
    
     
    
        

  

    

   

  

    
   
   

  

Us :LANGGANAN 2 

NG “Data dan an Luar Kota”. 

2 -sbbulan . ea iga Ta 1 .... 3 .. 1 ... 

.1 Ekbran . ..... S 2... 1 -0:60 1 

$ 1 « Tae Na 3 1 Sp 

an anna Una 20 5 an Aa 

13 "miimoter 1 | Rp. uga ag 

   

pat sanggup" (aa | IKast. di Mesir : PA Na - “ 3 3 
ding dgn 3-Besar | : 

bat | Partai Wafd dian agap bubar 
Tentang Austria, 1 

Sovjet Uni ketika malam k. h d k N djib 'inggu jang lalu mengumum- Kajana menentang e en 3 ad jib kan "kesediaannja ' untuk ikut TAN 
| rta dalam sudtu konperensi $ JURUBITJARA resmi pemerintah Mesir ketika malani antara 4- Besar (Amerika, So- Minggu jl. menjatakan, bahwa Partai Wafd dianggap su- et, Inggris dan Perantjis), dah dibubarkan oleh pemerintah dan tidak mempunjai kedudu- : na membitjarakan perdjan- kan hukum lagi. Ma 

    

  

    

   nama Farouk memberikan djan- 

dji2 palsu kepada Radja Libia, 

Idris as-Sanussi. 

  

sa rintah Djerman Timur, »karena 
propaganda dan bajonet2.a 

         
        

  

   
     

       

  

      
    

      

  

    
    

    

    

    

   

  

         
    

  

    

   

     

ne Pan Ma Pe) ja ian dengan Austria, akan te- : NE ” Nahas, 
2 “tapi dengan sjarat2 lain daripa- |. Pernjataan tadi diutjapkan- yrintahan daerah2 perbatasan ie AL khan Mind 

Ka Jana Ta PN Ra € apa jang diusulkan oleh 3- | nja, sesudah dewan pimpinan | Mesir dan sahabkit kar rib Parook, Kei 6 Pa 3 Na 

tante URIAS” Oradio Berin P3 P sar Barat. Wafd- ambil putusan untuk te- | telah didjatuhi 3 matjam tuduh- Me na tebak La Pata an 

tr Dal Mabok mena akan Nota jang disiarkan oleh Ra- | tap mempertahankan ' Mustafa | an resmi oleh pemerintah Mesir: an 3 T Op 2 3 aa : 
«meng: (dio Moskow tadi dimaksudkan | Nahas sebagai pemimpinnja, hal | Ameri ditangkap ketika bu- na MW ustata Nahas belah sn 

     

  

    bahwa ' memorandum tentang | 
persatuan Djerman - jang se 

| minggu jang . lalu diserahkan 
oleh delegasi  Djerman Timur 

: kepada parlemen Djerman Ba: 
rat itu, ,,tidak lain dari' pada 
tiruan belaka” dari pada nota 

| Sovjet jang terachir kepada mn 
gara? Barat, perihal soal tadi, 
Menurut Kaiser, kemadjuan 'j 

ngaku” kepada para pembesar, 

bahwa hartabendanja hanja ter- 

diri dari sebuah tjintjin permat: 

sadja jang bernilai £1.000, jaifu 

jang dipakainja. 

cbagai djawaban ter hadap no- | mana adalah bertentangan dgn. 'lan Djuli, tak lama sesudah ten 
2 3- Besar Barat tertanggal kehendak perdana menteri Djen j tara Mesir dibawah Djenderal 

- September, jang mengusulkan | deral Nadjib. Tetapi hingga kini ! Nadjib merebut kekuasaan, ke- 
upaja diadakan konperensi 4- | belum lagi ada petundjuk2, bah- | tika Ameri hendak melarikan 
esar di London, untuk membi- wa pemerintah. setjara formil | diri keluar negeri. 

arakan rentjana baru perdjan- | telah ambil tindakan2 untuk Ameri didakwa : 1. Memper- Sementara itu Nahas dan is- 

E Kanan Pan Dalam | membubarkan Partai Wafd jg. | kuat kesatuan pendjaga perba- | terinja akan menjampaikan da 1 
Fmota2nja tadi, ” negara2 Barat | kuat itu. tasan Mesir di Sollum (perba- |tar hartabenda mereka kej 
memberikan »beberapa konsesi Resolusi jang telah disetudjui | tasan barat Mesir), dengan mak | pemerintah, jang isinja. « 

jang sungguh2 kearah persatu, | Pan Sovjet”. dengan suara bulat oleh dewan | sud menjerbu ke Kairo, Ia di- |resmi dirahasiakan, akan 1 
“an Djerman hanja dapat tertja Dalam nota Sovjet jang disi partai Wafd tadi menjatakan, | dikwa pula menghasut pasukan | ,,A1 Ahram” tulis bah 
.pai dengan persetudjuan antara PArkan , tadi dikatakan bahwa pahwa ,,Wa d jakin pemerintah | ta4i, dengan pernjataan bahwa | has telah mengatakan bah 
|4- Besar, jang memberikan ke- (Amer ika Serikat tidak menepati ' permaksud  melawannja. dan | Farouk kembali ke Mesir dan | terinja mempunjai : tanah pe 
longgaran bagi keinginan selu- kewadjibannja ' terhadap. Aus- | 38 empunjal : tanah pt 

    

    

  

   

    

RAP, dan mengheningkan. tjip- 
ta. Kemudian terdengar Tan 
ena iam 10 kali untuk 

hor na, rombongan peser- | 
: 0 djumlahnja itu. 

spt | Kata2 sambutan K.S.A.P, 

: Kapal Star Angkatan Pe- 

  

    

  

      

       
    

  

   

     

  

     

  

     
   

  

        

   

  
    

  

     
   
     
        

     

  

  

      
        
       

    
     
     

      
         

     
     

   

      

   

    

      

    

   

maksud di- f 5 menghantjurkannja agar supaja | akan menghadiahi mereka. anian Selhas addan' p 

: 'ke-I, ialah | TAN Pan Min Haa ng Un $: An en ANN tidak merblami 'kesuikaran2 da Pa ah bekas si- aa Pa tai aa P 

. cesatu. ten Ti Meat NAN ana padan bagan 2 Pa aa “sama Pots: | ripadanja. Oleh sebab itu Wafd | sa alat2 perang jang ditinggal- | di Kairo, dan 26000 diluar kota: 
e .fera : | arna Putih sa mala sr jang setinggt2nja,- “akan » dapat Lia " 5 ambil putusan tidak akan me- | kan oleh tentara2 Mesir, Ame- | sebuah kapal yacht “ berni ilai 

“Hi c aa dalam. AP. Saba ta "- | mewudjudkan teamwork jang TT Ai 3 menuhi permintaan kementerian | rika dan Inggeris ke Israel, £ 6.000 : barang2 perhiasan ber- 

1. dgur padi dir disertai' Sa Pe ea : - dalam peristiwa. penting | Wk. Fres Moh. H: dalam negeri.” “3 | 8. Mentjoba melarikan diri ke | nilai £ 3.000, 2 mobil dan. ,,be- 

Bintang Siak ar $ Naa Ne SaNn apang keolahragaan, akan 2 Timbulnja krisis. | Libia, dengan mempergunakan ! berapa” saham. — Ant. : UP, 
  simbool | ket   tjita2 Bae 3 Na Se e Ti bu Ik: En - | "Berita AFP mengatakan, bah 

1 U na erdja - sama | - Ha g £ i 7 d nraK- tas | antam emasana kertis sm | “Timbulkan kembali rasa | 5.2 wad mine memar K N | sogsi ” TT. onperensi Nasiona 
    

     

    
       

     
     
    
         

   

      

   

  

  

“ k | insjafan akan saling butuh-mem | didalam ti- 
: ! idalam rangka hukum, dan ti 

berbuka Bia PETRA Santang, ng yotas “ s dak pula memprotes ketika 

ala | 1 Pat Per sm & 2 Sk : : beberapa orang pemimpin — di- : 

, Aa oa Tau Gi esi: Pen senajnrna perajaa NN piba, Aokan k Hua " : antaranja sekretaris djenderal : 3 ul ai 1 

: pa OA x angkatan akan ber- jaan ,Hari Angka eh sai sa bani , : 5 Pan Ian Catap an di 
| Raya”, penaikan 3 : fa mentjapai hasit2 | rang” jang akan diadakan pada | Tida setudju de ratisering universitit Ten Siradjudin dipendjara- | : m 

- tgl 5 Oktober. DEPAN para mahasi adjah Mada baru? ini oleh Wk. Satu?nja langkah jang masih Bendera nLima Besar" berdampingan 

F.. P3 2 Telah 7 tahun Angkatan Pe- , # Pres, Hadji Moh. Hat takan, bahwa dirinja adalah | harus didjalankan bagi, partai 
      “kegembiraan Kembali berada Nan 1 Tp ONPERENSI NASIONAL SOBSI jang akan berlangsung 

Bung Hatta “mempergunakan Ibn tadi NU ea AGAN lebih dua minggu lamanja Sabtu jang lalu dimulai dengan 

s kendaan pemuda dan pela- Bnadari. Wafd baru”. Krisis resepsi jang selain dikundjungioleh wakil PB2 Serikat Buruh 

sa ini. Dalam suasana achir2 terangdinda ketika menteri da- anggota SOBSI dari seluruh Indonesia, djuga oleh Heri Tur- 

hat. Krisis dibeberapa lapa- |.» neseri Sulaiman Hafiz me- rel sebagai wakil WEFTU dar Gougjes dan Wolff sbg, wakil? 

i, krisis ahlak, krisis politik, | nela dmuatnja nama Nahas | Kenheids Vak Centrale Nederland, Heally dan Elliet dari Aus- 
ikan kekeruhan “jang timbul | dalam daftar nama? penegak tralia belum datang. 

rang Indonesia menghadapi ke- | Peladjar. Dengan rasa pen 
pe hat sukaran2 dan masih ada jang | 'Sitengah? mahasiswa di J 

3 9 an dihadapinja, - tapi Simatupang kesempatan :itu- untuk me 

ang: berharap supaja Angkatan Pe- | djar serta mahasiswa pada 

    

     

       
    

     
rang Indonesia tetap akan utuh | Ini tampak keadaan jang. 

“cah , , dalam men bah segal | ngan telah timbul, krisis 
Menteri P Perlahan 8 5 Sentani . itu. “an £ P3 Pen dan lain? krisis. Setelah 

    
   

    

        
       

    

      

      

   

   
     

    

    

  

   
                  
     

   

    
   

    

  

   
   

    

itu, dikatakannja ole Kia ten Fi 2 ra Ag ay 2 k : 

? memenuhi . Sumpah peserta dan “da Jan mahasiswanjap abi Na Na eanagn. Daan | partai Wafd baru. Ant. UP. 2 Hadir pula a.l. Menteri Suroso . Pelbagai sambutan 

£ 5 AN na : 5. | Dakwaan? berat bagi sebagai wakil Pemerintah dan Sambutan2. diberikan betu- 
en KA Benoa sambutan KSAP itu. Peladjar2 jang” m 'Mengingat dasar dari pela- HL.S. Arneri, Mr. Tadjuddin Noor sebagai wa-| rut2 oleh Menteri Suroso seba- 

4 A isusul Maa Pata uns udjian penghabisan S.M-A ar2 jang masuk diperguruan Djenderal-major Hussein Sir- | kil Parlemen, djuga sekretaris/ | gai wakil pena Mr. Ta- 

et I Utomo di asi | ta idjazah dengan Ta ggi Kurang, maka sudah ba-|ry Ameri, bekas kepala peme-. interpreter WFTU Meyer belum | djuddin Noor sebagai wakil Par- 

: Letnan Pn 5 tentu mahasiswanja pun datang dari Wiena, Konperensi | lemen dan W idjaja sebagai Wa- 
    

nilai ja. Mipgas i 4 besar ini diadakan untuk mem- | kil BPP: kemudian oleh Geu- 

af internasionak | Expedisi- aut Inggeris bitjarakan soal2. nasional, a.l. | Sies sebagai wakil EVC, jang . 

   

     

      

   
   

Perang jang semuanja menda- 

: ag a belum. Be- untuk mengkonsolidasi SOBSI, | menjampakian djuga tiga buat 

dakan2 sematjam itu dAatah | gitu pula mersrut pernjataan- ketemukan gunung- Nana Front Persatuan atau berupa gambar P. 

1 5 |nja para pemimpin2 Indonesia Buruh dan Nasional dan mem- | van Stanveren, anggota tentara " 

Negara, di 2 TS PON ak kalang- Mainmja, kata Bung Hatta selan- gunung baru pererat hubungan SOBSI — WF | Belanda jang karena menolak 

etiga Angkatan 2 1 | gjutnja. Para ahli ilmu pengetahuan | Ty untuk memperkokoh Front | bertmpur dengan bangsa Indo- 

Kalangan peladjar sudah ai: | -Inggeris, jang selama 21 tahun | Demokrasi dan Perdamaian Du- ! nesia, kini untuk 7 tahun harus 

f 2 2 “Siapkan diri untuk 

   

    

   

  

     

    

   
   

   
    

   
      
   
      

    

    

        

   
   
   

     

      

      

   

    

   
    

  

       
    
   
    
    
    

     

   
        

i i -£ 5 |pat sambutan hangat dari para | Ninggapi rasa tidak mampu, on- 5 ana ini mengadakan pelajaran Ke- | nia. Demikian menurut ketera- mendjalani — hukuman dalam 

ban TESAnata Ng penonton, tali 1ewa Mana 'macht, lesu. Tidak mampu ber- | i Dai Na “1 iling dunia dengan kapal penje- | ngan Njono sebagai sekretaris pendjara di Nederland, sebuah 

2 tertentu tentang beleid Ment 2 kpertundjukan ketangkasan dari | fikir lebih djauh. Dalam me- | alam, pidatonja Bung Hatta | jidik ,,Challenger”, hari Sabtu | djenderal SOBSI. bendera merah dengan tulisan 

S Pertahanan itu. ae | pihak Polisi Negara. Djuga de- | XUntut ilmu pun diliputi oleh j | meriwajatkan  djuga keadaan | kemarin telah tiba kembali di jang maksudnja untuk memper- 

" Mangunsarkoro - | monstrasi olahraga rugby jang | perasaan tsb diatas. Timbulkan- Ba pemimpin2 kita didjaman | portsmouth. Sebagai diketahui, SOBSI ada- | kekal solidaritet antara buruh 

ini tiba di '| dilakukan oleh anggota2 Ang- |lah kembali rasa sanggup. Tapi | pendjadjahan Belanda. Pela-|- pr, TE. Gaskell, pemimpin 3 | lah.federasi buruh jang didiri- | Indonesia dan Belanda, dan me- 

katan Darat mendapat sambu- sebaga? pemuda kalau sanggup | gjar2 Indonesia lebih berat orang ahli jang ikut dalam expi- | kan dim bulan Nopember 1946 ! sin tulis sesudah itu berpidato 
ii — : n 2 3 5 i 3 & aa 

Es 1 Yr 1 

ruskan pergelangan Kan 25 : tan riuh, teristimewa karena |harus benar2 sanggup. Tidak | menghadapi tokoh2 kolonial Be- disi tadi, menerangkan bahwa | di Jogja, menurut keterangan | wakil WFTU Henri Tue j2 

    

    
     

  

  

Kanan Jaana Sumate “terdjadi peristiwa2 tutju dalam | sanggup2an. Demikian Bung | landa. Meski demikian mereka | mereka telah menemukan  be- | pihak SOBSI didalamnja terga- | menjampaikan selamat 

Peak na nbenan : permainan itu. — Ant. Hatta. - (ga Jeta Padak Bingjankan berapa gunung jang berdiri di- | big 35 sarikat buruh jg ber-: Nama organisasi? jang 5 
propinsi Sumatera ara ke-5: i Ni . Ki an 3 jadjarkan | hawah permukaan laut. Jang ter pengurus besar dan meliputi bung dalam WETO jang 2 ae 

Komperbuat 1 Pn £ 2 | Na inggi, £ |. htingi diantar anja ialah jang di- | 914 djuta anggota, Jg terpenting rut Teten HN meliputi 

3 sung tiga. hari. : Pata Pen Bea -Nesikambangan O: / 22 : |... Se "ana Tan nek 3e- |ketemukan pada djarak 53 mil | gi-dlm-nja “adalah organisasi? 80.000.000 anggota, AT 

! EL aa en en Dan . « | kolah mereka diangkat sebagai | aari Tandjung Saint Vincent | huruh pengangkutan. perkebu- Surat dan kawat2 utjapan se- 

an : : | pemimpin - pemimpin setingkat | (Cabo Sao Vicente, udjung ba- | aa , lamat diterima selain dari Pre- 
La S3 Ea nan dan pertambangan. : 5 f Aan an 
Tjokroaminoto, H.A. Salim. Hal f rat - daja Portugal) dilautan Dian resepsi : siden Sukarno dan berbagai or- 

| itu karena keadaan memaksa.. en eta 7 Pasi dihiasi de- | cwanisasi didalam negeri, djug: 
En : : Sl Atlantik. Tingginja 7.000 kaki 2 Tn kes a «| ganisasi WGAi2 Ber o 

rumah pendjara Pemimpin2 pada waktu itu ku- diatas dasar ng Beberapa gu: ea Menara buru) .dan pos dari federasi2 buruh di 15 n 
ter2, al. jang berbunji ,,Batal- : : 1 Tia: 3G 

Tennis n lainnja diketemukgan da- | k: 39 an ri, antara lain dari Tidia, Birma, 
ung ja kan K.M.B.”, ,, Rebut Irian kem Vietnam. RRT, Peranijis, Aus- 

|. Mengingat keadaan dewasa 1 Hak 5 P h ku ba k be b dil lam Lautan Pasifik. bali”, ,,Selesaikanlah segala per- : Ke 
ar a u uman er ger: d ebas giluar tem bok Ba an Mn ana sang- Ketika musim panas 1951, | tikaian internasional Seat tralia dan Hongaria. 

& Z i apinja, ma- Baen hasil mengukur | sai” Pa ate ran sekretaris 

A2 Sai -orang hukuman mendiami pulau Iesnkaaa: Ta Sa MenaAn na ka diharapkan kepada mahasis- | ma TT Sh Ne Tan Ten Na BOLSL 
. Pegawai pulau huku kana beserta keluarganja semua Gipabrik Nata! Kakan Mnia 25 wa untuk lebih giat beladjar de- | six, jaitu dalam palung (trbg) Kane 

& h : 1909 orang. Djadi djumlah penghuni pulau | "2 z 1S SS (ngan kesabaran serta keuletan. |... : 2 
Mangunsarkoro SM In ini, sukarela : £ ng sukar-rela, semua ada kira? Mean naa an none punya K7 Mereka jang diharapkan oleh Na en ee ane PAN 

   

aa aa : 
oleh Mangunsai rkor     
para Ss 
sak-masaknja. 

Dibelakang “podium tampak : p 3 
lima bendera ,,Lima Besar” ber- Njono sekretaris djenderal 

    

MEN 1 e 5 gandengan, jaitu dari USSR, SOESI, sesudah menerangkan 

“bahwa tidak b £ 2 5 Aa san 3 : alah orang bebas, jg sukar-re- tjakapan vak, disuruh tanam sa- Negara utk mengganti OaNE2 am dan pulau Yap. REA Net artis! Tupoerid "dan maksud dan atjara dari konpe- 

kali : satu nasib, se- | Juran. Jang punja pendidikan | sekarang diandj leh B Dr. Gaskeli menerangkan, bah | Sa" yang” sebaga diketahui | tensi nasional SOBSI itu jang 
| sekolahan, disuruh bekerdja kan | 8 diandjurkan oleh Bung | ra tjontoh2 tanah jang telah 2 Jana Pa AAN aa AP je Ng 

Hatta menjiapkan diri utk dapat | didapat selama pengukuran? da- adalah negara2 besar jang di- | akan Teng ar an antara Jar 

memimpin disegala lapangan, bi- an lautan tadi mungkin akan kehendaki persatuannja “untuk | Mm masalah2 nasional dalam k 1 

5 aa 1 la diperlukan. M na Pa mentjapai perdamaian dunia. | langan perburuhan perbaikan 

Peang nota Ma: Y 3 dj : kasar 'didjaman ruimah2 Beat kerdjaannja ' masing2, diluar Tag Ata an Tn dapat memberi Na nah Na la Bentak kamen | tingkat penghidupan kaum bus 

menerangkan, bahwa kete apan | itu ada: orang? Itu tidak ra sekarang ini penuh sesak, | tembok rumah pendjara. dian, : herbagai2 soal, jang bertalian | hi Marx dan Engels, dan dari | Tuh Indonesia.dan golongan ma- 

toran, . Demikianlah setiap pagi 
| mereka semua berangkat kepe-       meng ea R tur. El LA ap apa “4 000 Para" . Orang tahanan, menurut pe-| .» “ Organisasi pemuda ha- Ba Hn pang laut? jang | Jimarhum Harjono dan Mr. Hin | sjarakat Jlainnja,  melikwidasi- 

aa Ia hin pe Pen top hebat. 8. raturan tidak boleh dipekerdja- | - .rus dipimpin oleh pe- Tjontoh dari lumpur-vulkanis | dromartono, jang oleh SOBSI ah Ba KA ANN AR Kan 

masih belum ac tidak boleh memberi Lebih suka banar kan. Sebab mereka belum vero- : muda. TN merah jang berasal dari palung | dimuljakan sebagai orang2 | « 5 Sela merapatkan kaum buruh 

5 | sudah ada putu djumlah hukuman Se anta 1 Ordeeld. Tetapi dua bulan hanja | | Tentang organisasi pemuda pasifik tadi telah dikirimkan ke | jang besar djasanja terhadap | segunia chususnja serta golong- 
j Lan 5 1 eluruh pulau Nusakamba- | makan tidur didalam lingkung- | disesalkan oleh Bung Hatta, | pada ,,British Museum”. — Ant. | gerakan buruh di Indonesia dan Me aa 

5 mengenaj ha anna besar. Oleh karena | ngan jang pandjangnja 36 km., an jang dibatasi oleh 4 tem- | bahwa 'pemimpin2 organisasi » . an dal Dan ahan an lain jang tertindas umumnja, 

ro katakan pula wa ia 
Rtr. etal tewas dalam perdjuangan. | meriwajatkan perdjuangan bu- 

000 “ini hanjalah | dan lebarnja 6 km itu, meru- hari 3 : aa ani , : 2 : inggi2, tentu tidak menje- | pemuda-tidak dipimpin oleh pe- : , : 5 

Oleh karena | pakan SATU ' rumah  pen- garkan djiwa, Ketika ditahan di | muda, Dan makna pemuda te- ruh Indonesia sedjak tahun 1920 

aisiti ada 8 pos, dan kapasiteit- | djara. Kalau rumah pendja- Nusakambangan baru2 ini, Cha- | lah kabur. Pemuda sudah tidak | untuk membuktikan bahwa per- & 320 T 5 2» 

22 boleh. ln an Ira lain - lainnja di pagari oleh |... 5 kata d mbat u"O k 4 t ta d djuangan buruh Indonesia. memi- 

: irul Saleh - jang belum lama ini | ada pembatasan umur. Orang, To io pessimis IS erna ap punjai tradisi jang baik. Kata | tembok tinggi, rumah  pen-| & : : : . 
1 dibebaskan dari tuntutan dan di- | berumur 35 tahun masih terma- 

djara Nusakambangan dipagari suruh -beladjar di Swiss, .sesu- ini Njono sedjak dulu bagi SOBSI | 
1 suk pemuda. Dan orang2 inilah : 

- boleh lautan. Dan sehari-harinja 2 Maak 4 Hau KE | $ tidak ada kepentingan jang le- 
» |dah dua “bulan menganggur di | masih memimpin organisasi pe- | 1 : Na BN 

2 8 Haa an Tea Nusakambangan, minta dengan | muda. Hal ini tidak dapat. Di: | usu ar Uu bih utama dari pada Ta 

-dalam batas2 jang ditentukan | ermat kepada Major Sawar- "kalangan peladjar dari sekolah | ngan rakjat dan SOBSI dalam 

  kemukakan hal ini terlebih 
kepada Dewan 
sebelum ia me 

katan itu. — Ant   

      

     

     
    
    
     

  

   
   

    

          

   
       

      
   

  

       

   
    
    
   
   
    

     

  

   

       

  

oleh lautan itu. Apa: jang dilu- perdjuangannja - selalu mengi- 

dihitung, dipanggil namanja, apat merasakan ternjata suka krasi. : : : Te Nan an Gee Na : 

I dan ep ha an Banua Sa Dae An Chairul. Mengenai suara-suara jang Berbitjara mengenai kabar2 | Kalangan2 PBB itu selandjut- | an AN Ne Nan Si 

|. “Oleh karena itu, apabila oleh Ia diserani perera kah, penter- | hendak mendemokratisir pergu- | angin dari Washington, bahwa | nja mengatakan, bahwa penda- 3 Si - Ak ane aan, BERES Ni 

| sesuatu perbuatan jang tidak Te ruah tinggi oleh Bung Hatta | gentjatan sendjata. di Korea | pat umum di Tokio ialah bah- O- akan mMembitjarakan Soe 

'baik, seseorang hukuman dila- San 13 | Idinjatakan dgn tegas, bhw. ia | mungkin akan ditanda-tangani | wa pihak Korea Utara sesung- pendjelasan #amerintah. menger 

BN an Anna, : Swa, niman - direktur pulau “rumah | landjutan dan mahasiswa serta 1 “ ' na 

: engan mel da ira Ta pendjara itu: Mas, saja kepe- | sekolah vak lainnja perlu ada Putusan terachir ditangan Sovjet' Ta kepentingan ' itu, -—- 

| ditstru bands @irinakan ,mepe- | DE1 Kerdja! Da Lean sasinja Sendi panwa (KALANGAN? PBB di Tokio pada hari Minggu menjatakan, : aa 
gai tempat tidur belaka. Di- Menurut aturan tidak” boleh. | daa ina Oa : San Nun bahwa usul? baru jang diadjukan oleh delegasi gentjatan SIDANG PLENO 

“waktu kerdja, semua hukuman | Tetapi dalara hal Chairul Saleh | si pemimpin. & p sendjata PBB, dalam perundingan? di Panmunjom | tidak akan 2 

“berada diluar rumah pendjara, | bekerdja tidak berarti hukuman. | Saad Dn banjak menambah kemungkinan akan tertjapainja gentjatan D.P.R.D. KOPRA 

'hanja diwaktu tidur, mereka | Dan Majoor Sawarniman jang | Ilmu bersifat: aristo- sendjata di Korea: Yiging Dina DAERJI Wath 

| 

  

| rang: kerdjaluar, melainkan se- , : : : tidak menjetudjuinja. Tidak se- | Sebelum tanggal 15 Oktober, ka- guhnja telah siap untuk menan- nai rentjana begroting 1052. Sis 

| hari-harian harus tinggal dida-. : - PENGUMUM AN mua orang, dapat diterima diper- langan2 itu mengemukakan pen- da-tangani persetudjuan gentjas Uang dimulai djam 19.30. 

(lam rumah : pendjara, , mereka, " guruan, bila tidak” memenuhi dapat mereka, bahwa Amerika tan sendjata, dan banjak perun- — 

| ba dirinja benar2 terhukum. | Sesuai dengan keputusan '| | sjarat2nja. Tidak setiap orang Serikat tidak mungkin akan me- | djau dikalangan2 militer PBB 

Ku | Chairul Saleh minta || Dewan Menteri untuk men- || dapat menerima ilmu pengeta- lepaskan prinsip pengembalian | pertjaja bahwa pembesar2 RRT 

“kerdja. (F djadikan hari 10 Asjura se: || huan. Ilmu pengetahuan menu- | tawanan perang dengan sukare- | djuga ingin mengachiri perang, 

'Tjara menempatkan orang2 ?| pagai hari libur, maka hari | | rut Bung Hatta adalah bersitat | Ia, dan dikatakan, bahwa usul2 | tetapi dirasakan bahwa putu- 
hukuman pada pelbagai matjam | Fang tg, 29-9-152 kemarin | | aristokrasi. Tidak setiap otak | Paru di Panmujon itu ada hubu- | san2 terachir adalah ditangan 
apang pekerdjaan menurut kes 4 »Kedaulatan Rakjat” dapat menetimanja. ngannja dengan  pemilihan2 | pembesar2 Sovjet. Banjak ahli2 

  

  

    

5 
i » 4 null mp bi 

H 31 tjakapan . mereka masing - ma- | Hat "terbit. Perlu diketa- Djangan mengetjowa. | presiden di Amerika Serikat jg | berpendirian, bahwa keadaan pe- Mpu daan Nata an 
3 sing. Orang2 jang pandai me- || nu, bahwa keputusan. De- | (kan. an perangan terbatas di Korea e | HR Yan kobada mak Somo Jang 3 pir, disuruh djadi sopir atau || wan Meriteri tsb. “baru kita Jogja telah mempunjai tradi- | Menurut kalangan? tersebut, | bagai sekarang ini aglalah meng- | PK rengatur arohief surat2 kabar 
1 memeliharakan mobil dan truck || dengar pada hari sastw j1. 1 | Si. Jogja tetap merupakan obor | Pemerintah Demokrat Amerika untungkan bagi pihak SovJet, 1 ar daerah diu menawar dum 

! . milik pendjara. Mereka kerdja Oleh ka rena "ibu pengumum- perdjuangan kemerdekaan. sekarang ingin  menjakinkan | dan oleh karenanja mungkin dilema Tebe Ne 5 

diluar dengan bebasnja. Jang (| Ja, stidak terbit”. ini baru Maka diharapkan kepada ma- | pendapat umum di Amerika, |akan terus dipertahankan hing- "Pak, satu kilonja berapa?” 
lebih suka hekerdja diperkebu- | 1 hasiswa keluaran Jogja djangan | bahwa djika perang Korea. ma- | ga waktu jg tak terbatas, Demi- 201 " “toa 

nan, disuruh bekerdja dikebun | dapat Mena, hari ini. || mengetjewakan, Mereka bukan- | sih terus berlangsung maka jg | kian kalangan2 PBB di Tokio, |» an Maa ban bala 
Ta Ti luasnja & 300 rece Peka Ke DIREKSI. 15 0 MADA. sembarangan... salah ialah pihak Utara, 4— Ant, Ha at minta? Nat                   Li ml 
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aon. Batasi masen 
D ssnsondcha

p 

aa Kung an W 
1 id enpeenmwani 

bm 
Kebudej da

n Indonesis 

: 

Slenge ha ppan 

pes ba  aapa — snsd pen   
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| kanan HPerabg 3 

| Canberra achir? . 
agar supaja “per ahanan 1 Na 

| jang sering disebut orang d 
« kustralia, isebagai pintu N     

| tempat jang strategis di Papua | 

I-New Guinea 
Hi Ii 

— Pasifik jang dekat sana ditem- 
1 Pn gennlaung tetap. - 

  

   
   

    

   

g ke Australia” itu, Ta 

“piinitikan Jupaja ditempat: | 

  

(—bagian selatan Irian timur), | 
(bagian timur- k   

rian timur) dan dipulau2 | 

Kata sekretaris Lembaga ta- 
di, PM. Kerridge, bangsa Atis- 
trah rupa-rupanja tidak mena- 
rik peladjaran dari penjerbuan 
“oleh Djepang. Pertahanan pu- 
|lau-pulau jang letaknja disebe-" 
“ah utara Australia adalah sa- 
ngat penting. Hendaknja peme- 
rintah mengandjur2kan supaja 
orang menetap di New Guinea 
Gan Papua”. 

Dikatakannja bahwa djumlah 
penduduk jang besar Gi Irian 
“Timur akan merupakan perin- 
tang terhadap setiap antjaman 
agresi terhadap daratan Aus- 
tralia, — sa Rtr, AFP. 
  

   

    
     

   
   

  

    
    

  

      

    

      

     
     
       

      
    

    
      

     
    
    
    

   

  

   
   
   
   

    

    
   

  

   

    
    

   

  

   
    

    

       

      

    

Aa berkurang dan 

kopi kembali dibutuhkan 

dua. Dalam hal 

frug Kane 

847. 
| 197, —se aa hanja 
| Rp. 735. Tia P3 mendjadi menda- 
(pat kerugian Rp. 112.197,— Te- 

tapi tahun ke II pengeluaran 

386 pe ukan sebanjak Rp. 
: 00,— AN Menang 

, juan djika ' unt 
dunia perlu membu- 

panan k Na teh jan 
export aiuga teh jang ae pe 

p an Gan verpak 
3 Pada. waktu ini Gj 

|ruh bulanan ada 75 
300 orang  pekerdja. 
untuk memelihara 'kebi seluas 

Beaijan Baluwarti Tun 
Kursus tsp Jamanja 2 tahun, 

dan akan diadakan diwaktu: 
“malam antara. Pan 19.00. Pa 

1 ag Apar, aa 1 

an sebagai siswa “3 
f arimatan 5, MA. da 

Jan K “bokerd: : 
| Kemungkinan “besar kursus 

te 2 telah dapat dimulai pa- 
t 2g ber ja.d.   

guntungkan Negara dan Rakjat 

KUINJA oleh. Sarbupri, bahwa Batal memelihara kebun 

membutuhkan biaja jang besar, sedang 

ja naa dapat menutup ongkos? jang libur kaan “Akan 

i kedua telah bisa mendapat keuntungan, ka- 

La tahun? selandjutrja. Maka “untuk memulihkan. 

1 sangat rusak. Kalau kebun teh bila setjepatnja dipe- 

“dalam waktu 4 bulan 2 sudah dapat menghasilkan 

Aa Demikianlah keterangan 'Sar-| 

|ning. 

'Inja dapat dibenarkan. Bahkan, 

hasilnja bertambah, begitu se- 

djangka waktu tiga tahun, se- 

1 ini sanga Na 

tjabu beraaii jang telah di- 
berikan ya Pengusaha Per- |: 
'kebunan 'Kemuning, dan mena-. 
sionalisasi perkebunan tsb, dgn 
'sjarat, turut sertanja wakil Bu- 
ruh dan Tani didalam menentu- 
ikan berdjalannja perusahaan, 
“dan tetap mengerdjakan Buruh 
jang tak ada. Sebelumnja itu 
Pengusaha harus segera mem- 

si: 8. 
ea neo tsb. akan 
disampaikan “selekas2 

: Sea : 
Kei 
Pa yesmi Dawan. 

Pa juga soal pene- 
Itapan hari2 raya dan hari? 
bur 
'wa Hari Asjura, jang djatuh | 
Ipada hari Senin tanggal 

kelaparan di India  berwudjudF' 

hai rantjangan Ungang2 Pokok 

bereskan tuntutan Buruh jang | 
jang | 

   ja Kepa- | 
gan harapan agar    ku 

1-1-1953, Manah. Des 
Lag 

- 

  

“Bawal tan biar tote, 
  
  

  bur dan telah memutuskan bah- 

29-9-. 
1952 jl. dipandang sebagai hari | 
libur. 
Selain itu telah disetudjui pus | 

la oleh: Dewan Menteri pembe- | 
rian sokongan kepada penderita2 

'kinine, tapioca, gula merah dan ' 
lain? barang seharga $ 6 ribu, 
jang akan diberikan nga 
'perantaraan P.M.I. 

Berkenaan dengan - diteri ima “| 
nja rantjangan Undang2 jang 

memuat peraturan2 baru  ten- | 
tang. peraturan2 pokok bank 
peredaran, maka nama Javaseche 
Bank sekarang ini akan men- 
djadi Bank Indonesia. Direksi 
bank ini akan terdiri atas se- 
orang gubernur dengan seku-, 
rang2nja 2 orang direktur. Ang- | 
gotaZ direksinja haruslah war- 
ga-negara Indonesia. 4, 
Djuga telah disetudjui oleh | 

| Dewan Menteri rentjana undang-. 
undang tentang menentukan 

harga persediaan uang - emas 

dan bahan2 emas pada de Ja- 
vasche Bank, jang telah dinasi- 
onlisir dengan Undang? No. 248p 
1951 itu. 
Dapat dikabarkan pula, bah- 

wa sedikit hari lagi oleh Men- 
teri Keuangan Dr. Sumitro akan 
diberikan pendjelasan  menge- 

  
Peredaran tsb. diatas. — Ant. 

  

GEROMBOLAN R.M.5. 
Tinggal kira2 16 orang. 

Berita terlambat dari Piru 
mengabarkan, “bahwa sewaktu 
diadakan pembersihan oleh Ang | 

katan Perang di. Amahai pada 
tg. 17 September jl. telah ter- 

antaranja seorang letnan,. dua 

arganja. Disamping itu bebera- 
ps putjuk senapan dapat diram- 

ku 2 Pras 

1s f sambutan2 dari tan 
| kesempatan mana dipergunakan | 
@ h wakil2 dari Djawatan Ke- 

«| budajaan, “dan dari keluarga 
Seni Drama. 

5 Hingga kini belum 
punja gedung, 

(dengan keluarga ASRI-nja tak 

tangkap 16 serdadu R.M.S.: di 

       
   

adjudan bersama 7 orang kelu- | 

  

   
   
    

     
   
   

   

   

  

   

   

  

          
       

   

      

   
    
   
   

     

   

    
   

  

Tt 
: Rp3 : 
MERTEMPAT di SMA/B 
"Rt 

  

  

    

   
   

       
      

cai perkenalan pa 1 

      

   
   

rut2 diadakan pula 'pida- 

Na 0. Katansi Ta 

targa ASRI. Dj 
10 lainnja, 

Baik “Sadr. Katamsi maupun 
(sdr. Sukarno menitik-beratkan 
isi pidatonja - kepada soal ge- 

re dr amen, 9 
Ko' 'abaru, 

Ola ditakan tanlama paca - perkenalan siswa ASRI, je 
ri djuga oleh gura?nja din undangan 

  

Giadakan pula perabakaran lentjana hidjsu 
L abisnja wakita udjian (perplontjoan), dan diakuilah mu 

mada, tu para siswa baru sehagai anggota keluarga ASRI. 

aon keindahan dalam 

Lindah sekali." 

  “dung sekolahnja. Hingga kini 
ASRI sebagai suatu akademi 
kepunjaan ' Pemerintah belum 
smpunjai gedung sendiri dan 

masih dompleng disekolah2 lain. 
Dari pihak Remerintah 115 th | 

   

    

1g lalu telah ada kesanggupan | 

| 

| 

utk memberikan kepada ASRI ' 
“gedung tempat beladjar, ialah 
»Prae Fabricatid Building”, te- 
'tapi hingga kini belum berdiri 
'djuga. Perkakasnja 'tertjetjer, 
isekrupnja masih ada di Sura- 
baja, perkakas lainnja mungkin 
masih dalam perdjalanan. “Ba: 
gaimana duduk perkara jg se- 
benarnja kurang diketahui oleh 
.pembitjara, tapi pada njatanja 
hingga kini pembikinan gedung 
itu masih berupa angan2 sadja. 
Dalam pada itu sar. Katamsi 

henti2 mendesak pada Pemerin- 
tah, agar gedung bagi ASRI se- 
|gera diperdapat. Djawaban jang 
terachir dari Pemerintah sangat 
“mengetjewakan ASRI, karena 
'katanja keuangan negara tak 
mentjukupi untuk memenuhi 
kebutuhan ASRI akan gedung 
sekolah. Bembitjara dari Djaw. 
Kebudajaan mengharap, agar 
'pembikinan gedung ASRI nanti 
tidak berhenti dengan perletak- 

“an batu pertama, tapi hendak- 

takan batu2 kedua, ketiga sam- 
pai | jang terachir, hingga betul2 
berwudjud sebuah gedung: 

Gandhi dan Seni. 

kah kesenian. itu, oleh sdr. Su- 
arno disitir diantara pendapat2 
ing djitu, ialah pendapat alm. 

(Mahatma Gandhi, pudjangga     pas. 
Pada waktu ini sisa Kekuata 

R.M.S disekitar Amahai hanja 
16 orang lagi tetapi praktis ti- 

dak" berbahaja » karena tidak pu- 
nja sendjata. — Ant. 

    
   
    
   
    
   
   

dan pendekar kemerdekaan In- 

dia, png antara lain berbunji 
yikian : ,,Tidak ada Tuhan jg 

ih bni dari kebenaran. Ke- 
anlah jg paling pertama 

  

  

pada Saptr malam jo" 

lainnja. Setelah: 
sisya baru dengan para 

sebagai 

JA 

kebenaran dan dengan kebenar- 

an semua kebenaran, Bukan ha- 
nja tjita2 jg. benar, tetapi Was 
Gjah2. jang ipenui kebenaran, 

“njanjian2 jang penuh kebenaran 

: Faedahnja perplontjoan. 
Sdr. Katamsi mengemukakan, 

bahwa di ASRI sifat dan tjara 
masa perkenalan (perplontjoan) 
itu bersifat masa perkenalan 

dan persaudaraan jang dalam 
tjara2nja berlainan sekali dgn 
jg telah didjalankan di-universi- 
tit2  diluar..negeri atau dimasa 
kolonial.  Perplontjoan adalah 
untuk mengudji tiap2 siswa dlm 
menghadapi rintangan2 dalam 
perdjalanannja, agar kuat dan 

penuh kesabaran. !   Perplontjcan bakan untuk | 

memberikan hinaan bagi mere- 
ka dalam waktu mendjalankan 

masa perkenalan itu. 
- Tentang bagian2 di ASRI ter- 

dapat 5 buah bagian, ialah ba- 
gian I dan II adalah Seni Lukis 

  
hat, bagian Iv Seni Rektame- 
Dekorasi- Grafiek dan bagian V 
adalah Guru Seni Rupa (gam- 
-bar), Jang: banjak mendapat 
perhatian adalah bagian2 I, II 

.dan III. - Siswa2 ASRI keba- 
-njakan berasal dari luar Djawa, 

dan Patung, bagian III Seni Pa- ,' 

nja harus diikuti dengan perle-| 

$ Dalam mengemukakan apa-! 

  s ditjari. Saja melihat dan 

    telah mendjadi haknja, 
ingga sekarang helum' dipe- 

ja, Sarbupri jakin, bahwa    

kan kepada Negara dan Rakjat. 

-bupri tentang nasionalisasi Per) 
.kebunan kopi dan Tn Kemu- 

. Sementara ag atas ks 
an, bagaimanakah pendapatnja 

(mengenai tuntutan Sarbupri tsb | 
1 Patih Prodjorumekso. menerang 
'kan, bahwa tuntutan tsb oleh- 

| dengan djalan demikian tentu. 
$ ai aga berhasil jg menguntung-   apabila Pengusaha memperpan-   

    

   

  

    

    
   
    
    

    
   
     

   

   

  

   

   

  

    
    
   

  

   

         
      
   

   
         

      

     

    

  

     

   

    

    

  

    

   
    

        

    

   
   
   

  

    

  

   

  

   

    

  

   
   

  

   

     

|bunan Kemuning akan djatuh 
| pada pihak Buruh, sebab selalu 

— bertambahnja pindjaman Pengu 
| saha pada Hoinya. Sekiranja ' 
- Sarbupri kuat keuangannja, de- 
mikian Patih, alangkah baiknja | 

| djikalau kebun tsb dibeli sen- 
i diri oleh Sarbupri, karena ting- 

pada. gal membajar beberapa ratus 
ribu rupiah Iagi sesudah dipo- 

| tong hutangnja Pengusaha. 
. Selandjutnja tuntutan Sarbu- 
pri tsb oleh Pemerintah Kabu- 

aten akan diteruskan kepada | 
i 1 Bebasetttan, Pusat untuk meu- 

Tan Keputusan. 1 an 

SMA. - CW AKAN 
—. DIBUKA Di SOLO 

# Diperoleh kabar, bahwa dl 
tahun pengadjaran baru ini di 
Solo'-akan dibuka Sebuah S.M.A. 

Ka IG IV (SMA, Bagian Ekonomi 
J IV), pada waktir siang hari da- 
Iri djam 13.00 hingga djam 18.00. 

Sekolah tsb. akan bertempat 
di SM.LA.-C sekarang. 

' Seperti dikabarkan, di Solo 

akan dibuka “pula Kurus Ml. 

Bagian Ekonomi, man nah, 3 

) KARANGANJAR 

. TJABUTLAH PADJAK 
— PERALIHAN 

Keluarkanlah tun- 
Ojangan pada Pa- 

Ce .mong Desa. 
- peni Tjabang 

aya 

Na id jaFaa 
i Mp3 Mengadjukan 

resolusi kepada Pemerintah, jg. 
ka Aa tgi: 

Dirdjoprangto 

- Tio 
ar “dari “Tjolomadu, Aptibila 
“tsb belum dilaksangkan, 

, Akan “mengadakan aksi 
OT Da 3, BA aa   

djang waktu, sendirinja Perke-- 

  

onperensi tsb. telah menghasil. 
# eh 

Dengan kapal S.MN. 

  

ROTE” 

Upatjara tersebut disaksikan 
Indonesia, Kol. Nazir Konsul 

kat dari Kapal. 

pada: tanggal 19195 52 telah 
tiba ai Tandjung Pa Sura baia lokomotip ke 100 jang di 

pesan oleh pemerintah dari Djerman. 
oleh al: Ir. Saleh, Kep. DKA 
Dwitse Bonnrepublik dan lain 

lain pembesar. Gambar : Lokomotip tersebut ketika diang- 

Gan terdapat siswa puteri 

              

   

                  

   

  

-ada 157 orang. “Formasi 

  3 

(Dari: 

Gdihadirii oleh 

terachir. 

Pendudukan 

Mengenai keadaan penduduk- 

pegawai. 

| an pegawai pada tahun 1952 ini 

Gapat diterangkan, bawa tor 

masi pada Sekretariaat  Pro- 

pinsi (Bag. Umum, Keuangan 

dan Urusan Pegawai) ada 470 

orang, sedang bezetting hanja 

pada 

djawatan Pertanian Rakjat 2483 

- orang, bezetting 1567 orang, for- 

masi djawatan Kehewanan 388 

orang, bezetting 288 orang, for- 
masi Perikanan Darat 389 orang, 

-bezetting 165 orang. formasi 

djawatan P:P.&.K. tidak dapat 

ditentukan, sedang bezetting 

ada 17.780 orang. 

Soal pemberian subsi- 

di kepada SR2 parti- 
kelir. 

Kemudian dalam laporannja, 

Seksi Pendidikan, al. diterang- 

ikan, bahwa berhubung djawa- 

itan tersebut baru sadja diserah- 
kn maka pada waktu ini DPD 

bagian Pendidikan dan Djawa- 

tan PPK masih merupakan su- 

atau kesatuan, sehingga garis 

besar dari pekerdjaanja ma- 

Sing2 belum terang. Adapun jg 
telah dapat diketahui 

jang telah diserahkan ialah 

orang, diantaranja seorang ber- 
asal dari Bali dan seorang lagi 

dari Madura, Menurut keterang- 
an salah seorang guru ASRI, 
siswa jang dari Madura itu ter- 
masuk salah seorang siswa jg 
baik dan berbakat, tapi hingga 
kini 
dia melandjutkan peladjarannja 

atau tidak: Mengenai siswa ba- 
ru, djumlahnja 37 orang, terma- 
suk siswa putri jang dari Bali 
tersebut. 

Saki DPRDS Prov. Diswa Tengah: 

Formasi pegawai masih 
minta penjempurnaan 

4487 SR diserahkan, — 
tanah di Djawa Tengah dirusak oleh 

babi-hutan dan tikus 
Wartawan KR, di Semarang). 

(ha 
:P.R.D. PROP. DJAWA-TENGAH mulai hari Kemis tang- 
gal 25 September jang lalu telah mengadakan sidangnja 

dibawah pimpinan Ketua Muljadi Djojomartono. Sidang jang 
sedjumlah 38orang anggauta ini pada hari 

pertama itu al. selainnja mengu-mumkan keangkatan dua ora 
ng anggauta baru, jalah Sdr.2P.S, Tedjosukismo.dari Purwoda 
di-Grobogan dan Kusmen Himawan dari Salatiga, pun selandjut 
nja mendengarkan laporan? daripara anggauta D.P.D.- Prop. se 
"Iama mendjalankan taugasnja masing? dalam Perapa 3 bulan jang 

barang2 

1 & —.n 

HARI ANGKATAN 
PERANG TERR. IV 

Akan dipusatkan 
di Sote” 

Peringatan Bari Angka- 
tan Perang tanggal 5/10 
untuk “seluruh Territorium 
IV Djawa Tengah akan di- 
pusatkan di Solo. Untuk. ini 
seluruh kesatuan Angkatan 
Perang wilajah Territori jum 
EN Djawa Tengah akan me 
ngirimkan wakilnja ke Solo 

peralatan ringan | dengan 

maupun berat, 
Parade pada tanggal 5:10 

itu akan diikuti 
Satuan2 itu dengan sendjata 

ringan dan. berat, 'tank2, 
mobil berlapis 'badja dsb., 

  

sedangkan pesawat? udara 
AURI akan mengadakan 
demonstrasi diatas kota 
Solo, 

demonstrasi kemiliteran, 
olahraga, 
peda.- motor dan  mungkim 
sekali djuga latihan perang- 
perangan, “begitupun ber- 
ziarah ke Makam Bahagia, 
hiburan “bagi anggauta2 
Angkatan Perang jg sedang 'f 

L rumah | 

sakit. dan lain2nja. — “Ant. 
dirawat dirumah 

  

oleh kes” 

Atjara lainnja 21 ialah 

demonstrasi se- 

  

gjesbanta 
  

PARA WARTAWAN & 
PESAWAI DJAPEN 

Menindjau Nusa- 

kambangan. 
f “Telah tiba kembali di Jogja. 
pada tg. 28-9 petang serombo- 

$ “ngan pegawai2 Djapen Or Ah 
Kabupaten? serta anggauta2 P. 
W.I. Kring Jogja dari perdja- 
lanan penindjauan kedaerah Nu- 

| sakambangan. 
Selain menindjau 

bangan djuga menindjau Kam- 
pung laut Udjunglaut diperairan 
Laut Anakan. 

Selama djadi tamu di Tjila- 
Itjap rombongan diterima 

wakil2 masjarakat Tjilatjap. 

R. H..HADJID, WEDYO- 
KARTONO DAN SJAR- 

BINI DIBEBASKAN 
Setelah beberapa bulan me- 

ringkuk dalam tahanan dan ter- 
'njata tidak ada alasan lagi un- 

tuk lebih lama ditahan, 

sdr.2. R.H, Hadjid, Wedyokar- 

tono dan Moh. Sjarbini, pada ha-   ni Saptu jl. telah dibebaskan 
  

  

belum. ada. berita apa 

Gan datang kembali “di Jogja- 

karta dari rumah pendjara Ma- 
gelang dalam keadaan 
wal'afiat, 

Sebagaimana diketahui, 

152 dalam peristiwa Bat. 426. 
R.H, Hadjid 

Nusakam- ' 

sehat 
Ik. pada djam 18.00., 

mereka 

ditangkap pada bulan Pebruari 

menerangKan, 

bahwa ia ditangkap oleh alat2 
Negara sangat sopan, Selama di 

rumah pendjara, baik R.H. Ha- 

“den 

ngan meriah oleh panitya dan : 

maka " 

: (Pusat, guna 
' Nj. Surya Hadi, anggauta . DPD ! 

| tah. 

24000 Hectare 

« 

4487 Sekolah Rakjat jang mem- 
punjai 17. 110 huah kelas, dengan 

13.808 Oxgng | gurunja, Ian, 854. 

649 orang murid. Untuk mengus 
rus itu semua maka telah diten- 

tukan formasi. Djawatan PPK 

Propinsi jang berdjumlah 66 

orang al. 11 orang tenaga ban- 
tuan. 

Beaja jang telah dikeluarkan 

untuk kwartaal ke-II ini guna 
pemeliharaan gedung2 dan ke- 

perluan2 Jian berdjumlah Rp. 

295.000,—, sedang untuk keper- 

luan perlengkapan kantor2, se- 

wa gedung, perpustakaan dll. 

disediakan “kredit sedjungah 
Egjuta.—. : 

Selandjutnja oleh Nj. Surya 

Hadi diterangkan, bahwa baru2 
ini beliau telah pergi ke Dja- 

karta dari menemui Pemerintah 

menanjakan ten- 

tang pemberian subsidi bagi Se- 

kolah2 Rakjat, tetapi hasilnja 
ternjata, bhw Pem. Pusat (baik 
Kementerian D.N. maupun Ke- 

menterian PPK) ta'ada. jang 

memperhatikan atau mengurus 

soal tersebut. Hal ini sangat di- 

sajangkan, mengingat bahwa 

usaha dari SR2 Partikelir itu 
merupakan suatu bantuan jang 

besar terhadap usaha Pemerin- 

    

— WILAJAH DJAWA /A TENGAH | 
Pena AAN RA ANA PRA LAN 

  

bagan pnin peraturan Pen 
peralihan th. 1951 dan 1952 se- 
terusnja, jang ternjata membe- 
ratkan beban bagi para Pamong- 
Desa. 5. Segera dikeluarkannja 
tundjangan Pamong - Desa jang 
sudah mendjadi putusannja Pe- 
merintah, 6. Susunan. pengurus 

baru sbb:': 
Ketua -Sudarno, Wakil ketua 

Subandel Singodiredjo. Sekreta- 
ris I Sukir. Sekretaris II Dahlan, 
Sekr. Keuangan Sardju. Sekr. 
Organisasi Suwarso. Sekr. Pen- 
didikan dan Penerangan Sukas- 

"Iri mal 

PERUMAHAN BAKAT 
-AKAN DIUNDI. 

Menurut pedoman 'pendjualan 

enek 'Rakjat ada tiga ma- 
tjam, jaitu dengan. djalan tu- 

nai, beli sewa dan diundi. 'Ber- 

kenaan dengan telah lama dja 

dinja Perumahan Rakjat, “dari 
Pengurus Bouwkas Kab... Ka- 
ranganjar diperoleh kabar, bah- 
wa, mengingat Ken pen- 

duduk, mika oleh Pen rus di- 
putuskan djalan undian lah jang 
dipilih. - Perumahan Rakjat se- 

| muanja ada 6 buah dengan har- 
ga masing2.antara Rp. 0.000,-— 
sudah terhitung harga tanah 

  

  
Pai, Sekr. Sosial dan ekonomi Su- 

karno. Komisaris umum Supojo. 

- Ditambahkan, bahwa pada ha- 

am Senen diadakan yreseps. 

jang rata2 seluas seperempat ha 

dengan . perhitungan tiap m2. 
seharga Rp. 1.50. sehingga 
Giumlah seluruhnja Rp. 120.000. 

“ Djumlah tsb. ditambah fonds 

fakir miskin, padjak, bea admi- 
nistrasi dil.-nja dibulatkan men- 

djadi kira2 Rp. 130.000,-- diba- 
gi-dalam 13.000 lot jang pes 
nja Rp. 10,—, Pendjualan lot 
berlaku untuk semua penduduk 
daerah. Kab. Karanganjar  de- 

ngan tiada. ketjualinja. Izin pen- 
djualan lot dewasa ini baru di- 

mintakan pengesjahannja .pada 
Kementerian Sosial. 

Baik “ditambahkan, bahwa 
Kab. Karanganjar meliputi 1197 

Kalurahan. 17 Ketjamatan dan 

4 Kawedanan jang djumlah pen- 

: Karanganjar | si jang diramaikan dengan MU- | diguk seluruhnja ada 346.452 
23 Butabaja pada 'atgl. 20. dan | sik dan. dikundjungi oleh sege- orang. Kor) 1 

|21-9-82 telah" melangsungkan Lnap Instahsi Ke Lai, 2 $ 
Tikonperensi: tahunan bertempat | tai2,” Organisasi2 —.messa aan : : 3 

|aigedung Pg: Tasikmadu Nae tampak pula utusan2 PPDI “Po KUMPULKAN UANG 
dikundjungi oleh 468 orang utus. | hang Sukohardjo, Wonogiri, Bo RP. 13:000.—— 

an Ranting dan dikundjungi pula | jolali dan Klaten, —(Kor). 
utusan dari DPP.PPDI. Buat bikin bendungan. 

Pak Tjamat Djatipuro —— Ka- 
ranganjar Ska. .memberitahu- 
kan, bahwa dalam bulan ini pen- 
duduk Kl. Pungsari telah dapat 
menjelesaikan pembuatan bendu- 

ngan Braholo dgn beaja Rp3 
000,— jang dapat mengairi sa- 
wah 125 ha. Pekerdjan tersebut 
dilakukan setjara gotong-rojong 
dengan tjara tiap petani jang 
mempunjdi sawan memberikan 
sokongan Rp. 50, Sedang ba- 

gi Pamong-desa tiap bau nja 
Rp. 50— dan ditaabah uang 
dari kas- -desa sebinjak: Rp. 1.- 
500,4 sehingga sem anja ber- 
“djumlah Rp. :000,-- Dari Pe- 

| ngairan, ketjhali memberikan   pimpinan tehnis, memberikan 
aa SEN 1 

bantuan pula beberapa zak port 
land cement. 

Diterangkan. bahwa perleta- 
kan batu pertama bendungan 
tsb. dilakukan bertepatan pada 
Hari Ulang Kemerdekaan jang 
ke VII baru-2 ini oleh Panitya 
Ketjamatan dan pekerdjaan di- 
pelopori oleh Pak Lurah Pung- 
sari Sugiarso dan Pak Tjamat 

| Sendiri. —(Kor). 

TEMANGGUNG 
WAKIL UNESCO DI 

P.A.B.R.I. 

Pada hari Selasa jang baru 
lalu Sir Clutha Mackenzie  se- 
orang ahli dalam lapangan pen- 
didikan orang buta jang diper- 
bantukan pada P.B.B. bagian 
Unesco. telah tiba di Temang- 
gung untuk menindjau keadaan 

dari pada Rumah. Perawatan 
Anak2 Buta Republik Indonesia 

dan mengadakan pemb'tjaraan 
chusus mengena: ' pendidikan 
anak2 buta tersebut, Ikut serta 
dengan beliau, anaknja sebagai 
secretaresse, Kepala Kt. Sosial 
Djawa “Tengah dan Wakil dari 
Djawatan Bimbingan dan Per- 
rawatan Sosial Jogjakarta serta 

Nj. Menset dari Parbaikan Sosial 
Djakarta sebagai djurubahasa. 

  

  Dalam uraiannja kepada para 
undangan, Sir Clutha Mackenzie 
menjatakan bahwa, ia akan ber- 

membantu -usaha2 - Indonesia, 

dalam lapangan kesedjahteraan. 
Pendidikan modern pagi orang 

buta jang dialami menimpulkan 
kesan baginja, betapa penting- 
nja dan berharganja pendidikan 
tadi, Diharapkan agar pendidik- 

an bagi orang2 buta jang dasar   usaha sedapat mungkin yntuk. 

|adalah hukuman 2 tahun. 

nja diletakkan di Bandung pada | Mr, AAU, se Ant, 

.lan, maka siang ini AN ta di- 

P3 aa ai 

50 tahun jg lalu dan kemudian 
di Temanggung dapat melebar- 
kan sajapnja dengan sempurna. 

Selandjutnja oleh wakil murid 
disampaikan sekedar sambutan 
dalam bahasa Inggeris dan di- 
achiri dengan ,,Njanjian Anak 
Buta”. 

Perlu didjelaskan bahwa Sir 
Clutha Mackenzie adalah dari 
Nieuw - Zealand dan dalam Pe- 
rang Dunia I mendjabat Kolonel 
dalam Angkatan Darat. Ia men- 
djadi buta akibat ledakan gra- 
naat semasa perang sedang ber- 
langsung. — (Kor). 

PURWOKERTO 

MAJOR B. DIHUKUM 
— 1/2 TAHUN 

Major B. bekas KMK Purwo- 
kerto siang ini “didjatuhi hu- 

djid maupun kawan2 lainnja se- 

lalu mendapat perawatan baik: 
sekali. Ialah mendapat djamin- 
an tjukup dan kamar bersih. 

Hanja satu hal jang perlu men- 
dapat perhatian ialah soal ku- 
rang lantjarnja pemeriksaan. 

Ini mungkin disebabkan karena 
kekurangan tenaga atau lainnja. 
Dalam hal ini R.H. Hadjid ber- 
pendapat, sebaiknja tentang 
»verhoor 'ploeg” diperbanjak. 
"Dengan demikian, mungkin soal 

kesulitan pemeriksaan dapat di- 
atasinja dan keuangan Negara 
dapat dihemat sebanjak?-nja. 
Selandjutnja diterangkan, bah. 

wa dikala ada penindjauan dari 

beberapa-anggauta D.P.R. Pusat 
dari Jogjakarta, para tahanan 
merasa puas dan merasa diper- 

hatikan nasibnja oleh perwakil- 

annja. Diterangkan, bahwa pa- 

ra penindjau itu menundjukkan 
kesungguhannja. Mereka dapat 

bertemu satu persatu dengan 

para tawanan. Penindjauan 'se- 

matjam itu memang banjak ar- 

ti dan hasilnja. 
Perlu diketahui, bahwa . pe-8 

mimpin2 Islam .di Jogjakarta 

jang masih dalam tahanan ialah 
sdr.2. Kjai H.. Machfud, 

Maksum, Mirza “Sidart& 
Achid Masduki. & 

PANDU RAKJAT INDO- 
NESIA MENINDJAU 
ANAK2 BUTA 

Bertepatan dengan hari ulang 
tahun Ikatan Jogja V Pandu 
Rakjat Indonesia akan diadakan 

tanggal 5 Oktober jad Maksud- 
nja terutama selain menengok 
mereka djuga untuk menjerah- 

tulisi, kitab2, madjallah2, ko- 

27 
sebagai kertas tulis Braille. 

jat Indonesia bergerak menda- 
tangi instansi2 dan rumah2.- 

SENAT MAHASISWA 
H.E.S.P: & PIMPINAN 

FAKULTIT : 
Baru2 ini dalam memasuki 

tahun peladjaran baru di Siti- 
hinggil telah dilangsungkan.per- 

ngurus baru Fak. Hukum, Eko: 
nomi, Sosial dan Politik Univer- 

kultit tadi. 

Pertemuan 

galangan kerdja-sama. Jang da- 
tang dari kalangan. pengurus 

bafu Fak. H.E.S.P. Prof. Mr. A. 
G. Pringgodigdo (ketua fakul- 
tit), Prof. Mr. Notosusanto (wa- 
kil ketua), Prof. Mr. Muljatno 
(wakil ketua II), sedang senat 
terdiri dari sdr. Muljono ketua, 
sdr. Urip Tjitrosuwarno wakil 
ketua, sdr. Hadisujanto penulis, 

sdr, Nastiti penulis II dan Ka: 

|timo bendahari. $ 

DIALEK DJAWA TIMUR 
DISELIDIKI 

Bagian Bahasa pada. Djawa- 

tan -Kehudajaan Kementerian: 
P.P.K, di Jogiakarta, besok 
TALA aka mengirimkan 

ya 

  

  kuman 1 tahun 6 bulan oleh Pe- 

ngadilan Tentara Tinggi di Su- 
rabaja, kargna dianggap. her- 

salah melakukan penggelapan | 
veng sebanjak kira2 Rp. 10.900 
atas “kerugian Panitya. Pasar 
Malam Purwokerto. 
statusnja serta funksinja dalam ' 
Angkatan Perang tidak diper- 
soalkan, 

Karena ia telah ditahan 29 bu- 

bebaskan. 

Menurut tuduhan, maka uang     jang tersangkut dalam mani- 
pulasi itu ada: a) Rp.,50.000.—- 
(jig terbukti hanja Rp. 5:000.-) 
h) Rp. 50.000- (tidak terbukti) : 
Sx Pp. 265.000.— " (terbukti 

151000. ). . 

NN oat djaksa “tentara 

Tentang ' 

Moh. Dwidiowi joto 
| Dbiawa Tin untyk memperda 

(lam danjatau meneliti perker 
bangan bahasa Djawa 

| Djawa Timur selama 
Tempat2 jang 

| djungi ialah : Simabaja” 
| Sedajn, Pasuruan, Protbol 

Limadjang, Banjuwangi 
| rah bahasa asing) dls. 

Tontonan malai ui ini: | 

    
   

    

    

INDRA: The, Seg . Hound”, 
ke II, Buster abbe, 

SOBOHARSONO: ....Melogy Ti- 
Ing Cartoonfilm. 

SENI SONO: Maskawin”, Sal- 
mah, R. Tamailt, Lan 

REX: ,@uebec, Jokin er. 
more Jr., Corrine Calvet. 

LUXOR: ' Yang Cheng “Hen 
Se”, film RRT. 

RAHAYU : ,Blackmailed”, Mai   Sidang diketuai oleh Kolonel 

zetterltug, Dirk Bogarde, 

    

Kjat- 
sidak. 2 

3 

penindjauan kerumah perawatan . 
anak buta di Temanggung pada . 

kan kertas2 tua, jang sudah di- 

ran2 jang tua, disb., jang nanti 
nja akan dipakai oleh mereka 

Untuk pengumpulan kertas?” 
tua itu, makan para Pandu Rak? 

temuan silaturachmi antara pe-' 

sitit Negeri Gadjah Mada de- 
ngan Senat Mahasiswa dari fa- 

itu inap aANn f 

untuk mengadakan understan- . 
ding jang sebaik2nja serta peng- 

ke Ka
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anja a.l. untuk me- 
Ijar Lagar pada bulan - , 

1 jad mereka, sudah. -dapa 
-padi gogo. Perlu di- 

   
  

mebasan disini, bahwa bebera- | mer 
: Ss 

t tanamamn pohu 1 
sendirinja aan 

      

he Ban Bantan rumah dan | mere 
3 pekarangann 

     
    

    

   
    

jam 
aa ke ananta) ha- 

| reka. “ bekerdja 
bahwa selama 

  

m paan berhubung , 

  

  

   
    

  

  

  

     

      

  

  

        

  

    
   

   

   

      

    

  

ri daerah Sea 

“G : mengatakan bahwa orang2. dari 

nurut keterangan 

djandjikan, maka pada tanggal 

“ip Djawa datang  djuga. Dengan 

' kembali. 

| dikeluarkan dari rumahnja, wa- 

|lam hal ini sangat patut men- 

| Eisenhower, 

rumah: dapai di selesaikan Ka 4 
ruhnja, walaupun. beberapa ke- |: 
ketjewaan .misih 'banjak ter- 
dapat. 

L —isampin : sebah2 tersebut di 
IJatas, maka ternjata 'kelambat- f 
| an mereka bekerdja itu djuga 

| disebabkan oleh  berita2 jang 

| Wonosari akan dikeluarkan dari 
rumahnja dan keluarganja ti- 
.dak akan di didatangkan Sebar 

8 #akuAl 

Perlu: diterangkan disini, TN 

“mondok, 'achirnja dalam tempo | 
10 hari sudah dapat menempati 
rumahnja sendiri2. Sedang me- 

pihak jang 
“boleh dipertjaja, Jogjakarta ha- 
nja diberi rumah  sebanjak 31 
buah sadja dahulu untuk orang2 
jang telah membawa keluarga- 

  

kan kepada daerah lain (Djawa 
Tengah dan Djawa Timur). 

— Tepat sebagaimana jang di- 

17 Agustus 1952 semua keluar- 
ga jang misih ditinggalkan di 

begitu maka semangat mereka 
jang telah patah dapat dibangun 

Tambahan pula oleh 

pimpinan .rombongan diterang- 
kan bahwa mereka tidak 'akan 

laupun berita- tentang akan di- 
usirnja orang2 tadi njata2 ada. 

Kegiatan Pamong Pradja 
. dan Djawatan2 lain. 

- Kegiatan Pamong Pradja da- 

dapat penghargaan. Sering kita 
lihat Bupati Metro datang dgn 
truck atau pick up-nja dengan 

“membawa bibit pohung, ketela, 

pisang, tales dan lain-lainnja) 

untuk “orang2” baru. Disamping 
itu beliau selalu memberikan 
petundjuk2nja serta .mengge- 

rakkan pula sehingga mereka 
bekerdja dengan giat baik men- 

tjangkul maupun membikin pa- 
gar pekarangannja. Boleh di- 
tentukan bahwa tiap23 2 4 hari 

beliau pasti datang menindjau 
bersama-sama dengan staf-nja 
atau dengan Djawatan2 lainnja 

jang ada hubungannja dengan 

desa baru itu. Dalam hal ini 
beliau selalu tidak memandang 
waktu siang ataupun sore hari. 

“ Anak? para transmigran jang 
sudah bersekolah di Djawa (se- 

ikolah Rakjat) telah dapat di- 
usahakan masuk kesekolah se- 

“Wa 14 orang jang pada mulanja | 

nja. Lain2 rumah akan diberi- | 

ke ag 

Ketua delegasi PBB djendera) 
Harrison kemudian mengusul- 
kan supaja diadakan recess 16 
hari dalam perundingan2, aga 
delegasi Utara dapat mempela- 

djari dengan - ,,mendalam" dan 
saksama” usul2 baru Komando 
PBB. Kedua pihak akan berun- 
ding lagi pada tanggal 8 Okto- 
ber jang akan datang di Pan- 
munjom. 

Usul2 Data PBB 

Djenderal Harrison jang me- 
ngadjukan usul2 baru PBB itu 
menegaskan, bahwa Komando 
PBB tidak melepaskan prinsip 

dengan sukarela. Tiga usul jg. 
diadjukan oleh Harrison, jang 
dapat dipilih oleh pihak Utara, 
ialah sbb. 

1 Semua tawanan perang: 
akan dibawa - kedaerah netral 
setelah gentjatan sendjata di- 
tanda-tangani, dan mereka itu 
akan dianggap ,,telah dikemba- 

sendjata”. Para tawanan itu 
kemudian akan dibolehkan me-' 
milih antara ' Komando Utara: 
dan Komando PBB. 5 

2. Para tawanan jang tidak 
mau “dikembalikan  kenegara:   mua. 

Panai Republik: 

Stevenson dalam  pidatonja 
menjerang jawannja tjalon pre- 

siden partai Republik Dwighi 
jang dituduhnja 

mentjoba mendapat suara2 'da- 

'lam pemilihan2, dengan djalan 
menondjol2kan perintah  peme- 

rintah Demokrat untuk mengi- 
rim pasukan2 Amerika ke Ko- 
rea. 

Dituduhnja bahwa pemimpin2 
“partai Republik memutar-balik-               

| kan kenjataan2 kepada rakjat 
Amerika. Partai Republik, kata 

Stevenson, ialah partai jang le- 
mah jang mentjoba mejakin- 

in 

1 Inn PARTAI DEMOKRAT untuk presiden 
Serikat, Adiai Stevenson, dalam pidatonja di Louisyille pa- 

da Sabtu malam Jl. menjatakan, bahwa apabila partai Repubiik 
mendapat kekuasaan pemerintahan, maka ada bahaja bahwa 
partai itu akan mengikuti politik luar negeri jang akan ,,me- 
nudju kekeruntuhan dan kekatjauan perang dunia ketiga”. . 

asal WereRa ar dibawa keda- f4, 

hendak. .djalan— 
“kan politik perang 

Tuduhan Stevenson 
8 

"3 Usul baru ! 
|. atasi deadlock 
Pilihan jang paling luas" bagi Utara 

ELEGASI gentjatan sendjata PBB pada 
mengadjukan tiga usul baru untuk mengatasi djalan bun- 

tu mengenai masalah pertukaran tawanan 
merupakan satu?nja halangan basi 
Korea, tetapi menurut tanda2 pihak Utara rupanja akan me- 
nolak tawaran baru ini, karena menurut 
usul? tersebut »tidaklah mengandung sesuatu jang baru.” 

pengembalian tawanan2 perang | 

likan sepenuhnja untuk Kepen- | 
tingan persetudjuan gentjatan al 

Pa. 5 

11 Perdana menteri Mesir, 

Deng 

He   Amerika 

kln rakjat Amerika bahwa jang 
Piereka harus takuti pertama? 
-alah bukannja Kremlin, tetapi 
pemerintah mereka sendiri, Dan 
sebagai partai jang lemah ia 

membuktikan pula, bahwa andai 
kata partai itu memperoleh ke- 
kuasaan pemerintahan, maka 
jang akan didjalankannja ialah 
statu politik jang akan ,,men- 

Gemoralisir dunia merdeka, mem 
mantjing Sovjet Uni" ke ' avon- 
tuur2. militer jang baru, dan 
'achirnja menjeret dunia ke-ke- 
runtuhan dan kekatjauan dari   perang dunia ketiga” “Demikian 
Stevenson. — Ant. Rtr. 

  

   

   

    

    

    

     

  

  

  

    

    

                                          

   

        

   

         
       

  

1 2 ,Mendangir sadja.. Sedang 
1 bibit2 jang diperlukan didatang 
' aa uck2 oleh pihak P3 
! mong Pradja a.l. pisang, kelapa, 

1 7 tales,” 'ketela, pohung - disi nja. dapat Pa kem 

: Perlu Git | pula disi: 1 | pimpinan kembali 

ni, bahwa dalam phase pertama | dari Dja sehingga dalam 
ini para Lanal bo- tt npo 2 pelan aan 8. 

2 

:V, pemi ia i Partar esdengai akan 
Y osn 'hari Naa lalu mengumumkan, bahwa 

| rentjana Stalin untuk merobah Moskow | di salah satu 
kota jang terindah didunia, telah Shake dan 'harus s selesai 
pelakssangnnia dalam tahun. 

Rentjana “ini sudah mulai di- | web jang ding penja- 

| jalankan, dan apabila sudah | kit birokrasi, tidak mau dikri- 
selesai maka Moskow 'akan | tik, ria Hose nepotisme 

mempunjai perumahan2 baru si sit Harapan peak ae 

5 jang luasnja 10 djuta meter | Juarga) lain2. — Ant. 

Pa persegi, 400 gedung sekolah.| : - Pa MP 

—. baru, rumah2 et Jana ME TIDAK ADA SELISIH 
: berj tempat untuk orang, 

gedung? - “bioskop” jang dapat 1 .PAHAM DENGAN 

ra muat 25.000 penonton, vila2 | ' MOSSADEGH 
diluar kota jang dapat ditempati | F3 Ai ereman Kashani, ketua par- 
olelr 100.000 orang.” — — Tiemen Iran, Sabtu jang lalu 

. Belum lama berselang ini te- membantah kabar? jang menga 
lah selesai penegakan pabrik2 takan seakan - akan antara dia 

nbuat : 1 dengan P.M. Mc | terda- 
ngunan2. 5 1 Jpat perbedaan2 paham. Bebera- 
besarnja, “hingga tiap? dahan | pa Suratkabar dari PE Bea 

——— disiiik Moskow da: dirsil ngah oposisi” Iran @ p 
Ban. 170 buah gedur Ma ma- | tulis, Bahwa W4 Selisih "pahat Tu 

bertingkat: 10 dan Juas | terdapat antara“kedua pemuka 
AA aa Iinja semuanja 1-djuta m2. | tadi, istimewa tentang kelamba- | 

: Menurut 'rentjana 10 tahun |tan pelaksanaan  perobahah : 

K0 ini, tepi2 sungai Moskow akan |agraria, serta keinginan Kasha- 

1 dilapisi dengan granit sama se- |ni "supaja di Iran pendjualan | 

kaliy dibagian-bagian djalan ra- minuman2 keras Kere sama. 
ja jang sangat ramai dibuat asu "3 Ant. R tr. | 

terowongan2 bagi orang2 ber- 1 

djalan kaki: disekeliling kota INSIDEN TURKI — | 

ti at @jalan-raja Sea Tata untuk : Tg : BULSARIA “Tg 

SObih Jang merupakan Ioian | ajenderal Turki | sekeliling Moskow: djaian2- Lag an 

2 aa “Istanbul mewartakan 
23 Tau ini bahwa didekat per- 

batasan Turki-Bulgaria serdadu2 
5 pendjaga perbatasan Bulgaria 

Ia | telah menembaki 2 orang ser- 
. Moskow 1 5 |dadu Turki, sehingga seorang 
Beriian dapur, tapi pada bana 'kedua serdadu Turki itu 

sun ini semua. rumah sudait mendapat: luka2 dan serdadu 
harus. ANN: dengan ba 'Turki, jang lain, telah ditjulik 

sekolah baru ini, “maka tidak Selandjutnja Mwerganati bah 
perlu lagi diadakan 3 giliran se-'| wa djenderal Kadri Park, ko- 
kolah (pagi, 2 petang) se- | mandan brigade Turki didae- 

gini, Sasaran laga sepatan, | telah tewas 
1 menudju ketem- : 

aan |karena mobil, ' 
ag, ditumpangi Olehnja, telah | 

ik.: Ant. AFP. : 

2 aan ILMU TALAK Oeculisi). 

$ “Kesulitan dalam 2 seperti penghidupan, perdjodohan 
dan lain2. Tu P3 n dapat .djaweban2 jang tjo- 

“tjok € dan Tar Henny" tai ggung ipegang teguh. Kirim 

£ pertanjaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu enve- 

p mn (“9 2 ke epada : 
1 SR SA SP nngen, UNO BANDUNG, 

4 

8 

  
      ka: 

Da 

f « 

| | sediaan terbatas. 

«4 roxo27 Pan puma OBAT. 

“Untuk anggauta Kooperasi 

322-9 Toko 

PENGU 

wa kami akan membuka : 

Re 
dengan nama 

Dasar peladjaran : 

tentukan. 

"IE 
| : Pada tanggal: 20. 

  

hatian saudara2 kami 
kasih. - “ 

| Legian 
Za 

bermotor terutama VICTORIA. Sedia onderdil tjukup. Per- 3 
VICTORIA & Hulpmotor untuk sepeda : 

Sepeda: SIMPLEX — GAZELLE — TEHA 
Onderdi tanggung Origineel. 

IMEXI 

Dengan ini kami pengurus Pusat Tenaga Pelukis In- 
donesia (P.T.PI.) di Jogjakarta mempermaklumkan, | 

PERGURUAN SENI RUPA MENENGAH ATAS 
"PRABANGKARA": $ 

Sekolah ini merupakan vakschool (sekolah vak) 
& .djurusan Seni Rapa. Dengan tingkatan Menengah 

Atas, jang akan nantinja disiapkan untuk "me- 
$ . Jandjutkan ke Sekolah Tinggi Kesenian djurusan 

“ Seni Rupa, dan djuga disiapkan untuk 
(0001 'kedalam masjarakar dalam ana jang telah di- 

KEL: pena peladjaran : 

5g (tiga) tahun dikagi klas I, II, IN bk dtada- 
'kan pada waktu sore dan malam hari. 

IV. Jang diterima : 5 
Ialah mereka jang telah tamat dari S.M. atau 

k STP. 3 th. jang Peri Pan dan berbakat. 
GMo 3 Sjarat2 ? 4 

Aa Uang pendaftaran" Rp. 5 EN 

3 Uang pangkal : Sah ag 4 

: "Uang. sekolah 1 P DI) Dg 20 
Se Pendaftaran : 3 1 

3 Dimulai pada tgl. 30 September 1952. 
“Tempat di Gedung P.T.P.I. Bintaran 

- lor.12b Jogjakarta. 
Tiap hari Sera pada djam 9 — 13.00. 

Pembukaan $ - 

Kemudian harap mendjadikan maklum dan atas per- 
 mengatjapkan Siperbanjak terima 

PUSAT TENAGA PELUKIS INDONSIA. 

“KABAR BAIKI 
Mulai sekarang: Menerima Teparasi segala merk Sepeda 5 

Sepeda harga Istimewa. 

. Tugu 29 — Pa 

MUMAN 

1 

terdjun 

Oktober 1952. Ne 

Jogjakarta 27 Sept.” 

    
     
         
     

   
Pemandangan -dalam sidang Parlemen, “tanggal “23 - 9- 152 
ketika diadakan persoalan peristiwa Kol Bambang Supeno. 
Gambar : Ketika Bebasa Daeng, g Lalo sedany berpidato. 

F Ipphos 3 

PBB untuk 
   

hari Minggu jl, 

perang jang kini 
gentjatan  sendjata. di 

pendapat mereka 

erah netral jang di-demiliterisir 
untuk diperiksa oleh sebuah de- 
wan negara2 netral jang dise.- 
tudjui oleh kedua pihak. Para 

tawanan tsh. harus memberita- 
hukan kepada komisi netral ini 
Baca mana mereka masing2 

gir dikembalikan. 

8. Para tawanan perang jang 
tidak mau dikembalikan kene- 
gara asal mereka akan dibawa | 
kedaerah netral jang di-demili- 
terisir, sesudah tawanan2 lain- 
nja, dikembalikan. Kemudian 
mereka akan dilepaskan begitu 
sadja dengan tig#da tjampur ta- 
ngan, pemeriksaan atau scree- 
ning apapun djuga. 

Harrison mengatakan, bahwa 
dengan usul2 tersebut - pihak: 
PBB telah mengadjukan ,.pi- 
|lihan jang paling luas” kepada 
pihak Utara. Ant. UP. HeTaA 

Sudan basa dari ke- 
radjaan Mesir 

Kata PM Nadjib. 
Djen- 

Nadjib, Na pada 

ri Minggu jang lalu, bahwa 
dan merupakan San dari 

Keradj Mesir, sebagaimana 

telah diakui oleh parlemen Me- 

sir ketika tahun jang dalu. 6 

Merigenai pemerintahan . Ing- 
Gi Sudan,“Nadjib mengata- 
bahwa spal itu adalah ,,satu 

hal jang harus didjawab oleh 

Inggeris sendiri.” 

( “Diterangkannja, bahwa Mesir 
sedang mempertimbangkan un- 

    aan 

   

   
   

Natan satu antara dua : 
dalam pakt pertahanan Ti- 

mur Tengah jang diusulkan oleh 
negara2 Barat, atau gabungan 

diri dalam pakt pertahanan ber- 
Sama negara2 Arab 

Pernjataan2 'tadi diutjapkan- 

nja ketika tanja "djawab dimu- 
ka tjorong radio, dengan kores- 
ponden ,,Columbia Broadcasting 

System” Amerika di Kairo. 

Nadjib mengatakan pula, bah- 
wa tentara Mesir harus diper- 
kuat seimbang dengan kebutuh- 
an2 pertahanan. — Ant. - Rtr. 

4 Atau 5 buah bom oleh pesa- 
wat-pesawat itu telah didjatuh- 
kan di-tengah2 pasukan2 Juna- 
ni: jang baru sadja dengan ber- 
tempur mati2an telah berhasil 
"merebut bukit itu dari tangan 

pasukan2 'Tionghwa, jang ber- 
djamlah 800 orang. Pasukan? 
Junani tersebut, jang telah men 
dapat perintah - mempertahan- 
kan ,,Nori Besar” sampai ,,titik 

darah, jang penghabisan”, diba- 

wah 'perlindungan ” tabir- asap   

  PIMPINAN, 
      

“kan tukar pendapat 

  
'Pesawat2 A.S. membom 

kedudukan2 PBB 
Di front Barat Korea 

BUAH pesawat pemburu - 

pada hari Minggu jang lalu djam 10 pagi waktu setempat 

telah membom kedudukan? infanteri PBB sendiri didekat bukit 
: »Nori Besar” di front Barat Kcrea. 

Na mengundurkan diri.ke-. 

'LIBANON GAGAL 
Le AN 

Untuk 

kabinet.. 
membentuk 

gw jl. telah melepaskan usaha- 
nja untuk membentuk, kabinet 
Libanon, dalam mana sebagian 
besar dari anggauta2nja terma- 
suk golongan tidak berpartai, 
Dengan demikian gagallah su- 

| dah usaha kedua kalinja untuk 
membentuk kabinet baru. 
Berhubung dengan itu maka 

Presiden Camille Shamoun mem 
berikan mandat kembali kepata 
ygekas perdana menteri Abdullah 

al Yafi, dalam pertjobaan ke- 

iga kalinja, untuk membentuk 
kabinet. 
Menurut keterangan 

Yeroleh wartawan Sp. 
sa al Yafi jang pertama kalinja 
untuk membentuk kabinet telah 
menghadapi gintangan dari pi- 
hak oposisi anti al Khoury (be- 
kas presiden Libanon), jang ha- 
nja menduduki 12 kursi dalam 
madjelis rendah jang berang- 
gauta 77 orang. 

Pada waktu ini sebagian be- 

     

     
     
    
    
    

      

     

      

    

    

   

   

jang di- 

| sar dari anggauta parlemen ber- 
| Giri dibelakang al Khoury. 

, | 

Se- 
mentara itu public opinion menu 
duh bahwa para anggauta par- 
lemen jg menjokong al Khoury 
sudah .banjak “berbuat Korupsi 

:dan menuntut  supaja mereka 
diangan dimasukkan dalam ka- 
binet baru, 

Djalan tengah jang ditempuh 
al Yafi ialah membentuk kabi- 
net jang terdiri dari orang2 ba- 
ru, jang mendjalankan program 
Partai Nasional Sosialis Liba- 
non, jaitu partai oposisi. Dalam 

program ini termasuk perobah- 

an -perundangZan pemilihan, 
pemberantasan korupsi dan men 

djamin kemerdekaan . penga- 
dilan. Ant. UP. 

Saadi al Munla malam Mings | 

pertjoba- 

  

M 

“barang? 
ja, melainkan mengenai daa 

mua, 

Tiap? pedagang etje- 
'ran harus | memasang 
kartu harga. 

“Dinjatakan bahwa kewadjiban   
atau kartu-penundjuk harga 
dilakukan sedjak bulan Maret 
1950 menurut putusan Menteri 

Kemakmuran no. 3887/KP/S41. 

“Dengan adanja peraturan itu 
maka tiap2 orang jang sebagai 

'pedagang - ketjil atau ' sebagai 

pedagang - etjeran menawarkan: 

barang? untuk didjual ditempat 

jang tetap, diharuskan mema- 

sang kartu- penundjuk- harga 
pada barang2 itu. 

Kewadjiban pemberian kartu 
tersebut djuga berlaku terha- 
Gap barang2 jang tidak didjual, 
tetapi karena bermatjam - ma- 

tjam sebab ternjata dipandjang- 
kan (ditempatkan ditempat da- 

saran). Hal ini harus dilakukan, 

apabila perusahaan itu memang 
memperdagangkan barang jang 

sama atau seragam - sematjam, 

ataupun hanja disimpan . seba- 

gai persediaan sadja. Djadi mes- 

kipun hanja mendjadi simpanan 

sadja, tetapi kalau ada barang 
lain jang sama atau sama ma- 

  

Konperensi militer rahasia 3 ne- 
gara mengenai 'Asia Tenggara 

Pada awal bulan Oktober ? 
ONPERENSI militer rahasia antara Amerika Serikat, 

'Perantjis dan Inggeris me ngenai Asia Tenggara akan di- 

adakan di Washington pada permulaan bulan Oktober jang 

akan datang, demikian didapat kabar dari sumber? jang me- 
ngetahui di Washington. Ditambahkan, bahwa konperensi itu 

akan membitjarakan seluruh keadaan militer di Asia Teng- 
gara, terutama di Indo China. 

Dikatakan selandjutnja bah- 
wa konperensi militer antara 
tiga negara itu terutama ialah 
hasil daripada rentjana untuk 

mengadakan tindjauan keadaan 
militer di Asia Tenggara seba- 

gai dikemukakan oleh marsekal 
Alphonse Juin dari Perantjis ke- 

tika ia mengundjungi Washing- 

ton beberapa waktu jang lalu. 

Dikemukakan, bahwa ketika itu 
antara Amerika Serikat, Ing- 

geris dan Perantjis telah dilaku- | 
mengenai | 

keadaan di.Asia Tenggara, dan 

diharapkan, bahwa suatu pani- 

tya staf militer jang tetap an- 

tara ketiga negara itu dikemu- 

Gian hari akan dapat didirikan 

untuk menentukan 'siasat ,ber- 

sama di Asia Tenggara. 

AFP dalam pada itu mewar- 

takan, bahwa konperensi militer 

jang akan diadakan di 
Washington itu diantaranja 
akan dihadliri oleh tiga orang 

opsir tinggi Perantjis jang akan 

membitjarakan langkah2 jang 

harus diambil. apabila terdjadi 

intervensi oleh pasukan2 RRT 

di Indo China. 
Sementara.itu pihak resmi di 

Washington belum  membenar- 

kan kabar2 tentang akan dia- 
dakannja konperensi militer tsb. 
Ant, UP. AFP. 

pembom A.S. ,,Shooting Star” 

arah Barat ke bukit .,Nori Ke- 

tjil, karena anak-buahnja ba- 
njak jang tewas atau mendapat 

luka2 akibat pemboman pesa- 

wat2 A.S. tersebut. Sebetulnja 
pesawat2 ,,Shooting Star” itu 

telah mendapat tugas untuk 
membom bukit no. 117 dan bu- 

kit Anita, jang” diduduki oleh 

pasukan2 pihak Utara. 
Selandjutnja diwartakan bah- ' 

wa dalam suatu pertempuran 

|S.G.A. Negeri Jogja dan 
' akan mengadakan pertandingan 

OLAH RAGA ».. 

PERTANDINGAN PER- 
SAUDARAAN 1 

Untuk menjambut datangnja 
Liburan ,/Tjatur Wulan” (Kwar- 

talan) jang ke I, maka besok 
pada tanggal 30-9 sampai de- 

ngan 2-10-1952 jad. peladjar2 
Solo 

  

persaudaraan bertempat di Jo- 

gjakarta.. : 

Hampir semua tjabang olah- 

raga akan diadakannja, dianta- 
ranja athletiek, rounders, volley, 

sepak - bola, bulu- tangkis dan 
pingpong. 

Rentjana semula pertandingan 
persaudaraan ini akan diadakan 
segi-tiga antara Jogja-Sema- 
marang - Solo. tetapi sajang 
S.GA. Negeri Semarang berha- 
langan, sehingga achirnja hanja 
diadakan antara Jogja dan Solo 
sadja. 

ATJARA PERTANDINGAN 

Tg. 30-94-1952. Pukul 17.00- 
18.00 sore Bola kerandjang di 
Lapangan SGA/B  Djetisardjo 

pukul 19.00 - 23.00 Ping-pong 

di Aula Djetisardjo 4. 

Tg. 41-10-1952. -Pukul 07.00- 
13.00 Athletiek ke I di Lapangan 
SGA/B pukul 16.00 - 18.00 Roun- 
Gers di Lapangan SGA/B volley 
ct tepat DS GA 18 
pukul 19.00 - 24.00 Bulu - tangkis 
di 3 Djetisardjo 4. 
Tg. 2-10-1952.. Pukul 07.00 - 

13.00 Athletiek ke II di Lapang- 
an SGA/B pukul 17.00-18.00 
Sepak-bola di Lapangan SGA/B. 

    

satuan dari 'resimen infanteri 
ke-28 A.S., dalam mana telah 
tergabung serdadu? Perantjis, 
telah dapat menewaskan kira2 
43 orang serdadu2 pihak Utara. 
30 orang serdadu pihak Tiong: 
hwa telah tewas dan 100 orang 
serdadu2 - Tionghwa mendapat 

.Juka2 dalam pertempuran untuk 
menduduki kembali bukit ,,Cog- 
nac” didekat bukit ,,Nori Besar” 
dan sungei Injin. 

Pertempuran udara pada hari 
Minggu telah terdjadi 6 kali, 
dalam mana 2 buah pesawat 
MIG-15 telah hantjur, sebuah 
MIG mungkin hantjur dan 2   selama 1 djam dan 40 menit di 

Barat Laut Chorwon suatu ke- i kerusakan. 
buah pesawat  MIG mendapat 

— Ant,- UP.-AFP. 

, Oleh: ZANE GREY. 

  

  

untuk memasang kartu -harga. 

Cut pembebasan itu, 

  

La Haa ditempat 'da- 
saran harus diberi kartu harga 

DNGENAT per tanjaan tentang kewajiban bagi Talas 
antuk memasang kartu harga ditempat on annja, maka 

"selaku Pengawas Pengendalian Harga, Sdr. 

(ket terangan: bahwa kewadjiban ini “berlaku tidak hanja terhadap 
perdagangan jang terkena, oleh peraturan paktur sa- 

barang? jang Pap TAN an se- 

Soeraina memberi 

tjam atau ragamnja, terhadap 
barang simpanan itu pun harus 
Gilekatkan kartu harga. 

Bagaimana bentuk 
kartu harga. 

Tidak sembarangan kartu- 
harga dapat disetudjui oleh Di- 
nas Pengendalian Harga, me- 
lainkan kartu itu harus memu- 

at keterangan mengenai kwali- 

teit dan harga kesatuan barang, 

seperti jnag biasa dilakukan da- 

lam dunia perdagangan. 

Selandjutnja kartu harga ha- 

rus mudah dilihat oleh umum, 

sehingga tidak diizinkan utk 
memasang kartu-harga jg ter- ' 

lalu ketjil, kurang terang tulis- 

annja atau ditempatkan disudut 
jang sukar mentjarinja. 

Penting sekali jalah kewa- 
djiban untuk menulis ketentuan? 

pada kartu tersebut dalam ba- 

hasa Indonesia, meskipun tidak 

Gilarang pula adanja keterang- 

an2 disampingnja dalam bahasa 
lainnja. 

Barang jang tersem- 

bunji pun diharuskan 

diberi kartu harga, 

Pula ditegaskan ..bhw. 'kewa- 

djiban utk diberi kartu-harga 

djuga berlaku terhadap barang2 

jg tersedia utk didjual dengan 

segera, akan tetapi ditempat jg 

tidak dapat dilihat oleh umum. 

Pada peti, bungkus atau sampul 

barang itu djadi/diberi kartu 
harga. Mengingat/ adanja kesu- 
litan2 dalam penjimpanan2, ma- 
ka mungkin djuga untuk menju- 
sun daftar harga mengenai ba- 
rang2 itu, untuk dibatja. 

Pmbebasan harga 

rus pula disebutkan. 

“Seper ti telah diketahui maka 

Kantor Pengendalian - Harga 
mengeluarkan penetapan2 . har- 
ga mengenai barang2 jang ter- 
tentu, jang pokoknja memberi 

batas tertinggi terhadap barang 

itu. (umpamanja harga radio 

N.S.F. ditetapkan: paling 'ting- 

gi Rp. 555,—). Apabila ' karena 

beberapa hal harga tertinggi ini 

terpaksa tidak dapat dilaksana- 

kan sehingga harus diberi pem- 

bebasan harga, maka 'oleh Kan- 

tor Pengendalian Harga “atas 

permintaan jang “bersangkutan, 
dapat dikeluarkan besluit pem- 
bebasan. Tentu sadja perminta: 

an itu harus disertai bukti2 jang 
telah diudji kebenarannja. 

Mengenai barang jang telah 

diberi pembebasan harga itu, 

maka kartu, harga menurut bes- 

dan selan- 
djutnja harus pula menjebutkan 

tanggal dan nomor besluit ter- 
sebut. 

ha- 

Hotel dan tempat-ma- 
kan - minum umum 

harus menjusan daftar 

: harga pula. 

Bagi pengusaha2 bioskop, ho- 

tel, logementen, tempat2 makan- 

minum buat umum, atau tempat 

lain jang sematjam, harus me- 

njusun daftar harga mengenai 

barang2 makanan dan minuman 

jang didjualnja. 

Daftar ini harus ditempatkan 

dipintu -pintu - dan  dimedja- 

medja jang biasa dipakai atau 

dilalui oleh tamu. Djika peng- 

usaha telah mendapat. besluit 

pembebasan harga, maka pada 

daftar harga tersebut.harus pula 

disebutkan nomor. dan tanggal 

besluit pembebasan tersebut. 

Bilamana peraturan pe- 

nundjuk harga mulai 

dilaksanakan ? 
Tentang mulai dilaksanakan- 

nja Peraturan Penundjuk Har- 

ga ditegaskan, bahwa hal ini 

dilakukan dengan segera, ka- 

rena sebenarnja telah berlaku 
215 tahun jang lalu. 

Akan tetapi Dinas Pengendali- 

an Harga selalu memberi pintu 

selebar - lebarnja untuk kalang- 

an pedagang dan chalajak, agat 

mendapat: pendjelasan2 menge- 

nai perlaksanaan peraturan ter- 

sebut. Djustru- kesulitan2' jang 
dihadapi oleh pedagang, harus 
mendapat perhatian besar, hing- 

ga didapat djalan untuk dapat 
menunaikan maksud peraturan   tersebut, 

KING. Or THE ROYAL MOUNTED B. 
  

Ten    
   

  

| ana) You movix 

SUPPOSED 7 COME 
Mo 

Lngetahni pa 
“Lembah Bangkai. 

    

   

  

     

( TAAT TAKES 
gi O HM LC 

AP yan inspe Ato tidak me- 

jang LN i-di punjai” 2 orang pemain jang tis en eenanna 
dak masuk dalam daftar. “0 "peranan jang tetap. Usahakan 

$ “Itu sdngat  menggeli- Ta 
Itulah sebabnja ia mengi- t kan, Camera2. Itu sungguh? “S3 sebaik-baikn ja sedapat mung- 

2 Ton saja pada waktu maskape" memfilm kedjadian Jang sung- Aa. i 
sfilm sedang mengambil opname - guh2. tetapi dengan. tidak mes kim untuk mendapatkan kumpus 

| Png Tale gan "kereta ngetahwinja. (MN NATA 3 f 
«Diam, Bantam terus Sadjdk sai dana 0 “lan kuntji peti wang, 

a A4 

api, 
menghentikan 

  

  

    

DumP HM 2 TIWIO CORPSE CANYON, 
DENVER.. LL BLOW TAS CRACKER BOX 

Tapi maskape film 

    

   

   
SAFEL 

  
"mem- 

    

KMEN IL GET TO CORPSE CANYON IM GOING 7O.LIE 
AKOUND AND FISH... IME INSPECTORS STUMT OF 
SENDING ME TO THIS BUIET DISTRICT HONT MAKE, 

Ka DA £ MAL £ Ja 

  

. Sekarang kita mempunjai 

     

 



      
    

         
        

              

    

  “SOBOHARSONO Ka” Katana | 

  
      
          
   
    
   
            

  

     

   

  

    

    

  

        

                        

      

     

    

   

  

   
    

        

  

“at —@Segala Umur — Ka N III 
MALAM PERTAMA, Lg engumuman 0. Le E 

. Bawa apa WALT DISNEY ini kali dalam: TN 3 : 

"MELODY” TIME" 2 AK Tahun Tn 
Dongengan? jang lutju, menggembirakan dan berharga ter- ! . 
utama buat anak?, diudjudkan dalam cartoon dgn, warna- $: 
kombinasi jang menjedapkan mata dan hati. 1 SIN Guna pemberesan pendaftaran permintaan rumah Ne- 

af 1 tierit | geri pada Djawatan Gedung? Daerah Jogjakarta di-Jogja- 7 Lagu? halus dan harmonis pengiring tjeritera, jang di- karta, dengan ini diumumkan kepada jang berkepentingan njanjikan oleh: Roy Rogers, The Andrews Sisters, Frances be berikut i 
Langtora, Buddy Clark, Freday Martin, Ethel Smith, Fred Jaga AS 
Waring dan The Dinning Sisters." : 1. Mereka jang telah mendaftar kan diri pada pertengahan 

5 NJA tahun 1949 hingga ae hir bulan 2 
s 2 si Y go rfilm: 1. Penambah pengetahuan tentang Daku 195 28 untuk mendapatkan rumah Negeri pada Dja- 

3g t |. Semi Koto 5 derdahgak an dan tjara hidup jang sangat ,,teratur”" dari gerombolan watan Gedung2 Daerah Jogjakarta ' di-Gowongan Kidul 

: 1 Ta na ES La laut di pulau Pribilofs (Aleoeten). Penuh keindah- No.67 supaja mengambil tanda pen- 
13 Na Un ia Tn an alam. 324-9 || daftarannja padaalamat tersebut diatas dengan 
Pan ne nan nan Tadi sjarat2 : 

: “TJEPAT bin HEBAT. ea a. menundjukkan / menjebutkan Nomor pendaftarannja 

» 2. Penjelenggara : i (disebutkan | diterangkan tgl, bulan dan tahunnja): 
3 £ AHLI (BUKIS. 4 . TEMAN JANG BERHARGA. PA DR b. membawa “besluit pegawai jang terachir te $ 

5 Irunannj tu) helai (untuk mengetahui angka2 KESATR VOCABULARY Tenaga Lean) nata "ea C Ruang “s cijfer A1 2 Kemen- 17.00 Ruangan Ha mangat | TTERS A INGGRIS j "KAMUS Inggeris . Indonesia Tia vOcAw - Inggeris AN tan Pa re en | R09. Dongengan. BAHASA BELANDA oleh : M, Nuh, dir, Perg. Kesatria Medan, dibantu Tuan? 
18.15 Rajuan Sendja: | 3 Cc. membawa surat keterangan dari Kepala kantornja 19.15 Contact dgn Pendengar. | Rombongan baru dimulai I, Daulay, Kepala PP. & K. Sumatera Utara, T.U.H, ex 2 uh ben It - 

n Li en La | 6, 7 Oktober. Manila University, dan guru2 bah. Inggeris S.M.A. Negeri masing2 dimana diterangkan, bahwa.ia , Tag TAPE . 119.45 Mengon Tatang. : : Pe ndaft. sore di ,EMERGO” . dan Kesatrya Medan. - sa'at ini masih mendja bat pada kantor tersebut. 3 

2220 Wa Da radio Bintaran Lor 2. “Memuat puluhan ribu kata2. Telah disjahkan dan dipesan 2. Kesempatan pengambilan tanda pendaftaran diadakan 
ST t NN 8 | 268- 9 P.P. & K. Djakarta, telah pula ditjetak untuk jang ke-4 terhitung mulai diumumkannja pengumuman ini hingga Sea MN & 4 - kalinja, Harga dengan kulit biasa“ Rp.17,50 dan dengan achir bulan Desember 1952 pada tiap hari Senin s/d 

» linen tjantik Rp.22,50. Kemis Djam 8 hingga djam 12, hari Djumat djam 8 
any LILAHI WAINA ILAIHI RODJIUN. Pesanan tambah ongkos kirim 10x dengan menjebut na- hingga djam, 10.30, hari Saptu djam 8 hingga djam 11. 

ma s.k. ini pada CASSO kotak aa 2 29 Medan. 318-9 3. Mereka jang tidak mengindahkan hal tersebut diatas 
dianggap tidak memerlukan lagi rumah 
Negeri dan pendaftaranmja dihapuskan. 

: Jogjakarta, September 1952. Pengumuman. | 
PENA DJAWATAN GEDUNG? DAERAH 

Telah meninggal dunia di Karangdjati . Jogjakarta Su 'pada 
tgl. 13 September 1952 dalam usia 32 tahun karena sakit 

| dalam sementara bulan dan dimakamkan di Pesarean: Blu- 21   

mu Pasti di-:| 2 njah Jogjakarta, isteri, adik dan ibu kami jang tertjinta : 

emanatn TN —. Nji SOEPIDJAH ISMANGIL. 
Pe ST II Kepada para Thabib, Rumah Sakit Tegaljoso dan Bethesda, 

Bapak2, Djawatan2, 'Badan2 dan Saudara? di Klaten, Solo 

  
H dan Jogjakarta jang sama membuktikan perhatian dengan Madjallah anak-anak ,,KAWANKU", mulai minggu ini, , HI NAK AR 5 

| menjumbangkan karangan? bunga, benda, fikiran dan te- terbit tiap hari SAPTU, djadi tidak lagi hari SENIN seperti T4R. ABDULKAHIR WIRJOSUDIRDJO). naga selama sakit hingga pemakamannja tadi kami meng- jang sudah?. Dengan Gemikian. maka Senin kemarin, madjal- 320-9 8 :   PEG AN ERA PANKD" Doni terbit” Sa MENNRNENMNANNANNNN aa : Perobahan ini, 'memenuhi permintaan dari langganan? 5 Dengan demikian, diharapkan, agar supaja anak-anak dapat aU BB menerima pada hari SABTU agi, dan dapat dibuat kawan : PAN AA en dihari MINGGU. F P NY dIMS ONOII 6-£28 
| Harap anak-anak maklum hendaknja, | 

5 haturkan diperbanjak-banjak terima kasih. . 
: . : Semoga amalnja jang sutji tag dapat balasan Ori Tuhan 

£ -Kursus Anya persamaan 5 jang Ta 5 
S -A. dan S.G.B. | 1 

    

1 Tang berduka tjita: » : 

ka, Koearin '.Djakarta.. Kel. Ismail. Klaten. 
aa 8. Djojopratiknjo. Jogja. »  Soewito. 

Br ' Soemoharjono. 2 an .» Amongpradjarta Jogja, 
2 Sokter Wasito. Soerabaja. »- Iskandar. Klaten. 

Tamtanus. . 

ai ny DuoH 

in RED. / ADM, 
n Idjazah 

-di Jogjakar- |! 
hubung Klan sebagi- 

Nee telah selesai dan se- 
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KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 
STAF ANGKATAN UDARA 

——090—— 

PENGUMUMAN 
No.: 012/IKL/SU /52. 

        

     
    
    

   
          
       
      
    
   

£ $ I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara 
memberi kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia un- 
(tuk dididik mendjadi : 

Bintara Pelatih Kemiliteran. 

  
: “Pakatah tiap pagi Brylcreem 
dan mendapatilah bahwa 
oleh karenanja rambut Tuan 

2 angel tjahaja jang indah 
Maa BERHASIL ! CT | dan tinggal rapih-sehari-hari 
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. jang sempurna : : San Me nana Ea - 2 — Brylereem mengandung tr I..,Sjarat2 Penerimaan: : Hakka “Inggore Belanda, |” Lepk jang sena afi yeben" : 1. Warga Negara Indonesi — Frans Damn “Indonesia, ga HS | jang menguatkan, jang mem- : MIE neng tam gag | Kuyo- u, Boekhouding (A. Len NT — beri tjahaja pada rambut dan : 3 “Beliln Rawa . 2 'B), Hitung-dagang, Inang LG — memberantas kelumumur dan —. £ 4. Berkelakuan baik. tik, Steno, Swi -poa. Bap anna 'keringnja rambut. ,- 2 $ 5. Berbadan sehat. Sh 1 PA AA z “pectus gratis, ga Pak, | me- : Kena Mendapatilah kesenangan T——: Sat ya 6. Tinggi badan sekurang - kuramngnja 155 cm. muaskan. Ba Naah rkarensrambut ba: 2-2 : 7. Sekurang - kurangnja BERIDJAZAH S. M, P. - jang besar karena : 1D “NEGER |. gus dan tetap sehat — minta- » ne 8. Bert Menilai tentara dengan ikatan dinas Ha Bryicreem — kebanjakan 25 za inas 
     sSekurang-kurangnjaselama 5 tahun, setelah tam- 

mat dari pendidikan,    
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2 : 
II. Atjara Pendidikan: MENGBTIK £ .B 

Djangka pendidikan : “14 tahun 
Tempat pendidikan : Kalidjati, | ILMU PASTI RVICREE M Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata 
tertib tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang 
disediakan oleh dinas. 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai : 
SERSAN UDARA, 

     
   

  

   
   

| Kursus rombongan baru dis 
mulai 9 Oktober. 
Pendaftaran di »MITRA" — 
Bintaran Wetan 11. “Djuga 

. memberi kursus TERTULIS 

  

HA OBAT RAMBUT 
2 YANG SAMPURNA. 

    

   
  Ev nga a Melamar: 
      Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 

TT VEREENIGDE JAVASCHE HOUTHANDEL MAATSCHAPPIJEN mrroeka. Barat No, 8 Djakarta, dengan disertai 
Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

j2 AMSTERDAM - DJAKARTA - SEMARANG - SUR ABAJA - JOSJAKARTA - SAMARINDA - MEDAN. 2. Salinan idjazah Can daftar angka2 hasil udjian. 

  

  

3. Surat keterangan berbadan .sehat dari dokter 
. 

setempat. F 
8 , 4. Surat keterangan  berkelakuan baik dari 

Pamong Pr sdaja dan Polisi 
5. Surat keterangan per setudjuan dari Kepala 

Djawatan bagi mereka jang sedang bekerdja 
pada salah satu instansi. 

  

25 Tah 2 helai taplak medja. tamu 90 » x . 90-cm. 

Pe a SAB helai taplak .medja 1 makan 225 x 125 .m, 
1 : Pan 13 2 helai sHeg makan “1 x 50 cm, 

V. Pendaftaran ditutup pada tanggal 10 Oktober 1952.   VI. Pelamar? jang memenuhi sjarat2 jang tersebut dalam 
ajat U dan IV, akan dipilih dan diudji. 
Mereka jang dipanggil untik diudji harus membawa 
aslinja surat2 idjazah dan daftar angka2 hasil udjian 
S.M.P, serta surat2 keterangan lainnja. 

  

2 ) 
, . e VII. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat?2 tersebut 

, ' MENERIMA PESENAN DARI : : diatas tidak akan diperhatikan. 
be | PINTU2, DJENDELA2, KOZIJN2, KAJU KAP, DJEMBATAN2? DAN 100D52 Djakarta, 20 September 1952. 

xoDus 3 rmLPoN 199 na Li | PRE - FABRICATED, BAK2 MUATAN UNTUK TRUCK, D.L.L: KEPALA STAF ANGKATAN UDARA EL. 
1 1 UNTUK KETERANGAN? DAN HARGA? HUBUNGANLAH 2 t.t.d.             EA 2 et Ta | DON.: TJABANG "JAVAHOUT" JOGJAKARTA, LEM- S1 Aa Komodor Udara — S. SURYADARMA. 

515-9 “ Mn HA - PUJANGAN Pena BARAT SETASIUN baba TAN Ke 
  

S3 La 
8 

.Djaglas suasana gembira aan memakai L sean 2 1 . dan ada botol      
“MINJAK GORENG   

  

imam Co JERDAPLATAN BAKJAT"! 1081 (UNA | 105, 
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