalam djawaban Iran 
jang akan disampaikan ' kepada 
Inggris dan Amerika. — Ant. « 

AFP. 

Iran tak akan antjam pu- 

tuskan hubungan diplo- 

matik dengan Inggeris. 

Menurut kalangan jang ber- 
kuasa di Iran, djawaban 4 pasal 

' Iran.kepada Inggris dan Ame- 
rika, tak akan mengantjam 

akan memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Inggris. 
Djawaban Iran itu akan me- 

rupakan usul2 balasan Iran ter- 
hadap tawaran ' Truman/Chur- 
chill di bulan jang lalu, untuk 
menjelesaikan sengketa minjak. 

Sementara itu, P. M. Mossa- 
degh telah  merobah sikapnja, 

| mengenai ultimatum dan antja- 
man untuk memutuskan hu- 
bungan -diplomatik, dan nota 
tersebut akan merupakan nota - 
jang terachir serta Iran tak 
akan mengemukakan usul? Ie- 
bih landjut, kata kalangan itu. 

Shah Iran telah minta kepada 
Mossadegh supaja menghapus- 
kan ultimatumnja. — Ant. - UP.   

  

mempunjai status ,,/otonoom”. 

Dapur umum. 
Mahasiswa Fak. Kedokteran 

Pharmasi, Kehewanan dan Per- 

menjelenggarakan asramanja 
sedjak di Klaten. Dalam clash 
IT mereka bersama2 mengge- 

Soal asrama peladjar minta perhatian: 

Mahasiswa fak. kedokteran 
» berotonoom 

Dapur umum diselenggarakan sendiri 
SRAMA? MAHASISWA jang dalam pengawasan Panitya 
Asrama Mahasiswa Gadjah Mada 

kemukakan disini terdiri atas type A, 
' djauan kita dapat “diperoleh keterangan, 

type jang telah ada itu terdapat pula jang boleh 

rti jang pernah di- 

' dan €. Dalam penin- 

bahwa disamping 

dikatakam 

Asrama? tadi selain termasuk 
type jang sudah berlaku tadi djuga mendapat. hak mengatur 
penjelenggaraan makanannja sendiri, seperti dapur umum. 

diami oleh mahasiswa2 dari Fa- 

kultit di Mangkubumen lainnja, 
asrama puteri ini adalah lebih 

baik. Perlu diterangkan, bahwa 
asrama2 dari mahasiswa Mang- 

kubumen diurus oleh suatu pa- 

nitya jang terdiri dari maha- 

| dalam badan2 perdjuangan. Se- 

   siswa dan mahasiswi Da 

pembagian pekerdjaan mahasis:” 

wi di Judonegaranlah jang ber-' 
tugas menjelenggarakan makan- 
annja untuk asrama2 jang di- 
tanggungnja, 

rombol sebagian dari mahasis- 

wa2 tsb. diatas dan berdjuang 

telah “Pemerintah kembali di 
Jogja mereka mendapatkan pe- 

rumahan untuk asrama2 mere- 

ka. Dengan pengalaman2 jang 
telah diperoleh sedjak di Klaten, Camille Chamoun 

  

maka penjelenggaraannja pun 

diatur menurut pengalaman? itu. 

Makanan mereka selenggara- 

kan sendiri. Bagi asrama maha- 

siswa laki2 mendapat makanan- 

nja dari asrama mahasiswa pu- 
teri. Tiap waktu tertentu dja- 
minan makanan itu dikirim ke 
asrama2 mahasiswa laki2 jang 
letaknja berdjauhan dari ,,dapur 
umum” itu Untuk mengatur 
dapur umum” ini para maha- 
Siswa puteri bekerdja seekono- 
mis2nja. Dalam hal ini mereka 
rupa2nja telah berpengalaman 
dan ulung” sebab menurut per- 
njataan mereka sendiri selalu 
dapat mengatasi dan  tekoran 
djarang2 dialaminja. 

Disamping practicum .... 
Mahasiswa2 puteri di Judo- 

negaran selain mengikuti prac- 
ticum, karena tugas sebagai 
anggauta asrama setjara bergi- 
liran mengadakan praktik me- 
ngatur ,,ekonomi rumah tangga” 
asrama2. Dalam mengerdjakan 
praktik itu memperoleh bebera- 
pa pengalaman, Hal itu disebah- 
kan naik turunja harga2 kebu- 
tuhan sehari2. 
Semula tiap penghuni asrama 

diharuskan membajar Rp. 45,-— 
untuk beaja makan, tjutji. De- 
ngan adanja naik turunnja har- 
ga2 kebutuhan sehari2, maka 
tiap anggauta asrama dipungut 
Rp. 65,—- Tentang pembajiran 
sewa rumah, ' penerangan dan 
air Sudah dipikul oleh Panitya 
Asrama Mahasiswa Gadjah Ma- 
da. Begitu pula bantuan untuk 
perlengkapan meubelairnja, 

Keadaan lebih baik. 
Asrama mahasiswa puteri tsb. 

adalah satu2nja asrama di Jogja 
jang bertingkat (lihat gambar 
hal, 2) dan dalam keadaan baik. 
Penerangan tjukup untuk bela- 

djar. Didalam asrama 'ini ter- 
dapat sebuah radio. Bagi mereka 
jang gemar bermain piano da- 
pat melatih, karena piano ter- 
sedia. ! F 

Penghuni asrama ini ada 16 
orang, kebarjakan terdiri dari 

mahasiswi Fak. Kedokteran dan 
Pharmasi. Mereka itu berasal   an angkatan Jaut, Port Arthur. 

2 PIA AFP, 
dari beberapa daerah,  Diban- 
ding dengan asrama2 jang dir   

   

Presiden Libanon. 

Dewan Perwakilan Libanon, 
dalam sidangnja hari Selasa jl. 
telah memilih Camille Chamoun, 
sebagai presiden baru Republik 
Libanon, untuk menggantikan 
Beshara el Khoury. 
Chamoun dipilih dengan 74 

Suara dari  djumlah 76 suara 
jang ada dalam Dewan Perwa- 
kilan. 

Chmoun berusia 53 tahun, 
dan achir? ini setjara aktif te- 
lah mengambil bagian dalam 
gerakan jang menjebabkan pre- 
Siden Beshara el Khoury mele- 
takkan djabatan. Ia .pernah 
mendjadi menteri keuangan dan 
menteri dalam negeri dalam ka- 
binet ke-3 dan ke-4 jang dipim- 
pin oleh perdana menteri Riad 
el Soih. 

Tahun 1948 ia mengundurkan 
diri dari pemerintahan, dan 
menggabungkan diri pada pihak 
oposisi, ' Dalam pemilihan? pre 
siden jl. Chamoun ialah lawan 
jang terkuat dari Beshara ef 
Khoury. f 
Dalam politik luar negerinja 

Chamoun menjokong diperkuat- 
nja hubungan? "antara negara? 
Arab, — Ant. - AFP, 

A.F.L. SOKONG 
STEVENSON 

"Kongres tahunan AFI, (Ame- 
rican Federation of  Labour) 
mengumumkan pada hari Selasa 
jang lalu, akan menjokong tja- 
lon presiden dari Partai Demo- 
krat Adlai Stevenson dalam pe- 
milihan jang akan datang. 

800 Orang delegasi jang had- 
lir dalam kongres tersebut mie- 
ngambil keputusan itu dengan 
suara bulat. — Ant. - AFP, 

  

  

K Dalam salah satu pertemu- 
an seorang 'pembitjara selaku 
wakil partamtja dengan bersema. 
ngat berseru, bahwa kaum 
Islam @nti damai Ha 
dirin ketawa, Segera dia berka- 
ta: Eh, kawm Islam anti-nes 
rang, 

HI em aatyaka Ar 

 



        

   
   
      

   
   

   

   

      
    

     
   
    
    
     
     
   
   

    

   

     
    

  

   
   
    
    
     

    

        

         

    
   

     
    
     
   

    
   
   

    

   

     
   
   

     
   

   

    

   
    

      

    

  

   

  

   
   

   
   
   

  

   

   
   
   
    

     

   

  

   

   
   

     
    

     

“ kakan 
bana Siapa jang menjehar 

  
"Mate di itu orang tua ber- 

(rang kepertjajaan kepada ke- 

| bahwa dia selalu mengawasi | 
13 anaknja, Si anak tidak boleh | 

sampai kepada 
“Fsemiua sikap orang tua, jg tidak 
"mempunjai sikap jang tertentu | 

e- | Mereka terus menerus memberi 
“nasehat, ingin bertjampur ta- 

|ngan dimana2, dan" tidak mau | 

Leah 3. ini, pakailah topi ini, dja- 

Ba 

REDAKSI. : 

idak .salah, me cuti. anak2- 
aa. Sebab. anak mendjadi ta- 

kut, dan ketakutan ini kelak 
menentang asarakat se- 

  
  

  

takutan, akan memetik kesu- 

“Anak mana dianggap 
belum tjakap berdiri- 

| sendiri 
Ketakutan orang: tua, dan ku- 

an: arnaknja berakibat, 
  

djakan barang sesuatu 

anak ditetapkan oleh orang tua, 

  

“dan Kh 
nja, 

kepada diri sendiri. Mereka itu 
tidak dapat membereskan urus- 
annja sendiri, dan selalu merasa 
takut tentang sesama hidup. 

jajaan kepada anak- 

  

Me anaknja mendjadi de-: 
Ketakutan ini selalu me- 
ulkan kegelisahan. ,Du- 

Tukian dikursi ini, letakkanlah 
Bika disitu, ambillah gagang 

an terlalu tjepat makan, du- 
@ 

bentji: 

:| membangkitkan . 

-| akibatnja membentiji, 
akan terkedjut. 

' Tindakan orang tua itu sesung- 

memberi perintah dan memben- 

-setjara. bebas, tingkah laku si 

jang ketjil2. Itu 

seperti tidak pertjajanja | 

TN 

Kedua2nja beralibat, |   bahwa anak selalu . .diganggus $ 
|Nasehat2 masih ada harganja'| - 
jang positip. tetapi membentji 
berarti menghina dan mengang- Ta 

gap buruk. Sikap membentji itu      
suatu orang merasa tidak puas, 

“anggap tidak baik. - Kesalahan 
ketjil dari anak dianggap seba- 
gai dasa besar. 

Dalam arti paedagogis ask 
ada jang ditjapai dengan sikap 
membentji, Sebaliknja sikap ini 

“-penentangan, 
mendorong. anak untuk tidak 
taat, dan akibatnja anak tidak 
dapat menghatsilkan apa-apa. 
Kalausorang tua mengerti akan 

mereka 

Sedjauh itu tidak terdjadi. 

:guhnja tidak ditudjukan kepada 
'anaknja: mereka bertindak oleh 
.karena dorongan batin. Sesung- 
guhnja mereka tidak tahu, apa 
.dasarnja jang. mendorong untuk 
tidak puas itu. Terus-menerus 

.tji adalah perbuatan dalam pen- 

Ia adalah sebagai Gn AA dibawah 
1 Pa 

   

    

    : 1 eron / NA 
penent: ngan. Dengan “segala ses) 

  

.dimana2 terlihat hal jang di- - mempertadjam pikirannji 

' wa dengan memaki-maki orang! 

aa “sesungguna 
  

  

| Memaki-maki. 

ena Bhkaudikan itu | 
tidak disertai “ maki-makian. 
Mungkin tidak, Sedjak lama | 
maki-makian itu termasuk alat 

| didik, jang. diharuskan. Akan 

| tetapi adalah suatu kenjataan, | 
“bahwa dulu ada »gemeenschap- 

abg sekarang djuga masih 
jang tidak “ memperguna- 

tt itu, Untuk ad maki- 
Tt pin 9. ES 

.penger- 

tian kepada a Na ia ber- 
. Sa 'pa kesalahan ini 

imaki-maki. Toman 
tikan, bahwa orang d 

  

     untuk membeda-bedakan. mana 
jang baik mana jang salah, dgn 5 
menekankan apa jang baik. 

Pada umumnja anak telah ta- 
hu —- dengan tidak pertjampur- 
an kita, kalau dia melakukan : 
kesalahan. Apakah orang 'me- 

ngira, 
mendengarkan kita, kalau 
dimaki2. Djika orang tahu, bah- 
wa. anak itu mudah dipimpin: 
kalau dibombong dan: setjara | 
persaudaraan diperingatkan, ma 
ka orang. akan- mengalami, bah- | 

  

tidak. mendapat hatsil apa2. 
Jang dimaksud dengan me- 

maki2 jalah: sikap jang meng- | 
anggap buruk. Kalau orang ber- | 
kata kepada anaknja: , Salah: 

engkau mengerdjakan itu”, Sa- 
rina. Harus begini engkau me- 

ngerdjakan”. Ini bukan ,,mema-   .didikan, ig Bean Ng, peng- | 

Peraturan | 

  

Dira 

tang , 
ntah lain pasal2 mengenai 

Diterangkan dalam pendje- 
lasan daripada P.P. No: 39 tsb 
antara lain bahwa adanja tin- 
dakan2 penghematan pemakaian 
dan pembatasan djumlah ken- 
daraan kepunjaan negara di- 
pandang perlu, karena djumiah 
Kendaraan. bermotor jang s seka-   idlah tegak2, dil. Selama anak | 

tua tidak menunggu, 
wa 

sampai 
tunja anak menolong diri 

1 tidak dapat berdiri 

  

Han men » Orang, jang | 

   

   

  

5 Bae cakan Ma kurang 
CN atau mendjadi -ku- 

adjar, tidak. memperduli- 

  

. NN agan Membentji. 
Perintah dan nesehat, jang   

  

    

    

   
    

   
    

  

    

   
   
   

    
    

  

    

  

   
   

  

    

   

      

    

   
    

     
     

   
    
     

   
      

     
   
        

    

        

    
     

  

      
    
     
   
        
       
     

     
      
    

  

' keteg konsulat 

   

ut n tersebut 
jt diterima, ar. $ 1 

“PBKA dangan - pns a 
kan pegawai2 tadi kepada Ke- | 
menterian- Perhubungan supaja | 
selama. bepergian nan da- | 
-pak: aji”. 3 

“Disemikan « 

    

    

sete a 

Menteri: tu! li 

. Menurut keterangan ting 
disampaikan lis. 
kepada pers, 

  

terus menerus, sama dgn mem-. 

- Pemerintah 
r di Amerika Serikat. 

Meherangitatait sebmah: .rombongan dasi: Persu- 
ruh Kereta Api (P BKA) jang dipimpin Mr Kusna 

jang sekarang menimbulkan 
“antara PEKA Djawa Barat serta tja- 

Pan BIA, lebih landjut dikabarkan, 
Barat ar ana ea Gian untuk mengundjungi 3 

'bahwa- konsulat Dja- 

3 ya Bis 

rat Oleh pengurus besar PBKA 
kpd: tjabang?nja diberitahukan 
tentang keberangkatannja itu- 

dari | sebagar utusan Pemerintah. 

Bean diketahui, anggauta? 
KA itu diundang oleh. Pe- 

sangkut | mapkaat Amerika untuk didi-   

dik” sebagai “pemimpin2. buruh 
| dan persoalan ini sebenarnja su- 
| dah kedengaran sedjak lama 

dan menimbulkan ketegangan | 
diantara kalangan mereka sen- 

pa tjabang menuntut diadakan- 
: nja na luar biasa. FP Ant. 

5 Cupan ara 
TAMAN LA LET LA 

PA Kes terian: Perhubu- | Rp.100.000 UNTUK MO- 
ngan akan menindjau persoalan DAL Re 
ini.dengan Kementerian2 jang” Naa .C. Agen — dalam waktu s Oleh BRN:- pusat akan diberi- 

3 modal  sebanjak. 100 ribu 
iah kepada Rehabilitasi Cen- 

tea. Surakarta untuk mendiri 
kan suatu bengkel.sebagai tem- 
pat kerdja bagi para penderita | 
tjatjad sebelum mereka dikem- 
balikan kepada masjarakat, Di- | 

1 samping itu : ebenann itu 
nanti djuga. akan didj: 
tempat latihan para pendi 

I tjatjad umumnja. Usaha2 se- 
| dang didjaliankan untuk men- 
dapat suatu gedung jang .tetap 

3 Ke perbengkelan tersebut. 

| DIREKTUR UNESCO 
ie "DITUNGGU KEDA- 

— TANGANNJA 
, ditunggu kedatangan. 
a di Solo darj Jogja Direktur | 

Co bagian kesedjahteraan 
ita. Di Solo ia akan 

i tamu Djan Sosial. 

  
     

Bdiba n tia menensayonbi 

katan dan Rehabilitasi Centrum | 
embangunan: penderita 

id. di Djebres.      
    
       

      

  
1 : letinjas uu    

Ke Pe Tea 

    

$ “pat jangs berlainan tadi pas 1 

ai akjat 6 tahun partikel ada 

— MENINGKAT 
ingga kini banjaknja seko- |   
olo.ada 58 buah 

Giri, sehingga sekarang bebera- 

  

     

sekolah pendidikan kemasjara- 

JMLAH S.R. MAKIN | da 

ah rakjat 6 tahun Mana di ian P 

jang sangat berat bagi keuang- 
(an negara. Dengan dikeluarkan- 
|nja peraturan tersebut pemerin- 
tah m yapkan akan .men- 

  

| dapat keseimbangan atas-kebu- 
tuhan akan kendaraan bermotor 
dan kemampuan negara dalam : 
pengeluaran hana, untuk Keper- 
luan itu. 

Dalam PP. No: 39 itu antara 
(lain ditetapkan bahwa Kepala 
Djawatan Perdjalanan menga- 
'tur pembelian, pemeliha 

| pemakaian dan. pengawasan se: 
| mua kendaraan bermotor kepu- 
njaan dinas jang dipergunakan 

.Isemata2 untuk pengangkutan 
orang, ketjuali mobil ambulance j 

dan mobil untuk pengangkutan 
barang. Djuga pemindahan ken- 
Garaan bermotor kepunjaan di- 
nas hanja. Gapat dilakukan ber- | 

kendaraan bermotor kepunjaan | 
' negeri harus ditempatkan dise- | 
buah garasi atau rumah negeri, 
dan harus dikemudikan olea. su- 
pir jang disediakan oleh djawa- 
tan atau kementerian jang ber- 
sangkutan,. ketjuali sepeda mo-, 
tor atau mobil jang dibeli oleh 
“pegawai. negeri Sipil. 

Mengenai pemhelian' kendara- 
an bermotor oleh. pegawai ne- 
geri sipil dsb antara lain dite- 
rangkan lebih landjut bahwa: 

Pembelian kendaraan bermo- 
tor 'kepunjaan,dinas oleh pega- 
wai negeri sipil untuk. dimiliki   
Sendiri, hanja Sa dilakukan 

buah, sekolah rakjat ea 4 
buah. 

Selain itu terdapat pula BKK 
PKB sebanjak 19 buah. Banjak- 
nja guru2 dari sekolah?2 tersebut 
adalah se agai berikut: Sekolah 
rakjat negeri ada 176-guru lakiz 
dan 127 orang guru wanita, di 
sekolah rakjat partikelir terda- 
pat 207 guru laki2 dan 164 guru 
perempuan. , 

IkaranganaR | 

  

i NGAKAN MADJU 
. Setengah tb. untung 5075. 

“Koperasi 
Gjaman KI. 'Tjangakan Karang- 
anjar Ska. jang didirikan pada 
bulan Maret 1952 mendapat ke- 

| madjuan jang baik, Dalam wak- 
| tu setengah tahun dari modai 

Rp. 1.690,— pada tutup bulan 

ini telah mendjadi Jebih dari 

  

dapat keuntungan. 
Modal. tsb. 
Saham jang ' -besarnj 

Uang itu dipindjamkan kepada | 
para anggauta jang pengemba- 
liannja diangsur dalam waktu 12 

| minggu/12” 'kali dengan bunga 
1076, dari tiap pemindjam diwa- 

kan  menjimpan. 
idjumlah Pa Dan 

paman, ini dj 
2 besarnya 

  

       
  

an | kendaraan ber- 
“melar sipil 

Pp Pp No. 39 laku 1952 
' peraturan jang dinjatakan berlaku mulai tanggal | 

j-a.d. pemerintah telah mengeluarkan P.P. No. 39 ten- 

Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil” jang memuat 

kaian dan pengawasan Kendaraan bermotor kepunjaan dinas, 

kendaraan bermotor oleh pegawai negeri sipil gan | 

r tundjangan-mobil-tetap dan uang kilometer kepada | 

pegawai An li buat pemakaian mobil. 

rang dipakai oleh djawatan dan. 
Lada didekatnja, tindakannja di-'| badan? pemerintahan sipil ada- 

$ 'tetdpkan oleh orarig tua. Orang | lah demikian besarnja sehingga 

| pengeluaran untuk biaja pem | 
| iharaannja: merupakan beban : 

ri. Akibatnja ialah, bahwa |j 
: 'anaknj 
atau menolong Giri sendiri, atau | 

dasarka keputusan — kepala | 
Djawatan Perdjalanan.  Selan- | 

djutnja diterangkan, bahwa | 

simpanan dan pin- 

   

   
   

ini 
Rp. 4.000,— jang en aa an 

Rp 
| dan: dibeli oleh: 169 SAggsnta, 

109e-njas 

ki-maki”, tetapi” membetulkan. 
: — bomuwnbang had. ahh. 

pembelian, pemeliharaan, pema- 

setjara Nun menurut per- 

aturan jang akan ditetapkan | 
oieh Menteri Keuangan. 

Kendaraan bermotor jang di- 
djual kepada pegawai negeri 

dengan tjara tersebut, selama 

belum lunas harus 

Kan oleh dan atas biaja pera 
wai jang bersangkutan. 

Kepada. pegawai 
masuk golongan Vje PP 
1950 keatas jang berhubung des 
ngan peker jaannja harus kes   dakan perdjalarian dinas didad| 

'jam daerah djabatan jang ter- 
: tentu dengan omempergunakan j 
mobil sendiri, “ dapat diberikan 

uang - kilometer 

Menteri Keuangan setelah men- 

dengar Menteri Perhubungan. | 
pergunakan mobilnja.dalam me- 

lakukan pekerdjaannja seharid 
Ia tidak diperbolehkarr memper 
gunakan lain2 kendaraan ber- 

motor. kepunjaan. dinas. buat 

| per djalanan dinas, baik didalam 
s maupun keluar kota tempat Hep3 
| dudukannia, ketjuali dalam: hai2 
| jang luar biasa, satu sama lain 
i menurut pertimbangan kepala 
| Djawatan Perdjalanan. . 

Lal Der 
Ap mem: dasar "kan peraturan i 

rimkan transmigran?Z bekas pedjuang ke Sumatera 

11918 ajiwa terdiri atas 3194 keularga dan ke Sulawesi Utara 

emmsinyaa 2400 djiwa jang terdiri atas 600 keluarga. | 

« Dinjatakan, bahwa semangat 

$ seperti di Djawa 

bahwa anak akan lebih ..djadi sebelum 
anak: . tudju, siap 

|ajuta rupiah dalam tahun 1952. 

diasuransi: 1 

negeri ter- ' 

rap: kali dan sewaktu2 mengas! 

tundjangan - mobil - tetap dam j 
i menurut- per 
|atiran jg akan ditetapkan oleh 

Pegawai negeri. jang mendas | 
pat tundjangan itu “harus mem: 

  

& 

    

    

.berpindah kedaerah luar Djawu : 

angat besar, lebih2 dari dae- | 

-daerah jang tidak aman 

Tea Barat. Olci & 
ni, | 

| 

    

(aa besarnja kemauan 

maka tidak dapat dihindarkar, 

: |kadang2 pengiriman ter- 
tempat2 jang: di- 

disediakan untuk | 

imereka. Dalam keadaan demiki- 
kan itu, maka para transmigran 
.mengerdjakan sendiri perabuka- 

jan tanah, dengan mendapat dja- 

'minan makanan dan sebagainja 
|setjukupnja dari “pemerintan. 

Tetapi berhubung dengan. hanja 

ladanja alat2 pertanian ketjil, 
ikurangnja alat2 besar, datang- | 

nja para transmigran bukan di- 

imusim panen, sering timbul 

'Gjuga kesulitan2. Kesulitan2 itu 

. ditambah. pula dengan belum 

“pastinja h tanah ditempa:2 

|transmigraW jang pada dewasa 

“ini masih ada dalam urusan Ke- 

(-menterian Dalam Negeri. Tapi 
dibandingkan dengan beaja2 jg 
telah dikeluarkan oleh pemerin- 

tah, hasil2 jang hingga kini di- 

. tjapai dapat dikatakan memuas- 

kan djuga. 
Untuk beaja transmigrasi Bi- 

ro“Rekonstruksi Nasional telah 

| dikeluarkan lebih kurang 21 

| djuta rupiah dan untuk transmi- 

grasi C:T.N: lebih kurang 26 

Pemerintah: harapkan ke- 
empat rentjana U.U. dise- 
tudjui DPR. 

Ban Balet Galam memorie 

jawaban tersebut, bahwa me- 

“nurut anggapan anggauta2 par- 

lemen rantjangan undang2 jg 
|diadjukan adalah akibat atau 
»Witvloeisel” dari apa jang me- 

ga dalam pandangan ini harus 
ditetapkan dahulu defensie-wet 
dan baharulah dapat diadakan 
apa jang dianggap oleh mereka 
itu ,,uitvloeisel” 
Terhadap hal itu dikemuka- 

'Kan dalam memorie djawaban 
pendirian pemerintah seba- 

ii berikut: 
Undang2 Dasar Sementara 
ta memuat beberapa hal po- 

kok mengenai soal pertahanan 
n Angkatan Perang dan se- 

lain itu ditetapkan, bahwa ber- 

  

   

    

   

    

   

  

Jam . Undang2 Dasar Sementa- 
"yaitu akan diadakan peruri- 

: dang-undangan. 
Pasal2 .jang terutama dalam 

Undang2 “Dasar Sementara. me- 
:ngenai pertahanan dan Angka- 
tan Perang ialah: 124, 125, 126, 

Gan 127. 
“Perundang - undangan jang 

perlu diadakan berhubung dgn 
pasal2: tersebut — diatas masih 
"belum lengkap dan pemerintah 
menjetudjui seperuhnja bahwa 
setjepat mungkin. perundang - 
undangan itu harus dilengkap- 
kan. Pemerintah akan berusaha 
sekuat-kuatnja kearah itu... 

- Bagaimanapun nanti bentuk 

' 

65? orang ke Kalimantan dan 1.317 orang ke Sumatera Sela- 

Sampai saat ini Biro Rekonstruksi: Nasioral. telah mengi- 

: an perundang-undangan dalam 

'.rintah 

“reka sebut defensie-wet, sehing- | 

“dasarkan ketetapan2 pokok da- | 

  

san Tn 
“eng sementara A.P. membutuhkan 

tenaga asing 

(uh 
Du ASM menorie dj#wabah itu dikatakan, 

sekarang Corps Vjadungan Nasional telah: 
bahwa sampai 
mengirimkan 

sebanjak 

mengadakan wadjih militer/ , 
Didalam keempat rantjangan 

undang2 “itu tidak terdapat 
hal2 jang mendahului penjusun- 

lapangan pertahanan dan Ang- 
katan Perang seperti “ditentu- 
kan dalam pasal2 Undang2 Da- 
sar Sementara jang tersebut 

diatas. 1 
Oleh sebab itu, apabila keerm- 

pat rantjangan  undang2 mau 
dianggap »uitvloeisel”, .maka 
dapatlah dikatakan, bahwa un- 
dang2 itu adalah uitvloeisel dari 
pasal 125 Undang2 Dasar Se- 
mentara, " rantjangan undang? 
jang dimadjukan tidak perlu di- 
anggap ,,uitvloeisel” dari sesu- 
atu undang2. jang maSih harus 
disusun lagi. 
Berhubung dengan itu dan 

berhubungan dengan perlunja 
suatu dasar jang berupa un- 
dang2 dalam  penjempurnaan 
Angkatan Perang, maka peme- 

tetap “ mengharapkan 
agar keempat .rantjangan un- 
dang2 jang dimadjukan dapat 
Gisetudjui oleh D.P.R. 

Kedudukan Presiden dlm 
lapangan. pertahanan. 

Kedudukan Presiden dalam 
lapangan: pertahanan telah di- 
atur dalam beberapa pasal 
dalam Undang? Dasar semen- 
tara kita, ja'ni pasal 127 jang 
berbunji sebagai berikut: 
1. Presiden memegang kekuasa- 

an tertinggi atas Angkatan 

Yan 85 Unding2 Dasar Semen- 

tara memberikan 

LS
 

| memilih, 

  Perang Republik Indonesia. 

  

2. Dalam » kekaag PA peme- 
rintah menempatkan Angkat- 
an Peraag dibawah pirupingan 
seorang Panglima Besar 

LOpsir2 diangkat, 
pangkat dan diperheniikan 

oleh atau atas nama Presiden, 

menurut aturan? jang  dite- 

tapkan dengan undang2. 
Selain daripada itu pasak 88: 

ketentuan? 
jang lebih landjut. 

Pasal 83: 
Presider dan Wakir Presiden | 
tidak dapat diganggu - gu- 

gat. 
. Menteri? bertanggung djawab' 
atas seluruh kebidjaksanaan 
pemerintah, baik bersama. 
sama untuk seluruhnja, mau- 
pun masing2 untuk bagiannya 

sendiri2.” 
Pasal 85: 
Sekalian keputusan Presiden 

djuga jang mengenai kekuasa- | 
axinja atas Angkatan Perang: 
Republik Indonesia, ditandi-ta- 
ngani serta Oieh Menteri (Men- 
teri2) jang bersangkutan, Ke- 
t nan jang ditetapkan dalam 
asal 45 ajat keempat dan pa- 

Sal Si ajat keempat, 
Boleh tidaknja anggauta 
tentara berpolitik. 

Anggauta Angkatan Perang 
tetap memiliki hak2 seorang 
warganegara, akan tetapi tjara 

menjelenggarakan hak2 ini di- 
sesuaikan dengan tugasnja se- 
bagai anggauta Angkatan Pe- 

rang. 
Ia dapat dipilih “dan dapat 

akan tetapi hal2 ini 
tidak boleh bertentangan dgn 
kebutuhan. negara. akan adanja 
suatu Angkatan . Perang. jang 
non-politiek, utuh dan. disipli- 
ner. Oleh sebah itu anggauta2 
Angkatan Perang tidak boleh 
mendjalankan “politik setjara 
aktip, jani mengeluarkan pen- 

" 

  

dinaikkan » # 

      

   

  

KOPERASI ANGKUTAN 
BARANG MAKIN 

MENINGKAT 
Kini dengan berpusat di Jogja 

telah dibentuk sebuah perkum- 
'pulan' jang bernama: Koperasi 
(Angkutan Barang” jang dike- 
tuai oleh sdr, Pario -Djoi. Ang- 
gauta koperasi .itu' terdiri atas 
semua per usahaan pengangkut 

an jang ada di Jogja, jang ber- 
djumlah 28 buah. Dari djumlah 
ini jang 20 buah milik: golongan 
“Indonesia. Djumlah truck semua 
ada sekira 65 buah. Menurut ke- 
terangan badan Koperasi itulah 
jang mendapat idzin dari inspek- 
si lalu - lintas untuk traject Ja- 
gja - Semarang. 
Dengan adanja koperasi itu 

"maka djalannja perekonomian 

'didaerah: Jogja berdjaian dg: 
lantjar. Di Jogja koperasi itu 
berkantoran di Taman - Krido 

1, Semarang, Bodjong 97. 

S.R. ,PANTJA SILA" 
Usaha kl. Pakembi- 

Dari inisiatip Ta, Pakembi- 
nargun Kab: Sleman telah dapat 
didirikan. sebuah S.R, dengan 
nama S:Ri ,,Pantja Sila” Ba 

ru? ini sekolahan tersebut da- 
ae pat kundjungan Menter? P.P. 

dan K., Kepala: Daerah-Istimewa. 
Jogjakarta, B:IR:4 Pem. Kab. 
Sleman dan. sebagainja Dalam 
kundjungan. tsb: murid2 merng- 
hidangkan matjam?2 pertundju- 
kan: diantaranja pentjak, stan- 
den dsbnja: (KR).   dapat tentang masalah politik 

atau mengadakan - propaganda 
urituk sesuatu: aliran politik. 
Dengan sendirinja anggauta2 
Angkatan Perang dapat mem- 
peladjari dan mengikuti: mas- 
alah-masalah:politik,, malah: ba- 
gi perwira2 jangk mempunjai 
kedudakan jang.agak tinggi hal 
demikian mendjadi: keharusan 
untuk dapat mendjalankan tu- 
gasnja sebaik-baiknja. 

  

  

  
  

  dan isi perundang-undangan itu 
teranglah, bahwa. perundang - 
undangan itu tidak dapat ber- 
tentangan dengan  pasal2 Un- 
dang2 Dasar Sementara. Oleh 

m
e
 

3   Bagi pegawai neger 

| pergunakan kendaraan bermotor 
|untuk kepentingan dinas, tetap | 
berlaku kewadjiban-untuk — di- 
mana “dapat — selalu memper- 

gunakan kereta-api, tram atau 
bus, dan untuk bepergian den | 
biaja jang serirgan?nja untuk 

negeri. “Demikian antara lainsisi 
P.P. No. 39:jang atnirnja.dalam 

kperaturan tambahan menerang- 
kan bahwa Menteri Keuangan 
setelah mendengar Menteri Per- 
hubungan, berhak mengadakan 
peraturan dalam hal2 jg tidak 
termuat dalam peraturan ini 

dan mengambil keputusan jang 
menjimpang. dari peraturan ini 
dalam hal jang luar Pan -Ant,   

  — WILAJAH DJAWA TENGAH 

sebab itu dalam perundang - 

undangan itu tetap. harus akan 
ada suatu Angkatan Perang jg 
terdiri dari mereka jang: suka- 

rela masuk Angkatan Perang 
dan mereka jang wadjib masuk 
Angkatan Perang atau seperti 

|dengan singkatan dalam pasal 

Lvadjib militer. 
Keempat rentjana undang2 jg 

Gimadjukan tidak lain maksud- 
nja daripada mengadakan suatu 
Gasar jang sah untuk mengem- 
bangkan Angkatan Perang jang | 
ada sekarang: untuk mendjadi | 
suatu Angkatan Perang tetap ' 

|jang dapat mendjadi dasar utk. 

    

Menurut keterangan beberapa 
anggauta Pengurus, dari kopera 
sinja Waktu ini telah dapat mem 
“berikan pindjaman sampai Rp: 
1.000,—. Tentang ' pembagian 
keuntungan diatur Sbb. : 

507 . Dipergunakan . untuk 
menambah modal, 2054 honora- 
rarium Pengurus, 20X. dihagi 
“pada anggauta dan 107» lainnja 

J-buat. fonds sosial.— (Kor). 

. KL. GAUM SEBAGAI 
|... MODEL DESA 
Untuk melaksanakan instruk- 

si Kementerian Dalam Negeri 
tentang pembentukan ,,Mode! 
Desa”, buat Kab: Karanganjar 
“semula dipilih Kl. Ngidjo, Ketja. 
Tasikmadu. Akan tetapi setelah 
diadakdt penindjauan jang sek- 
sama pilihan tsb. ditjabut dan 

1: Gaum dipilih sebagai ,,Model 
Desa”. Pilihan . ini didasarkan 

Spertimbangan, bahwa, pen- 

  

     

  

duduk KI. Gaum masih berdji: 
Wa. “murni dan mempunjai se- 
mangat. jang baik. ' 

Demikian pula daerahnja, se- 
paroh datar dan separoh lainnja 
pegunungan, jang menuriit Pa- 
nita tepat aa iksanakan 
beberapa pertj 

“Baru2 ini “Desan Baru 
Kabupaten jang diketuai oleh 
Bupati mengadakan penindjauan 
ke KI, Gaunt, Romi | tsb. 
diikuti pula oleh segenap Ke-   - pala2 Djawatan riveau Kabu- 
paten, 

KLATEN 
LATIHAN. PERTAHAN- 

AN TOTAAtL: 
Baru2 ini bertempat dilapang- 

an ,,Tambakbaja” Pedan, telah 
diadakan latihan Pertahanan To 
taal oleh para pemuda2 O.P.K. 
(Organisasi Pertahanan Rak- 
jat). 

Tiap kalurahan daerah kawe- 
danan Pedan, masing2 mengi- 
rimkan seorang wakil pemimpin 
O: PIR, sehingga latihan di-iku- 

| ti oleh 48 orang pemuda. 
Hadlir dalam latihan tersebut 

antara lain tampak Bupati Kla- 
ten, Kep. Polisi Kab. Klater, P. 
D.M, Klaten dan para Tjamat 
wilajah kawedanan ' Pedan. 
(Kor). 

SEMARA SEMARANG” 

KURSUS "KURSUS ” PEMERIKSA 
TELEKOMUNIKASI 

22.September jang lalu-di Se- 

marang. telah dibuka. kursus pe- 
meriksa. telekomunikasi PTT di- 
ikuti 34 orang. Lama kursus 6 
bulan. Selama itu, pengikut men. 
dapatiRp. 205,— sebulan dan se: 
telah: lulus “akan ditempatkan 
sebagai "pemeriksa. telekomuni- 
kasi ditempat2 jang: membutuh- 

kan. 
ursus ini jg ketiga-dibuka uni 

tuk Djawa, jaitu disamping ig 

  

    
# 

|.125, Angkatan Perang tetap dani 

IS 

| 'strategisch/”. 

Gambar bawah : 

dangan makan malam, 

Tenar 

ada di Djakarta dan Surabaja se 
dang .ditempat2 lainnja seperti 
Makassar, Medan dan lain2-nja 

masih menunggu saat. Ant. 

» TENGIRI" TERBALIK 
Pada tanggal 22 September 

telah terdjadi ketjilakaan disu- 
atu tempat kl 1 myl dari pelabu. 

han Semarang. Sebuah motor 

telah terbalik. Dari 15 orang pe 

numpangnja seorang diantara- 
nja belum lagi diketemukan. Per 
tolongan waktu itu diberikan 
oleh motor boot kepunjaan ke- 

pulisian. Ketjilakaan tersebut ter 
djadi karena menurut keterang- 
an terlalu banjak penumpang. 

.KOTA - GEDE" AKAN 
- TIBA 

Perwakilan Panitya Hadji In- 
donesia di Djawa tengah mengu: 
mumkan, bahwa nanti pada tang 
gal 30 September jad. kapal ha- 

kedatangannja dipelabuhan Se- 
merang. Kapal tersebut adalah 
kapal Kota Gede jang akan mem 
bawa kembali kl. 485 orang dje- 
maah: Masing? antaranja her- 
asal dari Tegal 160 orang, De- 
mak 43 orang, Kudus 78 orang, 
Semarang 2 orang, Pemalang 72 
orang, Wates 16 orang, Peka: 
longan 20 orang, Sleman 1i 
orang, Kebumen 42 orang, Jo: 
gjakartatorang dah sebagainja 
Seperti pernah dikabarkan, kak 
pal hadji jang pertama dari Dje. 
dah ditunggu kedatangannja di   

  
boot milik Alri nama, ,/Tengiri” 

Gedung asrama mahasiswa. puteri jang bertingkat ini letaknya 

Dekat dari universitit Gadjah Mada, dekat. Sobo- 

harsono, dan agak didalam kampung dengan halaman luas. 
Sebagian penghumi tengah menghabiskan. hi- 

(Gambar : K.R.). 

ii ana oneainanaa 

Semarang pada tanggal 25. Sep. 
tember ini dar akan membawa 
kembali sedjumlah 310 orang 
djemaah hadji jang berasal dari 
Djawa Tengah. Menurut tjata- 

tan jang pergi pelabuhan Se- 
marang dulu ada. sedjumlah 
1650 orang djemaah hadji. 

K.B.I. 22 TAHUN 
Saptu jang lalu Kepanduan 

Bangsa Indonesia tjabang: Se- 
marang telah memperingati hari 
ulang tahunnja ke-22. Malam 
peringatan tersebut sebetulnja 
djatuh pada hari tgl. 13 Septem. 
ber tetapi berhubung tugas pa- 

ra pandu berkenaan dengan ke- 
Gatangan Presiden. maka peri- 
ngatan tersebut baru dapat di- 
langsungkan pada tgl. 20 de- 
ngan upatjara sederhana, 

PINDJAMAN PADA PER- 
USAHAAN NASIONAL 
Menurut tjatatan terachir se- 

|lama 6 bulan jang lewat. oleh 
dji kedua dari Djedah ditunggu ' Djawatan Penempatan Tenaga . 

Djawa Tengah telah diberikan 
pindjaman modal pada 28 peru- 
sahaan nasional sedjumlah Rp. 
395250, —, 

Kini djawatan tersebut masih 
mentjatat I.k. 100 perusahaan jg 
minta pindjaman modal sebesar 
lk, Rp: 415820,— tapi' sebelum 
diberikan, sudah ada peraturan 
menghentikan pindjaman modal 
untuk sementara, karena oleh jg 
berwadjib. dikandung. maksud 
tintuk mensentralisasi pindjam- 
an2 itu jang kini diberikan oleh 

TJINTJIN EMAS SEL 
HARGA Rp:2000,— 

DISONDOL 
Dirumah sdr. D, Sidoredjo KI. 

Selamartani (Kalasan): baru2 
ini kedatangan 4 orang tamu. 
Mula2 mereka minta api untuk 
merokok, Tetapi setelah diberi 
pintu untuk masuk, bukan api 
jang mereka butuhkan, melain- 
ng n harta benda milik tuan ru- 

ah. Achirnja. mereka dapat 
menggondol tjintjin emas sehar- 
ga Ik. Rp. 2000,—,. tapi mereka 
tidak. mau membawa barang 
berupa pakaian2. (KR!) 

16 RADIO UMUM:UTK 
KEMANTREN2: 

Berkenaan dengan penempat- 
an. radio umum dalam Daerah 
Kotapradja - Jogja maka oleh 
Djawatan Penerangan Kotapra- 
dja hingga waktu ini telalr di- 
tempatkan sedjumlah: 16: buah 
radio umum ditempat - tempat 
Kampung Badran — kemantren 
Djetis, Kampung Kemetiran Ki- 

dul — kemantren Gedong Te- 
ngen, Kampung Ngampilan --—- 
kemantren Ngampilan,: Kamp. 
Gading — kemantren. Mantri- 
djeron, Kampung “Lempujangin 

| wangi — kemantren Danurs- 

djan, Kampung Gondolaju — 
kemantren Djetis, Kampung. Se- 

| garan — kemantren Kraton, 
Kampung Njutran — kemantren 
Mergangsan, Kamp: Giwangan 
kemaritren Umbulhardjo, Kam- 

pung. Mudja-mudju — keman- 
tren Umbulhardjo, Kampung 
Sentul — kemantren Pakualam- 
an, Kampung Prawirodirdjan — 
kemantren: Gondoman: Kam- 
pung Bangunredjo — kemantren 
Tegalredjo, Kampung Demangan 
— kemantren Gondokusuman, 
Kampung Patangpuluhan — ke- 
mantren Wirobradjan, dan Kam. 
pung Pasegan — kemantren Ko- 
tagede. 

RAMAH - TAMAH 
P.B.P.LI. 

Berhubung karena, banjaknja 
Peladjar/Mahasiswa anggauta 
PILI. dari luar Jogjaf maka 
Pengurus Besar Peladjar Islam 
Indonesia, pada tg. 26 Septem- 
ber ja.a djam 19.00 . malam 
bertempat di Mesdjid Sjuhada 
akan melangsungkan pertemuan 
ramah-tamah. 

4 Patut diterangkan, bahwa. sel 

| bagaimana. diketahui. pada. tgl. 
| 12: 15 Oktober 1952 ia Pela- 
| djar Islam Indonesja akar me- 
|langsungkan konperensi man 
inja di Jogja, 

Atjara pokok ialah. endang 
keputusan Kongres P.T.I. di. Su- 

|rabaja L.th. j.L.dan. akan me: 
njempurnakan selengkapnja su- 
sunan Pengurus Besarnja. 

Konperensi besar P.LI. ke Ir: 
ini, akan dihadiri oleh segenap 
Komisariat. Daerah. dan Tyja- 
bang2nja diseluruh Indonesia.- 

- USAHA KEARAH KE. . 
AMANAN 

Untuk mendjamin keamanan 
rakiat daerahnja, behini' selang 
lama ini dengan bertempat di 
Balai Desa - Donohardjo' Kab: 
Ngaglik, telah diadakan per- 
temuan: jg didatangi oleh Pane: 
wu PP: Menteri Muda: (D.P.3., 
Djapen, Polisi Negara" dan Pil 
mong” desa. Maksud pertemu 
tsb, ialah meresmikan berdiri- 
nja Panitya keamianan jang dis 
bentuk ditiap2  kring. 
Dengan adanja Panitya/ kea- 

manan tsb, diharapkan vakjat 
akan lebih terdjamin harta ben- 
da dan keselamatammja. (KR). 

mean Dn 

Tontonen malam: ini: 
REX:. The Devils Weed”, 

Lita Leeds, 4 

LUXOR: Die” Vier' ie Jeep”, 
Ten Lindfors, aa Mee- 

KAA» "Tts Rea Shoes”, 
Moira Shearer, Anton Wal- 
brook, 

INDRA: , Vrijvogpe Verklaarde”, 
Papa Hare 

AA. Girl In 
“ayo Sa mata Parit 

SENI SONG. Patiuta. Sal- 

  

  

  

  
    | djawatan2 Pemerintah, Ant, mah, R, Ismaii, 
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Ti yerj kita. Djadi teranglah disini, | jang tegas untuk mendjana ke- 

| Peda f3 Pp industri rakjat' perlu dan harus | dudukan pedagang (pengusaha 1g 

dn m in a | dimadjukan. “Untuk ini peda- | djudjur, : : 

.Petemputan seorang | g g eng sja i er: gang2 mengharap perhatian Pe- Peraturan Pemerintah di- 

“bh $ | merintah sepenuhnja. Sebaliknja Mean 2 : 

| 
| masjarakat sendiri harus meng- Karena ertjampurnja ba- 

. awam seorang aturan Pemerintah insjafi dan menghargai produksi rang2 jang sebetulnja bukan 

, Dgn Sangkur terhunus. bangsa sendiri. lux Oipaanu King. Malam Ka 
/ 1 2 Sana : ta “ 7 rintar aka di Dimedan pertempuran Korea, |” Industri dalam negeriperlu diperbaiki |... Sedagangan Desi ig Ae aa Pi : kemarin dulu banjak serangan |» 5: Te aa Sa 2 8 : 

: | jang dilakukan oleh kedua be- aa pertjakapan KR” dengan salah seorang: pengurus | njak —pedagang2 jabhn let | paritia unfuk Gal can pe- 5 

TN |lah pihak atas kedudukan di- | Dewan Ekonomi Indonesia Jogja, mengenai adanja Peratut NN si Bea Maa la Na ja Mandk babi aa bai : 2 bukit2: jang letaknja djauh ter- | ran Pemerintah jang membatasi masuknja barang? lux, dike- “UnIPI Menpar emengkan devi bank D2 Hau Ban ) 
NN, Me satu sama lain, | mukakan antara lain, bahwa peraturan Pemerintah jang mem- 23 SA Km ya mn lap ape Ae Kkn Ka Dah Ta. | 

£ Dirnggan Bian p asukan2 Fan batasi masuknja barang? lux, menurut: pembitjara mengandung Ha 2 TS t devisen dari Pe- faat bagi masjarakat.: Susunan 
"acap an. Fate tank2, meni | maksud jang baik, teristimewa jang berhubungan Wengan ben- gi nga ada mendatangkam | d An perubahan barang ita 

: 2 'emerin- Kau “ini. F erkawinan henai Le Alena dpl jok mu dungan kegandrungan masjarakat akan barang? lux. Maksud parang2 dari luar negeri. Tetapi | segera akan diadjukan kepada 

Meapuran semata. soal ne jang. ka- jang telah didudukj ol 3 Sh Pemerintah jang demikian itu di-insjafi dan disedarj olelvpihak | mereka dalam waktu jang lalu | Pemerintah. 
"Xx Pa Perkawinan . Menentukan Sa a Komunis: ar har: | pedagang/pengusaha kita, Tetapi perlu diingat pula segi? lain | tidak mendatangkan barang2 itu | Demikianlah antara lain kete- 

Ka, status mereka didalam keluar- | Tenan jang lalu. . jang berkenaan dengan adanja Peraturan Pemerintah itu, ka- | sendiri, mungkin karena mereka'| rangan salah seorang pengurus 

ga, akan berpengaruh kelak da- | Pertempuran jang terus Hen rena tidak boleh tidak pedagang bangsa Kita, terutama golong- | tidak mempunjai kapital, tetapi | Dewan. Ekonomi Indonesia Jo- 
lam soal perwarisan. Dalam hu- langsung sa ii an Ini SBN an menengah jang umumnja sangat terbatas Mean, terkena | mereka mendjualnja devisen'| gja kepada -,,KR'" dalam. menin- 

bungan ekonomi dan perdagang- “Is, Aan sa Pe aan 2 3 ' karenanja. mereka kepada pedagang2: djau Peraturan Pemerintah ae 

al rkawinan.djuga- menimbul- 2 k ! 33 | «| asing, Terhadap perbuatan se- ngenai pembatasan pemasukan 

kan Remruinap na Nai Na PN San Hanan: diketahui, pedagang2 Tana dalan Ti matjam ini perlu ada tindakan barang? lux. £ 5 

: ta sekarang ini sebagian besar: | perlu dipernatikan. - 
jatau “isteri ikut menanggung | sangkur terhunus masih terus : Ta pak 

: Iperdjandjian2. Perkawinan dju- | berlangsung. mean 3 Dawan ga Dalam hal pembatasan pema- 
3 sa dik 2 Tua ga SIA menentukan status Sementara itu pesawat? pem- (#econtrolserde! geederen): ti Baraneg lux bikinan luar 

: Lea Ka ia d Ya 2 Lae N Ban Hi Ka Ki PBB. Me Pedagang? kita masih | negerj dikemukakan, bahwa se- 
aja . pada : -p i anja. emerintah. berkewadjib Tangga emarin & perse- $ erlu bimbingan. benarnja sebelum Peraturan itu 

5 an tjampu ing ang robahnja, | an mengatur masjarakat, maka | diaan2 mama Komunis Te pel 2 La akan dilaksanakan sehagusnja 
5 NN pangkal pen gupkan | adalah wadjibnja mengatur soal | Timur, Dalam hal. kemadjuan peda- sudah ada "voorbereidingen” un. 

3 kami, Denunanan 1 € kapan Sikat dang iperkawinan jang demikian be- | 49 Tawanan Tiongkok, telah Ka menengah dikemukakan | tuk mengisinja dengan barang? 
|sar pengaruhnja di-dlm kehidu- | mendapat luka2 ketika barisan | on Pembitjara, bahwa kera: | bikinan dalam. negeri sendiri, 
pan masjarakat. ,,Een legistatiet | pendjaga “mentjoba membubar- | Panin masih banjak tergan- | Berkenaan dengan hal ini, ten- 

Pa misbakse?”, . tetapi. belum ada | kan demonstrasi2 jang dilaku- Pn pan na Men ig tunja ada djuga kesukaran2 jg 
1 , 2 ngan erinta eruta- 'hakal dihada ara pedagang, 

Kena LA Bersambun hat. 4 Ja devat: pantat Bin Meme 2 ima karena mereka miisih sangat Kh au NN aa Ta Kent 

sa ai pang aa La pengalaman. kini belum  menjukai barang2 & 
: ta -am dari Ng, pihak. Ha: Wemeran didalam waktu | bikinan dalam negeri. L T 

ut Tani, dam tabiat ti P tai W: td tak d lik jang lalu telah memberikan de- NB Na NN 

ga 0! Fatal. Wa memperdulikan (75 "Sos Jenang tai | 0, tata, “al 
| diri. Oleh karena itu rang-barang. bikinan dalam ne- lu dari luar negeri, Dengan adanja | "NI OGTANG DN : : | Bi (perkawinan tjampuran, jalah I tah. M Darat B geri- ibu, seperti misalnja Da- 

1 | perkawinan jae dua orang . usu pemerin esir | itu, PN Ne Ha rang2 NI besupiagaA " set . , 
Pa 13 3 manusia jang berlainan agama para pedagang dapat memper- | Pede dil. Mengapa kita harus $ 2 . N 1 

IE - Ma- It nja), selalu tidak di- Nahas tetap pegang pimpinan f NN Na Ra mendatangkan ban2 sepeda atau : 2 : Nan: | gunakan devisen itu berhu- i hu i ini $ nusia bersedia - 3 “herdjoang, Ge-| ingin oleh masin man . : : sepatw dari luar negeri, sedang- | Suatu bukti bahwa seluruh rakjat menghendaki kembalinja 
A3 ngan mengorbank: ankan harta dan hap an mane Nee p ARTAI WAEFD hari Selasa jl. ternjata tak memperdulikan ang Beni Fera - 2 Ha bahan2 guna membikin ba- Irian Barat kepada R. I. nampak pada gambar diatas. 

1 n | untuk men- sematjam itu haram, akan £ usul pemerintah Mesir jang mehghendaki supaja pemimpin: ana tenaga ee gp en rang2 itw banjak terdapat dine- (Gb, Kespenmab Purwokerto). 
3 & 5 “per: | tetapi Sa An adjaran nja, Mustafa: a Nahas, dipetjat dari partai itu. lah jang mendjadi kesukaran 

F 5 jigama n. alam negara ! 3 . pedagang dalam mengtiadapi ( »: 

(aemokrasi Pemerintah "harus | enek deng AA pe nnesata | Arap dan menyokong peruoang: | Keraturan Pemesinan 1, jang |. Mengikuti perdialanan Presiden (IV 
ja | mengakui hak Vian? igama de ikan mupaja Nahas diketuar. | 0 pem dalam megeri: | Sengan ',sendirinia  usahanja : Pun na Pain 2 | kan dari partai Wafd bila partai L Politik sosialistis.jang men: | sa datokan . eng gal Ke al hee 

ra terhadap penganut igama ja H8 ini telah menjelesaikan. reor- | djaimin bayesanopokann? dan keadi- luntuk mefigisi vacuurni' dengar un. “Nar no surat Unc 
|ganisasinja. Reorganisasi ini |lan sosial. 5 

PE an tan Teng jang “diperintahkan oleh peme- | 2. Memberi hak suara kepada en kimi belum tanpa Kp 
“uga 5, | tiap2 revolusi | ajuga mengharamkannja. Akan rintah Mesir, pada malam Se- | kaum wanita. 'renanja, sebetulnja segi mem: 'DPERTI telah kami paparkan, Presiden dalam perdjalan- |. Selain Presiden, djuga para 1 & 3 An menter kut dj TA ba aa aa Perantjis, Ame- |tetapi Pemerintah djuga harus jjasa jang lalu sudah diselesai- | 3. Menjokong perubahan agra- | perhatikin industri? dalam ne- annja keliling di Djawa Tengah jang kami ikuti, jaitu | ob Seng antena ba Megan 3 Indonesia. mengingati keadaan njfta- Me- | kan, tetapi Nahas tetap mendja- (ria dari pemerintah Nadjib jg |geri harus datang dari Peme- sampai Solo, tidak kurang dari 31 kali berpidato dihadapan | pun,” 1 NON Ka : 4 

Kel san rohani, sea Bata Gia Pa Ai 'engikar | di pemimpin partai Wafd. membatasi milik tanah: hngga-|rintah, untuk mengganti ba- jati ho MENOTANgAN MORONUTN, manglah igama dapat mengikat £ gganti a . puluhan: ribu rakjat. Kebanjakan dari pidatonja. itu diutjapkan | pekerdjaan Umum dan Teniga 
2, kebebasan berigama, telah ter-. manusia dengan eratnja, baik ke ' Da Hama pemimpin dari | 200 feddan (akre). : dapat jang sekarang dipandang dalam bahasa Djawa, ketjuali di Semarang, Pekalongan, Tegai | yr. ba djuga Giperkeral 

Pena Ng ngan alam ba- |hidupannja sebagai indiviah, 2 ai ba 2 aa San aa Len rai Mn sosial | dapat dibikin didalam. negeri. dan Solo. Memang pada umumnja sambutan? terhadap pidato- | kan. Karena besarnja perhatian, 
njak perang: igama, baik di- | maupun sebagai anggauta ma | Menemui djenderal Nadjib untuk | GAN nja Presiden itu, nampak lebih meriah daripada pidatonja jang | maka resepsi itu biasanja ber 
dunia Barat, maupun didunia sjarakat. Akan tetapi sering merundingkan soal Mustafa Na- 5. Pendidikan tjuma2 untuk ATTLEE PIMPIN DELE- diutjapkan dalam bahasa Indonesia. djalan sampai setengah sebelas 
Timur. Sekelompok manusia me pula terdjadi, bahwa djika dua has, tetapi tak berhasil oleh rakjat Mesir. Cc ASI INGGERIS : f malam. Ramah tamah diadakan 

“esa ninggal an, kampung halamarn- 'orang manusia berhadapan, ma- karena djenderal Nadjib harus PemBesar2 pemerintah Mesir sesudah: - perkenalan “selesai. 
5 Ca “untuk mengarungi Jautan ka lenjaplah segala sngaruh hadir dalam . “suata Pane sementara itu “telah memberi, Ke »Sosialis Inter- Walt sembah Hariik” WP Siah 
2: Kiantic dan membuka hutan | ikatan kemasi: ala ate -tentara. Hn takan. bahwa bulan depan Fax | 2 nasiona?”. Presiden dan para menteri tsb. 
Ps padang di benua baru jg | ajuga, disamping igama ada N ta sa rouk harus menjerahkan tanah: | «. Bekas P.M, Inggeris dari par- selalu dipergunakan untuk ber- 2-3 hedam banjak dikenal manusia, | ikatan? lain jang kadang2 tju- | Tanpa Nahas nja sebanjak 30.000 akre untuk: tai Buruh Clement Attlee, akan potret bersama dengan para was 
Pu jalah-untuk dapat memeluk iga- kup kuat untuk menja mpingkar | partai dibagi?kan kepada netani2 jang | memimpin delegasi Inggeris ke nita. Malah di Pati soal'itu agak f 
| ma-kepertjajaan mereka dengan larangan igama umpama soal? PEnaelaa partai tersebut, ,,Al (tak mempunjai tanah. “| Sosialis. Internasional” jang. | berlebih?-an, artinja sampai 'ke- : 
5 - bebas. Setelah usaha berhasil, kekeluargaan, keinginan menJa- Misri”, hari Selasa ini setjara Bagaimana sikap Nadjib? | akan dilangsungkan di Milan da- 6 resmian darj resepsi itu agak £ 

2 : . menulislah mereka: »Bahwa se- |pat keturunan dil. Maka tidak menjolok | mata: memberitakan, Ep Ketan arue Iri tanggal 17 hinga 21: Oktober gaduh, Pada malam itu Presi- 3 4 Ha ina tiap2 matiasta! "Den 'bidjaksanolah, dika up bahwa' Tanpa Nahas tidak Ka Nala 5 nja memberita: | jad. den dengan: “sengadja- minta 

3 “lahir bebas dan merdeka (fre jang, njata itu dilarang. Sebas akan ada partai Wafd”. diketah a sa ann bekun | Demikian. diumumkan oleh eno @paRaRe Akan PA : PE na and independent) d hwa tjontoh dapatlah: tita mes! Selandjutnja dikatakan, bah-. para Na 3 Dennis men- partai Buruh Inggeris di London jaitu 2 orang menteri jang be- 3 
£ “mereka mempunjai. 2 Ag | Ga Blogbke Tini Pan partai Wafd menjetudjui : di erhadap keputusan (pada hari Selasa. lum. mempunjai isteri,” supaja $ 

: 2 8 5 2. . Ban "partai Wafd itu jang tidak memul Dalan dele Ing E dipotret bersama? wanita. Se- : jang tidak ani hilang dari H0 ang mendjadi & | prinsip Perserikatan gsa : gasi Ingeris itu ter: : 2 It Pakem aa . jang jadi Warga. n 53. mbaga Arab dan perdulikan kehendak pemerin | pula sekretaris djenderal | sudah “itu Presiden minta di « 
Pe Aa RAP A en Sa 3 “Hindek 3 ie paka. Hee" “tah Mesir supaja Nahas dikein- Ber Buruh Morgan asin sang potret di fouteuiille diapit-apit 2 

Ann 0s Fate kepada Tabanan sipil 2 merdekagn ea Ona an rn bat Ao Sus aro meri Ta £ bia 5 4 ”. 

Tab ajaar intoterant. - rat, jang bertjorak 'igama Kris: pe Sean yk en ana Pm, hati” dan dengan spontaan lari 
, Maka patutlah disesalkan dja. (ten. Hukum itu melarang po- Afrika Selatan Malam: mendekati kursi Presiden tadi, 
| lan sedjarah jang lampau”jang ! Ivgami. Akan tetapi masjarakat Program politik pantai j ||Malah para wanita Iainnja jang 

| memperlihatkan, bahwa atjap | Tionghoa amat. membutuhkan: Wafd. | Af ika v —-& BM ea ibelum pernah dipotret - dengan 
kali sesudah perdjoangan untuk polygami berhubung kepertjas Reorganisasi partai Waftd jg r F a $ : a an - ( Salah satu pintu gerbang untuk menjambut kedatangan rombo- . Presiden djuga “sama lari me- 

kemerdekaan berhasil kemenang: |jaan harus mempunjaj keturun-/| diumumkan malam Selasa jl. | ngan Presiden di Djawa Tengah. Ratusan pintu gerbang sema- | ngerumuninja: Suasana mendja- 
an, maka si sedjoang-menang an laki2: Maka hiduplah polys |oleh Mustafa Nahas telah me- 

  

    

luar dari PBB tiam itu terdapat sepandjang djalan jg. dilalui rorvbongan tsb. di ramai dan gemuruh -ketawa 

“berbalik .mendjadi intoferant Sena aa dengan suburnjas dir | nentukan program politik luar | (Gb: Kespenmob Purwokerto). Ma gedung. . Tidak. itu 
i sendiri: terhadap igama Jain. Ti- | luar hukum, jalah dalam beniyan dan dalam negerinja jang baru | : Senja. 
& jang dikenal bernama. pe | sebagai berikut : , Djika PBB t d k: Mengobar?kan kesadaran KALONG ANA Pada: tiap? resepsi, sebelum , : 1 | gikan. Memang. tidaklah san ai 2 Uk boa pake. erus adakan tjampur tangan bernegara: Tidak mengherankan, bahwa: | perkenalan dimulai, para. hadii- 

Djika diingat segala itu, sung. kin hukum “dipaksakan Kep jeda! ts Pelaksanaan tjita2 nasio: Perpana menteri Afrika Selatan Daniel Malan, Senin ma- Suatu kampanje baru dari | dikalangan rakjat djelata- Se- rin dipersilahkan supaja  ber- 

uh berbahagialah bangsa In- | Masjarakat. nal Mesir, jakni penarikan pa- | lam menjatakan dalam pidatonja di Pretoria, bahwa Afrika Bung Karno, jang memang per- | bagian besar tidak mengetahui sama isteri masing?  memper- 
- “dengan tidak usah | Pemerintah har me- sukan2 asing dari Mesir dan Selatan mempunjai hak jang tak,dapat disangkal untuk meng- | ju dikobarkan dalam dada rak- | apa" arti Presiden itu sebenar- | kenalkan diri, Karena biasanja 

berkorban banjak telah mem- | ngatur. 'Sudan dan persatuan lembah | Widurkan diri dari organisasi Perserikatan Bangsa2. jat sekarang ini, jaitu kesadaran nja. Dengan setjara mudah oleh! resepsi itu penuh, maka tidak 
punjai Undang2 Dasar - jang Pada lain pihak djuga/ tidak Nil, sesuai dengan - keinginan Dikatakannja, bahwa Afri- | bahwa kita sekarang ini telah | Bung Karno dalam beberapa ra- ' mudah para undangan mentjari 

  

mendjamin hak azas atas kebe--    
. Hpesiagama, dan berkeper: 

a Memanglah sedjak da- 
ni kala bangsa Indonesia ter- ' 

kenal. sebagai tolerant terhadap 
segala. sigama. Segala igama da- 

. “masuk, diterima baik oleh 

  

    
   
   

   
     

  

  

   

baik Pemerintah mengan/bil pos 
litik bebas-negatief, jaifu tidak 
mengatur Soal ini. Soril keper- 
tjajaan berigan ' jalah soal 

jang semata2 mengertai. 

dupan pribadi tiap2 warga me- 

gara, baiklah diserahkan kepada   kehi- | 

-rakjatnja. 
2. Menolak pertahanan bersa- 

ma jang” diselenggarakan nega- 
ra2 Barat. 

3. Menjetudjui prinsip2 pia- 
gam PBB dan Lembaga Arab. 

“4 Menjokong perdjoangan ke-   
  

ka Selatan akan- menggunakan ' 
haknja itu, 
mengadakan tjampur tangan 
dalan masalah2 dalam negeri 
Uri Afrika Selatan”. . 
' Malan selandjutnja menjata-   

  

Tadah. yersekathm sulam ani 

,djika PBB terus : 

| djat untuk orang kulit putih 
dan orang bukan kulit putih”. 

Ini menurut Malan akan ber- 
|arti bahwa « di Afrika Selatan 
,tidak akan ada" tempat lagi 
untuk hari kemudian peradaban 
bangsa kulit putih, djika pendu- 

golongan jang besar”, 

  

mempunjai negara Republik In- 

donesia. Dan RI. ini bukanlah 

hak milik persoon Sukarno sa- 

dja, tetapi seluruh rakjat me- 

milikinja. Tjara menanam kesa- 

daran bernegara itu jang dila- 

kota2 jang besar maupun ketjil, 
didaulat 

  

pat dikota ketjil ditegaskan arti 
Presiden“itu. Dalam memberi 

pendjelasan tentang hal ini, Pre- 

siden selalu mengambil perban- 

dingan,. dengan memakaj' per- 
kataan Kepala. Mitsalnja kepa- 
lx desa— lurah, kepala kabu- 

.maka Kepala Negara atau Pre- 
siden dapat dinamakan Lurah 

isterinja masing? sehingga tidak 
djarang terdjadi hadlirin ,.tu- 
karan” isteri sebab. kalau tidak 
begitu tidak lekas mendapat gi- 
lran. Atau kalau sang suami 
atau isteri hanja pergi sendiri- 
an, tidak djarang mereka itu 

kan, bahwa a& 2 i 5 kukan oleh Presiden dalam pi- ena / UT Imentjari., partner”. 

aa tetapi satupun ti- | mereka masing2. Akan tetapi ' merdekaan rakjat Afrika Utara: "dari Afrika Nala Debains dan MA tah Kelak Dan. datonja menurut hemat kami, Paten bupati, kepala karesi- Tapi oa bidawa  mengtiangkan tjorak (tidak demikian halnja dengan! 5. Nana nee Asia- Tan politik sama - dera- | wa mereka adalair ikicagan ke | memang tepat sekali. : area aa 5 aa Na semua resepsi perkenalan itu di- 
Ranangagekengengnanyn aa PANEN : MA Ketan tjil jang haris diperintah oleh Dalam tiap2 rapat, baik di- |? residen. engan GemIkIaN | bergunakan sebaik?nja dan ber- 

djalan memuaskan. 

ni 3 di' K im Ora Ea Ba An dimana Bung Karno &) 3 : 
: T0 Ltara ibu aam bapak Trim jang si Kantin, Orang Pak J9 Berbitjara mengenai gerakan Zat At mira wedjangan, | Agung. Dengan demikian pula- Perhatian terhadap 

& f dapat diketahui tetangga dise- | bahwa sebenarnja Jeep itu Ia perlawanan oleh penduduk bu- Presiden senantiasa  memperi- lah” rakjat dapat  mempunjai wartawan besar. 

- : belah-menjebelahnja, seterusnja | nja selaku umpan sadja, bukan kan kulit putih di Afrika Sela- ngatkan, baliwa sambutan ra'jat gambaran apakah arti. Presiden: Selama perdjalanan jang kami 

AN soal itu sedah mendjadi rahasia | Jeep kepunjaannja sendiri Jeep | fan, Malan menjatakan, bahwa | meriah itu djanganiah | Jang sebenarnja. ikuti itu, nampak benar perhati- 

3: £ umum bagi penduduk kampung..| pindjaman dari kawannja ! ,Ibu | Pemerintahnja mengerti. akan 5 ata ditudjukan kepada per- : an Presiden terhadap para War- 
Ta 3 V: kita, itu kedjadian biaga Trini hanja bermendiitukan Wo bahaja. perteritangan terhadap- Nan Singa tetapi . kepada Resepsi? perkenalan. tawan. Tiap kal kalau diada- 

: men jank dikatakan itu sebu- | Dir Jeep jang hanja mempunja! ea P3» bahwa undang2 peme- Kepala Negara atau Presiden Ditiap2 kota, dimana. rom- Tn Den Na 1 
im iabai : : jek? jang ing, s se- 

j asih. ba : s minggu sekali dia Yasa dengan jeep jang Ta Dana PEnN Te HURAA Dn 20an Pen ena re Ap Ne Na Jemgs selnya Kenalan Dernanaa Ma andy Up rabu ja Bean il Ba wartawan. 
Ah 2, artinja bukan Jeep rosokam, dan tiap2 datang ta nasa, Pan roman pitjisan | orang kampung ! : Aa Sukarno atau lebih terkenal Yagi maa diadakan 1 me Giaa Naa Na Meken Na 

te G s0 jang dibawanja sebagai oleh2, d .. Hiang suda: sa ditulis orang | Kata jang empunja riwajat. PETA : Butt” Kario. an. dengan pembesar? sipil, mi- OjUs SP aa nba 

P prok, ada @djamb , kadang2 roti Ha Moe ban Bg seperti halnja pertjintaan antara | ada ng Laka Ora sah T Log De daki laga NU Liter, polisi, kepala? Djawatan, juran Ha aa Bea ana 
5 jang 1 osis Sekolah Rak jat itu dapat mentjeriterakan Gak na Merah Sa jang mengabarkan “ kedjadian DJET BARU UNTUK 2 Bing Iabrao Buitak “sebrang bia party Ta Pt eman San ani 

apa. ajang. dibawa oleh. mas Pur kalau datang dengan Jeemnja | nude pm ontak Surabaja di- | ibu (perkawinan antara Trimi TURKI : 5 : k Liang | Orang? terkemuka dari segenap , ' : 5 Ta 
ng tahun 1916. Se : ewa, atau orang keramat jang | bisan masiarakat beserta rangan oleh jang  berwadjib. 

r an Jarng Ka masih. Snp: dpn tempat duduknja | diterterakan bini kata tiaar ae Diantar au kepada Kai Dalam keteranga mnja dk Is harus dipudja2. Oleh karena itu taterinja Hehanaa "tenindap Presiden setelah mendengarkan 
Na 7 6 itu ke. : 21 3 4 : 2 4 3 Ag, 3 . SPA 4 ai 

Ou an dikoetoa sja: mau Tambah Trim: bilas su | kan. ga sekebiled Pala adan | Ta Amerika Serikat: Thomas paja' tiap Kepala Negara Ker ngat besarnja, sehingga gedung? UI Aang aa sendiri kepada 

at an benar bahwa ibu | dah selesai peladjarannja. - Mes | “Ibu : jang ingin demen aman SMA dia tak dapat lulus, urat Finletter mengatakan,. bahwa nantinja akan menggantikan | jang dipergunakan dan biasanja | para wartawan. 

Trini sangat. simpatik pada pe- 

y Jeep jang Pa ke- 
rumaihnja wa mah-ra- 
mah dengan Trimi. Denkaia des 

  

sis dilidran mengatakan bahiwa 
Trini sudah ganti. “tunangan, 
akan segera dikaneinkam dengan 
mas Pur, orang 

mempan jai Jeep itu. 
di akan bersuamikan 2. dpan. 
pemuda SMA    
Sekali2: #ethatan“ajugn Print 

    

   
     
   

Ta ta 

nurut, pendapat ajah Trini, pe- 
mudi terpeladjar. kandidat 
pegiwai negeri akan lebih das 
pati “dipertanggung 

dalam momong isterinja dari pat 
da pemuda Tentara jang aa 

.njji sering melajang dalam. 
tempuran melawan gerombok aa 
Bingkasnja, Purnomo lebih bah 

anjak kans akan lekas mati dari 

  

da jawabkan 

| pada Rusman, dan ajah. Tri | 
| tidak suka kalaw anaknja. jang” 

Jeep'itu menerima baik djandi 
“Purnomo bahwa nanti Trim 
akan dikawiminja, setidaknja bu 
lan depan bila sudah dapat izin 
perlop, katanja. Sedjak itu Trini 
dapat banjak kelonggaran. dia- 
jak pergi oleh pemuda Tentara 
“itu, kadang2 sampai dua-tiga 
hari baru diantarkan pulang de- 
ngan Jeep. A'jah Trini tidak da- 
pat mentiegah, karena 'isterinja 
7 jang. berkuasa, dan ajah Trimi 

    

  

sjaratnja terganggu ! 
Trini. sudah lenjap dibawa. 

suaminja, entah kemana, tidak 
ada jang mengetahui. Kabar 

langin niengatakan pergi keta- 
nah seberang, kabar lainnja lagi 
mengatakan Purnomo sudah di- 
petjat. 

Ibu Trini djuga jang berdu- 
katjinta karena anaknja lenjap 
sudah, dan suamumja sering me- 
njuudir 3 ,Mana Jeepmu dan ma- 

ra PN — Ant 

kepada Turki akan diberikan pe | 
sawat2 djet baru. Finletter tiba 
di Istambul untuk: mengadaklin 
pemeriksaan dipangkalan2 uda- 

UP, 
  Bung Karno idjika mengadakan 

perdjalanan keliling sematjam 
itu, djuga hendaknja disambut 

dengan meriah seperti Bung 

Karno itu. : 

Oleh: 

besar, penuh sesaku ' Malah di 
Pati dar Solo karera kurang 
tjukup besar, para undangan 
djuga disediakan tempat diluar, 
jaitu dihalaman.   Selain itu dalam . mengatur 

kendaraan? rombongan, maka 
mobil-mobil untuk wartawan di- 
tempatkan dibelakang mobil 
menteri dar Panglima Divisi. 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (2. 
ZANE GREY. 
        Tana 3 Pe eaan, au Melah. Oia Mena t bakiak isterinja, | »4, Kaptinmu ?” Covaponr mavEmE | Yrowoo aa aa aa “Doo eeo Semak SHOrEP Por AA Tes TT 5 

aa Se BP | Dn ant ega. oya | (ega ea 1 mo Buipseco tem) | (Cot ongsmpeten ana Celia ag, 
“Jee an Fa PN aan an .Trimi jang be- | kampung jang an Maki se- La " arah 5 Pai pa 

p-nja membawa oleh2. kerdja djadi bakul kain dipa- ring menfindir : Ibu Trini ber- KINS 2 YOU DIDNT LEAVE) REAL ae . A 

Purnomo tiap2 dia datang dgn Tun : 2. ber £ 

    

   
     

   
    

  

dak hadap 
Rusma, 
SMA 

1 jang masih 

  

  

      Ka 
Djakdrta sand, ingin 

segera bermena. ntukan Purnomo, 
“Pentara jang katanja | him 

  

kiran dengan dia, Ibu Trini kes 

: ja 

(ma Or 2g    jang   

tentu lagi    
   

   
   

Tetapi isterinja tidak sepit 

punjan Teen. Lebih baik mengris 
1 Sudah terang: 

| statusnja. dari pada mengharap: 
“kan burung diudara. dimana be- 

Rusman akan 

sar. Proses ekonomi menjebab- 
kan kekuasaan dirumah pin 
dari tangan @jah ketangan ibu, 
dan dalam hubungan: ini sudah 

      

  

masih diawang-awang ! 

Benar, bu berikutnja per- 

sakan sigadis jang merasa ta- 

tentu Jeep Willys mendapat ke- 
menangan atas idjazah SMA 1G 

kawinami di ditdngsungkam atas de- : 

menantu Jeep adjaibkjang bisa 
menghilang 1? 

Dam bila ibu Trini terdesak. 
dia masih dapat membela diri : 

“Akwihanja — mengusahakan 

tidaknja, terserah kepada takdir 
Tuhan ! 

Samnai sekarang, tiap2 ada 

kebahagiaan anakku ! Berhasil | 

THE PLANE Pe   
       

      

            

  

      
      

  

    

    

      
  

tak: lama Latgri akan berpangkat isa Iutus dan mendapat peker- Ikut menghadapi hari depan ka- | Jeep melintas didjalan raja di- 
e Kaptin dan sekarang. sudah | bagus didjawatan resmi! lan dirinja belum punja sebutan |.muka rumahnja, ibu jang ma- 

mempunjai Jeep guna, Aap murut pendapat ibu Trini/ PAN Tahu sama tahwah ! | lang itu mengangkat kepalanja dp Setan Singer Ie, 
prive. 5 miman untuk Pen diauh | Tapi, embangan. seland jut- San penuh harapan, tapi Jeep | NY JAR (ono Do aki Edit In . | 
Kata tetangga #iooveniabnyas, ebih banjak dari pada kolom Inj diluar. dugaan ibu jang gi | ibu djalar terus, hanja mening- Na 2 

konon ajah Trini sidat Setudju | P.G.P.. Bukankah surat2 kabar | “Jeep itu. Pam Sedap Pera galkan debu. jang beterbangan Tentu sadja benar, King Hoa bicdoote Tk AU pikiran Puan Lemibanug 2 sewaan si tai Tin Premi meatus. Tuan ha- 

mat rang ia “masih ingin sudah mengumum kan bahwa sex pergi. oleh. suamunja. Kalau se- | ditiup angin ! : meninggi kam pesawat sesudah tabrakan. nvesiu saja jamg hilang dan ta- yen ae aber, tangan kiri. sa. itu hanja 

menatikan Rusr ara ya da- bagian besar angan negara! kali2 mereka datang, tidak lagi Dan nemuda Rusman seke: |... Kiranja tuan dapat mejakinkan saja, nganku jeng" dibalut itu ? Sena 4 dari pa tuan sadja, 
pat idjasah SMA, da“ -— hj kan. guna keperluan Tn gan Jeen, dan suami Trini | Warnja dari SMA lalu masuk | tetapi penglihatanku tempo hari bw Sucu "evere Jah boleh djadi, 

L pemuda itu | Lminan Le SAT 1 idul tambah gagah, tidak dja- pang naga / simupian” jang njatern | 

   



    

   

    

  

    
   

    

    

   

Lean injak Rp.5.000— 
setahun. Berabe sih akur2 sa- 

a karena tidak punja mobil 

utas “mobil. jang -besarg2 dike- 
u padjak jang besar djuga. 

kan diberi kesempatan mentji- 
3 “mobil klas & dengan harga 

1 12.000-— , ditjitjl lunas da- 
7 a tahun, djadi, “djadi setahunnja 
1 000.—, ja. kirag 

90,—. Ini Hi aperdbe 

APA 
erava Delia #1 
an 5. 000,— - se-' 

jang bajar Peme-! 

gara 'kan bisa bingung ! Tjuma 
peaaaar dari lema negeri ke 

Hk 

“Bisa Duh pujeng ! hj 

$ Dr. Olenick dari harian "Mer- 
deka”, Djakarta, ? : mi na 

panja kepengin. -kabine 
sekaraing ini bubar. Memang.ru- 
panja Dr. Clenick masih belum 
habis marahnja, dengan berhen- 

. tinja Mr. Subardjo tempo “hari. 
.Dan rasanja baru puas, kalau 
kabinet Wilopo bisa istirahat 
selama-lamanja. $ 
Tapi tjaranja ppulis toch 

harus dipuan djuga. Lage dan 

mendrik sbb.:. 
PUITJINNJA MINJAK. 

Kalau perkara putjuk pimpi- 

nan di Kementerian Pertahanan 

sudah selesai Ten 23 hap 

tember, kabarnja Soal min 

diparlemen akan. djauh le- 

bih hebat daripada jang dibitja- 
rakan besok. 

»— Kalau soal minjak samin Sa- 

. djatidak ada korban djatuh, te- 

tapi “Clenick kuatir minjak 
Smeer dan minjak bakar “ini bi- 

sa- bikim. kabinet Wilopo. terge- 

lintjir karena litjinnja, atau bi- 

sa ,bakar” parlemen dengan se- 

mangat jang menjala-njala, 

T
u
k
 

Main api berbahaja, “tetapi 

mdit minjak memangnja lebih 

.berbahaja Meh an 
"Pikir Berabe : Kalau minjak. 

? ja Titjin, berbahaja. Kalau wa- 

ngi belum tentu, 

bERABE 
. Saman kita men- 

didik anak kita 
(Sambungan hal. 2). 

  

  

menjalah2kan” (atau menge- 

“gjek). Djadi pernjataan tidak 
"terhadap hatsil pekerdjaan 

of kelakuan anak. Hanja begini 

“jang dimaksud dgn maki-maki. 

Ada anak2 jang kelihatannja 
fidak memperhatikan maki2-an 

| itu. Anak itu mbangun turut, 

kalau.dimaki2. Perkataan manis 

jae andjuran2 tidak Paya man 

Tn semua, —anak2 dpi selalu 

. menentang —, biasa kepada pe- 

rin dan hanja mau me- 

ngalah, kalau dihadapkan ign 

“kekerasan. : 
“Ada djuga anak jang mem- 

perhatikan maki2an. Umumnja 
itu anak jang tjongkak. Untuk 
'anak2 ini maki?an berpengaruh 
besar, kalau maki2an itu digu- 

nakan setjara hemat dan ber- 

hati2, dapat membangkitkan 
.eerzucht”, tetapi kaldu sering- 
kali dipergunakan dapat mema- 
tahkan semangat anak. 

Kesimpulan, bahwa suatu tin- 
dakan orang tua terhadap ba- 
njak anak2 berakibat jang ber- 
lainan. Pada umumnja maki2an 
itu akibatnja sama : jaitu me- 
ngurangkan keberanian anak2, 

  

kelakuan dan hatsil pekerdjaan- 

mereka mendjadi lebih buruk. 

Orang tua maki2 — Anak ti- 

F3 dak mendjadi baik — kemarah- 

6 an lebih menghebat — Anak 

4 mendjadi lebih kemampuannja 

1 dan lalu memberontak. Ini se- 
mua banjak dialami oleh orang 
tua, jang tidak puas dan selalu 
menganggap ' buruk tindakan 

anak-anaknja. 

MENINDJAU PERTJE- 
". TAKAN KR.» 

Kemarin, kurang lebih 80 
orang murid dari Sekolah. Guru 
PIRI, dengan 3 orang gurunja, 
telah menekan pertjetakan 

Kao” 
Seper ti pengundjung? jg lain, 

rombongan murid2 sekolah 

“. 
  

    

sevendan Hen sa gann engan Genearrnrannaan, Lha 

  

Kepada Jth. 

| Kabarnja ment klas A-akan | 

A, B atau C, Dan memang | 

kabarnja' pegawai2 | 

-rintah dua, dan @jitjilannja | 
'djuga Kas Negeri . jang bajar," 
An, Aduh, Mak, itu uang ne- 

Memaki-maki selalu disertaig 

Permintaan Mendjadi Langganan : 

5 Oktober. - bakat 

    
Djakarta. 

Diterangkan selandjutnja oleh 
Overste. K.S. - Bratamenggala, 
bahwa maksud mengadakan 
PORAP itu ialah djuga untuk 
melihat hasil2 pendidikarr djas- 

.mani jang diadakan diketiga 
angkatan ketentaraan Republik 
Indonesia, Selain itu dengan di- 
adakannja PORAP “dimaksud- 
kan pula supaja perhubungan 
erat antara anggota2 ketiga 
angkatan.itu djangan sadja ter- 
Gapat di high level, tapi djuga 
dikalangan bawah, sehingga da- 

pat diperoleh kerdja sama .—- 
“combined -operation — dalam 
lapangan keolahragaan, 

Dengan  diadakannja pekan 
olahraga Angkatan Perang itu 
diharapkan djuga supaja Sifat2 
jang terdapat dalam keolahra- 
gaan dapat didjadikan pemupuk 
sifat2 kesatriaan jang harus di- 
miliki oleh setiap anggota ten- 
NS 

Ps 

“ Untuk menyelenggarakan PO- 

RAP itu jang akan hingga tgl. 5 

dari tgl. 27 Sept, hingga tgl. 5 

Oktober dibuat perkampungan 

Olympiade jang mengambil tem- 

pat “dibekas lapangan pasar 
Gambir, di Medan Merdeka Se- 

latan. 
Oleh Overste Bratamenggala 

diterangkan bahwa dalam pe- 
kar olahraga Angkatan Perang 

ke-1 nanti akan turut serta Ik. 

1790 orang jang datang dari 
ke- territorium seluruh Indo- 

nesia, ditambah dengan 1 regu 
4 150 orang dari Garnizoen Dja- 

karta Raya 1 regu dari Ang- 
katan Laut dan 1 regu dari Ang- 
katan Udara. Diantara peserta2 

wanita 
tennis. 

Mengenai tjabang2 olahraga | 

jang akan dipertandingkan dise- 
but oleh Overste Bratamenggala 
ialah : 

1. Anggar, 2. Tennis, 3. Hin- 
"dernisbaan (rintangan), 4. Re- 
nang,, 5. Menembak, 6. Volley- 
ball, 7. Sepakbola dan 8. Atletik. 
Perlombaan atletik akan me- 

rupakan »Sapta-lomba”- Djuga 
akan diadakan perlombaan-lari 

untuk pertandingan2 | 

Berlainan dengan pertompa- 
an2 dalam PON, dalam PORAT 

bukan pada prestasi perseorang- 

luruhnja. 

atletik, semua “pengikut harus 

turut . ambil bagian 'dalam «7 
tjabang perlombaan. 

Upatjara pembukaan pekan 
olahraga Angkatan Perang ke-1 
akan dilakukan pada hari Sab- 
tu tanggal 27 Sept. dilapangan 
Ikada oleh Panglima "Tertinggi 
Soekarno. 
Dalam upatjara itu akari dia- 

dakan pula demonstrasi? berba- 
gai tjabang olahraga. 

Selain peserta2 PORAP upa- 
tjara pembukaan itu “akan” dii- 

lisian, sedang . masjarakat di- 
Wakili oleh murid2 Sekotah Me- 

nengah, sehingga dapat digam- 

barkan adanja hubungan 'anta- 
ra tentara - kepolisian dan ma- 
Mjarakak,. 

  

“tersebut, mendapat petundjuk2 
serta keterangan dari pemimpin 
-pertjetakan sdr. Moh, Nur. 

Djuga waktu “meninggalkan 
pertjetakan “tersebut,. mereka 
mendapat kenang2-an dari per- 
tjetakan berupa . madjallah2 
anak2 "KAWANKU”, sebuah   untukkan bagi batjaan kanak?, 

see errenna nana pereneengantnn akan nnn naa 

Adm. Harian KEDAULATAN BARJAT" 

Djalan Yugu 42 — Jogjakarta. 

Bersama jt saja Aa ditjatat mendjadi Langganan 

Harian Pagi ,KEDAULATAN RAKJAT beserta nfa- 

3 “'djallah anak-anak , Ne Wee 
ye £ 

Nana 

Alamat, 

s..... 4 Mulai tgl. : 

Harga langganan sebulan 

      

Ban... 5 PN ANN TAI TAN AN SA TAK 

Bi termasuk madjallah "KAWANKU" 

tnnoneesetana nak sanenrengngan kaan , 

- Tanda tangan : 

, - 
8 

Rp. 11, —, 

aa daa 

dari ke-7 territorium sel. Ind.-Prestasi 
regu jang didjadikan dasar.-bekas 

| pasar Gambir djadi ,,Perkam. —' 
pungan Olympiade" 33 

A ARsup mengadakan pekan olahraga Angkatan Perang jg. 
Ke-1 adalah dilihat dari sifat dan gajanja, berlainan sekali 

daripada pekan Olahraga nasional, demikian Let. Kol. KS. 
Bratamenggala, Ketua Panitya Pusat: PORAP antara lain me- 
mulai konperensi pers dengan para wartawan kemarin .pagi 

-- dikantin Eee gangan gap Aada Medan Merdeka Pekan, 

| medal perak bagi 

itu akan “turut pula beberapa. 

.djarak Gjauh 10 km dari Kota-' 

baru ' Kebajoran kelapangan |” 
Ikada. 1 4 

Tg Prestasi jang didjadikan 
dasar untuk  mentjapai 
kemenangan. 

nanti kemenangan2 didasarkan 

an, tapi pada “prestasi regu ae 

Karena itu dalam periombamei 

kuti pula oleh anggota2. Kepo-” 

madjallah jang chusus  diper- 

2. 
S
a
n
a
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Pakan Olahraga Angkatan  .. 
Perang ke-l 

Akan aa di Djakarta 27 da ntambar 
turut 1700 peserta 

, 5 . 

Semua peseria, ketjuali Dana 

ta2 kaum wanita mulai dari tg, 

25 Sept. diharuskan masuk da- 
lam ,,Perkampungan Olympia- 

de” PORAP di Medan Merdeka 
Selatan. Setiap regu territorium 
mendapat 8 perkemahan jang 
masing2 dapat memuat 24 orang 

peserta, 
Dalam ,,Perkampungan Olym: 

piade” PORAP itu terdapat pu- 

la perumahan2 untuk toko, pos- 

tentara, PBM, -Pos-keamanan, 

Penerangan d.Lh ? 

Beaja pembikinan . perkam- 

pungan itu disebut oleh Overste 

Bratamenggala k.1. 230.000 ru- 

piah. 

Hadiah2 jang disediakan untuk 

djuara umum ialah berupa pan- 

dji2 Panglima Tertinggi, sedang | 

untuk pemenang tjabang olah- : 

raga selain disediakan medali 

dari €mas bagi pemenang ke- £ 

pemenang 

ke-2, dan medali perunggu bagi 

pemenang ke-3, djuga rada -di- 

sediakan -piala2 giliran antara- 

nja piala giliran “ Almarhum 

tandingan sepgxbela, piala gi- 

liran darj Perdana Menteri utk. 

perlombaan volleybali, dan piala 

| giliran-dari Menteri Pertahanan 

untuk perlombaan atletik, 

Atas pertanjaan diterangkan ' 
oleh  Overste « Bratamnenggala 

bahwa pekan olahraga Angkat- 

an Perang akan diadakan seti- 
ap: tahun mendjelang peringat- 
an ,,Hari “Angkatan Perang”, 
dan akan diadakan berganti- 

ganti tempat dan bertukar-tu- 
karan pimpinan panitia. Kali 

ini dipimpin oleh seorang Kena 

dari Angkatan Darat. 
|. Oleh Overstes MM AAoncoalh 
didjawab pertanjaan, bahwa teh 

  
Djenderal Sudirman. yntuk per-j 

  #nik penjelenggaraan pertanding- 

an2 semuanja diserahkan kepa- | 
fda suatu Panitia Tehnik jang | 
terdiri dari peladjar2 Sekolah 

Pendidikan Djasmani Tentara 
: di Tjimahi untuk memperaktek- 
kan buah peladjarannja, demi- 

kkianlah K.P. mengabarkan. 

  

  

Resolusi tentang ,,per- 
kawinan jg dilarang 

Agama Islam" 
(Sambungan hal. 8). 

Dalam keadaan demikian 
sungguh perlulah peraturan se- 
perti ,,Gemengde . huwelijkenre- 

geling (Staatsblad . 1898-158). 
Djika dikatakan,-bahwa -pera- 

#'turan itu tidak sempurna, kira- 

nja ta” ada seorang akan mem- 

bantahnja. Seorang ahli hukum 
Belanda sendiri menamakannja 

,een legislatief .misbaksel”. Se- 
landjutnja penulis ini djuga bu- 

kan pengandjur untuk melan- 
djutkan segala undang2 koloni- 
al. Dengan Mr. Muhammad Ya- 
.min kami“menanti2 ' turunnja 

hudjan 'emas kodifikasi nasional 
(dalam bukunja Sapta Dharma). 
Akan tetapi berlainan dengan 

pada beliau, kami tidak mele- 
-Itakkan kesalahan semata2 dia- 

tas bahu'para ahli hukum Indo- 
nesia. Kodifikasi bukan peker- 

djaan,jang mudah, apalagy un- 

tuk masjarakat jang telah tum- 

buh mendjadi bersifat massaal 

dalam segala2nja ini. Djuga ko-. 
Gifikasi membutuhkan “ waktu 
pandjang. Haruslah diselidiki 
benar2 pertumbuhan hukum di- 

ddlam masjarakat jang masih 
"| sedang bergolak tengah melaku- 

kan perubahan djaman. Timbul 

krisis disegala lapangan, segala 
pernilaian berubah dan  berge- 

ser: Dan achirnja usaha demo- 

kratis untuk menjaring. segala 

pendapat dan aliran dengan 
mempergunakan alat demokra- 
tis permufakatan untuk menen- 
tukan “kehendak golongan ter- 
banjak (majority), segala itu 
membutuhkan tempo banjak. 
Dan selama belum ada kodifi- 

kasi baru, baiklah peraturan 
jang sudah ada dipakai. Dari 
pada bervacuum, baiklah mema- 
kai peraturan, meskipun tidak" 
ideaal. Maka terletaklah kewa- 
djiban mulia diatas bahu para 
pelaksananja, baik ia hakim, 
djaksa, polisi, pamong-pradja, 
pegawai padjak ataupun 
penguasa lagi, untuk - menafsir 
undang2 kolonial itu sedemiki- 
an .tjara sehingga sestiai dengan 
kebutuhan2 masjarakat dewasa. 

Hukum jang hanja for- 
“.. meel berlaku, 3 Mangan 
sngi gezag. 

Setidak2nja tidak. bidjaksana 
melakukan pekerdjaan koditika- 
Si itu dengan tergesa2. Bukan: 
Iah sedikit undang? baru lahir 
dalam negara kita sebagai baji: 
mati, tidak diperdulikan oleh 
masjarakat dan tidak diperta- 
hankan oleh pemerintah sendiri. 
Sudahlah tjukup terang pela- 
djaran sedjarah: Hukum . (an- 

sjarakat, pasti ditinggalkan 
oleh masjarakat, Dan tiap ada 
hukum formeel berlaku, tetapi 
ditinggalkan oleh masjarakat,| 
maka itu mengurangi gezag pe- 
'merintah.   ". BEORANG JURIST BHR- 

Te 
k AGAMA Bid 

lain | 

dang2) jang meninggalkan ma- | 

|RALAT, 
Berita mengenai pedato Bung 

Karno dimuka kaum wanita di 
Solo baru-baru ini terdapat bgp 

berapa Salah set: a.l. GR 
tgl, 23-9). 
a. Mengenai utusan  KEBU-: 

SUKAN natuur: (kodrat). 
mustinjas 

mengenai ' urusan: KEBU: 
TUHAN natuur (kodrat). 

b. Beban kewajiban. BELA- 
DJAR pada masjarakat. 

Pe Eni an 
Beban kewadjiban BEKER- 
DJA pada masjarakat, 

| MR. SUBARDJO 
DI CAIRO 

Mr. Subardjo, bekas Menteri 
LN Indonesia " sebagai kepala. 
missi Indonesia, pada hari. Se- 
nin jang lalu, telah tiba di Cairo" 
dan mendjadi 
“League, demikian AFP. 

Subardjo berpangkat duta is: 
timewa dan tiba dikota ini ber- 
sama dengan 2 orang pegawal 
Kementerian LN London. Ka- 

RADIO 
KAMIS 25 SEPTEMBER 1952. 
Gelomab.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
09.00 Ujon2 dari : Rato Paku-. 

alaman. 
12.30 Hidangan phini Harris. 
13.15 Swing . and sway. with 

Sammy Kaye. . 3 

1415 Suara Turner Layton. 
17.00 Taman Podomoro. RRI. 
18.15 Pendidikan Masjarakat. 
18.30 Seni Suara Djawa oleh 

cs. Pemuda2 Pn nokia 
19.15 Soal tehnik radio. 
20.30 - Imbauan malam oleh ROS 

Bg. I. 
22:13 Manasuka Ork... Gambus 

Be Munir dbp Moh. Saleh. 

  

  

  
DINJUAL dengan kontan 

Cement . portland Belgia. 

Persediaan terbatas. 
Harga bisa berdamai pada 

Toko ,,WIDURI” 

Tugu kidul 15 — Jogja. 

255-9 

  

DHARMAWISATA. 
Pelesir, kepegunungan 

atau hendak" pergi 'dja- 

uh, malam mau tidur, 

lelaki atau Ken 

makan 2 tablet: 

MAHA TONIK — 

| Bangatina 
Besok pagi pasti.sehat dan kuat, | 

  

  

  
  

tidak tjapek, tidak takut dingin, | 
tidak masuk angin, ta' mungs 

“kin sakit. 

Terdjuat'disemua toko obat. 

252-9 3 

3 

  

»KEDAULATAN RAKJAT” " 
00ngana 

Tangan2 Indonesia di Cairo tidak 

aman” 

“kan pembitjaraan2 dengan Arab 

da peang minta kepada bang- 

'positip” antara Timur dan Ba- 

ja keibu2 kota Arab lainnja 

tamunja Arab -el. 

3 KESEMPATAN BAIK : 

  

“ 5   
PERISTIWA LUAR . BIASA 
PERANG  SAUDARA,  PEM- 

1837 '” DIDJADIKAN  FELM: 
DLM. TATAWARN. A enda na 

Teks: INDONESIA, —— 
ROMANCE — ACTION! 

  

- 

  

Sebab... : 

Blue Band ini, dibikin 
menurut kebendak 

Lipa kaum Ibu. 
— 

   

  

Warnanja 

sebagai emas! 

Baunja 

5“ 

Rasanja 

  

h | 

' buatan UNILEVER.   

BERONTAKAN DIKALA- THL 

  

lijany berkilau 

. sedap, menimbul- 
kam nafsu makan! 

lezat, sebingga 
Blue Band mendjadi 
pilihan Njonja! ' 

« 

ngan Spa oa sim 

y 
Pa SEN PA SATA 

  

bersedia memberi "keterangan? 
tentang maksud kedatangan Su- 
bardjo, 

Dalam pada 'itu, harian ,,A! 
mengabarkan, bahwa 

Subardjo bermaksud mengada- 

League mengenai politik golong. | 
an2 Arab dalam menghadapi si- 
dang umum PBB "nanti, 

Kata surat kabar itu Subardjo 

sa2 Arab dan Asia utk meneri- | 
ma prinsip ,,sikap netral jang 

rat, 
«Dari Cairo missie Subardjo 
akan meneruskan perdjalanan- 

  
dan bermaksud pula mempela- 
djari perkembangan perhubung- 
an kebudajaan antara Djakarta 

POPULAIR 
Bintangnja RADIO 
5 -lampu, 

merdu 

»k 

'RADIO GRAMOF 

PHILIPS HX5 

peti kaju,: 
ketjil. 
suara 

OON 

18A 
Harga Pemerintah 

tan TA € p e 

YOKO Gene 

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

261-9 
  

dan ibu2 kota daerah Timur 
Tengah, Ant. N 

- 

SENI SONO : 

Dengan 

MALAM PERTAMA 

——i 18 Tahun 

”"MASKAWIN” 
SALMAH — R, ISMAIL — SUMIATI. 

Film Indonesia jang terba ru dari Warna Sari film Coy. 

  

mana 

  

aa alhatsil dari Pa eao 

Naa Lana RADIO ,,A. E. G." 
dan pengalaman? 

Been Elektricitats Gesellschaft”, 
'konsern pabrik jang tertua dan terbesar di Negeri Djer enak 

Import — 

P. D. 
- tunggal: 

sBIM Ar" 
Koa Malaka Utara 59 — Djakarta. 

dari 

254-9 

    
  

Tuan bisa berpengasilan beberapa ratus per bulan 
dengan sedikit modal. 
Sjarat2" : 

Keterangan : Tugu kidul 29 
Baru datang. 
Hulpmotor : ,,VICTORIA" j 
BLAUPUNKT radio, 

j3 3 Mesip djahit, 
aan 

Mendjadi anggauta ,,Kooperasi Speda”. 
—— Jogja. 

Hanja terbatas. 

jang sudah terkenal. 

Toko IMEXI Tugu 2 29, Dk.       
  

pada tgl... 18 jb.., bahwa 

pada salah satu badan sosial. 

”260-9 
. 

Ss John BARRYMORE Jr. sebagai penghasut, menjalakan api 

  

Patric KNOWLES sebagai 

PENGUMUMAN. 
Dipermaklumkan kepada para pemegang nomor 

: SOBEKAN KARTJIS BERHADIAH 
film SAMSON AND DELILAH 

jang tjotjok dengan hasil penarikan jang kami lakukan 

pengambilan- hadiah paling 
lambat 1 (satu) bulan sesudah tgl. penarikan. Selewatnja 
waktu tsb. hadiah jang belum diambil akan diserahkan ke- 

Jogja, 25 September 1952. 

REX THEATRE, 
Direksi. 

pemberontakan. 

Corinne CALVET, gadis tjantik aju rupawan, 

    
Peang pemberontakan. 

259-9, 

  

Persediaan tjepat habis, karena sangat digemari! 

    Hi hu Ti 

# 

Pk HANJA 1 
DARI rumpun? 

Blue Band dengan bunga maksbakt 

? 

Pa 
Pa 

kini memenuhi permintaan tiap? Njonja-rumah! 

Sesungguhnja! Telah lama diharapkan. Pudjian serta 
pudjaan dari kaum Ibu jang tidak terhitung banjaknja, 
menundjukkan betapa gembiranja mereka menjambut ' 
Blue Band ini. Rasakanlah margarine jang lezat, jang 

/ warrianja kuning keemasan serta baunja jang sedap itu, 
' Margarine ini adalah idam'-an Ta untuk Njonja 
dan untuk seluruh aa 

Setokolk lali Aa 

  

kaja akan vitamin dan mempunjai warna bagaikan sinar surja. 
68. 52.2.9. UO-8 

           

  

    

      

    

      

  

    NAN N Pp ME Pa PKN Mo Ye? MAP EN MEA PT   

  

    

  
    

Ehsea 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 

PENGUMUMAN 
No. 646/Peng/A. Djen/52 

II. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memang- 
gil Pemuda2 Indonesia jang merasa tertarik dengan 

pengetahuan? Ilmu Djiwa untuk dididik  mendjadi 
Perwira atau Bintara Seleksi dalam lingkungan Lem- 

baga Psychoteknik Angkatan Darat. 

"Pendidikan diadakan di 

LEMBAGA PSYCHOTEKNIK 
ANGKATAN DARAT. 

Mereka jang lulus dari pendidikan di punt II akan 
diangkat sebagai Perwira / Bintara Angkatan Darat 
dengan menandatangani IKATAN Ran sedikit-di- 

skitnja 3 tahun, 

IT. 

III. 

v 
Sjarat2 jang harus dipenuhi : 

Untuk pendidikan Perwira. 
1. Warga Negara Indonesia jang bukan dalam 
dinas ketentaraan. 

2. Umur antara 17 — 25 tahun. 
3. Telah lulus dan beridjazah S.M.A. atau 8.G.A. 

4. Berkelakuan baik. dan berbadan sehat. 

bp Tr tt ee pendidikan Bintara. 

1. dan 4. seperti dimaksudkan ajat « diatas. 
2. Umur antara 17 — 22 tahun. 
3. Telah lulus dan beridjazah, S.M.P. 

Pendidikan akan dimulai pada 1 Djanuari 1953 di 

LEMBAGA PSYCHOTEKNIK A.D. 
Djl. Sangkuriang 19 BANDUNG, 

Lamanja pendidikan : 

a. Untuk pendidikan Perwira 2 tahun, 
1.. Jang lulus dari pendidikan diterima sebagai 

Letn. Dua Tjadangan pada Angkatan Darat. 
2. Jang tidak lulus diterima sebagai Pemb. Letn. 

(« Tjadangan pada Angkatan Darat. 

b.. Untuk pendidikan Bintara 1 tahun. 

1. Jang lulus dari pendidikan diterima 
Sersan pada Angkatan Darat. 

2. Jang tidak lulus diterima sebagai Kopral pa- 

da Angkatan Darat. 

Para pelamar harus mengadjukan surat permohon- 

annja kepada Kepala Lembaga Psychoteknik Ang- 
katan Darat Djl. Sangkuriang 19 Bandung, dengan 

disertai : 

1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
2. Salinan idjazah beserta angka2 ' udjian.atau 

daftar nilai dari kelas tertinggi. 
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari 

mong Pradja atau Polisi. 

4. Surat idzin dari orang tua/wali 'atau madji- 

kan (bagi mereka jang masih bekerdja). 

5. Dua pas-photo. 

V“. 

sebagai 

VII. 

Pa- 

VIII.-' Permohonan jang tidak disertai sjarat2 jang sempur- 

na seperti dimaksudkan dalam punt2.IV dan VII ti- 
dak diperhatikan. Dan mereka jang memenuhi sja- 

ena akan dipanggil untuk mengikuti : 

1. Udjian kesehatan 
2. VUdjian tertulis maupun lisan menge- 

nai pengetahuan sekolah dan Umum. 
3. Pemeriksaan Psychoteknik. 

Beaja2 jang dikeluarkan para pelamar untuk meme- 

nuhi panggilan mengikuti 'udjian jang diadakan, 

'akan diganti setelah memperlihatkan bukti2 penge- 

Tuaran / pembajarannja menurut peraturan2 keuangan 

jang telah dikeluarkan. 

Para pelamar jang tidak lulus udjian akan dikembali- 

kan selekas mungkin ketempat asatnja. : 

5 Surat menjurat ditiadakan. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Oktober 1952. 

BANDUNG, 16 September 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT 

u. bh. 

BK. — 253-9 ADJUDAN DJENDERAL. 

Ia 

  

Mulai "tg. 1-10-1952 dibuka : 

Agentschap ,,K. R.” dan ,,M.P.” di Salaman 
(Selatan Magelang). 

Alamat ! 

Sdr. Sapardi, Kampung Kauman (SALAMAN). 

Sdr,2 jang hendak berlangganan di Salaman dan sekitarnja, 

harap berhubungan dengan alamat tsb. 

TATA - USAHA Tjb. K.R: — M.P. Mapetaig” 

  

KEMANA BELANDJA INI BULAN? 

Tentu ke- Pena PADI MAS” (dulu toko Mulia) Gi Malio- 
boro . No. “Sebab disitu selalu .sedia barang”? 
sampai Na Kain2 batik, sarung, 

piring, teko porcelen. 

antiek 
kemedja matjam2, 

gelas, tjangkir, 

HARGANJA MELAWAN, BARANGNJA TULEN, | 

BOLEH SAKSIKAN, TANGGUNG MEMUASKAN. 

2579   
  

4 

PENGUMUMAN 
PEMERINTAH KOTA PRADJA J OGJ AKARTA, 

"No. Y Tahun 1952. 

Hal uang tanggungan leng- 

ganan air minum. 
250p 

Lengganan Air Minum jang | pindah rumah, harus . 
membereskan  pembajaran air dan mengambil kembali 
uang tanggungannja dengan ketentuan bahwa apabila : 
kwitansi uang tanggungan hilyng, dapat minta dupli- 
katnja di Kantor Air Minum. 

. Lengganan baru sebagai penggantinja harus segera 
meresmikan mendjadi lengganan atas nama sendiri 
dengan persaksian idzin dari Kantor Perumahan Jo- 
gjakarta, atau Kepala Rukun Tetangga, atau, dengan 
bukti jang dianggap sjah, 

Jogjakarta, 19 September 1952. 

Wali Kota JOGJAKARTA, 

(Mr. S. PA aan 

Maag NM mn MNENARN aan 
TYP UKEDAULATAN RAKJAT" 1091 / TIA | 102, - 

199- Tana   
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