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nai situasi di 
lain menjatakgn, , 

    

ka 

P i . ditempeli 

suk
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“katan Perang, J   
kita berangkat Kk 

| M-sar di alun2 Uu 

& :'F- Balai 
“Ih ihat Dean 
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ga kita 'be 
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“buat berita 
| parade. Na 

Mn,» EN 

: kan, “tepat A 

  

  

£ Ki Naura Gb 
| tjanja sebelah kana 1 

bendera kert: 
merah putih kiriman dari 

3.  panitya pena Ang: 

$ | I- mulaikan pukul 8 : aa 

Tenaga na La didepan 

" Keterangannja 

g kami, kami dasitkan : 
sjumi, partai terbesat. Aa aa 

k sar agama, karena “achirnja rak- 

| jat Indonesia lebih kuat mek. 
: 5 gang pada agama Nak 

. — Ant. 

  
  

: lisan : undangan: untuk p 
$ | rajaan Harj Pe 

3 : | rang pukul 6 pa 

   

     

   
        

    

     

    

     

  

   

        

   

   

  

   

   

  

   
   

  

teri ana | Ha- | klamasi kemerdekaan Indonesia 
gk Buwono. dan KSAP. telah ehiduplah 

Bana Tawetabut Pa- 
meran Angkatan Perang itu di- 
“buka dari tg. 3 hingga tg. 8 Ok- 
Kbbapan 2. “Ant. 

“PROF. “DR. TJAN 
— “IJOA SOM 

3 te Guru Besar dalam Bahasa 
Na ek “Sastera Tionghoa. 

sh | Sambil 'menunggu keputusan 
Presiden R.I. dengan-surat pu- | 

'Menteri P-P. dan K. telan 
“bahwa Prof. Dr, 4 

1 21/8-1952, nik Heroras 
Kat sebagai Guru Be- 

Paha Sastera Tion tioa | pas 
Sa Fattutet $ Sastera dan Laju 

  

    

  

    

                

   

        

   

     
   

    

    

  

   

    
   

    

    

  

   

      

i —$ tuk menghadliri parade. be- | Ke 

Sa a A3 

  

ba Sudahi om, seting "h 

Tera 
itu Menteri Pertahanan men sja- $ 

pel i-| 

    — Didalam pidato pemb: ukaannja 

|takan lagi, bahwa sedjak pro 

usaha2 untuk 
membangun Angkatan Perang 
“Indonesia jang sempurna dalam 
semangat “dan organisasinja 

Dan sedjak itu. telah dikeluar 
“kan perbelandjaan dan peker 
djaan2 untuk membawa Angka 
tan Perang ini 'kearah kesem 
purnaan keadaannja, didalam 
arti kata lahir dan batin. Untuk 

| ini telah harus didatangkan pula 
-alat2 dari luar negeri. Dan dgn 

| rapkan pula agar setelah men- 
| dapatkan gambaran tentang ke- 

katan Perang ini akan dapat 
tumbuh initiatip2 dari dalam ne- 
geri untuk mengadakan sendiri 

Lalat2 jang diperl tan itu, dima- 
na telah mungkin. Demikian 
antara lain utjapan . Menteri 
Pertahanan Hagaga Buwono 
IX. 

Pameran ini diadakan di Ge- 
dung Pertemuan Umum Dja- 

karta dan akan berlangsung 
| sampai tanggal 8-10-1952.. Ia 
terbuka untuk umum. 
Didalam dan diluar Gedung 

  3 

    

  

    

  

  
pemeliharaan k 
Gikan dan penei “dari keti- 

ga bahagian Angkatan Perang, 

jaitu Angkatan Darat, Bait dan 
Tana — Ant. . j 

  

ea m. 

pang ke Indonesia, kanan dari 

Lk. 20 orang, diketuai oleh 

.presider Bank Tokyo. Hamagu- 

  

  

  

'|kan soal2 mengenai bahan? men 

tah seperti karet, kaju, : 

"mentah, nekel, timah, gula dan 
opra. Dalam hubungan ini Dje- 

pang bersedia memberi bantuan 

| tehnis dan. material guna nana 

.pangunan kembali Pena 

  

   
: Mereka Takan datang kira2 

3 pada achir bulan Oktober. —Ant 

  

  

" SEKOLAH POLISI ge 
KEHUTANAN " 

“3g pertama di Sumatesra. 
: Di Kwala Mentjirim (Bindjei), 
22 Km. dari Medan menudju 

| Pangkalan Brandan, telah dires- 
ikan pembukaan Sekolah Poli- 

si Kehutanan. Sekolah ini adalah 
5) Sekolah Polisi Kehutanan jang 
Net di Sumatera. Djumlah 

40 orang jang berasal 
pelbagai. daerah dipulau ini. 

  

baru merupakan Sekolah Ting- 
Ikatan Pertama. Tetapi ditahun 
jad. dimaksudkan urituk 1 

  

   

  

kolah Tingkatan - 
Tchusus: Dag 
AA PA 

Guwunja terdiri dari 3 Stang 
hn — 

Menengah 
polisi2 kehutanan 

  

HA 
ka Tan eka Kana 

Ih... berikan 
“Amerika akan protes-tuduhan2 Soviet 

G KORANG djurubitjara 'konsulat djenderal A.S 

pada hari Sabtu jix mengatakan bahwa 
      “aa 

:D: jurubitjara 
ayatnya menerangkan 

'dju Frankfurt dan Berlin, 
Berlin Kennan akan menungi 

  

dari Moskow, 
berangkat kembali ke Washing- 

    
:S, Dean Acheson. 

  

0... diambil oleh A.S. 
aa Jup sementara 

kementerian luar negeri '    
sebagai berikut : 

A.S. tentang hal ini 

& 

, Na     

pada Kaki dan Apri. 
an Perang 
wa didalam pembangunan Hamakatan Pc- 

gara kita ini akan ada hubungan jang baik di- 
erang kita dengan rakjat. Dan dalam hubang- 

an Angkatan Perang ini diadakan”, 
Pertahanan Hamengku Buwono IX dalam “ upatjara 

1 pameran Angkatan Perang pada djam 18.66 pada 
g lalu, jang serta pula dihadiri oleh beberapa orang 

, atache2 militer dari perwakilan? asing di Djakarta, 

parneran jang diadakan ini diha- 4 

Pertemuan Umum: ini dipamer- | 

kan alat2 Pa, usaha2 j 

aan | sehatan, pendi- | 

  

.chi, terutama akan membitjara- 

besi 

.jang sangat genting jang telah 
| dapat diatasi oleh karena Die ts 

(dari p 
Sar polar ini sekolah tersebut 

rluas sekolah tersebut dengan : 

“demikian : 

tak NMM, Kepala. Polisi Negara dan para Tan TATANN &. 
Ta tanam 

   

  

   

      

   

  

    

    

    

  

   

adaan dan perlengkapan Ang- 

21 

(lagi sampai 
111952. —- Ant. 

| 

  

ida Sukarno 

 Mengundjun i Pekan Eko- 

mom Pa 
Hari Senin, tanggal 6 Oktober 

jam 17.00 petang, menurut ren 
.tjana Presiden Republik Indone- 

| sia, Sukarno, akan mergundju- 
|'ngi pameran Pekan. Ekonomi In: 
donesia, “ 

Es Berhubung Manan LE maa 

| Pengurus Pekari Ekonomi Indo- | 
| nesia, jang tadinja 
“mutuskan akan menutup Pekan | 

telah mes 

. Ekonomi 
Oktober, 

Indonesia tangga! 
t memperpandjangnja 

tanggal 6 (Ono 

3 

» DJEPANG SEMAR 
: BAUXIT INDONESIA 
Diepang tidak. akan- beli 

awt “Malaya kalau Indonesia 
bisa sediakan bauxit mentah da- 
ri pulau Bintang, demikian me- 
hurut  Reuter Singapura dites 
rangkan Oleh pemilik2  tam- 
hbang2 bauxit di Johor, " 

Persediaan 30.000 ton ditam- 
bang Pasir Bukit kini hanja 
tinggal beberapa ribu ton sete- 
lah maskapai itu dalam bulan 
Pebruari jang lalu mendjual 20. 
000 ton kepada Formosa, dengan 
harga 27 dollar tiap ton fob. 

Maskapai itu bersedia mem- 
buka kembali tambang2-nja ka- 
lau mereka mendapat djaminan 
order2 jang baik, tetapi semen- 

tara instansi memerlukan per- 
baikan dengan biaja TAS K2 
djuta dollar. 

Mungkin Australia Sik mem 
beli dari Malaya kalau pabrik 

:$ 

aluminium di Tasmania dibuka | 
Perse- | dalam tahun 1954 nanti, 

laan di Telok Mas tidak disu- 
kai oleh Diepang. — Ant. 

SAMBUTAN KSAP pada hari A. P.: 

Keadaan Angkatan nan kini £ 
Daran piilato- radionja jang dkitiankannga Saptu jang “ 

untuk menjambut Hari Angkatan Perang K.S.A.P. Djend 
ral Major T.B, Simatupang antara lain katakan, al 

| menindjau sedjarah Angkatan Perang kita, maka disamping be 
berapa kedjadiar2 jang harus kita sesalkan, 

| Makan alasan untuk merasa, aan 

“Karena dengan Najatuh aa 
    

berdiri lagi Angkatan Perang 
kita telah mengalami kemadju- 
“an-kemadjuan,sedjak- “Angkatan 
Perang itu didirikan tudjuh ta- 
hun jang lalu, sekalipun “kita 
tentu" masih djauh dari puas 
dengan keadaan Angkatan Pe- 
rang kita sekarang. 
Dalam sedjarah- negara dan 

Angkatan Perang kita — demi- 
kian K.S.LA.P.. selandjutnia — 
terdapat beberapa peristiwa? 

katan Perang kita berhasil utk | 
memelihara kebulatan dan keu- 
tuhannja. 

“Tugas Aki pada tahan 
5 depan. 
Untuk tahun jang terletak | 

didepan kita, Angkatan Perang | 
"menghadapi tiga tugas. | 

Pertama: -bersama-sama dgn | 
kekuatan2 dalam masjarakat jg | 

  
“menghendaki negara jang aman 
Gan “teratur mengaehiri gang- 

“guan? keadaan didaerah2 dima- 
'ha Angkatan Perang masih ber- 
tanggung djawab terhadap kea- 
manan. SN 
Kedua: senantiasa bersedia 

(menghadapi, tiap antjaman ter- 
hadap kemerdekaan negara. |. 

| “Ketiga: menjempurnakan diri- 
nja sehingga dapat tertjipta da- 
|sar-dasar' jang kokoh dan sehat 
untuk perkembangan Angkatan 
Perang dalam -tahun2 jang 
akan datang.     

1 besar A.S. untuk Sovjet Uni, 
ment tentang permintaan pemerintah Sovjet padg hari Djum- 

cat j kepada pemerintah AS. 

tersebut. Setara 
“bahwa 

ennan pada hari Minggu pe- 

tang akan berangkat dengan 
|kereta api dari Djenewa aa 

1 
gu x 

| kedatangan: isteri dan anak2nja 
“untuk kemudian 

| guna mengadakan permu- 

n dengan menteri Juar 

“Tindakan?, jang mungkin 

| itu mewarta- 

tan bahwa menurut pembesar? 
13, 

ngam- 

“4, menjatakan sebagai «tak 
sopan” putusan Kremlin itu. Di- 
bae bahwa ndta pemerintah 

mungkin 
bye vape puan SN 

  

“Dalam tahun jang tertetatk Gi- 

eorge Kadaan ta" akan mem- 
statement   5 di Djencwa 

George Kennan, 

tidak akan memberi state- 

supaja ia dipanggil kembali, 

bahwa Kennan -telah memberi- 

kan statement2 jang bersifat 

»permusuhan dan palsu” terha- 

dap Sovjet Uni akan diperkuat 

dengan penolakan A.S. untuk 

“mengangkat seorang duta besar 

baru di Moskow sampai pelan- 

tikan presiden baru A.S. pada 
tanggal 20 Djanuari daa “ik 

negeri Perantjis sementara itu 

| mengatakan bahwa  Perantjis 

dengan penuh perhatian” me- 

ngikuti perkembangan2 sekitar 
soal Kennan. Dikatakan: bahwa 

bih landjut sebelum dikeluarkan 
suatu statement. 

Di Lonaon kementerian luar 
negeri Inggeris menolak mem- 

(beri komentar  derigan alasan 
bahwa. hal tersebut 
seorang duta besar negara saha- 
bat. Seorang djurubitjara  ke- 
menterian “tadi 
bahwa Inggeris sudah  tjukup 
"mendapat kesukaran mengenai 

TA gam besarnja sendiri, - Ant, Rtr,   

“Djurubitjara kementerian luar 

masih ditunggu keterangan2 le- : 

mengenai | 

mengatakan 

bahwa 

2 

pa ajuga     

so
da
 

T
e
g
a
s
 

sp     
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belakang kita, maka Gibagian 
jang terbesar dari tanah air ki- 
ta keadaan keamanan telah men | 
tjapai tjukup 
hingga didaerah-daerah itu Ang- 

| katan Perang dapat dibebaskan 
dari tugas keamanan. 

Masih ada beberapa daerah | 
dimana keadaan keamanan be- 
lum memungkinkan tindakan 
Gemikian. Angkatan Perang 
akan senantiasa mewjempurna- 
kan dirinja dan menjempurna- 

kan tjara2 - bekerdjanja cagar 
Angkatan Perang dapat meme- 
nuhi bagiannja dalam usaha2 
negara dan rakjat sehingga Gju- 
ga didaerah2 ini setjepat mung- 
kin dapat ditegakkan keadaan 
jang aman. 

Selain dari tugas keamanan | 
maka dengan  sendirinja kita 
harus senantiasa bersedia untuk 
menghadapi tiap antjaman ter- 
hadap kemerdekaan kita dengan 
segala daja-upaja jang terletak 
dalam batas2 kemampuan kita. 

Seperti halnja dalam lapang- 
an2 lain dinegara dan masjara- 
kat kita, maka djuga dalam la- 
pangan pertahanan “kita harus 
meletakkan dasar2 jang kokoh 
dan sehat bagi perkembangan 

dalam djangka pandjang disam- 
ping mendjalankan tugas2 jang 
mendesak. Dalam tiap perkem- 
bangan djangka pandjang maka 
kedjadian2 pada  tingkatan2 
permulaan mempunjai pengaruh 
jang besar terhadap perkemba- 
:zan jang selandjutnja dan oleh 

'sebab itu. apa . jang kita per- 

lam tahun2 ini akan menentu- 
kan perkembangan? dalam wak- 
tu jang akan datang. 

Segala kesulitan akan 
kita hadapi dengan 
gembira. 

Pada satu ketika Indonesia 
harus mempunjai' pertahanan 
jang sungguh? kuat jang terdi- 
ri dari suatu Angkatan Darat, 
An gkatan Laut dan Angkatan 

dan dengan-letak dan Tuas tanah 

air kita dan jang didukung oleh 
rakjat jang sebagian besar te- 
lah memperoleh latihan militer 

'dan didukung pula oleh suatu 

perekonomian dan perindustrian 

jang kuat, 
Tugas kita jalan meletakkan 

'dasar2 jang kokoh - dan sehat, 
agar dalam tahun2 jang akan 
datang perkembangan kearah 

lan dengan tjepat,   
    

   

     
      

kemadjuan se- | 

buat atau tidak kita perbuat da-' 

aa “jang “ kekuatinnja sepa- ! 

tudjuan tadi akan dapat berdja-. 

Dalam tahun jang terletak 

Lem Kah 

Kom Gatardasc 

sang 

Ri N UMUM. 
AL DAN PENERGR "KEDAULA TAN BAKAT (ANGGAUTA S.AS.J 

AP edot Rakjat" daa 
randjau pes? 

Pihak Djawatan Pe gawasan 
“Keselamatan “Negara Makasar 

| telah  memproses-verbal rekan 
Kamah selaku penanggung-dja- 
Wab Pedoman Rakjat berhubung 
tengan tulisan harian tersebut 
Galam ruangan ,,Dari rumah ke- 
kantor” mengenai ' perajaan 1 

| Oktober. Dalam ruangan terse- 
ut antara lain tertulis: ,,Apa 

henar kalau golongan Kuomin- 
tang tidak menaikkan bendera 
R.R.T, ditangkap? Entahlah, sa- 
HB tidak dengar bung. Kalau he- 
har, memang sudah sewadjar- 
nja, kan pemerintah kita akui 
RRT?” — Ant. 

PERTEMPURAN DI 
TAPANGGA 

50.Orang gerombolan 
tewas. 

Berita dari Mandar 
barkan, 
pertempuran jang terdjadi 
tara tentara dan 
pengatjau di 

wali) pihak pengatjau . telah 
tiwas Lk 50 orang. Dapat di- 
rampas 2 Lee Enfield, satu gra- 

nat-tangan, satu pesawat tele- 

pon dan sebilah pedang. 
"Selandjutnja diberitakan. dju- 

ga, satu pasukan dari kompi 
4 gerombolan Usman Ballo telah 
menjerahkan “diri kepada  ten- 

|tara bataljon 103 bersama 50 

anak buahnja. Mereka memba- 

|wWa satu auwen, 41. karabijn 
Gan 5 granat-tangan. 
pertempuran jang 

menga- 

an- 
gerombolan   

terdjadi 

Ant. 

Kita senantiasa s pong ala 

alum mempuaskan ( 
didepan kita, pasti kita tiap hari 

Lakan tetap menghadapi persoa- 
tan? dan  kesulitan2, mungkin 

ketjewaan, akan tetapi semu- 
Lanja itu akan dapat kita atasi | 

A dengan perasaan gembira, ka- 
kita insaf hahwa pekerdja- ! 

an sehari-hari itu adalah sum- 
bangan. Kita untuk. mentjapai 

| suata tudjuan jang besar, jakni 
Indonesia jang kuat, makrur 
dan adi. — Ant. 

MASJUMI ' BELUM 
AMBIL PUTUSAN 

              

  

Sebulan , 
Etjeran L..... 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

  

Had Taat arab a Kubah 
0 nina Pena 

APPERTENSI : 
0:80. 

  

TAHUN 

  

Konperensi Perdamaian Peking : 

| VM — NOMOR "3 tap 

Delegasi Indonesia usulkan supaja bloka- 
de ekonomi terhadap RRT dihapuskan 
  

Usul mosi hapuskan 
M.M.8. 

Akan dimadjukan Mr. 
Moh Yamin, 

Anggota parlemer “Mr. Moh. 
Yamin menerangkan “kepada | 
pers, bahwa ia sedang memper- 
timbangkan untuk mengadjukan   

bahwa baru2 ini dalam | 

suatu usul mosi guna penarikan | 
kembali. Misi 
dalam tahun ini djuga, dan men 
desak 'kepada pemerintah supa- 
ja dalam perundingan Unie jang 
akan datang tidak mengadakan 
perdjandjian lagi dilapangan ke- 

tentaraan. 
Usul mosi itu akan diadjukan | 

setelah parlemen menjelesaikan | 
lusul2 mosi disekitar hai2 jang | 
| mengenai Kementerian Pertahan 

Tapangga (Pola: |: 

Dalam | 
| di 
(Poloyali itu pihak tentara kehi- | 
"Jangan tiga orang gugur. | 

|.rik 

|haen Indonesia (Permai) dalam 

| tahanan 

| Kementerian 

Mengenai soal Angkat- | 
“an Perang. 

| Berhubung dengan kesan? jg | tanggal 5 Oktober 

(tahanan S.0O.B. telah timbul, bhw Masjumi te- 

| lah memutuskan untuk menge- 
|mukakan " tuntutan2 bagi pe- 
hnjempurnaan Angkatan Perang, | 

dengan kemungkinan adanja 
| krisis kabinet, Moh. Natsir, ke- 
|tua Pimpinan 
menerangkan, bahwa duduknja 
| perkara adalah seperti berikut: 
(Ke .Masjumj ingin . mengemuka- 

an dan Angkatan Perang dan 
itupun djika dari pihak fraksi2 
lainnja tidak ada diadjukan usul 

mosi tentang M.M.B. 
Tak ada instruksi dari 

—. Nederland. : 
Sementara itu  djurubitjara 

Komisariat Agung Belanda di 
Indonesia dgn resmi menjang- | 
kal berita pers jang mengata-.| 

kan, bahwa 
Belanda di Indonesia telah me- 
nawarkan kepada pemerintah | 

. : | 

Indoresia untuk menarik kem- | 

bali Misi Militer Belanda dari 
Indonesia. Oleh djurubitjara ter- 
sebut diterangkannja, bahwa 
Komisaris Agung Belanda tidak 

menerima instruksi dari .peme- 
rintah Belanda untuk minta ke- | 
pada- pemerintah Indonesia su- 
paja Misi Militer Belanda dita- 

kembali. — Ant. 

D. P. PERMAI : 

'KEM. PERTAHANAN 
PERLU DISELIDIKI 

Partai Persatuan Rakjat Mar- 

| pernjataannja mengenaj  perde- 
( batan2 dal an#DPR : sekitar kea- 
daan dalam 

mengandjurkan agar 
dibentuk satu panitia oleh" Pe- 
-merintah, DPR dan orang2 di: | 

Tuar Pemerintah dan DPR: un 
tuk menjelidiki keadaan dalam 

Perjahanan dan 
dalam Angkatan Perang dan 
terhadap mereka jang ternjata | 
bersalah. supaja diambil tin- 

|dakan. — Ant. 

651 TAHANAN SOB 
DIBEBASKAN 

Pa Harj Angkatar ag: 2 2 5 : da i era ANA (pin redaksi ,,Niew Soerabaiasch 
£ 1g | 

didalam wilajah | 

Militeng Belanda | 

Komisaris Agung | | 

Kementerian Per- | 

-missi2 kebudajaan, 

Territorium II dibebaskan oleh | 
pihak berwadjib. 

Didaerah keresidernan Bogor 
| 143 orang, didaerah keresidenan | 

|kan perlunja diambil beberapa | 
|tindakan untuk mentjapai per- 
baikan dalam organisasi Ang- 

sjumi sedang dilakukan penin- 
djauan dalgm kalangan partai2 
pemerintah dan lain2. Penindjau 
an tsb. belum selesai, 
belum dapat diketahui bagaima- 
na hasilnja. Demikian Moh. 
Natsir. —Ant. 

| KEBUDAJAAN INDO- 
P7 UMTESIA 

. Penerangan diluar negeri. 
Untuk melengkapi bekal pe- 

nerangan kebudajaan Indonesia 
ditempatnja masing2, perwaki- 
lan2 Indonesia diluar negeri, se- 
perti Brussel, Rome, Manila dll., 
sudah memadjukan surat kepa- 
da Djawatan Radio di Djakar- 
ta supaja segera dikirim bahan2 
kesenian asli indonesia. Bahan2 
itu diharapkan berupa tape, su- 

kur sudah berupa piringan hi- 

tam dan gambar2 lagu2 daerah 
asli, krontjong2 asli. 

Didapat kabar, kini Djawatan 
Radio sedang sibuk melangsung 
kan pekerdjaan perekaman dll., 
guna memenuhi permintaan? 
tersebut, Sebagai diketahui su- 
dah banjak lagu2 asli Indonesia 
jang banjak dimainkan oleh or- 
kes luar negeri atau dinjanjikan 
dimana2, 'misalnja lagu2 Te- 
rang Bulan, Saputangan, - Be- 
ngawan Solo, Kaparinjo, dll, jg 

sangat populer di Amerika, Pa-, 
|yis, Nederland. dil. negeri lagi. 

Ant. 

MISSI DAGANG 
BELGIA KE INDONESIA 
Di Jaarbeurs di Geni, Belgia, 

beberapa hari jang lalu diadakan 
“Hari Indonesia”. Disitu diada- 
kan pula suatu lunch jang di- 
sertai oleh para terkemuka Bel- 

gia dan Indonesia, 
»Echo della Bourse” menga- 

barkan, bahwa pada. awal “No- 
pember jang akan datang suatu 
missi, terdiri dari pedagang2 
Belgia, akan ke Indonesia, 

  

nerangkan, bahwa eksport Bel- 
gia ke Indonesia - dalam tahun 
1951 adalah sebesar 1,1 miljard 

EYANG, 1 Alitasa 2. 
ebudajden Ingonesie 

h Genootschap 

snsten AN KR 

  
  ) Ne BAK Pan, 1 

maka | 

Duta-hesar. Anak Agung me- 

KE | Djakarta 45 orang, 
Partai Masjumi ' an Tjirebon 5 orang, didaerah 

Bandung 4 orang, | 
| didaerah kabupaten Tasikmala- | 

454 orang akan | 

dikeresiden- 

kabupaten 

ja dan Garut 
dibebaskan demikian djurubitja. | 

Lra tentara dan territorium III. 

“Pertahanan. Untuk ini oleh Ma- | 

: | —Ant, 
katan Perang dan Kementerian | 

i 

' 

| 

| 
| 
|. GAL 20-10 KEMUKA 
| 
| 

"nja. 

Asia dan Pasifik di 

Dalam laporannja jang diba- 

! | jakan dimuka konperensi, Su- 

roto mengusulkan supaja Konpe- 

| rensi mempersalahkan segala 
(penghalang buatan“ dalam per- 
| dagangan internasional. sebagai 

Iblokade2 dan embargo2 serta 
| tindakan2 perang jang semuanja 
| merusak kerdja- sama bersifat | 
: para 
(damai antara negara2.  Dikata- 
Ikannja, bahwa resolusi jang 
|tidak dapat dibenarkan un- 
| tuk mengadakan blokade ekono- 

| mi terhadap RRT jang diterima 
koleh PBB atas inisiatip Amerika 
litu adalah bertentangan dengan | 
| Piagam PBB. 
|. Suroto mengusulkan kepada 

|konperensi supaja berseru ke- 
pala PBB utk segera mengam- 

| bil tindakan2 seperlunja guna 

| menambah perdagangan inter- 

| nasional. Ia mengusulkan pula 

| supaja dikemudian hari diusaha- 

kan suatu konperensi ekonomi 
internasional. Demikian menurut 

(Radio Peking - jang ditangkap 

| oleh U.P. di “Tokio. 
Seruan utusan India. 

Radio Peking selandjutnja me. 

Ingumumkan, bahwa dalam si- 
| dang, hari ketiga  Konperensi 
| Perdamaian para putusan telah 

| membitjarakan hubungan? eko- 
|nomi dan soal bertukaran kebu- 
| Aan 
|. Laporan jang terpenting me- 

pagenat pertukaran  kebudajaan 

menurut Radio Peking diberikan | tang penggantian nomor | ngg 2 Y 
| oleh utusan India Dr. S.D. Kis- 

nil. Dr. Kisnil menjatakan, bah- 

(wa ,adalah unutk kepentingan 

semua untuk berusaha supaja 
| perdamaian dikembalikan di Ko- 

rea, Vietnam dan Malaya, dan 
| bahwa tidak akan ada pasukan? | 

|asing dimana sadja dinegara 
manapun djuga”. 

Dr. Kisnil kemudian berseru 

supaja. diadakan 
sardjana2, 

..petani2, rombongan2 olah-raga, 
dan peladjar2 untuk menambah 

harmorm internasional. — Ant. 

—. UP, 

FUHRI - MIEROP TANG- 

HAKIM 
Didapat kabar, bahwa perka- 

ra njonja Fijhri-Mierop, pemim- 

Handelsblad”- hendak dimadju- 
kan kemuka Pengadilan Negeri 

Surabaja pada tanggal 20-10 jad. 
Sementara itu Fri hari Sabtu 

H1. telah menulis, bahwa ,,kewa- 

djibannja akan segera berachir”, 
Atas pertanjaan ia katakan, bah 

Wa ia hendak mengambil perlop 

keluar negeri. Dalam pada itu 
Harian Umum mengabarkan, 
bahwa Fiihri bersedia mening- 

| galkan Indonesia selama - lama- 
— Ant. 

  

Inggris tolak usul2 Mossadeg 
mengenai penjelesaian 

sengketa minjak 
Tetapi berseru supaja pintu tetap terbuka 

untuk perundingan2 lebih landjut 
EMERINTAH INGGRIS dengan persetudjuan dari Wash- 
ington pada hari Sabtu telah menjampaikan djawabannja 

kepada perdana menteri Iran Mohammad Mossadeg, dalam 

mana dinjatakan bahwa Inggris tidak dapat menerima “usul? 

sWtimatum” untuk penjelesaian sengketa minjak jang diadjuk 

an oleh Iran, tetapi diserukannja supaja djanganlah Iran menutup 

pintu untuk usaha? lebih Jlandjut guna mentjapai suatu perse- 

tudjuan, 

Djawaban Inggris itu termu- 
at dalam sebuah nota jang pada 
hari Sabtu ini disampaikan oleh 
kuasa usaha Inggris George 
Middleton di Teheran, dan dgn 
demikian tidak melampaui batas 
waktu 10 hari jang ditentukan 

oleh Mossadeg dalam notanja 

kepada Inggris minggu jang la- 
lu, Menurut dugaan isi nota Ing- 

gris itu akan diumumkan pada 
hari Minggu pada waktu bersa- 
msan di Teheran, London dan 
Washington. 

Pendirian Amerika — Ing- 
gris tak berobah. 

Menurut  sumber2. resmi di 
London, djawahan Inggris itu 

ialah hasil dari tukar pendapat 
jang mendalam antara penie- 
rintah2 Inggris dan Amerika 
Serikat selama satu minggu ini 
jang baru diachiri pada Djum- 

'at malam kemarin. Dikatakan, 
bahwa ,persetudjuan sepenuh- 
hja'- dan pendirian bersama ig 
telah tertjapai antara London 
dan Washington sebagai dasar 
dari usul2 bersama Truman — 

lan jang lalu itu kini tetap di- 
pertahankan, 

Telah diketahui bahwa peme- 
vrintah Inggris menganggap 
usul2 Mossadeg jang. terachir 
itu sebagai tak acceptable”, 

terutama jang menuntut pemba- 
jaran 49 djuta pound sterling 

  
Churechill kepada Iran pada bu-' 

sebagai sjarat pertama untuk 
perundingan2 antara kedua pi- 
hak. 7 

Mossadeg perlunak antja- 
mannja? 

Sumber2 jang berwadjib di 
Teheran sementara itu menjata- 
kan, bahwa PM Mossadeg pasti 
akan memutuskan hubungan di- 
plomatik Iran dengan Inggris, 
djika Inggris tidak menerima 
usul2 pembalasannja mengenai 

| sengketa minjak, tetapi dikata- 
kan, bahwa pemutusan hubung- 
an 'diplomatik itu hanja akan 
dilakukan ,dari satu pihak”. 
Menurut sumber2 tersebut Iran 
akan memanggil kembali wakil2 
diplomatiknja dari London, teta- 
pi tidak akan menuntut supaja 

Inggris bertindak demikian pu- 

la dengan wakil2nia di Teheran. 

Menurut sumber2 jang me- 
ngetahui, Mossadeg telah me- 

achir untuk memperlunak antja- 
mannja kepada Inggris atas na- 
sehat bekas ketua Sidang 
Umum PBB Nasrollah Entezam, 
jang berpendapat bahwa andai- 
kata Iran menuntut penutupan 
seluruh kedutaan Inggris di Te- 
heran, maka ini akan mempu- 
njai kesan jang tidak baik da- 
lam PBB, djika Iran sampai me- 
ngadjukan sengketanja dengan 
Inggris “itu dimuka Sidang 
Umum PBB,   

| 

  

TUSAN INDONESIA dalam Konperensi Perdamaian untuk 
peking, 

ngusuikan supaja PBB menghapuskan blokade ekonomi jang di- 

perintahkan terhadap RRT, de mikian menurut siaran Radio 

- Peking pada malam Minggu jl. 

Suroto, pada hari Sabtu jl. me- 

  

Hari AP di Ibu-Kota 
Upatjara peringatan hari 

Angkatan Perang jang ke- VII 

kemarin telah dilangsungkan 

dilapangan Banteng Djakarta 
dengan dihadliri oleh Panglima 
Tertinggi “Angkatan Perang, 

Pembesar Pemerintahan 

Pusat, Anggauta Pariemen dan 
corps diplomatik, Kepala Siat 
Angkatan Perang dan perwira2 

lainnja. Dalam upatjara 'itu 
Panglima ' Tertinggi Angkatan 
Perang telah menjerahkan 3 
buah pandji, masing? kepada 
Kepala? Staf Angkatan Darat, 

Laut dan Udara, 
Selandjutnja oleh Panglima 

Tertinggi diutjapkan perintah 
harian jang a.l berisi 3 buah 
pokok kewadjiban Anggautaa 

Angkatan Perang dewasa ini. 
R.D. j 

RAPAT PLENO D.P.R.D. 
JOGJA 

Rapat pleno D.P.R. Daerah 
Istimewa Jogja diadakan dige- 

| dungnja djl. Malioboro 16 Jogja. 

| 

| mandangan 

| Rapat? DP.R.D. Jogja dalam 

bulan ini ditetapkan sbb. 
Tgl. 7-10 dimulai djam 10.00 

diadakan terbuka dengan atja- 
ra: 1 Peraturan tentang peng- 
gabungan  keluarhan Girisari 
dan Giripuro, 2. Peraturan ten- 

kelu- 
rahan dan kapanewon di Kulon 

Progo. 
Tgl. 8 dan 9-10 dimulai djam 

10. 00 (terbuka) dengan atjara: 
|Pedoman D.P.D. 

Tgl. 14-10 dimulai djam 10-00 
(terbuka) dengan atjara :. Pe- 

umum . anggauta 
mengenai pendjelasan begroting 

11952. 

pertukaran | 
i 
| 
: 
, 

| tor Pusat Statistik menundjuk- 
| kan, 
| derneming dalam bulan Djuli 

ngambil putusan pada saat ter-:   

PRODUKSI GULA ME- 
'ROSOT SEKALI 

Angka2 sementara dari Kan- 

bahwa produksi gula on- 

adalah 143.822 ton. Produksi 
dari Djanuari s/d. Djuli 282.686 

| ton. 
“ Angka2 sedjak tahun 1938 
menundjukkan kemercsotan: 
produksi 1938 1.375.510 ng, 
1949 223.309 ton, 1959 227.158 
ton dan 1951 426.252 ton, — 
Ant, 

PENUTUPAN MASA PER- 
TJOBAAN MAHA 
SISWA P.T.A.L.N. 

Bertempat digedung PTAIN 

semalam telah diadakan suatu 
pertemuan kekeluargaan jang 
bersifat intern daripada maha- 
siswa2 PTAIN, jang dihadiri 
oleh dosew dan anggauta dewan 
kurator dari perguruan tinggi | 

itu. 
Maksud pertemuan tersebut 

ialah untuk penutupan masa per- $ 
tjobaan jang didjalankan oleh 4 
mahasiswa lama seluruhnja dari 

PTAIN. 
Perlu diketahui, bahwa da- 

Sar dan isi daripada masa per- 
tjobaan tersebut, ialah: Pan- 

tjamurni, jaitu:  Kebersihan2 : 
tempat, makanan, pakaian, ha- 

dan dan djiwa. 
sk 

Penutupan masa perplontjoan 

Fakulteit Kedokteran U.N.G.M, 
telah dilakukan pula pada hari 
Saptu malam “di  Kapatihan' 
Jogja. 

LULUS UDJIAN A.S.R.I. 
Bagian Seni Lukis dan 
Patung. 

Untuk tahun ke II: 
Tjong Swan, Moch. 
S.E. Pohan, 
Harto. 

Untuk tahun ke III : Sj. Sar- 
djono, Sudira Prawita, C. Israr, 
Re'is Ra'jan, I. Wajan Kaja, Su- 
kandar, G, Sidharta. 

Bagian Seni Keradjinan 
dan Pertukangan. 

Untuk tahun ke HI : Suradji- 
man, Dalidjo, ' Mudjijono,  Su- 
wondo, Bakir, 

Tan 
Moechsin, 

Djalaludin, Sri 

  

  

x Pekan 

tit2 U.N.G.M, adalah untuk ma, 
hasiswa2 baru dan Jang lama, 

perkenalan fakul- 

Dikalangan “ mahasiswa lama- 
pun tidak semua sudah saling 
berkenalan. Tiara untuk berke- 
nalan ialah tIkut djadi plontjo. 
Bagaimana tjaranja adalah 
,cen kunst”. 

Seorang mahasiswa junior de- 
ngan, pakar tapi hidjau. dan bu- 
ku tulis minta tanda “tangan 
mahasiswi  juntortk Sambil me- 
njaksikan djalann,t vulpen di- 
atas kertas “putih, dia berhasil 
bitjara2 dan... dia 
udjian perkenalan”, : 

Kn j 

Inna 

  

S
a
n
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 pe 
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ini jang merupa-! 
ok dalam ia- | 

2 bitjara2 p: 

le 

  

   

    

   
    

   

  

lagu-lagu 
al atau in- 

Pn 

Naa uan 
rkes2 kita. 
aransemen2 

j Susunan orkes 
pt usat atau studio? jg 

lapat dengan tarip honorarium- 
nja jang ditentukan oleh pusat, 

: Sie mendorong, perkembang- 
mposistik lagu Indonesia, 

1 Tenan dan Sa- 

orkes? studio jg ada 
Iu ngga bisa 

m -hubungan kon- 
, “Sekarang dalam berba- 
i susunan dan untuk berbagai 

  

   

      
       

    
   
   
   
     

     

      

    

  

   
   

   
    
   

  

   

   

   
   
    
     

   

   
    

   

    
   

      

   

    
   

    

   

    

    
    

     
   

  

   
   

  

     

   
   

    

   

  

   

   

    

      

  

   

  

   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

      xaga2 en 
jang tiirup kapabel, 

ng itu pada/timumnja stu- 
memperhatikan dan 

  

“bisa Tt Lada kepa- 

  

“Ds 
£ ngenai 2 ren 

1 peraturan aah | tentang 
“tempat pemasangan An 

: “reklame: 
Rs peraturan 2 daerah tentang 

tugas beladjar bagi Peran | 
Dania 

“pendjelasan DPD me- 
pertama, a.l. dike- | 

perlu adanja 'per- 

       

aturan “sematjam itu jang padat 
2 -dasarnja un “mempelihara 

keindahan kota dengan adanja 
|papan2, 'reklame tertentu jang 
Gibuat 'oleh Pemerintah. 

| Dalam pemandangan umum 
ng dikemukakan oleh T ang- 

  

'gauta pada garis besarnja ber- 
'kisar pada. soal tarip: jang di- 
rentjanakan, jg menurut pem-' 

umumnja diang- 

gap terlalu berat, Achirnja si- 
: dang Gapat menerima rentjana 
peraturan tsb dengan suara “ 
aktamasi setelah didapat suatu 
perumusan dua usul perobahan . 
tarip dari anggauta Maali dan 

| Wirabto, : 
Perobahan tarip tan adalah | 

5 -|aemadian : 

  

   

  

   

  

       

    

    

   
   

  

   
    

   

djika sudah pensiun se 
    

4 pai lunas. 
Perkara ini oleh 

| dilan Agama ' 

“kali sidang, berdasarkan | 

ketika mula 
.volusi “ @a 

  

          
   

       
      

  

“telah diperiksa bah lima F|- 

tuntutan 23 Rd. A.R. Aa D 
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a. Juas papan 4 m2 1 minggu 

“Rp. 0,505 1 bulan Rp. 1,505 
3 bulan Rp. 3,50, 6 bulan 
Rp. 6,—: 1 tahun Rp. 10,— 

. luas papan 15 m? djadi 2 x 
lipat tarip tsb a, 

. luas papan 1m? djadi 2 X 
lipat tarip tsb b. 

Mempertinggi nilai 
1 pegawai. 

Senajutnta dalam Fang 

Pa 

  

   

: DJIWA MELAJANG | 
“Dalam 'achir mini jang 

    “$ lalu telah terdjadi let lanana 
| sar Rp. 100— sebulan sam- Sa | ngeri di djl. Slamet Rijadi (de- 

| kat perempatan Timuran) Solo 
jang meng. batkan ' seorang 

Rothadi umur 12 
“tahu peladjar dari SR 56 Bro- 
Pee mati seketika itu    

    

    

   
   

    

   
   

  

   

   

  

   
   
   

   
    

enuru "Pend ma ketjela- 

r kaan tu mungkin akibat kurang 
| hati2nja anak tsb. dalam me- 

sepedanja. Pada 
tu itu ia bermaksud menda- 
(nglanggar) sebuah betjak 
pada saat itu sedang di- 
ui pula, oleh seorang 3 Lg 

ng ad eda lainnja. 
demikian se- 
erdjalan dari 

/njrempet? pe- 

  

   
       

   

  

    

   

  

   

  

   
   

  

meenana . sepeda jahg paling ka. 
   ia.djatuh tergilas 

oda truck bagian be- 

  

    
      

Eri Sana Bean" 

juga pada paginja di 
lh terdjadi “ketjela- | 

Te 

bada penjanji2 entang 
"kata2 jang kurang | 

usaha untu 

2 | kesenian? asing 

semi. 

" atjara2 tertentu supaja. dihapus- : 

ham tenan sebagai 

nilai kebuda 
menambah Pp 
jaan bangsa? 1 
dengar kita,    kepada pen- 

    

seni-musik sepe 

Tionghoa dan L 
ga sekarang di    

kan. Hal ini sesuai pula dengan 
Ani siaran2 kedalam negeri | 
g dilakukan oleh negara2 lain. 
“Musik Barat (Amerika). po- | 
puler (terutamanja jazz modern 
dan swin Supaja dibatasi ke- 
dlm ruangan? manaSuka sadja. 

Siaran kata: 
' Haluan Siaran kata supaja di- 
rumuskan kedalam soal2 pem- 
bangunan dalam arti .-jang luas 
dan uraian? politik tjukup dgn 
adanja siaran? sentral. 

  

      

      

  

   

  

   

snakan tjeritera2 jang mengan- 
dung: moraal dan susila Nae 
siaan jang luhur dan m nbil 
persoalan2 kemasjarakata di 

  
  

ini. Djika sjarat2 ini belum bisa 
dipenuhi karena belum adanja 
penulis2, diandjurkan mengada- 
kan. saduran2, dari Pa Pun 
asli jang ada. 

Tentang hak tjipta 
Panitia ke-II memadjukan sa- |   

Dua. rentjana peraturan" 'Idaerah 
— diterima DPRDS Surakarta 

(oten : Wartawan KR. sendiri). 
ALAM silangnja DPRDS Kotabesar Surakarta baru? ini 
selama 3 malam berturut-turut antara lain telah dibitja- rakan serta penang baik dengan beberapa ennan, me- 

rara, daerah tentang : TE 

| dapat disimpulkan, bahwa. per- 

| tuan2 jang harus diadakan “per- 

ran kepada Djawatan Radio dan 
pula read seram saran ike- 

— . 

aturan daerah tentang tugas be- 
ladjar bagi pegawai2 Balaikota, 

aturan itu dimaksud utk mem- 
pertinggi mutu pegawai Balai- 

| kota dengan djalanflimana per- 
lu memberi kesempatan untuk 

beladjar, mengikuti kursus dsb- 
nja, agar lebih dapat melantjar- 

Fkan pekerdjaannja dalam Pane 
rintahan. 

1 Dari Seal ea pat tes 
kemukakan olah 12 orang ang- 

(| gauta dapat diambil kesimpulan 
bahwa mengenai rentjana per- 
aturan tsb masih banjak keten- 

obahan. Antara lain perobahan 
terpenting mengenai fasal per- 
tama. bahwa peraturan tugas 
beladjar itu “didasarkan untuk 
mempertinggi mutu kepega- 
wajan. - 

aturan tugas beladjar itu ign 
tjatatan berdasar atas , djiwa2” 
dari pemandangan2 jang dike- 

  

h Manda TEp 

Sandiwara supaja menguta- | 

lapangan 'kedjiwaan pala saat? | 

Pada Lachirnja sidang dapat! | 
“menerima prinsip adanja per- | 

  

  

     

    

  

   
    

   

  

   

  

         

  

    

   

  

   

      

   

  

ja tata 2 ba 
hidup bang: 

Aan    

  

      
     

    

“pada «kepuasan 00 maten ie. 
Atas dasar pokok pangkal fi-"     

   

    
      

kiran tsb diatas, usaha didalam 
| merentjanakan sumbangan utk 
'perobahan Undang2 Hak Tiipta h 
maupun didalam melaksanakan 
Auteurswet jang ada, hendak- 
'nja diutamakan “dasar tsb di- 
'atas, sedangkan pada azasnja 
titik berat untuk melaksanakan 

        

  

   

Undang2 Hak Tjipta di Indone- 
sia hendaknja didasarkan atas : 
a. Usaha meluas-siarkan segala 

— fjiptaan dengan sempurna, 
“sebagai sumbangan bangsa 
untuk mempertinggi budi pe- 
kerti dan martabat manusia. 

b. Perlindungan jang lajak ter- 
hadap para pentjipta. 

ce Penghargaan jang luhur dan 
mempunjai arti jang tinggi! 

“kepada para pentjipta. 

Tentang penjempurnaan 
a pekabaran : 

“Panitia ke-III jang diserahi 
untuk memadjukan usul rentja- 
na guna penjempurnaan bagian 
Pekabaran, “telah memadjukan 
'saran2nja sbb.: 

Supaja selekas mungkin dise- 
lenggarakan Pendidikan Warta. 
wan Radio. Supaja pendidikan 
ini djuga diadakan setjara ter- 
tulis untuk seluruh studio. Su- 

Ipaja staf diperlengkap dengan 
alat2 jg diperlukan dan ditam- 
bah tenaganja, vkarena disemua 

|tempat tidak ada jang mentju- 
ikupi djumlah tenaganja. Sete- : 
irusnja diadjukan saran dan ini 
berisi - perbaikan2 - organisasi 
intern. — Ant. 

T.S. GADING ADAKAN 
MALAM GEMBIRA 

Baru2 ini para peladjar Ta- 
man Siswa Tjabang Gading te- 
lah melangsungkan malam 
gembira. bertempat dj Pugeran. 
Hadlir dalam malam itu utusan 

Taman Siswa Pusat. 
Pertemuan tsb, @achiri dgn. 

mupins 

  

  mukakan para anggauta 'itu, 
mendjelmakan peraturan” .jang ' 

“dimaksud jang lebih: Segan 

'dalam bentuk serta isinja.- 
“Perlu ditambahkan bahwa: si- 
dang DPRDS Kotabesar Sura- | 
karta bermaksud untuk mem- | 
bitjarakan atjara2 laiinja sam- 

i habis, sehingga dalam hari2 
Jg akan datang ini dalam waktu 

singkat akan mengadakan si- 
Maap mena 

| 

  

     
   

     

ber tsb,' dengan Betah bah- 
wa orang tua mereka suka me- 
hamakan anaknja jang baru la- 
hir itu, bila laki2 dengan nama 
Dahlan dan dji 
puan dengan nama AiSjiah. 
Hal ini dimaksud untuk mem- 
beri penghargaan kepada kedua: 
pelopor Muhammadijah tsb. 

Disamping hadiah jang akan 
diberikan, baji2 tsb. bila sudah 
'besar dan mulai bersekolah, se- 
Jama beladjar di sekolah rakjat 
:sampai sekolah tertinggi beaja2   nja akan dipikul oleh Muhamma- 

dijah: (Kor. ) 

SEMARANG 
.. BUPATI BLORA 

: Tjalon ', sekretaris 
DPRDS — Propinsi 
Djawa Tengah. : 

- Diantara 3 orang 3g melamar 
djabatan | Sekretaris - DPRUS 
Propissi Djawa Tengah dalam: 
pemilihan baru2 ini telah ter- 

| pilih Siswadi Djojosuwarno Bu- 
(pati Blora. s 

'Siswadi berumur 49 tahun, ke 
' Juaran Mosvia dan setelah ber-: 
| turut2 bekerdja 
Mongpradja pada tahun 1949. di, 
angkat mendjadi Bupati di Ku 
Hg Jan tahun 1950: RAN ah 

e Blora, aa anto 

  

Kini mospk 
BEPBSI Di Tengah. 

Dalam sidang plenn” jang di- 

“si ,Persatuati ' Tenaga Perdju- 
angan” jang meliputi Ik. 7.000 

| bubar sebagai ! 
“kongresnja di Djawa Barat ta- 
|Lhun jang lalu, dan selandjutnja 
masuk Persatuan Bekas Pe- |   Ajuang — Bersendjata — Seluruh | 

Tuh 

    

oleh 

“PER. 

| langsungkan baru? ini organisa- | 

orang “arnggauta di" Djawa Pes 

| WIAJAH DIAWA TENGAH 
.perem- | Ketua umum PERBEPESI 

Supardi djelaskan antara lain, 
PERBEPBSI “berpusat di Dja- 
karta, merupakan satu2nja ors 
ganisasi bekas pedjuang diselu- 
ruh Indonesia jang meliputi Ik. 
350.000 orang anggauta dan ber 

naan hidup bagi Mereka dalam 
lapang ekonomi, sosial dan ke- 
budajaan. — Ant. 2 

KONGRES PERSATUAN 
PEGAWAI POLISI. 

Pada tgl. 18 Oktober -1952 

Wwai. Polisi Republik Indonesia 
akan mengadakan Kongres jg. 
akan dikundjungi oleh tjabang2- 
nja diseluruh Indonesia, bertem- 

Ipat di Semarang. “ 
Persatuan Pegawai Polisi R.I. 

adalah organisasi dari segenap 

bersifat seperti Serikat Seker 
sebagai Pa- adja tetapipun bertindak dalam 

“ikatan Korps. Persatuan ini di- 
Girik”n pada tgl. 5-46, berazasi 
kan terlaksananja  masjarakat 
dan negara jang Se -kan 

1 Dasar Te 
thajuan P3 

pergiat Mbok dan 
persaudaraan diantara ang 
gauta2-nja. 

Memperbaiki nasib Hain mem ' 
perteguh kedudukan. para 
anggautanja. # 
Mempergiat anggautatnja 
dalan merdjalankan kewa. 
djiban bagi Kepentingan ' Ne. 

      .ngah telah menjatakan' dirinja | 
“pelaksanaan gara dan 

Mempertinggi deradijat Ker 
polisian 'baik dlm. ikatan 

“Korps maupun perseorangan, 
Dewasa ini mempunjai ang 

@   #3 gauta Kl, 90.000 1 ea, menga 

Pemandangan dalam koperensi Gabungan Kementerian2 1 
UANG AN, 
29-9 dan 30- 9-1952 jang lalu di Hn 5 

  

maksud menempuh .Kesempur- 

sampai dengan, tgl. 22 Oktober 
1952 j.a.d. ini Persatuan Pega- 

pegawai Polisi Negara R.I. je | 

Ps (kim Mr. Abdurgehran 
erampokan ' di Javasche     

    

    

Dengan djawaban jang her- 
putar2 Jan Spruyt. menjangkal 

:tiap tuduhan, diantaranja. ia 
akan, bahwa ia sudah ti- 

dak irreat apa2 lagi, karena 'ke- 
tika pemeriksaan? ia djatuh sa- 
'kit-selama 6 bulan. 

- “Dengan “pertanjaan2?nja ha- 
kim kemudian mendapatkan 
dj iwaban2 jang “penting bagi 
pemeriksaan Sselandjutnja. Dja- 
waban2 itu antaranja, bahwa 
Jan Spruyt pernah memberi 
pertolongan pada Verrips untuk 
menerima. kiriman uang dari 
“Semarang sebanjak Rp. 2000.—. 
Verrips (terdakwa. sebagai bi- 
ang keladi) djuga telah mena- 
njakan apakah dibawah J-B. 
ada kelder, apakah ada tangga- 
nja, apakah Spruyt bekerdja di- 

bagian kas, apakah-adax alarm 
instalasi dsb, jg didjawab oleh 
Spruyt dengan sebenarnja. 

Pemeriksaan beberapa 
saksi. 

Kemudian dimadjukan saksi 
van “Harn. Dari van Harn ini 
didapat keterangan, bahwa Ver- 
rips dengan dia pernah datang 
dirumah Spruyt: disini Verrips 
berbitjara dgn Spruyt (4 mata) 

Galam ruangan tidur kira2 sela- 
ma 1 djam. 

Oei S. J. dari bagian Effecten 
sebagai saksi menerangkan, 
bahwa dari tempat bekerdja 
Spruyt memang. orang dapat 
melihat kedjalan raja. Tetapi 

diruangan itu bukan Spruyt sa- 
dja jang bekerdja. 

Pendjaga pintu Clarisse me- 
nerangkan,. bahwa pada pagi 
perampokan itu ia disuruh 
Spruyt untuk mengantarkan se- 
orang opas baru menghadap 
tuan H. Sekembalinja ditempat- 
nja ia dipukul orang dengan 

    

memberi keterangan apakah 
Spruyt ada antara mereka jang 
memukul dia. 

Saksi van Ligten seorang em- 
ploye sebagai saksi menerang- 
kan ia terlambat masuk kantor 
pagi itu, Saksi Meyer jg pernah 

.dirumah Spruyt bersama 
Verrips tidak bisa dihadapkan 
karena sudah kenegeri Belanda 

“Saksi Soedjono sopir Jeep 
Verrips terangkan pernah men- 

ear dari ar (jang akan   

    

Ke- 
Perekonomian, Pertanian dan Penerangan pada tanggal 

rus Besarnja Nenen dn di 
Djakarta, dibawah pimpinan Mr. 
MEMET 'TANUIDJAJA. 

Adapun maksud dan titik be- 
rat dari Kongres tsb. ialah me- 
njusun rentjana usaha jang pe- 
nuh bersendikan revolusi menu- 
dju pembangunan negara jang 
kokoh dan kuat, 

membimbing masjarakat Indo- 
nesia Merdeka dengan tegak dan 
giat melemparkan jg lapuk ser- 
ta tidak sesuai lagi dgn Kehen- 
dak masa. Disamping itu dibi- 
tjarakan,. pula soalA sekitar 
status Kepolisian dengan krisis 
gezag, anggaran dasar, pemilih- | 
an pengurus besar baru dll. jg. 
mengenai Sekitar intern organi- 
sasi. (KR). 5 

MAGELANG 1 

MEMBIKIN BENDU- 
NGAN BARU 

  

Rakjat, Djawatan Pengairan 
dan Djawatan Pertanian, didesa 
Sriwedari 

mulai dengan pemtikinan 'ben- 
dungan di kali ' Karanganjar 
serta saluran prod aa) dgn. 
rentjana beaja Ik. Rp. “5 

Selesainja pekerdjaan tsb, di- 
harapkan bahwa seluas & 11 

| dapat diairi. (Kor). 

IKURSUS PENJAMAKAN 
KULIT 

Oleh Djawatan Perindustrian 

  
dan Keradjinan Kedu baru? ini 
di Mertojudan (Magelang) te- 
lah dapat “didirikan sebuah 
Kursus penjamakan kulit jg. 
diikuti oleh 30 orang. Peladjaran 
jang diberikan mengenai tjara2   
    
menjamak kulit baik Naa 

hama -nama kaki tangannja 
J. Spruyt terdakwa 

ENGADILAN Negeri di Surabaja dibawah pimpinan Ha- 
“telah 
ank. 

Pertama 'telah diadjukan sebagai terdakwa pegawai J. B. 
jan Devisen Jan Spruyt (37 th.) atas dakwaan tersangkut 

dalam perkara perampokan itu, diantaranja memberikan tan. ' 
9 da-tanda dgn sapu tangan dan memberikan Teman ten- : 
tang seluk beluk keadaan J. B. 

     

   

      

   
melandjatkan pemeriksaan 

menerima tanda dari Spruyt) 
bahwa mereka akan mendapat 
tanda dari seorang: Belanak di 
J. B. sendiri. : 

lisi jang tiba2 menemui Spruyt 
dikluis J. B. beberapa saat sesu- 
dah perampokan dan polisi me- 
ngadakan pemeriksaan ditenipat 
tersebut. Ketika Spruyt ditanja 
berbuat apa ia ditempat itu, me- 
nurut Albert, Spruyt mendja- 
wab : mentjari pesuruh. 

Verrips didjatuhi hu- 
kuman 6 tahun. 

Pemeriksaan Pengadilan Ne- 
Beri Surabaja dalam perkara 
perampokan J.B. selandjutnja 

dapat diberitakan, “bahwa ter- 
hadap terdakwa pertama W. 
Verrips telah didjatuhkan hu- 

tong” waktu selama Midalam ta- 
hanan (& 2 tahun). Putusan itu 
sesuai dgn permintaan djaksa 

Verrips tetap tidak suka me- 
"njebut2 nama? kaki-tangannja 
baik dalam sidang? tertutup   

gagang repolper. Ia tidak dapat 

maupun dalam Bs terbuka. 

  

kuman pendjara 6 tahun dipo-' 

Maka oleh djaksa, Verrips di- 

anggap terang bersalah, teruta- 
ma karena ia melakukan peker- | 
djaan perampokan dengan ke- 
kerasan. sendjata. Kepada ter- 
“dakwa diberi tempo 8 hari utk 

| menerima putusan itu atau utk 
minta perbandingan. 

Perkara J. Spruyt dalam. si- 

dang selandjutnja diputuskan 

“untuk ditunda sampai tgl 9/10 

|jad. Telah djuga dimadjukan 

dakwa v. Harn jang telah me- 

nerima langsung dari Verrips 
uang jg berasal dari rampokan 

itu didekat mesdjia 'Kemajoran. ' 
Ia tetap pada keterangannja 
semula jang menjatakan tidak 

tahu bahwa uang itu berasal 

dari perampokan. Keterangan 

ini berlainan dengan keterang- | 

'annja dimuka polisi. Djuga per- 

kara v. Harm ini ditunda sam- 

pai pekan Yyad. — Ant. 

Djuga . telah “Gimerilka SA 
Albert seorang djurupotret po- | 

al 

  

P.O.R.A.P. SELESAI 
Bung Karno bagikan 
hadiah. # 

Presiden Sukarno: sebagai pal 
nglima Tertinggi kemarin djam 
4 telah menutip Pekan “Olah 
Raga Angkatan Perang jang di- 
langsungkan di Djakarta dari 

Ikada. Dalam upatjara terse- 
but Panglima Tertinggi juga | 

memberikan hadiah2 dan piala 
kepada para pemenang. Kemu- 
dian Panglima Tertinggi mela- 
kukan tendangan 

antara kesebelasan Angkatan 
Perang dan kesebelasan cadet2 
Angkatan Laut Brazilia jang 
berachir dengan kemenangan 
kesebelasan Angkatan Perang   dengan angka 3 — o. RD. 

  

PEMBUNUHAN KEDJAM 
Pa muda polisi idan Ketua Masjumi 

mendjaai. kurban : 
AMPUNG Kemiriredjo - Kidul dalam Kota Magelang Hu 

tg. 1 October malam Kemis jl. telah digemparkan oleh 
Suatu peristiwa pembunuhan jang dilakukan oleh seorang pen- 
duduk kampung tsb. bernama P, atas diri seorang tetangganja 
bernama Tj., komandan muda 

Peristiwa tsb. terdjadi pada 
djam 21.00 ketika komandan Tj. 

baru sadja datang dari beper- 

gian dan sedang bertjakap2 de- 
ngan orang lain dihalaman mu- 
ka rumahnja. 

Tiba2 P. keluar dari rumah- 
nja dan terus menjer ang Tj. de- 
ngan mempergunakan pisau. Pe- 
njerangan sekonjong2 tsb. rupa- 
nja tak dapat dielakkan oleh "Pi 
sehingga ia terkena 3 tusukan 
pada padannja diantaranja ada 
jg menembus bagian dada. Da- 
lam keadaan luka parah Tj. te- 
rus diangkut ke rumah sakit, ta-   

membangun : 

Dengan 'kerdja-sama antara 

(Salaman) telah dis 

rahtasan babi-hutan di 

1 

pi tak lama kemudian ia meng- 
hembuskan nafas jang "pengha- 

bisan. Menurut hasil pemeriksa- 

an dokter, ternjata diantara tu- 
sukan2 pisau tadi ada jang me- 
ngenai djantung. 

Si pembunuh setelah melaku- 
kan perbuatan djahat terus da- 
tang melaporkan diri dikalurah- 
an Kemiriredjo. Kemudian ia di- 
tangkap oleh pihak polisi un- 

| tuk diperiksa perkaranja lebih 
landjut. 

Dalam pengakuannja kepada 
pihak polisi P, menerangkan, 

karena ia merasa pernah dihina 
oleh komandan Tj. tadi. 

Pendjahat P. adalah seorang 
pesuruh pada Kantor Inspeksi 
Keuangan di Magelang. 

| Almarhum komandan Tj. ber- 
umur Ik. 38 tahun dan sudah 

: berkeluarga. 

! x 

Sementara itu berita dari 
luar kota menjatakan, bahwa pa 
da tg. 30-9 malam Rebo jl. ru- 
mah Kjai Mangkuatmodjo dari 

dukuh Kwajuredjo  kalurahan 

teori maupun praktek. Kursus 
diadakan pada tiap hari Rebo 
gan Djuntat. (Kor). 

TANAH KOSONG DI 
KERDJAKAN 

Rakjat Bandjaredjo (Kaliang- 
krik) Magelang dengan. setjara 
gotong rojong telah mengerdja- 
kan tanah kosong seluas 2 ha. 

Menurut rentjana tanah: ko- 
song lagi kering itu, akan di- 
djadikan kebun kopi. (Kor). 

MEMBERANTAS HAMA 
KELAPA 

Dengan setjara gotong rojong 
Rakjat desa Sumber (Magelang) 
telah “mengadakan gerakan 
pemberantasan hama Kelapa 
(badjing). Tiap penduduk diwa- 
djibkan menjokong untuk” ke- 

perluan gerakan tsb. sebesar 
Rp. 0.50 untuk tiap2 pohon Ke- 
lapa miliknja. 

Dalam tempo satu minggu 
telah dapat dibunuh sebanjak 
36 ekor badjing. Usaha pem- 
berantasan akan dilakukan te- 
rus sampai mentjapai hasil jg. 
baik. 
“Sementara ' jitu oleh pihak 

Djawatan Pertanian Kab. Ma- 

gelang telah dilakukan pembe- 

4 desa 
dalam wilajah Bandongan (Ma- 
gelang), dengan hasil 46 ekor 
telah mati terbunuh karena 
pospor.' (Kor). : 

RENTJANA  MENDIRI- 
KAN S.R. 3 TAHUN 

.Oleh lurah desa Kaligesik 
Ketj. Srumbung Magelang te- 
lah direntjanakan untuk mendi- 
rikan sebuah S.R. 3 tahun. 
. Inisiatip Kepala desa tersebut 
mendapat sambutan baik dari 
Rakjat dan telah ditentukan bah | 
wa beaja akan dipikul oleh desa   

bahwa perbuatan itu dilakukan, 

polisi. 

Pasuruhan Ketj. Mertojudan 
(Magelang) sekira djam 22.00 
telah kedatangan segerombolan 

orang bersendjata jang berken- 
daraan sepeda terdiri dari 10 
orang. Dua orang diantaranja 
masuk rumah dan berhasil da- 

pat menggarong sepasang gi- 
wang seharga & Rp. 200,— 

Sehabis digarong, Kjai Mang- 
kuatmodjo kemudian ditembak 

mati dengan pistol. 
Kjai Mangkuatmodjo, selain 

mendjabat guru agama djuga 
mendjadi Ketua Masjumi ditem- 

patnja. 
“ Kalangan resmi setempat men 

duga, bahwa..gerombolan ,,tadi 
adalah gerombolan Supadi cs. -- 
(Kor). 

25 PETI OBAT TERBAKAR 
Kebakaran digudang 
Kementerian Kesehatan 

Djurubitjara kantor besar po- 
lisi Djakarta kabarkan, bahwa 
kira2 dj. 02.00 tadi malam, telah 

terbit kebakaran digudang obat 
Kementerian Kesehatan, djalan 
Pisangbatu, Djemhatan Merah, 
Djakarta. 

Dalam kedjadian ini, kira2 25 
peti obat2an (belum diketahui 

matjamnja obat2an) habis ter- 
bakar, sedangkan sebab2nja di- 
katakan karena meletusnja zwa. 
velzuur dari dalam botol. Bera- 

pa kerugian akibat kebakaran 
ini, belum diketahui, 

Api jang mulai menjala pada 
Ik. djam 02.00, baru dapat diku- 
asai Djawatan Pemadam Api 
pada djam 03.00. Dalam peris- 
tiwa ini tidik dilakukan pena- 
hanan terhadap seseorang.   

  

USAHA MEMPERBAIKI 
EKONOMI DESA 

| Didesa Gimbal Ketj. Srum- 
bung (Magelang) telah" dapat 
didirikan sematjam dewan pere- 
konomian desa jang pengurus- 
nja terdiri dari Amad Idris.sbg. 
Ketua, Sudirowijoto sbg. penulis 
Ie Wirjosumarto sbg. penulis II 
dan Wirosumarto serta Suwar- 
no masing2 sbg. pembantu. 

Tudjuannja jalah melantjar- 
kan  djalannja perekonomian 
desa. (Kor). 

LUMBUNG DESA 
Didesa  Djrakah-Kaliangkrik 

(Magelang) telah didirikan se- 
buah lumbung desa dengan mo- 
dal pertama berupa padi seba- 
njak 6 kwintal. Maksudnja ja- 
lah untuk mengadakan persedia- 
an bahan makanan gina meng 
hadapi kemungkinan2 'adanja 

| masa patjeklik. Pendirian lum- 
bung tsb. dipimpin oleh Har- 
djosuwito. (Kor). 

PURWOKERTO 

PUTUSAN D.P.R.D.S. 
Baru2 ini D.P.R.D.S, Banju- 

mas| mengadakan sidang dan 
memutuskan a.l. 
Mendesak kepada Pemerintah: 

1. Untuk selekas mungkin me- 
ngadakan ' Undang-undang / 
Peraturan jang melindungi 
dan mengatur peredaran ha- 
sil bumi terutama padi dan 
beras, 
Dengan  setjara planmatig 
dan systematis agar Peme- 
rintah dalam waktu jang 
singkat mengadakan pera- 
turan, bahwa hanja kaum 
penghasil dan ekonomis le- 
mahlah terutama Bangsa Tn- 
donesia, jang diperbolehkan 
mendjadi penjelenggara pe- 
redaran hasil bumi terutama   sendiri, (Kor). padi dan beras. (Kr), 

   

tgl. 27 September sampai de- 
ngan 5 Oktober. Upatjara pe- 
mutupan dilakukan di stadion 

'kehormatan ' 
Untuk pertandingan sepak bola 

—Ant.: 

ae 
aa aan 2 n : 

Tehnik (P.T. 

PAMERAN PENTJAK 
. DI SURABAJA 

Kepala Seksi Pentjak Djawa- 

an di Jogjakarta sdr. Moh. Dju- 
mali menerangkan, bahwa pada 
tanggal 18 October jang a 
datang di: Surabaja akan diada- 
kan demonstrasi pentjak oleh 
Perwakilan 'Djawatan Kebuda- 
jaan Djawa Timur dengan 'mak- 
sud agar ra'jat didaerah itu te- 
'tap mengenal dan memelihara 
'kesenian pentjak. : 

Selain dari. 'itu, ja sendiri 
bermaksud akan menindjau da- 
erah Lumadjang dan pulau Ba- 

wean untuk menjelidiki perkem- 
bangan2 seni pentjak didaerah2 
itu jang menurut laporan2 me- 
nundjukkan keadaan2 jang baik 
sekali, perkembangannja dika- 

langan penduduk banjak. 

PANITYA PEKAN PEMU 
DA TERBENTUK 

Atas inisiatif Panti Pemuda 
“Jogja, untuk menjokong “dan 
merajakan hari pemuda 10 No- 
Na 1952 jad., baru2 ini di 
ogja telah dibentuk suatu pa- 

hitya dengan nama »Panitya 

Pekan Pemuda” jang terdiri da- 
ri organisasi2 pemuda d Jogja. 
Pengurus itu terdiri dari : Ke- 
tua IT dari Panti Pemuda, Ketua 
IL Pemuda PIR, Penuls I dari 
Panti Pemuda, Penulis IT PR 
RI, Keuangan dari Ikatan Ke- 
luarga Peraritau Madura, Pene- 
rangan-dari Senaat UII, Siaran, 
Upatjara dari Pandu 'Rakjat, 
Perlombaan dari P.P.M. Ngam- 
pilan dan Sparta, Sosial dari Pe 
muda Muslimin, Hiburan, dari 
Ikatan 'KPPM, dan" pembantu? 
lainnja. 

Adapun maksud dan isi dari 
Pekan 'Pemuda itu ialah: 
a. perlombaan2 olah -raga, ter- 
utarna dikalangan pemuda kam- 

pung, b. melaksanakan peker- 
djaan2 sosial, 

Kesemuanja itu adalah untuk 
mempererat persaudaraan dan 
membangun rasa@lan semangat 
persatuan Pemuda Indonesia 
pada umumnja, 

SUMUR MENGANDUNG 
—. GAS BELIRANG 
Seorang penduduk didesa 

Djatikuning Kap. Patuk  (Gu- 
nung - Kidul), baru2 ini telah 

membuat sumur dipekarangan- 
nja sendiris Setelah menggali 
Lk. 19 M, ia tak berdaja lagi. 
Berulang2 anak jang ikut me- 
ngerdjakan sumur tersebut me- 
manggil2 dari atas, tetapi tak 
didjawab. Dengan begitu me- 

ngertilah, bahwa ajahnja ada 
bahaja didalam sumur. 

Sementara itu tetangganja 
jang mengetahui soal tersebut 
lalu memberanikan diri untuk 
menolongnja. Ia, diikat dengan 

nja dan terdjun kebawah dan 
dengan tjepatnja sikorban di- 
bawanja naik. Selandjutnja 

orang tersebut ternjata belum 
menghembuskan nafasnja jang 
penghabisan, dan dapat ter- 
tolong. 

Menurut keterangan jang ka- 
mj peroleh, sumur tersebut ter- 
njata ada gas belirang. - (KR), 

DEWAN MAHASISWA 
GAMA ADAKAN MA- 

LAM MUSIK 
Oleh Dewan Mahasiswa Uni- 

versitit Negeri Gadjah Mada 
semalam dilangsungkan malam 
musik jang dimainkan oleh Him 
punan Musik Amatir bertempat 
di Pagelaran. 

Lagu2 jang diperdengarkan 
antara lain Gavotte, Stendehen 
dinjanjikan oleh Nani Josodi- 
ningrat dengan diiringi piano 
oleh sdr. Slamet Abd. Sjukur, 
Wien, du Stad meiner Traume 

dinjanjikan bersama oleh Susi- 
lowati, Nani J., nj. Subagjo Ha- 
Ginoto, dan lain? lagu, kesemua- 

nja 12 lagu, jang terachir diper- 
dengarkan ,,Lagu Kasihku” tjip 
taan sdr. Kusbini. Penjelengga- 
raan malam musik tersebut 
nampak diusahakan sungguh2. 
Sajang pada malam itu sebagi- 
an dari para mahasiswa ada jg 
merusak suasana dengan bersu- 
ara selama lagu diperdengar- 
kan, Demikian pula djuru po- 
tret bertindak kurang memper- 
hatikan suasana malam musik 
tersebut, 

Hadir dari kalangan mahagu- 
ru2 antara lain Prof. Dr. Sardji- 
to, Prof. Ir. Johannes, Prof. Mr. 
Djojodiguno, direktur ASRI sdr. 
Katamsi, dan lain2, 

B.P.T.I. BERKONPE- 
RENSI 

Badan Persatuan Tehnisi In- 
donesia pada tgl, 13 s/d 17-10 
akan mengadakan 'konperensi 
luar biasa bertempat di Jogja. 

  
menggalang kekuatan kedalam 

dan menjusun program bersama. 
. Seperti diketahui BP.T.I.' 
adalah badan federasi dari Him- 
unan Tehnisi Indonesia (HTI. 
ogia), Persatuan Guru Tehnik 

(P.G. T Jogja), Persatuan Pe- 
muda Tehnik Indonesia (P.P.TI. 
esatuan Tehnik Ukir dan 
Na Indonesia (KT.U.GI. 

jakartah  Persatiian Tenaga 
T, Djakarta), 
  

. Tontonan malam ini: 
RAHAYU : ,,Beyond the Blue 

Horizon” Dorothy Lamorir 
an Denming, Jgck Ha- 
ley, 5 

INDRA: ,/The Prince Who Was 
A Thief”, Lony Curtis, Piper 
Laurie, 

SOBOHARSONO: Sons of 
Matthew”, John O'Malley, 
Thelma, Scott. 

REX: Juan Tamad", 
Conde, Elvira Reyes. 7 

LUXOR : Love Happy”, Vera 
Billen, Ilona Massey, 

Manuel   Jang akan dibitjarakan al. 

tan Kebudajaan Bagian Keseni- ' 

'tahdjang kuat diarah pinggang- -. 
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jang lalu di O: P 
Nobel untuk PN 

inj tidak akan diberikan. 

lahajutiga mengumumkan, 
wa hadiah tsb. dita 

orang dan 4 badan in 
jg dikemukakan yet 
hadiah $ 
al. ialah 

pin gera e 
bali. mna ALAd Loster Pes Snap 
menteri:.LN Kanada : ahli hu- 

  

  

kum India Sir Benegal Raus di 
plomat Philippina, jang pernah 

- mendjadi ketua Sidang Umum 
PBB, Carlos Romuloj perdana 
menteri Kanada - Louis St. La- 
urent : dan bekas presiden. Me- 

—. xico Miguel Aleman Valdes.. 
Panitia Nobel tidak mendje- 5 

laskan. mengapa telah mengari- 

bil ane tadi, —, Ant. - UP. 

    
    

    

      

5 ampun man 
ng sabversif” jang pada hakekat- 

: | hampir anna kepada pi- 
: | Mn TN uanarang 

sampai th. depan. Diantar: 2» : 

n utk mendapat Satin itu bahwa dikalangan2 
an Nobel t Prepsng djuga terdapat orang2 

Gem tanda2 Kereanalona pe- 

  
ikan 

  
   1 Sos al 2 see 5 

        

   

        

1 perwakilan 
1g sekarang 
'dibanding- 

si dalam par 
'pasti men- 
Teh »Ka- 

     nu an uatan 

  

kekuasaan jang 

  

seterusnja oleh 

-chawatir ten- 

“gkeum  militeris” dan 
penjokong2. lainnja dari negara 
Djepang sebelum perang. 

partai Liberal, harian itu me- 
njatakan, bahwa ketjuali djika 
pertentangan — antara Yoshida 
dan Hatoyama dapat dihilang- 
kan, maka ada kemungkinan- 
nja, bahwa partai Liberal akan 
kehilangan 'kekuasaannja da- 

djalan teng : ah 

rtai Liberal dalam pemiihang 
i oleh harian? Inggris ,,Fimes apa 

kan sebagai tanda bahwa xakjat I 
Mantan tjondong Tg 

Aa bahwa ber- | 

Mengenai perpetjahan dalam | 

-lantar. — Ant. - Rer. 

djadi P. In 7 

  

    

   

  

0 AN SANA 

Yoantan wusi Hatoyama? 
Dalam partai Liberal Dje- 

pang jang memperoleh kefnena. | 

kini timbul Na Dana tag 
perdana menteri, demikian di- 

Yoshida 

perdana menteri ' Djepang lagi 
Oleh karena Kemenangan Partai 
bia Tatan NA Kerar- 

  

an an jang, me- 
njokong Hatoyama, pemben- 
tuk partai | Liberal Diatang, 
menjatakan bahwa Hatoyama- 

kurang-kurahgnja separo orang 
Liberal jang terpilih telah me- 
njokong Hatoyama. — Ant. - 
UP- Ben 

100. 000,— TT MARK UTK 
PELARIAN ARAB- 

PALESTINA 
Djurubitjara pemerintah Djer 

kan sumbangan sebanjak 100. 
000 mark (kira2 8.300 poundster 
ling) kepada PBB bagi keper- 
luan membantu kaum pelarian 
Arab Palestina, ” 

Tindakan ini diambil setelah 
negara2 Arab memprotes Djer-' 
man Barat, “karena memberi-: 
kan pengganti kerugian perang 
kepada Israel, sedangkan ri- 
buan orangs kaum pelarian 
Arab masih dalam keadaan ter | 

  

    lam Pe eann ap Djepang. 
  

M. Afita    

Ra 

pak Alison, pembantu | 

Manila 'baru2 ini menerar 
| annja ke negara? Asia : 

Pakt Pasilik harus dil 
“oleh bangsa2 Asia s 

kan, bahwa 

  

diri 
. luar negeri Ame- 

rika untuk soal? Timur Djxuh, dalam konperensi pers di 

  

    
nan “penindjau- 

memasang dasar utk c bermaksud 
pena nan wat, Pacific Pact Ta, Union menurut | 

    

    

  

z Attison' “dai kimi “dalam per- FS 
djalanan .penindjauan di Pasifik 
selandjutnja mengatakan, bah- 
wa inisiatip” untuk suatu per- 
ajanaj jian Pasifik harus dilaku- 

olehsba - i 
erika 

“bil inisiatip, "akadkann “Allispa, ' 
(0 2ADalam perdjalanan “itu, Alli 

'son. akan mengundjungi Indo 
China, Hongkong, aa 
Djepang dan Korea. 

Tidak optimistis me- 
ngenai Panmunjom. 

Dalam konperensi pers tadi, 
Allison menjatakan djuga, bah- 
wa ja besar harapan mengenai 

perdjoangan melawan Komunis- ' 
me di Asia. Tetapi Allison tidak | rantjis tetap menentang penem-t 
ODtimistis mengenai rundingan 
'perletakan sendjata -di- Korea. 

# »Tetapi saja pun tidak terlalu 
. pessimistis,” demikian ja me- 
nambahkan” 
Mengenai rundingan jg akan 

diadakan di Washington antara 
5 negeri tentang Asia Tenggara, | 
dikatakan oleh Allison, bahwa| 
rundingan-itu bukan sambungan 
konperensi ANZUS di Honolulu 
dan pula bukan suatu usaha utk | 
merentjanakan siasat bagi se-' 
luruh Asia Tegar dan Pasi- 
fik. : 
Demikian Miisoti jang “tak 

“lama lagi akan datang djuga di | 
Indonesia. — Ant. Up. : : 

KONP.- PARTAI BURUH. 
INGGERIS BERACHIR 
“Partai “Buruh Inggris, hari 

Djum'at' jang lara telah meng- 
achiri konperensinja, dengan 
masih tetap adanja 2 golongan | 
jang saling memperebutkan Kke- 
kuasaan da. dalam lingkungan par- : 

: olongan sajap kiri 
dibawah pimpinan Aneurin Be- 
van sebagai: golongan opposisi 
dan golongan Clement Attlee, 
jang resminja ea aR AN Hina 
pinan partai. 

Golongan sajap it, ian 
pada itu telah memperoleh lebih 
banjak suara didalam dewan 

  

   

pimpinan partai. Kalau dulu go- |. 
longan tersebut hanja mempu- | 
njai 4 orang wakil, maka kini 
mereka penangan Kl suara da- 
lam dewan | 1 “ter 

  

   

    

   

  

   

    

    

      
         

   
   
     
   

   

    

    
    

2 SER 

, Denah polar Stevenson 5 

    

Spectator” 
' bahwa Eiserhower 

  

kok dan-berobah mendjadi 
org Ga 
mempunjai 
fantasi,   

2 Iberitahukan 

  

“AMERIKA DESAK 
— PERANTJIS 

Amerika Serikat telah 'mem- 
REpAER  “Perahtjis) 

Ibahwa Perantjis tidak dapat 
mengharapkan bantuan Ameri- 
ika dalam debat mengenai ma- 
-salah Tunisia dlm Sidang Umum | 
PBB jang akan datang, ketjuali 

Ydjika pemerintah Perantjis me- 
njetudjui dilangsungkannja de- 
bat itu, demikian Sahara di 
'Paris baru2 ini. 

Diterangkan oleh pihak Ame- 
iyika Serekat, bahwa djika“Pe- 

patan masalah Tunisia dalam | 

datang' maka bagi pemerintah 
Amerika Serekat tidak mungkin 

Juntuk memberikan sokongannja. 
Selandjutnja Washington men 
desak, supaja Perantjis dalam 
Gebat nanti mendjalankan offen- 

Ta kenjataan, bahwa ia ber- 
mengadakan  perobahan2 

jang progressif di Tunisia, Dji-   

    

    

La Colombia - Daily 3 
menerangkan, 4 

menepati prinsip2 jang po- 1 HI 

c ena" diatas kota untuk me- 

ka , Perantjis menuruti nasehat 
Amerika Serekat 
Amerika Serekat akan dengan 
terang - - terangan 
usaha untuk menjelesaikan ma- 

ding. — Ant, — UP. 

| KHAN BITJARAKAN - 1 
. SOAL KASHMIR 

“Menteri LN Pakistan, Sir Zaf- 
rullah Khan, hari Djum'at jl. 

telah datang di Lahore utk me- 
ngadakan 
tang soal Kashmir. 5 

amanan PBB harus membitjara- 

kan 2 soal tertentu mengenai 
Kashmir, ja'ni soal demiliterisasi 
dan soal pengiriman seorang pe- 
ngurus plebisit ke Kashmir. 
Waktu ditanja tentang per- 

mungkin  terdjadi, 

wadjiban Dewan Keamanan utk 
m@hentukap djumlah pasukan2, 

J an - 

"garis Panen jare”, — 

KAISAR HAILE SELASSIE | 
MEMASUKI ERITREA 

    
  

    
hun .petjahn 

Ae 
ja perang antara 

an Italia pada tahmn | 
1 ibu kota Britrea. As-' 

siti" Yerbanpk penjambutan te | 
aa “didirikan didjalan2, bende- 
1 itrea berkibar berdampi- 
gan dengan bendera2 Ahyssi- 

gi a sedangkan pesawat2 pem- | 
federasi Ahyssinea terbang 

  

  

  

    njebarkan pamflet2 Pe IN 
tan, — 2 a Rtr, , 
S7 

“Ira penerbit Sovjet 'akan mem- 

"termaktub 

ana 55 Ant. . AFP., 

KERUGIAN KEDUA Pi 

pada hari Sabtu jl..mengumum- 

| achir pada tanggal 3 Oktober 
  

  

agenda Sidang Umum PBB jang | 

tembak djatuh itu, pihak Uta- 

tuh dan 15 buah pesawat men- 

si dengan mendasarkan sikapnja t 
-rugian 2 buah pesawat, jang 
ditembak djatuh oleh meriam? 

h penangkis serangan udara pihak 

ini, maka jang hilang dengan tidak dike- : 

menjokong | 

salah ini. dengan djalan berun- ir 

pembitjaraan2 Ba 5 

Dalam suatu pernjataan wet 
pada wartawan AFP, Zafrullah | 
mengatakan bahwa Dewan Ke- 

kembangan2 lebih landjut, jang 
Zafrullah | 

mendjawab bahwa adalah ke- 

ang tetap Para pada 2 tepiy 
nt. An 

     

  

   

: Ibuan penduduk Eritrea pa- 
1 da hari Sabtu jl. menjambut ka- |, 
: Haile Seasais Agri Lang 

: 'sar Selassie atu pertama kali 
3 sesak Eritrea Baba an de 

Han Belas mebel he 
3 "3 Ak | 1 ta-' 

an Ergenhower” dari Partai 2N8 teh tepat pasa 20 lang n 

    

  
  

KARANGAN STALIN 
AKAN DISIARKAN 

.  Setjara besar-besaran. 

Harian Sovjet ,,/Pravda”, da- 
lam siarannja hari Djum'at jg 
Jalu mengumumkan, bahwa pa- 

perbanjak kopy karangan Sta- 
in serta pendjelasan2nja jang 

dalam madjallah 
»Bolshevik” pada hari Kemis. 
jang lalu hingga sebanjak 
1.500.000 exemplar. - 

Harian ,,Pravda” sendiri, ig 

| mempunjai oplaag 800.500, da- 
lam siarannja pada hari Djum- 
'at itu' telah menjediakan ru- 

angan sebanjak 4 halaman bagi 
karangan tersebut serta komen 
tarnja jang berupa an ren- 

  

HAK DI KOREA 
Angkatan udara “re-5 AS. 

kan bahwa dalam 1 pertempuran2 
udara dalam minggu jang ber- 

jang baru lalu penerbz PBB 
elah menembak Ang buah. 

pesawat MIG-15 dan kehilangan 
sebuah pesawat Sabre dan sebu- 
ah pesawat djet Pn Tee 
teor”. 

Selain 9 buah MIG, dasi di 

  

ra kerugian sebuah pesawat 
MIG mungkin tertembak dja- 

dapat kerusakan. Pihak PBB 
selain 2 buah pesawat tadi ke-. 

Utara dan 2 buah pesawat lagi, 

     
   

  

   

beritakan di Tokio hari Djum- 5 
'at : 
Kaum Lidsaan ig  menjokong 

Yoshida . mengatakan, bahwa 
pantaslah. mendjadi | 

lah jang patut mendjadi perda- | 
na menteri Djepang karena se-| 

| 
fe 4 

man Barat menerangkan, bahwa h 
pemerintah Bonn akan memberi. | 

5 infanteri Utara serentak-meng- 

|2 tempat. 

"jang kini. diserang oleh pihak 
| Utara, djika djatuh dim tangan 

Inja menuntut penggantian ke- 

Albania. — Ant. - Rtr. 

  "Panti Walujo” dengan 
directrice. “Gambar kiri : 

   

' 

pesawat MIG lain 
sai, akibat serangan? p 

Demikian pengumuman mar- 
kas besar. angkatan udara Ke-5 
A.S: Selandjutnja diwartakan 
bahwa artileri pihak Utara ma- 
lam Djum'at terus menerus me- 

|nembaki kedudukan2 PBB di 
front Barat Korea, Untuk per- 
tama kali sedjak bulan Novem- 
ber tahun 1950 telah djatuh di 
front tsb peluru2 meriam bu- 
atan Rusia dari type 156. Se- 
-pandjang malam dentuman2 'ar- 

| tileri Utara terdengar di Seoul. 
Disektor tsb sementara itu 

adakan serangan? di 3 tempat. 
Pasukan? PBB setelah bertem- 
pur seorang lawan seorang ter- 
paksa mengundurkan diri dari 

Seorang opsir PBB | 
"mengatakan pada hari Djum'at 
pagi jl. bahwa kedudukan2 PBB, 

pasukan2 Utara mungkin mem- 
bahajakan pertahanan Seoul. — 
Ant - Afp. 

| YucosLavia KONTRA 
H0 ALBANIA : 

Dalam 'sebuah nota kepada 
Albania, Yugoslavia menuntut 
supaja Albania 

tindakan2 provokasi. di perba- 
tasan dan pengiriman kaum pe- 
ngatjau ke & oslavia. 
Nota Tt ea “disampaikan 

hari Kemis jang Na ana selandjut- 

TYugian sebanjak 3 djuta dinar, 
untuk keluarga seorang kapten 
pasukan keamanan Yugo, jang 
telah-tewas sewaktu terdjadi 
insiden pada tanggal 4 Agustus 
jang Ialu, dengan gerombolan 
bersendjata jang Teng dari 

  

OPERASI "ARDENT" 
Pada hari Sabtu pagi jl. te- 

lah dimulai latihan besar2-an 
pesawat2 terbang A. S.y Ingge- 
ris, Kanada, Perantjis, Belgia 
dan Nederland ntuk mengudji 
pertahanan darat dan laut Ing- 
geris terhadap serangan2" pesa- 
wat2 pembom, jang diperleng- 
kapi dengan sendjata atom. 

Dalam operasi ,,Ardent” ini, 

jang akan berlangsung sampai 
tanggal 13 Oktober jad. turut 
serta 200.000 orang laki2 dan 
wanita dan lebih dari 1000 h--     Ti ta -Ant. UP. 

Jaa 

Birma “akan 

-antuk memindahkan pasukan? 

terangan itu dalam konperensi: 
pers, mengatakan selandjutnja, 
bahwa gerombolan2 bersendjata 
itu jang merupakan bekas2 ser- 
dadu? Tiongkok Nasionalis jang 

| didesak keselatan oleh pasukan2 
RRT, harus menjerah dan mem- | 
perlutjuti sendjata sendiri. Ia 
menambahkan, bahwa, untuk 
mentjegah kesulitan2 interna. 

' sional” pemerintah Birma tidak 
akan mengidzinkan - pasukan2 

itu pergi ke Taiwan dgn melalui 
'Rangoon, ibukota negara Birma 
jang netral. i An 

Jang dimaksudkan -oleh PM 
U Nu ialah bahwa bantuan jang 

| demikian oleh Birma dalam. 
pasukan2 Tiongkok akuasi 

Nasionalis ke Taiwan mungkin 

sukan2 Kuomintang 
Prroana menteri Birma U Nu baru? ini menjatakan, bah- 

wa Birma akan melawan 10.000 serdadu Tiongkok Nasio- 
| nalis jang berada dibagian" perbatasan timur Birma, dan tidak 

berusaha mengadakan penjelesaian dengan djalan perundingan 

-PM U Nu jang memberi Ke- | 

ah sprrawat TPA Ant. UP. 
& Aa 

akan pa- 

ibu ke Taiwan. 

  

.SOVJET MINTA SUPAJA 
KENNAN SEGERA DI- 
PANGGIL KEMBALI 

Menteri luar negeri Amerika 
Serikat, Dean Acheson, baru2 
ini menerangkan kepada pers, 
bahwa Sovjet Uni. telah minta 
kepada Amerika Serikat supa- 
ja segera memanggil kembali du 

“ta besarnja di" Moskow, jaitu 
George. Kemna 

“Tuntutan Sovjet tersebut di- 
:dasarkan kepada keterangan 
Kennan mengenai Kehidupan di 
Moskow, jang diberikannja se- 

: 'di Bogor telah Makin 
ut Ru mah Bersalin" 

1 rama “Panti Watu, 
| Jain oleh Dr, Suissa, Wakil 

dan Residen "Bogor. Gambar kanan : 

: menga ting. pia, ia (Inghos). 

menghentikan | di 

par tikelir 
”, dihadiri 

jeng 

aitara . 
Menteri Kesehatan 

Pengurus 
Ng. Walujo sebagai 

Nj. Residen sedang 

   

   

Seoul terantjam? 
'Artieri Utara gempur kedudukan2 PBB 

di Front Barat 

UAH PESAWAT MIG telah ditembak djatuh dan 2 buah 
ndapat kerusakan pada hari Djum'at 
rat Sabre A.S. 

  

PINLATrrEp . 

Offensif udara Utara 
Menteri angkatan udara Ame- 

rika Serikat, Thomas Finletter, 
jang baru2 ini telah mengada. 

kan perdjalanan ke Korea, pada 

hari Djum'at jl. menjatakan di 

Tokio bahwa ia pertjaja apabila 
pihak Utara melakukan offensif 
udara, angkatan udara PBB 

akan dapat menimbulkan keka- 

lahan besar dipihak penjerang. 

Ditanja apakah dalam kedja- 
dian offensif udara Utara pesa- 
wat2 PBB akan diperintah un- 

tuk membom pangkalan? udara 
Utara di Manchuria, Finletter 
menjatakan, bahwa ini adalah 

Suatu soal jang harus diputus- 
kan oleh pembesar? tinggi. 

Finletter menerangkan selan- 
djutnja, bahwa kekuatan ang- 
katan udara ke-5 Serikat di Ko-    

  

   

    

rea baru2 ini telah ditambah de- 
50x D zakannja, 

bahwa Amerik Ser 2 akan 
h menjambut dengan gembira tiap 

an kesatuan2 Ea. dari 

negara? lainnja, asalkan bantu- 

1 itu mempunjai kekuatan 'se- 
na satu eskadron. — Ant. 

  

   

    

sikatan Persi Nasio- 
£ Ps 2 

nal Djerman Timur 
Palisi Rakjat Djerman Timur 

pada hari Sabtu jl. telah menge- 
Tuarkan sebuah ”perintah hari- 
an” dalam mana diserukan su- 
paja diadakan "organisasi per- 
tahanan jang luas” di Djerman 
TEE 8 

Perintah harian itu dikeluar- 
kan oleh kepala polisi rakjat 
Djermarn Timur Kat! Maron 

berkenaan dengan ulang tahun 
ketiga berdirinja Republik Rak- 
jat Djerman Timur pada “hari 
Selasa besok. Kabar2 angin jg. 
tersiar“ di Djerman. Timur se- 
mentara itu-menjatakan, bahwa 
pembesar2 Djerman Timur pa- 

da hari ulang tahun jang akan 
datang mungkin akan. mempro- 
klamirkan berdirinja angkatan 
perang nasional, tetapi kabar2 
ini diterima dengan skeptis oleh 
kalangan? penindjau Barat, ka- 
rena (dianggap tidak sesuai de- 
ngan program persatuan kem- 
bali Djerman jang telah diumum 
kan oleh pemerintah Djerman 
Timur. — Ant. . UP. 

ATOM INGGERIS LEBIH 
HEBAT DARI JANG 

SUDAH 2? 
Ahli ilmu physika Australia, 

W J. Mangini, jang menjaksi- 
kan ledakan atom Inggris dari 

daerah Australia darat jang ber 
dekatan dengan ' pulau Monte 
Bello, berpendapat,. bahwa Ing- 

.gris rupanja memusatkan usa- 
hanja kepada pembuatan sen- 

djata atom jang lebih hebat da- 
ri pada jang pernah dimiliki 
oleh dunia, 

Menurut pendapat Mangini, 
bom atom jang telah diledakkan 
itu adalah bom atom. ukuran 
biasa, hanja daja, pengrusaknja 

' meliputi daerah jang lebih luas. 
| Ant, Ta 

  

  

| Fuchs   

    

    
     

       

     PABRIK2 DJERMAN 
DI INDONESIA 

Kedatangan Mr. Asmaun di 
Frankfurt “kabarnja bermaksud ' perkapala: 

  

  

pada 

  

  
mengadakan pembitjaraan2 gu- | 
na mendirikan pabrik2 Djerman 

di Indonesia. Iapun berusaha 
mendapatkan keterangan? me- 
ngenai pembikinan  kapal2- 
pantai. 5 
Asmaun terangkan, bahwa 

kedatangannja ini djuga dilaku- 
kan kearah adanja sebuah per- 
djandjian-dagang jang kedua. 

Sebagai telah dikabarkan, 
Asmaun tiba di Frankfurt tel. 
1-10 jang lalu, antara lain dju- 

ga dengan maksud mengadakan 
perdjalanan studi diseluruh 
Djerman Barat, mengundjungi 
pabrik2, perindustrian dan per- 
kapalan di Dusseldorf, Hamburg 
Gan Bremen. 

Pemerintah Indoresia bdiru2 
ini memesan 100 lokomotif die- 
sel dari Krupp. Asmaun pergi 

ke Essen untuk mengundjungi 
pabrik ini. —Ant. 

DUTA BESAR BARU 
INGGSERIS UNTUK 

A.S. 
Ratu Elizabeth telah menje- 

tudjui pengangkatan Sir Roger 
Makin, mendjadi duta besar ba- 

ru Inggeris untuk A.S$., meng- 
ganti Sir Oliver Franks, a 

Oliver Franks akan meletak- 

kan djabatannja sebagai duta 
besar Inggeris untuk A.S$. da- 
lam bulan Desember jang akan 
datang. — Ant. - AFP, 

  

| 

  

kepada tiap? propinsi telah ditetapkan sebesar Rp. 

  

“Rp d, 000, 000 Sudah dibegi2kan 
daerah2 

Untuk jajasan2 kredit Husen 
Uxror 'keperluan Jajasan Kredit Daerah, Humlah, mpe 

jang disediakan oleh pemerintah pusat untuk ciberik: HI 
5.000. 009, 

jang sebagiannja ja'ni Rp. 2.000.000 telah dibagi?kan. 

Pemberian kredit untuk per- 
usahaan2 rakjat menurut dae- 
rah adalah landjutan dari ren- 
tjana pemberian kredit kepada 

industri nasional jang telah 'di- 
djalankan oleh Jajasan Kredit 
Pusat sedjak pertengahan tahun 
1951. Perbedaan antara ke dua 
tjara pemberian kredit, ialah 
adanja usaha2 rakjat jang satu 
djenis dipandang primasir dan 
jang satu djenis lainnja dipan- 

dang sekundair. Djenis usaha 
nasional jg disebutkan primair 
ialah karena sifat dan keduduk- 
annja langsung mengenai per- 
kembangan seluruh sektor eko- 
nomij nasional, sedang arti dari 
usaha2 rakjat jang sekundair 
terbatas pada kepentingan lokal 
sadja Tjonto2 dari usaha2 rak- 

|jat jang primair ialah industri 
n, pemintalan benang, 

usaha perdagangan seperti im- 

port dan eksport, pertanian, ko- 
perasi dll. 

Tjara pemberian kredit setja- 
ra daerah tidak akan berbeda 
Gari prosedure jang telah didja- 
lankan oleh Jajasan Kredit Pu- 

sat. Tiap2 propinsi akan mem- 
punjai badan Jajasan Kredit 
Daerah jang anggauta2nja ter- 
diri dari Kepala2 djawatan2 jg 
ada sangkut pautnja “dengan 
soal2 kemakmuran serta wakil2 
bank pemerintah maupun-parti- 

kelir. Badan tersebut bertugas 
| mempertimbangkan permintaan 
kredit jang dimadjukan -oleh 
panitia2 penjelenggara dan pe-: 
ngawas jang ada ditiap2 kabu- 
paten, baik dari segi sosiaal- 
ekonomis maupun dari tehnis. 

Pun diterangkan, bahwa pem- 
berian kredit setjara daerah itu 
kini belum mulai 

berhubung adanja 'kesukaran2 
Galam membentuk badan Jaja- 
san Kredit Daerah terutama 
untuk . bagian  sekretariatnja 
masing2 jang memerlukan te- 
naga. jang tjakap. 

Atas pertanjaan berapa mo- 

dal jang sudah dikeluarkan oleh 
Jajasan Kredit Pusat, diterang- 
kan bahwa antara Djuli 1951 

dan Mei 1952 djumlah, kredit 
ada sebesar Rp. 18.300.000. Un- 
tuk bulan2 berikutnja belum di- 
Ea Maa sanga — Ant. 

  

Bom atom Inggris lebih dahsjat 
dari bom atom Amerika? 

Inggris mungkis mendahului Amerika dalam 
penjeiidikan atom 

OM ATOM INGGERIS jang pertama jang diledakkan di- 
pulau Morfebello dibagian barat -Jaut Australia. ialah Je- 

dakan paling dahsjat jang hingga sekarang pernah terdjadi di- 

dunia, dan akibat?nja sesungguh2nja ialah lebih hebat daripada 
tiap matjam sendjata pembunuhan dan penghantjuran besar2- 
an jg dimiliki oleh Amerika. Demikian menurut sumber? Ing- 
geris, 
penindjau? 

jang mendasarkan pendapatnja itu pada laporan? dari 

jang melihat sendiri pertjobaan ledakan atom itu 
dari sebuah bukit jang djauh Jetaknja dari tempat pertjobaan. 

Ledakan sendjata atom Ing- 
geris jang lama ditunggu2 dani 
sangat dirahasiakan itu 
umumnja telah diterima dengan 
rasa bangga dan puas oleh rak- 
jat Inggeris, dan menimbulkan 
bermatjam2 reaksi dari pelba- 
gai pusat dunia. 2 

Kerdjasama Inggeris- 
Amerika - Canada. 

Sumber2 jang mengetahui di 
Washington meramalkan, bah- 
wa pertjobaan ledakan atom 
Inggeris jang bernasil baik itu 
akan membuka djalan kearah 
dihidupnja kembali kerdja-sama | 
penjelidikan atom antara Ame- 
rika, Inggeris dan Canada jang 
terdapat diwaktu perang dunia 

kedua, 
Usaha2 kearah ini telah dimu- 

lai dua tahun jang lalu, tetapi 
peristiwa jang menggemparkan 

dari spion atom Inggeris Klaus 
jang memberj rahasia2 

atom kepada Sovjet Rusia telah 
menghantjurkan seluruh rentja- 

na itu. 

Reaksi dari pelbagai 

sardjana atom. 

Reuter. jang mengumpulkan 

reaksi2 dari pelbagai negara 
mewartakan, bahwa  explosi 
atom Inggeris jang pertama itu 
telah menimbulkan pertanjaan2 
dikalangan  sardjana2 atom, 
Tr TE sean TT 

pada | 

  

.kin sudah lebih madju dalam 
penjelidikan sendjata2 atom da- 

ripada Amerika Serikat. 
Prof. J.P” Baxter dari Pergu- 

ruan Tinggi Sydney jang pernah 
mengambil bagian dalam penje- 
lidikan atom .di Inggeris dan 
Amerika “Serikat menjatakan, 
bahwa pertjobaan atom, dipulau 
Montebello itu adalah suatu 

tingkat jang sangat penting da- 
lam perlombaan pembuatan bom 
atom”, 

Sardjana ilmu physika India, 
Dr. C. Raman, jg pernah men- 
dapat hadiah Nobel, menjata- 
kan, bahwa Inggeris sekarang 

telah mendahului Amerika dan 
Sovjet Rusia dalam ilmu penge- 
tahuan atom. Dr. Raman me- 
ngemukakan pekerdjaan sardja- 
na atom Inggeris Lord Ruther: 
ford pada tingkat pertama pe- 
njelidikan atom oleh negara2 
Barat, dan mengatakan bahwa 

ia merasa heran mengapa bukan 
Inggeris jang  pertama2 mele- 
dakkan bom atom. 

Salah seorang ahli atom Pe- 
rantjis jg terkemuka, de Brog- 
lie, menjatakan di Paris, bahwa 
,dengan bekerdja sendiri. selu- 
ruhnja Inggeris telah membuk- 
tikan bahwa negeri itu dapat 
mentjapai puntjak dari ilmu pe- 
ngetahuan atom sebagai halnja 
dengan ilmu pengetahuan dila- 
Ne lainnya”. — Ant. - Afp. 

i SA Naa 3 GEN AN 4 Ba 

didjalankan , 

  

Panah TA Oudt. 

PERANAN EMAS 
Dalam hubungan pem- 
bajaran Indonesia de- 
ngan Luar Negeri. 

Penasehat pribadi Menteri 
Keuangan Drs. Oudt dalam tje- 
ramahnja diruangan pertundjuk. 
an di Pekan Ekonomi Indonesia 
mengenaj soal keuangan terita- 
ma. membitjarakan peranan 
emas dalam hubungan pemba- 
jaran Indonesia dengan juar ne- 
geri maupun didalam negeri. 

Olehnja diterangkan bahwa 

dari kelebihan jang diperoleh 
dalam neratja pembajaran In- 
donesia selama 1950 dan 1951 
sebanjak 3.650.000.000, untuk 
sebagian jaitu sebanjak 1.280.- 
000.000 oleh Indonesia telah di- 
belikan “emas. 

Kedudukan emas sebagai tja- 
dangan liguiditet dan tjadangan 
konjunktuur, menurut pembitja- 
ra, ternjata sangat bermanfaat 
dalam masa keadaan. ekonomi 
buruk jang Indonesia alami se- 
djak 1952 dan jang sekiranja 
masih menerus dalam tahun 
berikutnja. 

Oleh pembitjara hanja disang 
Sikan faedahnja untuk raeng- 
gunakan 1.280.000.000 rup iah 
itu untuk membeli emas sema- 
ta2 karena sekarang toh mesti 

  

didjual. Dalam pada itu, ada 
baiknja bila Indonesia telah 
membeli dollar Amerika, jang 
dalam djangka pendek pun da- 
bat menghasilkan djumlah bu- 
nga jang bukan demikian h alnja 
dengan emas. 

— Ant, 
Demikian Drs. 

Oudt. 

  

HASIL - HASIL PER- 
TANDINGAN DLM   ! PORAP 

Volleyball : 

Babak ke-8. 

Ploeg A. 

(TT. M— TT. vii SAN 
KY Gen Djak. Raya 2—0 
(an 2 TU Ik 2—0 

IV IYA 2—0 
Ploeg B 

(et Ed LP Ver 2—09 
SEE Gara Djak. Raya 2—0 
KIT Ie 2—0 
PA PE 2—0 

Babak ke-9 : 

Ploeg A. 
"Pee PU 2—0 
ABRI 4 Tp VI 2-1 
AURI — TT.II 2-——0 
"Bear PP kE 2—0 
PEP 2 TOP eU 2—0 
TER Ve — ARI 2—0 
AURI — G6arn. Djak. Raya 2—0 

Ploeg B. : 
TE bi "PI 2—0 

AURI — TT. II 20 

Pe Va IV 2—0 

ALRI — TT. VI 209 

KE ee RI 2—0 
TAP” Ve MAT 2-0 
AURI — Garn. Djak: Raya 2-0 

Menembak dengan se- 

napan Lee Enfield : 
1. T.T, IV mendapat bidji 797 

BS ne 1 an OA 
3. AURI 2 #3 3201790 
AT BRA VE 3 TER REUT 
Ds SPP Ebin 3 Kn AO 
6. Garn. Djak. Raya , 725 
Pa PATRA 5 Kena 

AE Re Ve Phone su 02 
SES EUR ap H Ao GO 

10. ALRI E 628 
Perlu diketahui, bahwa. hasil2 

tsb belum menentukan kedjuara- 
an pertandingan menembak se- 
Turuhnja, “karena masih harus 

menunggu hasil2 pertandingan 
menembak dengan pistol. 

Mengenai demonstrasi olahra- 

ga Idjar jang diadakan kemarin 
oleh ALRI bersama2 perkumpul- 
an olahraga lajar ,,/Pulau Seri- 

bu”, bagi peserta2 PORAP lebih 
ajauh dapat dikabarkan, bahwa 

dibawah udara dan keadaan laut 

jang sangat baik, kemarin 'sore 

dilakukan demonstrasi tsb di 
»Oefenbaai” ALRI dan diikuti 

oleh. 15 perahu ialah 2 dari ke- 

las ,draken”, 12 dari kelas ,,N. 

N., dan 1 dari kelas ,vrijheid”. 

Demonstrasi tsb. jang ber- 

langsung Ik. 2 djam  lamanja 

berdjalan Sangat memuaskan. —   Ant. 

  
  

  

  

  

KING OF THE ROYAL MOUNJTED (9 
Oleh: GZANE GREY. 
    waktu ia singgah di Berlin pa-   akan salah dimengerti oleh pe- 

merinta'1 RRT segkan2 Birma 
membantu mengermbarkan mu- 

|sukan2- tsb. kepangkalannja, 
4 mungkin.untuk dikemudian hari 

    

  

     

  

  —Lbertempur “atdarat Pe 
ae Ant. - Rtr. 

RADHAKRISHINAN KE 
3 DJENEYA - 
(Wakil presiden India, Radha- 

krishnan, waktu ini telah 
meninggalkan Roma  menudju 
Djenewa. 
Swiss 3 hari sebelum ' mengun- 
djungi Djerman dan 

“hadliri 
| Ant, 

Dandan UNESCO, — 

YEa, akan berdiam Ot 

Inggeris. | 
Kemudian Radhakrishnan akan | 
menudju ke Paris “untuk meng- | 

da, tanggal 19 September jang 
lalu dalam perdjalanan ke Lon- 
don untuk menghadiiri suatu 
pertemuan diplomatik. Dalam 
Aa itu Kennan anta- 

ke- 
| hidupannja. di “Moskow sebagai 
suatu kehidupan jang lebih bu- 
ruk dari pada jang” dialami 
orang dalam kamp tah ranan Na- 

“Zi Djerman. « 

Merturut Acheson nota Sovjet 

jang berisi tuntutan supaja 
Kennan segera dipanggil kem- 
bali itu menggambarkan kete- 
rangan Kenrian tersebui sebagai 
suatu fitnahan jang mengan- 
dung sikap permusuhan terha- 
dap Sovjet Uni dan sebagai sua- 
Ta pelanggaran terhadap norm2 
kukum internasional jang telan 
diakui, — Ant. - AFP, 

  

              

| 

Na AN SA bea 
Naa T-I TOLD YOU T'GIT 

: . BACK WHILE L BLEK, 
IHAT SAFE.. CMEEL 

    
  F3 

HERE aa Denver, kau kena ! 
PEN ui Saja sudah memperingatkan, 
supaja kau berdiri dibelakang wak- 
lu saja meledukkam peti uang, Asta, 
ga, dia pingsan | 

  

sebelum kereta ani masuk Gorgetown, 
# 

NT CANT WASTETIME KITA HIM. Im GET L 
OFF THIS TRAIN KIT” TA LOOT BEFORE. 
SHE POLL5 WNTA GORGETOWN£. 

gu2. Sebaiknja saja keluar lekas2 

  uced by Stepken Siemnger, In "1 
“3 Ta Kan Features Syndicate. Inc 

Kalau dan tidak perlu bung - ..Rupanja 

GokeE TOKA SURE 15 A PEACEFUL EN 
LOOKINE LITTLE MOUNTAIN VILLAGE? 

  

“ 

benar,  Gorgetown 

itu suatu Desa ketjil dipegunungan 

dan tenteram, 

    

 



    

    

    

   

pradj 
gkin na pembelian 

1 kepun Ts 

ikarta, we 
sil2 jang 1    

seksi Ma 
», menjata- 

nja kepada 
3 delay .me- 

rakjat. “. 
Dewasa ini Pemerintah nota     

    

   

  

   

   

  

   

      

    

    

   

  

   

  

    
    

   
   

      

   
   
   
   

  

   
   

  

    
   

  

   
    

  

    

   

  

   
   

    

   

  

   
   

      

    

                

   

          

   

  

   
     kepada sidang. Dinjatakan, bah- 
wa soal pembelian hotel Garuda 

eI atakan. 'ke- itu semula direntjanakan akan 
didjadikan perusahaan 
tetapi karena sampai sekarang 

fpanitya belum memperoleh ke- 

f terangan2 jang tegas sekitar 
3 'keadaan Hotel Garuda, artinja' 
|kapakah akan @.djual seluruhnja 

BA 4 ataukah masih ada soal2 lain, 
1 kemak- | Panitya Kotapradja ber penda- 
menitik pat, lebih baik tunggu dulu. Ti- 
| dalam | dak akan tergesa2,- daripada 

| menghadapi'konsekwensi Pe 
K | annja nanti. : S3 1 

  
2 dan Na 

Una agar pendu- 

      
  

nikian itu, kemudi: an sidang 

im memutuskan memberikan keku-. 
“asaan lagi kepada Panitya tsb. 

| untuk bekerdja lagi dan sampai 
s | memperolek hasi? jang: memu: 

: |jaskan. 

Seperti Dedi dikabarkan, 

'INV Marba akan mendjual kom- 
plex hotel Garuda jang meliputi 

| gedung? hotei Garuda sekarang, 
.|sedang bekas hotel Tugu jang 
kini didjadikan markas ” KMK 
Jogjakarta, dan pihak pembeli. 

6 an sekarang jang menghen- 
baru pihak Pemerintah Ko- 

E adja dengan maksud untuk 
didjadikan perusahaan hotel 

noah ah Ia Ke. ya 

bia : - 

Buku BERHARGA 
KAMUS POLITIK oleh: 

Taat Nst, untuk “mengatasi se- 
gala kesulitan2 dalam mentjari 
arti kata2 politik jang setiap 
hari didjumpai di surat2 kabar, 

  1 an Man bana 
Kanaan) Objek | perusaha- 

  

  

  

|luas. Tjetakan ke 8, tebal 140 

hdlaman. PBR Rp 10,- tambain 
porto 1074 dengan menjebut na-. 

ma surat Ne ini pada CASSO 
11-10 . 

“didepan pers 5 
ttusan W,F.T.U, dari Paris | 

    
   

    

pradja hanja memperoleh pin- | 

   

“kota, : 

ps Pena 'adanga « (-kekersapan' | 

— Imadjallah? dll. Uraiannja sangat | 
|PESAN' SEKARANG Rp. 11,60. 

        

DING 

r | persiapan konper ensi 
er kan oleh peladjar2 S.M. A. 

angan! Jogia. 

'S.G.A. NEGERI BERTAN: 

      

        

 aPv/f5201 

LAIN BULAN SADJA 
KEMBALI LAGI ...... 

| MINUM SUSU 
“TAP BENDERA 

“DULU / 

      
   

   

     

    

   

      

     
      
    

      
     
      

      

     

  

     

    

   
   

    

   

   

    
     

     

                  
        
   

      

    

  

  

  

  

     

- | djaman tenaga dokter untuk ! RN 
an. | keperluan pendjagaan. dan pe- one badan kemar m). 

a 'susunan itu, rawatan penduduk Sebanjak |, Regu Solo sa net 
na baru perta- |,,satu setengah” orang  jaitu  Repu Solo”. 3 9 

: aja kan oleh DPD, | dokter Purwohusodo dan dokter | p, unders 48 - 26 Tk (Solo), 
disebabkan: Wirjo. Dokter Wirjo boleh dise- "Bulutangkis 1115 (Jogja). IK 

but setengah orang, karena te- Athletiek (Putera) 
kekuasa Penata, te naga jang dipindjamkan “dari 200 M.: PA, 

tentang soal kepega- | Pemerintah Daerah tidak selu- Hg Badjifo 25.00 det. (Jog Ha Kanaan” are MANIS 
ruhnja. Ia masih diberi tugas | 2. Suwono 253 ,, (Jogja). 

Juntuk lain2 keperluan oleh Pe- |3. Supandom 26.05 ., (Solo). : , BE n DE re A 
merintah Daerah. Djumlah po- | 4x400M.: 1 SEN 
liklinek hanja ada 7 buah, wa- | 1. Regu Jogja 4.06.9 detik. PN 
laupun ada polikliniek partikelir 2. Regu Jogja 2 0OS 53 PR 

tetapi. untuk keperluan | Lempar naga 
|| perawatan kesehatan penduduk | 1. Gijanto 2.29 M. (Soto). BERI 

kota jang djumlahnja 250.000 | 2. Supardi 32. 20 ,, (Solo): 
"haja Yupanja masih kurang. "3. Subadi " 31.89 ,, (Jogja). Be 

ren- Tentang 'memadjukan usul ke- Ti Ta Kan 8.| : 
1 selain pada Pemerintah tentan en- | udjono 10.505 ,,. (Jogj K $ 1 5 2 

ng dan 'assai- dirian: sebuah ruraah 5 ne 2. Muhadi 9.67 ,, (Jogjaj. sis DENGAN GEMBIRA DAPAT 

baikan djalan2 | umung lagi, sdr. Wazir Nurie | 3- Darjana 9.65 ,, (Jogja). | KAMI KETEMUKAN DAN 
p penari, Kama menjatakan pelum setudjunja — Lompat djauh: : . FEBANGGAN FILM JG. BER- 

Tata Sanga. aan tahun ini. ig Sadip 5. "Sos 6 Jogja). | S0 ng 5 MUTU SANGAT TINGGI INI. 
'Sebai adjij 5. ogjaj | $ al 

Ntb k Pte 4 di Australia, kesemuanja ser- 
nas kebakaran ia me- am anggaran cuangan. . Lempar didaraan PL Ya (7 MATTHE ba asli, sederhana, tetapi be- 

an daripada para.| tahun 1953. .. 1. Sudjijati 19.98 (Jogja). Ne , sar dan tidak mau didjadjar- 
» Hotel “Garuda masih |» Harsini 18.06 ,, (Solo)it , kan dengan film fantasi jang « 

| satu ruwet? 3/Suminah — 17.99 ,, (Jogjale | JOHN OMALLEY kosong. 
kebakaran de- “Setelah selesai dengan Ha AK “Lonipat djauh: : OTT , 

2 jang su Tuna, Ha Pemerintah Kotapradja, ke- & Rahaju S3 :00 ,, (Jogj THELMA SCOTT SERU AA 
1 rsilahk: Rien Utari 865 ,, (Solo). j . 4 

pat tag H3 Na Aa 3. W Hidati . 3:83 ,, en WENDY GIBB 5 Pemuda perkasa harus me- 
saha | Dp “ Tjiptosumarto, ketua Pa- | 200 meter: MLELON nentang dan mengalahkan ke- 
linas nitya Kotapradja . untuk ke- t Margjuni 32.00 at. "OISTRIBUTION Ja BN alam untuk menentu- 

ber- | mungkinan2 pembelian Hotet | 2. St. Nurhajati 32.05 ,, Ne Pa Aa 
Lena Garuda, memberikan laporannja 3. Sutrini 323 Ne Ne 

  

RADIO 
1 Gel: 42,25 59,2 & 122, 

12.15 Orkes Muset Will Gl 
11315 Njanjian2 Negro. 

4 iringan piano 
114.00 Rajuan siang oleh 

: Empat Sedjoli, 
Dongengan Pak Guru. 
.Krontjong sore oleh 
O.K. Sinar Malam. 
Ruangan Djapen 
Kotapradja. . 
Peladjaran n 2 
Tindjauan Li Negeri 

Malam meraju oleh 

Sarina. . 
Serba-serbi kearah 

—Seriosa : 
21.15 Tindjauan Tanah Air 

, bahasa Djawa. 

21.30 Ujon2 Monosuko oleh - 
$ G.S. Jogjakar Kat 1 

17.60 
17.15 

18.30! 
119.15: 
19.40 

20.30 

SENIN 6 OKTOBER 195 

13.45. Gesekan cello dengan 

i kanak2. 

    

    

    

  

— KARENA ZAMAN KATJAU 
Banjak orang 
Banjak orang lekas - TUA 

Banjak orang MATI muda 

Batjalah Buku Adjaib: : 
DR. DALE CARNEGIHs 

Oleh: 

AN. BUKAN SEXUBEL, PRIM 

TERBIT 15 OCT. 1952. 

“180 PAGINA, FRANCO, 

15-10     p ea aa 
ulang | kotakpos 29 Medan. 

   

    

   

  

    

    
   

  

    

KUR N IA 
n2 tadi itu an batan di 
/Internasionai Condor 1884 atau 2 - 9- 1952 : 

pada achir thn 1949). 
| Usaha-usaha ' W.EL.U, | 

t 

| 

E Ibu dan anak dalam 

“Kepada bidan Nn. SUWARTI 
erdja W.F. rhadap 

embitjara menjebuttkan actie 
Uk PU dilakukan 

ee ata, 3 

Me tan Tenaga Kerdja 
Ps as erla 

uh 

    La ima ana 

Tuti SUDARADJATI. 

ManpIyo SASTROSUPRAPTO, 

:. . Mangunegaran P.B. 1/215 — Jogja. 

1 

TUHAN 

Jang kaluha per empuan pada Te REBO LEGI Ta 6 SURA 

keadaan selamat, 

'beserta, para pe bantunja di 
rs,Panti Rapih" aa berdua TE kan Saung 

5 

a 
  

     

       
   

    
   
   

  

   
   
   

  

Ka 5 2 

PERAN HARGA 
S.M. P.. STENSIL. 

nda Hewan. RI 3 

| mu £ Hewan RL La es 

  
1, 31 PA: 

  
. Prof.   

Rp 175. 

TeLAh. anak DARI BBPERGIAN 
WI EAREN LUAR NEGERI : 

    NN con! $ 
DAPAT " MERINKA TAMU | LAGI MULAI TG, 6 Oct. 1952, 

     

  

    

    
   
   

Minta aakap deng gan Tekas : 

Djl. Dago 106, Hootageborw 

2 dengan 5 

"Rumah didalam kota Dj kia 
atau sekitarnja. : 

   

    

en 

    

5 Keterangan kep 

| Hotel »GARUD At kamar 82 
Sai, Antara : 

- djam 20. 00 sempat 2200. 

  

71-10 

  

SALIM Tt a 
JMAN 28 , 

  

BLOEDDRUK ! 

Banjak orang GILA semua ! 

—. |" HIDUP@ 100 - TAHUN "' | 
NJOO CHEONG SENG. 

BUKAN ROMANS, PETANG- 

BON. 100 Recept Rahasia Hidup 
Awet muda, Hidup bahagia SU- 
DAH DISALIN 52 BAHASA. 

sPRANA” AGENCY SERVICE. 
'Petjinan ketjil 55 D. — Ne 

    

1 

8 

SENI SONO THEATRE 
  

Mulai malam ini, — 13 Th. 

Pe 

Tidak “dengan voorfilm. 
: Bereenglay by CHARLES AND ELSA CHAUVEL 
  Adapted in part by Maxwell Dunn 

ARIS DANG Tendenad and Drecdad by 

KR EX : 
| SOLO: : Le 
je Hadiah untuk film 
| 'MAS-KAWIN” 
1 11 — Nomor sobekan berharga — 
: Tinggal beberapa malam, 

84-10 DJANGAN KETINGGALAN. 

  

  

“ INNA 1 Lu AHI WAINNA TLAIHI R ODIPUN, 
Telah meninggal dunia di Ka rangdjati Jogjakarta pada 
tgi. 13 SEPTEMBER 1952 dalam usia 32 tahun 'karena 
sakit dalam sementara bulan dan dimakamkan di Pesa- « 
rean Blunjah Jogjakarta, isteri adik dan ibu kami jang 
tertjinta 

Nji. SOEPIDJAH  ISMANGIL .. 
Kepada para Thabib Rumah Sakit Tegaljoso dan Bethes- 
da, 'Bapak?, Djawatan?, Badan? dan Saudara? di Klaten 
Solo. dan Jogjakarta jang sama: membuktikan perhatian 
dengan menjumbangkan karangan? bunga, benda, fikiran 
dan tenaga selama sakit hingga pemakamannja tadi ka- 
mi menghaturkan Giperbanjak - banjak terima kasih. 
Semoga amalnja jang sutji tadi dapat balasan dari Tuhan 
jang setimpal. 5 

: Jang berduka tjita 3 8 2 
Kel. Koesrin pjakarta ISsmangil Klaten. 

ya Seedijono Djo Tg ' Soewito Jogja. 
Jopratiknjo » Jogja. Aprongpradjarto 35 

». Soeemoharjono Jogja, “'Iskandar Klaten, 
» Dr. Wasito S'haja, Wibowo 

Tamtanus Jogja. F 

  

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
DIREKTORAT DINAS? ADMINISTRASI 

ANGKATAN DARAT Ie BAGIAN PEMBELIAN, Ne 

PERMINTAAN HARGA UMUM. 
No. 62/63.061.62 (52. 

I.. Dinas - Dinas Administrasi Angkatan Darat Bagian 
Pembelian ' membutuhkan : 

: Patroontas dan Holsters dari kulit 

Th Keterangan? mengenai : banjankn gi kwaliteit, model 
(gambar) dan sjgrat2 lain dapat diminta pada Kantor 
Inspeksi Djawatan Perindustrian Djawa Tengah. 

Penutup tanggal 14 Oktober 1952 djam 09.00. 

DINAS- DINA ADMINISTRASI 

Na PEMBELIAN 

Directeur, 

    
& & 

x F       
  

| MADJALLAH , MADIALLAH LUAR NDGERI, 
DAFTAR HARGA - HARGA 1953 ATAS PERMINTAAN 
DIKIRIM DENGAN TJUMA - TJUMA. 
PERMINTAAN HARAP DITUDJUKAN KEPADA, 

“PERSATUAN TENAGA" | 
BA PEKALONGAN 7 —DJAKARTA. 

19- 10. 
Amang Me 

NA 

LK AAN MRT La ePMA ) 
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Sekarang 

MALAM PENGHABISAN, 

10094 Hiburan ntk. tua-muda 

JUAN-TAMAD 
Film PHILIPINA berbahasa INDONESIA. 

—1/ ACTION, DANCE, ROMANCE dan HUMOR 

Sedialah saputangan da lam menjaksikan film ini ! 1 

  

BESOK PETANG premiere: 

" MADONNA OF THE SEVEN MOONS 
Stewart GRANGER — Phyllis CALVERT. 
84-10 

SENI SONO 

Spesial untuk para dewasa ! 

Tanggal: 4, 8, 9 dan 10 OKTOBER 

“'MATINE: djam 9.00. . 

“$ | PINTJANG" 
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d 1 UXOR : MALAM PERTAMA: 
-- MARX BROS. dalam » 
» S 

EN 4 ah BB 5» 
D Ca 

33 S 

| dibantu: VERA ELLEN — ILONA MASSEY dll. | 

Disamping perut berolah-raga, disadjikan pula tari - 

| Pb serta njanji?an jang menarik, keadjaiban dan keanehan 

(Is tiada ketinggalan. a 

(IP Lurao KDI AJE MENARIK 5 
5 13 Tahun Teks: INDONESIA - Belanda. Z 
md $ 

IENAN BEE 

  

Di Bagian Kesehatan P. & T. LANDS di Subang dapat 

ditempatkan 

seorang DOKTER (ARTS) 
, BANGSA INDONESIA 

Surat lamaran dialamatkan pada 

BAGIAN URUSAN PEGAWAI, 

16- 10 

  

KANTOR BESAR P. &. T. LANDS, Subang. 

Mennaennea 
  

  
  

Dapat dilever dari 

sediaan. 

O? 
Electromotor?2 2 

"Motor? : Diesel 

Aggregaat? - listrik djalan diesel : 

Onderdil2 motor - diesel persediaan tjukup ! 

| 
| 

| 
| 

£ 
X x 

IA 67K 201 13 851p pku, : 

en at Mg AT 2 Sob. tp 

3 — 10 kw. 

Pompa? dan Aggregaat2-pompa-air djalan listrik : 

merk ,,SIHI ” 

Mesin? - pengerdjakan - kaju. 

Mesin? - pengerdjakan - logam : 

draaibank. 

Disintegrator?2 : 22” — 30”. 

antara lain bermatjam2 | 

Untuk pemasangannja mesin2 kami itu dan untuk mem- 

berikan pelajanan kami sediakan montir2 kami sendiri jang 

tjakap dan berpengalaman tjukup. 

HARGA? NA ME na 

JAVASTAAL STOKVIS NV. 
Kebon Laut 28 — Semarang. 

74-10 Bagian Tehnik — Telp. Sm, 635. 

surat2-nja eigendom, 

PENAWARAN : 

ten hendak mendjual dua buah truck milik 

Daerah Sementara Kabupaten Klaten, 

tunai. 

Di djual dengan segera. 
Dua buah truck dalam keadaan baik, lengkap dengan 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Kla- 
Pemer intah 

dengan pembajaran 

Truck - Truck jang akan didjual jalah : 

per- | 

bond jualan 

imi 10 
    

  

' Kesempatan melihat : 

5 pama 5 

1. Truck: Merk: CHEVROLET tahun 1945 — 314 ton 
No. politie AD: 493, No. chassis 84448 x 4404 

No. mesin 38 1874. 

2. Truck: Merk: FORD tahun 1941 — 3ton 
No, politie AD 292, No. chassis 169 
No. mesin 202. 

Penawaran ! harus meliputi dua buah truck tersebut di- 

atas, dan disampaikan dalam surat tertutup 

kepada Dewan Pemerintah Daerah Semen-' | 

tara Kabupaten Klaten selambat- -lambatnja , 

tanggal 15. October 1952 sudah di terima oleh: : 

Secretaris Dewan Pemerintah Daerah Semen- 

tara tersebut. 

lihat di Kan, 

ten Klaten D' 

djam bekerdija. 

. Kauman No, 9 pada waktu 

Pendjualan kepada. penawar jang bertiga t 

penawarannja. 
Beaja iklan di tambahkan harga pendjualan. | 

An, Dewan Pem. Daerah Sementara 

Kabupaten Klaten 

Secretaris : 

( 8, SOEROMINGPRODJO » 
sendal 

Tiap2 hari truck2 tersebut Kiba di- 
Pekerdjaan Umum Kabupa" 
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