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TUGU 42 — IGLAKARTA : 

ma mada - uh   

Burhanud- | 
din Harahap darj Masjumi un- 
tuk membentuk kabinet baru, 

“sesudah Mukarto gagal dua ka- 
“li, adalah kelandjutan dari pada 
kegagalan tadi. Sebab terutama | 

melanin Mr, 

menujadikan  Mukarto gagal 

Dipandang dari sudut itu ma- 

ka Pres. Sukarno bertindak fair 
dlm penundjukan ini, Dgn begitu 
ia memberj kesempatan kepada 
kedua partaj tersebut — PNI 
& Masjumi — untuk berusaha 

. mengatasi krisis jang telah ber- 
djalan 5 minggu ini, 

Tap: “dipandang - dari sudut | 
lain, maka kita agak heran de- 
ngan penundjukan ini. Sebab 
mau tdiak mau, formateur ba- 
ru dari Masjumi ini akan meng- 
hadapj kesulitan? seperti jang 
dihadapi  Mukarto, malahan 
mungkin lebih besar lagi. 

Ia akan menghadapi opposisi 
jang bukan ketjil dari PKI dan 
.golongan, tang & buruh serta | 
PNI, meskipun tidak perlu oto- 
matis partai ja. terachir ini 
terdjun begitu “sadja kedalam- 
nja. : 

Mendjadi Mei Rona - seka- 

rang dalah mengenaj program- 
nja. Maukah . Masjumi mundur 

.dalam. sbal pembagian tanah. di 
Tandjung Morawa mengurangi 
pendiriannja ? Sebab mau tidak | 
mau, soal ini akan (segera) di- 

KEMIS 9 2 1953. sn 

  madjukan nanti dalam « sidang 
parlemen, Eat 

Pada ini pula perlu ditambah- | 
kan, bahwa mengenaj soal 'ini- | 
lah Mukarto mendjumpaj kega- 

galan dari pihak Masjumi dalam 
menit? jan am terachir hari Senen: 

& Tega Ping Padan    

        

mad Rum (menteri Dekitonery $ 
atpu Abdul Hakim, sekarang 
Pebernur Sumatra Utara. | 
Dan banjak lagi soal2 jang ! 

telah menijadi putusan parle- | 
men, tidak mendapat persetu- 
djuan dari Musjumi, 4 
soal pembukaan kedutaan 

Moskou dalam tahun bi dll. 
Melihat keadaannja seka- 

rang, kans Mr. Burhanuddin ti- 
daklah berapa besar akan men- 
dapat hasil. Beranikah ia mem- 
bentuk kabinet tanpa PNI, go- 
longan kiri dan partai? lain ? 

“Atau beranikah ia memprogres- 
siefkan prodjramnja, hingga bi- 
sa mendekati dukungan taman 
darj parlemen ? 

Kita tidak hendak Sion 
kan, bahwa Mr. Burhanuddin 
Harahap akan menemui. kega- 
galan. Tapi melihat kenjataan 
sekarang 
diatas, tidaklah memberi ke- 
pastian kepada kita, bahwa kri- 
sis an in akan. lekas ber- 
aci La 

  

  

di: 

  

-gerD. BUKAN. KETUA 
iMBONDS GEDUNG 

NASIONAL . 
Tentang anita kita kemarin. 

jang menjebutkan bahwa Ki Ha' 
djar Dewantara pada tahun 1947 
mendjadi ketua Fonds/ Gedung 
Nasional, dibantah kebenarannja 

“oleh Ki Hadjar Dewantara sen- 
diri dan menambahkan bahwa 
ia tidak pernah mendjadi ketua ' 

fonds tersebut. $ Pemakan 

2Mr.. Murhanuddin « Harahap 
agcalah . ketua “fraksi Masjumi . 
dalam Parlemen. Sedjak per- 
mulaan duduk dalam Badan Pe- | 

kerdja KNIP dulu di Pur woredjg 
-.dan Jogja. 

| dat juris, Tangga! 4 Djuni 1951 
| Jutus 

La Pa | kanak 2 bentuk AA STA iil bentu 
dalam negeri : Neon | ina Naba "nasional. 

Lnsginja ' sama adalah usaha tertjapa.nja 
|? sperdamaian nasional”, 

Pengambil initiatp Sutardio | 
| Hadikusumo 

| menurut 

senerti digambarkan. 

  

   
“Tidak dikatakan koalisi atau zaken- Iabrash 

| Raman DJAM 17.25 PRESIDEN SUKARNO TELAH MEMUNDJUK 
MR. BURHANUDDIN HARAHAP DARI MASJUMI SEBAGAI FORMATEUR 

KABINET BARU, SESUDAH DIADAKAN PERUNDINGAN ANTARA KEDUA 
NJX JANG DIMULAI DJAM 5 SOREDI ISTANA MERDEKA. MR. BURHA- 
NUDDIN DIMINTA DATANG DIISTANA, SETELAH SIANGNIA DR. SUKI- 
MAN & MOHAMAD NATSIR MEN 

, SAR KEPADA PRESIDEN SUKARNO - 

Tanpa benttuk 
. Kepada pers Sukarno menja- | 
takan: 

dengan dukungan jang tjukup 
dari Parlemen”. 
Waktu hendak meninggalkan 

Istana Merdeka, Sukarno men- 
djabat tangan Mr. Burhanuddin 

,Saja tefah" meminta ke- | 
pada saudara Burkanuddin Ha- | 
rahap utk membentuk kabinet j 

Dalam pada itu dari Prof Abi- 
din (Partai Buruh) didapat ke- 

terangan bahwa sampa.#@ kini 
masih sedang ditjari dasar- 
dasar guna . .mendjadi pe- 
Goman utk melaksanakan ker- | 

| Gja sama antara partai2 itu dan | | 
soalnja menurut Abidin ialah | 
bagaimana mengatasi | perbedaan | 

| pendirian polits diantara par- | 
Harahap dengan kata: 1Bism 1- : tai2 ketjil itu terhadap masalah? | 
lah”. 

Kepadanja diberikan 
satu minggu sampai hari Rebo | 
jang akan datang djam 17.00. 

tempo | mendjadi 
| jang kini masih tergantung dan | 

pertentangan antara | 
Menurut Ab.din | 

in 

partai2 besar. 
|usaha kearah kerdja sama 

Presiden Sukarno tdak me- |terus.akan  didjalankan sehing- | 
njebuikan bentuk kabinet scan | 
akan dibentuk ini. Sama sekali 
tidak d katakan, ipakah koalisi | 
atau zakenkabinet. Hanya .yang | 
mendapat dukungan tjukup dari 
parlemen”, 
Forma!eur Burhanuddin Ha- 

rahap mengatakan: kepada para | 
wartawan bahwa pekerdjaan jg 
lalu dilakukan oleh bekas forma- | 
teun merupakan bahan jang pen- 
saja Magna 

“Riwajat singkat 

Sebelum. perang sudah -Kandi 

dar: NN en ena Negeri 

   

  

Atas initiatip PIR telan diusa- 
hakan adanja kerdjasama anta- 
ra partai2 ketjl, jakni al. PIR, 

: Parkindo, SKI, Partai Buruh dan 

  
fraksi progressif dalam Parle- 
men. Dasar2 daripada kerdja- 

(PIR) - mengenai 
usaha tsb. menerangkan, bahwa 
usaha mengadakan - kerdjasama 
diantara parta2 ketjil sudan 
agak sedjak jama diadakan dan 

Sutardjo lepas dari 
soal pembentukan kabinet se- 
karang Jang mendjadi pokok, 
menurut Sutardjo, bagaimana 
mentjar! djalan untuk mentjapai 
sperdamaian nas onal”. - 

ga sedapat mungkin kelak dapur | 
terdjapai suatu ,,konsentras. nz- 
sional”. — Ant, : 
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WARGANEGARA 
DONESIA DI DJEPANG 
Menurut tjatatan Kementerian 

Lua?” Negeri Djepang wargane- 

gara Indones a jang kini tinggal 
diseluruh Djepang “adalah se- 

djumlah 209 orang. 
menurut tempat kediaman ada- 
lah sbb.: propinsi . Tokyo 
orang, propins. Hyogo 

Kobe) 52 orang, prop.nsi Kina- 

gawa “daerah Yokohama) 29 
orang, propinsi Kyoto 19 orang, 
propinsi Osaka 14 orang, lan 
propinsi sedjumlah 21 orang. 

|— Ant. 

“Mr. SARTONO DI JOGJA: 

“Dua atau tiga partai 
- Banjaknja partai persukar memberituk kabinet 

Ada suara seperti (jar, Perantjis? 
Xx 

KK 

akan kembali ke Jogjakarta. 

  

Setelah mengadakan pertemu. ! 
an dengan PNI daerah, semalam 
Mr. Sartono mengadakan tjera- 
mah dimuka anggota DPD, DP 
RD dan orang2 terkemuka di 
Jogjakarta, berfempat di Ge- 
dung Negara. 

“Dalam pertjakapan dengan 
wartawan di Jogjakarta menge- 
naj situasi pada dewasa ini, Mr. 
Sartono menjatakan, bahwa da 
lam menghadapi krisis .masja- 
rakat sekarang ini, ia merasa 
perlu turut menjumbangkan ba- 
han2 dan pertimbangan? guna 
mendjalankan tata tertib jang 
dapat @dipakainja untuk praktis   che staatskude. Dalam mendja- 
lankan tata tertib ini kita tidak 

2 J3 
  

-D 
... 

- dikalangan jeda militer, 

diperlukan keterangannja dalam 

hubungan peristiwa 17 October 

“tersebut jang tadinja pemeriksa- 
annja hanja dilakukan oleh Djak 

sa Agung Suprapto bersama2 
dengan kepala djawatan recher- 
” 

  

  

Mes 

Resepsi peringatan Kemerdekaan Amerika dan Philipina telah 
diadakan baru “baru imi 'dimasing-masing Kedutaan  ter- 
sebut, jang dihadliri oleh Menteri2 Demisioner 

Atas, Toast dari Mukarto dengan Ohar- diplomatik. Gambar : 
ge WAffaire Amerika Mr, Hohethal dan Njonja. 

dan. korp- 

Bawah, Duta 

Phitipina dan Charge Pa Amerika bergambar bersama 
: gangan Duga Thailand, 

z 
, 

JAKSA agung, Suprapto, menerangkan 

17 'Pctober '52 sampai sekarang masih dalam proces penje- 
lesaian. Pemeriksaan jg sekarang dilakukan adalah gg ama 

- Sedang terhadap orang2 janz 

  

Djaksa Agung Sbd : 

Peristiwa 17 Okt- masih dalam 
proces penjelesaian 

SOSRODANUKUSUMO KE OSLO ? 

bahwa. peristiwa 

Bika SN NAMA 5. kini 
dibantu oleh djaksa agung mu- 

da Mr, Zainaj Abidin. 
Lebih - landjut diterangkan, 

bahwa dalam menghadapi. per- 
'soalan disekitar peristiwa 17 Oc 
tober itu senantiasa diadakan 

hubungan dengan pemerintah 'g 

pada waktu ini sedang ada du- 

lam. keadaan demisioner. 
Dalam pada itu diwartakan, 

bahwa kepala djawatan recher- 

cheur pusat Sosrodanukusumo 
beberapa hari jang lalu telah 
bertolak keluar” negeri. Selan- 
djutnja mulai hari Kemis djuru 
bitjara kedjaksaar agung, Ab- 
dulmutalib-moro, akan mengada 

kan inspeksi selama 15 hari di 

Sumatera. — Ant.: : 

BUNG KARNO TERIMA 
DELEGASI PE- 

.. GARAMAN 
Delegasi pengusaha2 pegaram 

an rakjat dj Pati dan Rembang 
kemarin diterima oleh Presiden 
Sukarno diistana Merdeka, De- 
legasi jang terdiri dari 3 orang 
telah menjampaikan kepada 
Presiden 'keberatan2 para  pe- 
ngusaha garam terhadap la- 
rangan pembikinan garam, 
Kepala mereka Presiden ber- 

djandji akan berusaha agar da- 
lam tahun ini djuga pembikinan 
garam oleh pengusaha2 tersebut 

dapat dilakukan lagi seperti 
waktu2 jang lampau. 

Delegasi diantar oleh anggau- 
ta parlemen  Abul Hajat jang 
pernah memadjukan pengha- 

pusan monopoli garam oleh Pe- 
merintah, — RD. 

  

EMARIN siang djam 13.00 telah tiba di Jogjakarta, 1 
Parlemen Mr. Sartono. dalam perdjalanannja ke Pu ker! 3 

g SA menghadiri resepsi 

-akan-d ngsungkan mang malam. 

    

   

  

    

  

Kongres ja 

boleh menjimpang-. dari keten- 

tuan2 Lukum negara. 
Atas pertanjaan mengenai: ike- 

terangannja di Semarang belum 
lama - ini bahwa di Indonesia 
ini terlalu banjak party2 . di- 
njatakan terus terang, bahwa 

Lia lebih menjukai 2-atau 3-par- | 
tijen-stelsel, karena dengan de- 
mikian kabinst akan mendapat 
hubungan kuat dari, Pariemen. 
Sebaliknja dengan adanja ba- 
njak partai ketjil jang mempu- 
njai fraksi2 dalam Parlemen se 

pat lantjar, malah sukar. Tetapi, 
demikian ' Mr. Sartono, UUD 
membolehkan adanja banjak par 
ty2, Maka oleh karena itu, kita 

harus bekerdja atas dasar UUD 
kita itu. Menurut pendapat Mr. 
Sartono, hanja dengan djalan 
pemilihans umum nanti, barang- 

kali tidak 
akan muntjul dalam Parlemen. 

Tanggungdjawab Kabinet 
demisioner masih perlu. 

Dalam pada itu menurut RRI 

.     
- dgn. pers. disana mengenai kabi- 
net jg. dlm. Keadaan demisioner 
dikatakan, bhw. kalangan dalam 
parlemen menghendaki tetap 

adanja tanggung djawab jang 
tegas meskipun Menterinja di- 
lam keadaan demisioner. Seka- 
lipun pertanggungan djawab po- 
litik sudah tidak ada, tetapi 
penglaksanaan tetap ada dalam 
batas2 jang tertentu. Demikian 
mendjawab pertanjaan tentang 
belum adanja undang2 jang me- 
ngatur batas2 kabinet jang de- 

misioner, 
2 Aliran di Djakarta 

IMengenai usaha pembentukan 
kabinet baru di terangkan oleh 
Mr. Sartono, bahwa kini diibu 
kota timbul alirin2 jang meng- 
hendaki usata pembentukan ka- 
binet setjara Perantjis jaitu se- 
orang formateur manjusun dulu 
program jang kemudian dita- 
warkan kepada parlemen. Bila 
oleh varlemen telah disetudjui, 
baru formateur itu bekerdja dan 
mentjari orang2 jang akan du- 

'duk dalam kabinet, Dengan dja- 
lan ini berarti setelah program 

  

MENTJAPAI GELAR 
DOKTOR 

Atas proefschrtift tentang 
Indonesia, 

Pada Perguruan Tinggi Am- 
sterdam .(Nederland) Jan Mein- 
hard Pluvier telah mendjalani 

udjian untuk  mentjapai gelar 

doktor atas proefschrift ,,Over- 
zicht van de ontwikkeling der 
nationalistische beweging in In- 
donesie 1930 . 1942”. 

Jang mendjadi promotornja 

Jialah Professor Wertheim. 
Dissertasi diatas itu dapat di 

anggap sebagai landjutan dari 

buku ,,De nationalistische hewe-   

3 
Ck sebut ialah untuk mempers! 

  
' 

AMPAIKAN PUTUSAN DNA Na DP MAY siratnja jang 

oleh Ibnu Parna dan 

| 

  sean 
Samara 

KONGRES FUSI TANI 
Tgl 17 — 20) Sepetmber. 

Oleh ' delegasi . Barisan Tani 
Indonesia dan “Rukun Tan, In- 
donesia di. Djakarta . telah' di- 
bentuk secretariat fusi jang di- 
pimpin oleh Sarjono dan, Har: 
tojo. Tugas Secretariat fusi ter: 

2p- 

kan rentjana program peratur- 

“Naa 

An dasar dan melaksanakan 
| kongres fusi. Kongres fusi an- 

tara kedua organisasj itu akan 
diadakan di-Djakarta pada tgl. 

KIT hingga 20. September j.a.d. 
—' RD. 

2 

“PARTAI ACOMA : 

SULTAN HAMID TAK 
PERLU DIAMPUNI 

Komite Pusat Angkatan Conw- 
munis Indonesia (Acoma) jang 

berkedudukan di Malang dalam 
Gitanda-tangani 

Soetarto 

masing2 sebagai ketua dari se- 
kretaris partai | tsb. telah me- 
njampaikan surat peringatan ke 

IN | 

Perintjian | 
| 

13 | 
(daerah | 

Haa gerombolan 

| 

pada Presiden RL jg maksud- 
nja mernjatakan bahwa  Suktan 

| Hamid dan para  pembantunja 

pengchianat 

rakjat jang tidak 

tidak boleh diberi 
negara dan 

perlu, dan 

ampun. 
Surat ini dikirim berhubung 

adanja surat permohonan grasi 
untuk Sultan Hamid jang ber- 
djumlah 13 dan menurut partai 
tsb. untuk memperingatkan ada- 

'nja kechawatiran dikalangan jg 

| 

| den djuga 

Lada padanja, 
itu. $ 

     
| 

| 
| 

| 
f 

perti sekarang ini usaha pemben | 
tukan kabinet selalu, tidak da- | 

banjak party jang 

Semarang, dalam tanja djawib 

| sion) 

luas dinegeri ini. kalau2 FPresi- 
dalam hal ini salah 

mempergunakan kekuasaan jg 
karena angka 13 

— Ant. 

            

  
   . SARTONO : 

& 3 party sudah tjukup 
   

2 & 

disetudjui oleh parlemen berarti 
djuga bahwa kabinet itu telah 
mendapat dukungan penuh dari 
parlemen. Demikian Mr. Sarto- 
no. Selandjutnja dapat dikabar- 
kan, bahwa pada hari Saptu jg 
akan datang Mr. Sartono akan 
mengadakan . tjeramah dimuka 
para - organisasi di 
dan mungkin 
tempat dibalai wartawan Sema- 
rang, : 

Semarang | 
akan mengambil | 

lamnja seharga Ik. Rp. 3.000. 

“untuk mem 

  
| 

    

PBB DJADI DJBLEK DJI: 
KA RHEF DITURUTI 

Titik berat politik beralih ke Asia 

   

  

Sebulan 
Etjeran 

    

LANGGANAN 3 

Dalam dan Luar Kota, 
  

ae ape Tian 
0,60 ...oiirnucu 3 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

ta 
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Nehru andjurkan mengakui R.R.T. 
  

PROSEDUR EXPORT 
LOSAM TUA 

Ditindjau keriibmti. 
Kepala Djawatan Perdagang- 

an Kementerian Perekonomian 
Sardju dalam  keterangannja, 

menerangkan, bahwa prosedur 

export logam tua akan ditindjau 

kembali dan untuk sementara 

tidak dikeluarkan .izin2 baru. 
Demikian ,,Keng Po”. 

Diterangkan lebih landjut, 

bahwa izin2 sudah diberikan, te- 

tapi belum direalisir, masih di- 

perbolehkan buat melaksanakan 

nja dengan sjarat2 lama. 

Rp. 2.500. 000.. 
per 

baiki Kalipasir 
1.000 ha. sawah akan 
teriolong dari bahaja 

pasir. 

  

Kepada jang berwadjib dike- 

.residenan Surakarta, pihak pe- 

merintah propinsi Djawa Tengah 

telah menjetudjui untuk mem- 

berikan uang sebesar Rp, 2.500. 

000,— untuk beaja memperba- 

iki Kalipasir didaerah tersebut. 

Seperti diketahui, Kalipasir 

jang terletak disebelah tengga- 

ra gunung Merapi didalam Wila- 

jah kabupaten Klaten tersebut 

mendjadi ., sasaran” aliran? air 

jang bertjampur pasir dari gu- 

nung Merapi, sehingga dengan 

demikian 1.000 ha. tanah jang 
tadinja merapakan sawah jang 

,tertiabui pasir tidak dapat di- 
kerdjakan” 
nja. 

  

Menurut kelerangan, pecbaik- 

an tersebnt segera akan dimulai 

dalam mustn kemarau im, 

ngan mengselh Kalipasir d:iba- 

gian hilirnja dan selandjatnja 

dengan memperbaiki dan mele- 

barkan tanggul disepandjang ka 

h tersebut, 

Lebih djauh oleh Inspeksi Per 
tanian Rakjat Djawa Tengah di- 

terangkan, bahwa selama ini bi- 

|: Yamana tidak turun hudjan le- 
! 
bat, 1.000 ha. tanah. tersebut di- 

tanami palawidja, berupa ubi- 

djalar dan ketela pohon dan 

djika selamat” untuk tiap? ta- 

hunnja menghasilkan Lk. Rp. 

500.000,—. 

Patut diterangkan, bilamana 

perbaikan? sebagai jang idite- 

rangkan diatas fadi selesai dua 

tahun kemudiannja daerah ta- 

di akan dapat ditanami padi se- 

perti sediakala, terhitung djaga 

tanaman palawidja jang untuk 

tiap? tahunnja akan menghasil- 

kan padi dan bahan makanan 

009.—. Ant. 

PGRI ke Kongres Guru2 di 
Oxford dan di Wina 

HANJA SEBAGAI PENINDJAU SESUAI 

Tarutnja P.G.RA, (Persatuan 
Guru Republik indonesia) meng 
hadiri Kongres Guru? . Sedunia 
di Oxford (World Confederasion 
Of Orgamsation oi the Teaching 

Frofession) dan di Wina (Kede- 

ration Internationale Syndicale 
der Enseigrement) adalah sebu- 

gai penindjau dan bukan sebagai 

anggota. “Tindakan ini diambil 

mengingat dan sesuai dengan 

'aliran Negars kita jang bebas 
dari segaia fihak,” demikian ke- 

terangan sdr Subandri selaku 
utusap P.G.K.I. Pusat jang akan 

turat menghadiri . kongres ter- 
sebur, demikian ,LR2. 

Perbedaan serta maksud 
dan tudjuan kongres WC- 

OTP dan FISE. 

Menjambung berita kita pada 

hari Sabtu jbl.- mengenai turut 

hadirnja PGRI dalam" WCOTP 
(World Confederation.of Organi 
sation of the Teaching Profess 

di Oxford dan FISE (Fe- 
deration Internationale Syndi- 
cale de YEnseignement) lebih 

landjut kita mendapat kabar, 

bahwa kedua buah kongres tsb. 

akan dilangsungkan antara pada 

tg. 27 Djuli hingga 2 Agustus 

1953 jad. dan jang di Wina an- 
tawa pada tgl. 21 dan 24 Djuli 
1953, Kedua rombongan, ke Ox- 
ford sdr. Supardo-dan ke Wina   

  

gingen in Ned,“ Indie” tulisan | sdr2, Subandri dan Achmad Cha. 

Dr, Petrus Blumberger, — Ant, Itib, dalam ba jang singkat 

Indonesia 
Lembaga Kebudajaan 

x AA .Kon. Bataviasich Gencotehap, 

  
yarKunstan .nW   etenschapeen £ 

  

bagaimana untuk   

POLITIK BEBAS 

akan berangkat dari Djakarta 

pada hari jang bersamaan. Pada 
rombongan kedua, sdr. Supandri 

adalah  perutusan dari PGRI 

Pusat sedangkan ' sdr. Acnmad 

Chatib adalah perutusan dari 

Daerah. 

Atas pertanjaan Kita kenapa- 

kah PGRI turut menghadiri ke- 

dua buah kongres tersebut dan 

mengirimkan pula dua buah 

rombongan sdr. Subandri mehe- 
rangkan, pertama karena kedua 

kongres tsb. sangat berlainan. 
Kongres WCOTP adalah kongres 
guru2 sedunia jang sama sekali 

tiada turut orang Timur, djadi 
semata-mata orang2: Eropa Ba- 
rat. Sedangkan kongres jang di 

Wina, FISH, adalah kongres jg 

dihadiri oleh orang2 Hropa Ba- 

rat dan Timur. Dan sebabnja 
kita mengirimkan 2 buah rom- 

bongan, karena setjara berkebe- 
tulan tempatnja berlainan dan 

berdjauhan, dan waktunja ham- 

pir dalam keadaan jang sama. 

Dalam garis besarnja, sdr. Siw. 

bandri menerangkan, perbedaan 
Gari kedua buah kongres terse- 

but adalah sangat besar, Kong- 

res jang diadakan di Oxford ada 

lah akan membitjarakan menge. 
nai hubungan sekolah antara 

orang tua murid dengan pendi- 
dikan simurid sendiri dan djuga 

memperkuat 

organisasi dan mempererat hu- 

e- 

| : 

Likut dalam 
kata Nehru, | 

| 

  
| kan bawa PBB harus mengam- 

| 

| kukan,   
“sebagiimana mesti- 

  

  
  

akan mendjad. buruk, djika satu 
orang sadja ',,Rnee” 
kan halang-halangi 
jang telan diambil PBB. 
« Seterusnja 

res sebagaimana 

Mohamad Hidajat. Hanja setja- 
ra 

jang akan dibawa PGRI keda- 
lam kedua buah 
dengan rasa menjesal sdr. Su- 

bandri 

usul2 tersebut pada waktu ini 
belum davat 'dikemukakan ka- 

rena masih dalam perbintjang- 

an dan belum dapat untuk di- 
umumkan,-—- 

ALAM suatu rapat raksasa b di Agra (India) P. M. Nehru 
mengatakan, bahwa Asia sekarang sudah bangkit kembali. 

Sekarang tak ada sesuatu kekuatan dari luar dapat menetap- 
kan' nasib sesuatu negeri Asia. 

  

Dengan kebangkitan kembali 
Asia jni, kata Nehru, tit.k berat j 
politik telah beralih dari Eropa 
ke Asia. 

Seterusnja Nehru mengandjur 
kan kepada negara? jang belum 
mengaku. pemerintah RRT, su- 
paja mereka sekarang menga- 

! kuinja, karena muntjuinja Tiong 
T kok sebagai suatu negara besar 
sesudah revolusi itu merupakan 
kenjataan penting. Kalau orang 
tidak mengaku: kenjataan se- 
besar itu, maka- akan salah be- 
laka politik2: jang mereka la 

Ini mungkin djadi sebab pula 
mengapa  terdjai. kekeliruan 
Korea, kata Nehru. Penolakan 
Rhee terhadap sjarat? perletak- 
an sendjata . telah menjulitkan 
keduduk: in PBB dan negara? jg 

persetudjuan tadi, 

Diperingatkannja nama PBB 

diperboleh- 
keputusan?   Nekru. katakan, 

politik 
— AFP. 

(bahwa politik luar negeri Ind:a 
jang tidak mau memihak salah 
satu d:antara blok besar bebera- 
pa tahun jang lalu ditjemohkan 
orang. 

ternjata hasil 
memuaskan. 

Tapi sekarang 
ini sangat 

Pendjahat2 pe- 
rang Djepang 

Dilarang mengindjak bu- 
mi Filipina lagi. 

Kabinet Filipina telah menje- 

tudjui untuk memulangkan be- 
kas2 dari 17 orang pendjahst 
perang  Djepang, jang telah 
mendjalani hukuman tembak 
karena perbuatan2 mereka. 

Sebelumnja, 105 orang pen- 
djahat perang Djepang lainnja 
setjara resmi telah diserahkan 
kepada pihak Djepang, dalam 
suatu upatjara dalam gedung 
pendjara Bilibid di Muntinglupa, 
dekat Manila, 

Bekas djenderal Shizuo Oka- 
yama, jang mula2 didjatuhi hu- 
kuman mati' tetapi kemudian 
dirobah  hukumannja mendjadi 
hukuman pendjara sepandjang 
umur, atas .perintah Presiden 
@uirino, atas nama pendjahat2 
perang 'lainnja berdjandji akan 
memperbaiki hubungan ' antara 
Djepang dan Filipin. 

Orang2 tawanan jang “akan 
dipulangkan ke Djepang tadi 
berdjandji akan mentaati sja- 
rat2 jang berlaku bagi mereka, 
diantaranja bahwa mereka seka 
li-kali tidak boleh datang di 
Filipina lagi. Mereka jang hu- 
kuman?nja “diringankan, akan 
melandjutkan hukumannja dida 
lam rumah Pengjana, Sugamo, 
Tokyos —.ARP» «0. 

  

Perundingan 

P.B.B. DIMINTA AMB 
SUPAJA KOREA SE 

GENTJATAN 

Pai lagi 

IL TINDAKAN TEGAS 
LATAN INDAHKAN 
SENDJATA 

I Korea fihak Komunis menjetudjui usil PBB suvaja para 
utusan lengkap dari kedua 

tan sendjata' bertemu lagi untuk 
seal? gentjatan sendjata Korea. 

fihak darj perundingan gentja- 
membitjarakan penglaksanaan 
Persetudjuan fihak Komunis 

terhadap usul PBB tersebut mengandung beberapa sjarat, 

Oleh fihak komunis ditegas- : 

bil tindakan2 jang tegas untuk 
memastikan bahwa pem. dan 
tentara Korea selatan akan me- 
ngindahkan perdjandjian gentja 
tan sendjata dan perdjandjian2 
lain apapun djuga jang bersang 
kutan dengannja. 
Dikatakan pula, bahwa pim- 

pinan PBB harus mendjaga su- 

paja peristiwa pembebasan ta- 
wanan perang tidak terdjadi l: 
gi. Persetudjuan fihak Komunis 
itu dimuat dalam sebuah nota 
jang disampaikan dalam sidang 
para staf perwira penghubung 
kemarin pagi, 
Mengenai pembebasan tawan- 

bungan guruz sedunia. Sedang- 

Kan jang kedua, di Wina, adalah 

semata-mata mengenai hupuang 
an guru2 sesama guru seluruh 

Gunia. 

Tudjuan PGRI mengha- 

diri Kongres. 

Atas pertanjaan, apakah mak- 

sud dan tudjuannja serta fae- 

dannja PGRI turut menghadiri 
kedua buan kongres  tersebui, 
sdr. Supanari menerangkan, bnw 
didalam kedua Kongres tsb. kita 

akan - mendapat bahan2 jang 

berguna untuk kita pergunakan 

di Indonesia 1m. 

Walaupun PGRI merupakan 
»enindjau2 sadja, sir, Subanar. 
menerangkan bahwa didalam 

kongres tsb. kita diperkenankan 

mengemukakan usul2. Mereka 
itu akan  memperbintjangkan- 
nja, tetapi dalam soal memu- 

tuskan, karena kita tidak men- 
djadi anggota, Kita tidak berhak 

turut. Diterimanja usul kita ini 
memang teiah pernah terdjadi. 
jaitu sewaktu menghadiri kong 

sekarang ini 
djuga di Kopenhagen pada th 

an tawanan perang oleh Pres 
Rhee nota itu menerangkan, 

bahwa keterangan Djenderal 
Mark Clark sebagai penglima 
tertinggi angkatan perang PBB 
di Korea tentang peristiwa itu 
tidak memuaskan, dan nota me 
njatakan selandjutnja, bahwa 
pimpinan angkatan perang PBB 

tidak dapat membebaskan diri 
sepenuhnja dari. tanggung dja- 
wab atas peristiwa itu. 

Fihak PBB seharusnja menge 
tahui tentang rentjana tertentu 
jang kemudian dilakukan oleh 
Pem, Korea selatan tersebut. 

Achirnja nota kominis mene- ' 
gaskan bahwa pem. Korea Se- 

latan masih berniat persatu- 

kan Korea dengan jalan ke- 
kerasan dimana suasana damai 
telah berada dihadapan mata 
kita. Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan fihak mana 
sebenarnja jang lebih dahulu me 
lakukan serangan 3 tahun jang 
lalu, — BBC. 

Belum lagi ada hasil jang 
njata 

Usaha2 unilateral oleh Ameri- 
ka Serikat untuk mengatasi kri 
sis gentjatan sendjata di Korea 
pada hari Selasa sudah berlang- 
sung 12 hari lamanja, dan hing- 
ga sekarang sedikitpun tidak 
terdapat tanda2 'bahwa sesuatu 
hasil jang njata telah tertjapai 
jang dapat menudju kearah ter 
wudjudnja perletakan sendjata. 
Tanda2 jang terlihat diibuko” 

ta Seoul sementara itu lebih 
banjak memberi kesan bahwa 
presiden Syngman Rhee sedikit 
pun tidak melepaskan pendirian 
nja jang menentang perletakan 
sendjata di Korea, jaitu suatu 
pendirian jang telah dinjatakan 
ojehnja kepada utusan pribadi 
presiden Hisenhower, Walter Ro- 
bertson, pada hari pertama dari 
perundingan? antara mereka. — 

  

1952, dan utusan kita pada wak- 
tu itu adalah sar. Sudjono dan 

berkebetulan kedua ' buah 
kongres pada waktu itu pada 
tempat jang sama, 

Atas pertanjaan usul2 apakah 

kongres tsp. 

menerangkan, bahwa   
    

x Dua Sa sahabat diwa- 
rung Hadi, Jogja sambil mes 
NUNGGYU PESANAN, “GS JK. mes 
lihat gambar bintang? film kita 
dalam Minggu Pagi. Ketika me- 
reka sedang saling menanjakam 
Siapa diantara orangg jang di- 
gambar bersama? Netty Hera- 
wati jang . mendjadi suaminja, 
tiba2 datang Darussalam. (suda 
mi Netty). dengan “isterinja, 
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Tam pada & Balai Atase aa 

ea Ar aa Dan Brawid 

ag Mag Pad bangunan- 
: ang Tag ting 
sejak kas he kemarin dulu, te- 

temukan dik. Alka ng Ma 
si 1 dalam. keadaan kos 

“HE 

ah 

(oten: rani SUWONDO).. 

1 “3 Rs. 

ba »xs.gorum Dk 
'|dunia selandjutnja. Mendjadi kewadjiban dari 

13 - an meninggikan kedudukan ta dalam dunia Nan 

| geogr 
Ha ara   

    
   engan 

temuan tersebut dinas 
oleh. sae" 

djuga 
Daerah dan njonja 

Ex 
| anak tersebut. gan "nia 

— te anak se 
jakui sed 

  perambotan, “belum Ea, Gidapat | 

kepastiannja. 

. PERKAWINAN PN. pr 
- DIPAK SAKAN 

Temat Arukssto dalan 
hanja membentuk kabinet men- 
dapat perhatian besar dari sk2 
&i Ibukota jang masing2 menulis | 
induk karangan Rentang soal 
itu.: 

Harian SMERDEKA" na 
antara Iaim,skb.: 

pun usahanja tidak ber 
. Mukarto telah berhasil 

a pribadi jang be 
rani den terus 

SE ep kara 

al) 

  

nas 

i Kesalahan? da- 
lam beleidnja jang pertama der 

  

ngan menundjukkan satu good- |: 
wi jang besar sekali dalam usa 
hanja kedua untuk memberes- 
kan segala pertikaian na 
Masjumi 
Sikap Masjumi dalam mema- 

djukan orang2 j dikehendaki 
nja duduk data abinet 1 meru- 
Pa san bg angan sbg 
    ke t,dan men- 

jang dapat 
ernatta untuk pembentuk. 

an 'kabinet jang baru. Setiap 
orang mengetahui, bahwa Roem 

jang hendak  dimadjukan olei 
Masjumj sebagai, ana dalami 

  

         

   tjalonan Kasmin Sing Ka 
oleh - Masjumi ajuga : erli- 
hatkan kekurangan pertiitungan 
psychologis men gat usahanja 
untuk membela Afi i Ridhwan 
jang terlibat dalam perkara Da- 
rul Islam itu. 

| Harian en Merk 
antara lain Sbb. 

  

menurut-hemat nan 
dari pada sewadjarnja bahwa | 
seorang Masjumi diberi kesemi- 
patan 0 ee abs) 

suaian faham sangka 
vendi Naa PNI dan. Dan 

si12 jang dia perdavat kotikarse- 
dang berusaha mende 

   

    

   
   
   

  

       

  

   
   
   

   

  

ba 

soalan Ban   

: Motto : 

1 “2. Politik luar 

an 
KMR. 

bangsa Indonesia 

sega ula 2 dinsjafi 
ena bean negara kita 

3 afis terletak pada persim- 
djalan Gari dunia Barat 

imur. Disamping itu 
seharusnja , -kita .nsjafi 
bahwa 

  

   | iki. kekajadh 
1 bersifat po- 

api selalu men- 
Ia seluruh- 

  

    

   

     

ena dunia luar 
" ka Ji kekajaana 
23 “kita jang 
1, dan senen 

gara Tn sa aa 
belum ma- 

mM 3 “telbin isch dan 
pi :. Perekonomian 
£ Pai 1 ita belum 

tita belum 

  

  

Intan- Reg apa NENEES AM jang jus 
" |kup banjak, untuk perkembang- | 

an ekonomi, sosial, politik dan 
kulturil. 
Kekurangan2 ini harus kita | 

jur2nja, zelfkennis 
ini perlu selami dleh tiap2 

| warganegara Indonesia, 
supaja. terbangk. t gerak tekad- 
nja, untuk membangun diri pri- 

'badi. Kita semua dengan tak 
ada ketjualinja, mengetahui hal 
an sebab bangsa Kita ' berevo- 

# 

.MAsJuMi AKAN 
“8 

: 

Diika korinatel dari Masjumi 
Jitu gagal. dalam usaha untuk de 
ngan sungguh2. mendekatkan 
pendirian antara Masjumj dan 1 
PNI barulah dapat dipikirkan 
untuk: membentuk kabinet “des- 
noods tanpa PNI. 

: Kesalahan Mukarto untuk "9 
lam minggu pertama mengang- 
gap Masjumi hanja' embel2 sa- 
dja, hendaknja dapat dihindar- 

Oleh formateur Masjumi 

bidjaksana dalam meng- Sanga 
Gapi 

i INDONESIA RAYA" 
bean, bahwa dibelakang 
segala perselisihan dan kegagai- 

  

| persetudjuan dan perdamaian 
antara mereka ini sebenarnja 
ada faktor besar jg harus diper 
hatikan, jalah kedudukan parle- 
mem sementara jang karena per 
buatan2nja seridiri telah mem- 

bawa dirinja kepada djalan bun- 
tu hingga sebenarnja sebagai 
tenaga politik 

membangun, parlemen sementa- 
ra ini sudah tidak ada gunanja 
lagi, dan hanja merupakan pem- 
buangan uang jang sia? Sadja 

: aa (untuk gadji, uang duduk, uang 
., Kdjalan dan sebagainja bagi va- 

: ra anggotanja. "Tiap? pemerintah 
jang hendak didasarkan pada du 
kungan terbanjak parlemen de- 
(ngan perbandingan2 kekuatan 
partai jang terlalu sintetis se- 

| Lbagai sekarang pada waktu?nja 
akan mengalami kegagalan pu- 
la: 

'Tibalah waktunja sekarang 
untuk menindjau kedudukan par 
lemen sementara jang tidak di 
pilih rakjat ini, dan djika orang 
sungguh2 ingin mentjiptakan 
“pemerintah jg efficient, tjakap 
untuk menjelenggarakan soal2 

| negara. hingga pemilihan umum, 

memang sebaiknja parlemen ini 

dibekukan sadja. atau dibatasi 
Le 'hak2nja, jang memang tidak pa 
da tempatnja dipunjainja, kare- 
ina dia tidak mewakii rakjat 
sebenarnja. 

" Harian “SUMBER? berkata 
'bahwa djalan keluar dari-kesu- | 
|litan2 itu bagi hemat kami sen-' 
  
“diri, adalah tak lain tak bukan 

dibentuk suatu kabinet — 
darurat, dalam hal mana, perta- 

.ma, Masjumi jang selajaknja se- 

  

   

    

| tjara formil akan ditundjuk men 
adi formateur, setjara rela 

L aknja menjerahkan ,,forma. 
rschap” itu kepada Wakil 

Hatta: kedua, agar pro 
    

gram | abinet baru. dibatasi Ha: 
nja pada penglaksangan 'pemi lih: 
an umum dalam tempo jang sa 

lekas Mungkin Sadja, ketiga, 
agar parlemen sementara dibeku 

mn dulu sampai terlaksananja 
pemilihan umum :dan keempat, 

h Saha Nan NT n yag |agar Hatta memilih anggota ka 
berdasarkan ukuran Kkeah- 

Hannj Wwataknja dan berdioang 
anda. “untuk negara: pendeknja, 

:: mer tjukup dapat dukungan da- 
asjarakat seumumnja. 

"Bentak djalan jang 
ami Hi t untuk mengatasi per 

ts sekarang dalam 
hal mana SEnsuahan dimintakan 

(Bersambung hal, 4). 

    

   

23 en Politik luar negeri dari suatu 
NA senij atas politik dalam negeri, ' 

negeri tidak mungkin. 

jang banjak penganan Na ter adap Pena 

tanah air kitasp 

agar | 

negara ber- 

diajalan 
— “dam negeri) angnja (Jaitu keadaan da- 

“kan, Ina di Pen ai Mekinya national. 
3, Politik  bebasjang “ane berarti politik, 

tidak memilih sesuatu blok, tetapi ae 
ag memperko koh kedudukan. negar 
dunia Internasional. Dan ntuk ini 
kan: PA Aan jang njai dan, giat alm 

dalam 

erlu- 

ALI SA STROAMI DJ 010. J 

t uban ad dat Negara kita memiliki Kembali Ke 
Mi ekaan dan skedaulatan, telah diakui pula hampir oleh 

2 dunia, telah PA aa P.B.B. Dengan 
anggauta . 

kita, at 

lutie uohus memiliki (ker bai 

kemerdekaan dan kedau 
jalah alat utama untuk Ta 
bangun masarakat dan untuk 

mefniliki - kehidupan jang mak- 
Lea dan 'adil. 

e 
ternasional sekarang ini, jang 

atkan perten- selalu memperlil 
ita semua harus tangan, maka 

kan segala kekuatan utk mem- 
bangun dim segala lapangan Ua 
hir batin), agar kedudukan Kita 
didunia lambat laun. Ibh kuat, le- 

bih sentausa Gan lebih bahagia. 
Pembangunan masarakat aan 
negara harus didukung oleh se- 
yuruh warganegara. Dalam sua- 
sana demokrasi memang ada 
aliran2 polit.k, sosial dan eko- 
nomi, jang satu “dengan jang 
lain menampakkan perbedaan, 
akan tetapi dalam suasana mem 
bangun ini perbedaan harus di- 
s an dulu. kita, harus me- 
ngambil diagonal resultate da- 
2 .kekuatan jang berlainan, 

agar supaja bangsa kitd dapat 
mempersatukan kekuatan (met 

vereernigde krachten). 
Persaingan diantara parta 2 

harus disampingkan dulu, dan 

diganti dengan kerdjasama, sa- 
lng mengerti saling memikirkan 
kepentingan bersama ('t alge- 

meen welzijn). 
Modjopahit djatuh- disebabkan 

perpetjahan diantara kita sama 
Mataram lumpuh, hamp.r 

Tahap Gari muka btimi, disebab- 

kan perarg Saudara. 
Criwidjaja runtuh, oleh kare- 

na pertjektjokan pula. Kita men 
dapat kemenangan dim perang 
kemerdekaan, oleh sebab kita 
bersatu. Segala kekuatan lah r 

painja tjita2 kebangsaan, jaitu 
lepas. daripuda tjengkeraman 
pendjadjahan. Persatuan tekad   

jan partai2 politik mentjiptakan | 

jang bersifat 

“Ipat kami 

dan perdamaian politk dipertu- 
kan untuk pembangunan. 

“Belum pakai rentjana. je 
Apakah negara kita belum mu 

lai membangun? Demi keadilan 
“harus kita tegaskan @sini, bah 

mulai melaksanakan pembangun 
an disegala lapangan, akan te- 
tapi tidak dapat diungkir., bah- 
wa pembangunan 
masih incidenteel, belum mema- 
kai rentjana jang tertentu, dan 
didjalankan setjara teratur (sys- 
tematisch). Djadi boleh kita me- 
ngamb.i kesimpulan, bahwa ren 
tjana pembangunan belum ada. 
Jang ada ialah tindakan inciden- 
teel. 

tjasila. Tiita2 bangsa kita -alah 
membangun masarakat dan ne- 
gara dan kehidupan berdasarkan 
Ketuhanan J.M.E. perikemanu- 
siaan jang adil dan beradab, 
kebangsaan, kerakjatan dan ke- 

kali dengan masarakat aan ne- 
gara jang diwariskan oleh peme 
rintah djadjahan dulu? jaitu ma 
sarakat jang liberalistis — ka- 
.pitalistis, dan individualistis - 
materijalistis, Dasar2 kemasja- 
rakatan ini bertentangan sama 
sekali dergan djiwa Pantjasila. 
Maka oleh karena itu sudah se- 
lajaknja, dika sekarang mulai 
timbul andjuran2 dan saran2 
supaja segera dilaksanakan 
bangunan, dengan pedoman 
tjasila. jang berarti memperba- 
harui djiwa, masardkat mendja- 
di berdjiwa Pantjasla Dan utk 

ini diperlukan sutu ,.planning”, 
jang harus disusun oleh Negara 
dan dilaksanakan oleh Pemern- 
tah dan  masarikat bersama. 
Kami 'pertjaia, bahwa dalam 
masarakat kita ada orang2, ig 
tjukup banjaknja untuk mem- 
buat planning tersebut, dengar 
mengingati keadaan jang njata 
dari bangsa kita, dan keadaan 
dun'a besar! 

Rentjana atan planning tadi 
ea dibagi mendjadi 4 bagi- 

SG 1. Rentjana politik. 
"2. Rentjana ekonomi 

. Rentjana sosiat, dan 
4. Rentjana kehudajaan 

(nolitiete, ecobomische, 
saci en 
planning). 

Sudah barang tentu dari vel- 
basai rentjana tad' diambilkan 
hal2 jang penting dan urgent du 
ju. jang: harus Ati dapat diker- 
djakan. " 

culturee!e 

. — Pemilihan Umum. 
Tentang rentjana politik da- 

, ukakan, bahwa ve- 
m lihen umum an herus setjepat 
mungkin diafntankan. agar Sy- 
'pa'a lekas timbul ketenangan 
politik. Penting pula untuk da- 
lam waktu jang singkat menie- 
jesaikan — snal 
dan membentukan otonomi tins- 
kat TIT, iditt otonomi desa, jang 
mengandung haravan dapat di- 

   

    

bangunkan kembali masarakat 
desa (reconstructie v.d, dessa 
moatschappij). . : 

Tentang planning ekonomi. 
perlu diberikan gambaran, ba- 
Ka Ikah perekonomian jg per 
asarkan keadilan  socialsdan   kekelnargaan. Soal nationalisat'e 

gratie patut mendapat prioriteit 

| gan alili technik 

ngingat keadaan politik in- 

segera berusaha mempersatu- 

batin, Gitudjukan kepada tertia- ! 

nbangan, soal fismb3e 
h HDAt Agra ia), soal 

   fngui 'soal transm.- 

“untuk mendapat perhatian, di- 
samping perbakan pertanian, 
(perkebunan, peternikan, per- 
ikanan, pelajaran, penerbangan 
. pembagian bahan makanan, 
ing Sekarang didjalankah. 

entang planning social dapat 
Ka disin:, usaha2 untuk 

engkapi tenaga2 ahli, guna 
Pn djalannja  sociale 

Pn dokter, ingenieur 
lainnja, guru 

. dan S.M,A. dan Mahaguru:    
esehatan, ahli ekonomi. dan 

mulai sekarang -direntjanakan, 
-abli2 lannja, Tidak perlukar 
beberapa djumlah — kekurangan 
tadi, dan apakah tidak mungkin 

  

   
“Imengimmkan pemuda2 kta ke- 

luar negeri, untuk mentjapai 
keachlian2 tadi? 
, Tentang planning cultureel 
| masih perlu. kami kemukakan, 
bahwa usaha Pendidikan, penga- 
diaran Gan kebudajaan harus 
segera ditetapkan dasar2nja, air 
disusul . rentjana  pergeluasar 
“pendidikan dan pengadjaran se 
tjara teratur dan sistemat s, dar 
matjam sekolah apa dan berapa 
djumlahnja jang harus didirikan 
untuk membimbing per kembang 
an masarakat. 
Dalam membuat rentjana im 

harus Giperhatikan pula, usaha2 
(mana jang harus dikerdjakan 
oleh Pemerintah Pusat, mana 
oleh Pemerintah Daerah dan mz 
na oleh badan2 otonom lainnja, 
dan oleh masarakat sendiri. 
Masarakat harus diberi penera: 
ngan setjukupnja, bahwa masa- 
rakat haruS turut membangun. 
Tidak mungkn segala hal 

tjuma diserahkan kepada Peme 
rintah. Masarakat kita harus 
dynamis, harus hidup, harus men 
tjipta kebudajaan. Per tentang- , 
'an ideologie politik, jang terus 
menerus berarti membuang wak 
tu dan tenaga. Perkumpulan? 
harus lebih mementingkan pem- 
bangunan dan pertjaturan Pan 
tik. 
Kalau tjita2 pembangunan in: 

dapat direaliseer, maka negara 
kita akan segera mendjadi kuat. 
Dan dapat mendjalanKan polit k 
luar negeri jang bebas dan ak- 

tip, oleh karena didukung oleh 
masarakat seluruhnja, jang te- 
lah mempersatukan tenaganja. 

. 

SARANG GROMBOLAN 
— -DIGEMPUR 

Gerakan operasi jang dilaku- 

kan oleh 1 kompi pasukan TNI 
pada tanggal-5-7-53, telah ber- 
hasi! dapat membongkar sarang 
gerombolan -pengatjau. di Tji- 
Gjurang dan Tjipanggalasoran 

termasuk dalam hutan Penga- 

rasan kl. 10 km barat-laut Bu- 

    
wa memang negara kita telah 

ini sifatnja: 

Dasar negara kita adalah Pan- 

adilan sosial, djadi berlainan se- 

Ba 

miaju. 
Semua gubug2 mereka diba- 

.kar. Perala serta perbekalan 
nja kita rusak. Tbk pula do- 
kumen2? penting jang berada di- 
dalam markasnja dirampas.e 

Lain dari pada itu fihak N 
.rombolan menderita keru 
2 orang tertembak mati dan « se- 
orang ditawan. 

Pun pada tanggal itu djuga 
telah terdjadi peri empuran pula 

antara segerombolan pengatjau 
ang-belum dapat diketahui djum 

Jlahnja dengan pos pendjagaan 
di Bendo 4 km timur-laut Bumi- 

   

djam 01:30 dan berlangsung se- 

gerombolan melarikan diri sar- 

bil membawa lari korban2 me- 

reka. 

Pasukan TNI 1 orang gugur. 

/ Djawa 
Konprens' Pemuda - Demokrat 

Indonesia Djawa Tengah, 
herlangsung di Solo,-pada tzl. 
4-6 Djuli 1953, jang dihadliri 
oleh 32 tjabang telah Pee na 
bil kenutusan sbb.: 

I. Politik : 
(1. Mendesak pada Pemerintah, 
supaja mempertjepat penjelesai- 

an perStiwa 17 Oktober, 
dasar hukum. 

2| Menjetudjui statement Pu- 
sat Pimpinan Pemuda Demokrat 
Indonesia tgl. 7 Djuni 1953 (se- 
gera dibentuk Zaken Kabinet jg 
bers fat nasional dan jang men- 
dapat dukungan parlemen dan 
maSjarakat). 
/8 4. Mendesak Pemerintah, 

agar membentuk Peme- 
rintahan Irian Barat. 

b. Mengadjak seluruh or- 
ganisasi pemuda untuk 

mengudjudkan terlaksa- 

  
atas 

  

: Pas 

dscentral satisa | 

  dari ber-matjam2 perusahaan 

nanja Pemerintahan Iri. 

an Barat. 
4. Mendesak kepada pemben- 

tuk kabnet, agar  keputusan2 
Parjemen dilaksanakan oleh ka- 
binet jad. 

Ir. Ekonomi : 
1. Mendesak kepada Pemerin- 

tah, supaja membantu usaha? 
nasional sebanjak mungkin, utk 

menstabil seer modal nasional dt- 
dalam menghadavi modal asing. 

2. Mendesak kepada Pemer n- 
tah, suvaja meleksanakan poli- 
tik import, jang didasarkan Io- 

a pema-ukan harang2 modal, 
untuk dapat mengadiukan pem- 
hengunan negara dgn setjepat2- 
hja. 

3. Mendesak kepada Pemerin- 
tah, agar melaksanakan  trans- 
migrasi dati industrialisasi se. 
tjara besarZan dan terattir, utk 
mewudjudkan ekonomi nasional 
pada umumnja, dan mengatasi 
'masalah pengangguran » | pada 
Chususnja. 

4. Mendesak kepada Pemerin- 
tah, agar. menjelesaikan masa- 
lah pembagi an tanah di Suma- 
tera Timur dengan Segera dan 
penuh kebidjaksanaan serta ti- 

  

gagaluja 
D 

Sedjak Mukarto diangkat men 
diadi formateur Masjumi bersi- 
kap dengan sungguh2 sedia ikut 

serta dalam kabinet djka di- 
adjak dan dapat tertjapai perse- 
suaian paham dan diberi temput 
patut. Waktu Masjumi diundang 
buat pertama kali oleh forma- 
teur maka Masjumi penuhi un- 
dangan itu, jakni 26 Djuni jang 
lalu, Pada pertemuan itu pada 
Masjumi dikemukakan suatu 
program kabinet dengan bebera- 
pa pendjelasan tentang beberapa 
soal dan suatu program penje- 
lesaian ,,vierskanterartikelen” de 
ngan pengertian bahwa apa jz 
dikemukakan itu tidak boleh di- 
tawar2 lagi. 
Disamping itu kepada Masju- 

mi ditawarkan 1 atau 2 kemen- 
terian. Karena program jang 
diadjukan itu tidak lebih dan 
tidak kurang sama dengan-jang 
dikemukakan oleli Mangunsar- 
koro dalam pembentukan bersa- 
ma dengan Roem jang tidak bo- 
leh d.tawar-tawar lagi, 
Masjumi menolak adjakan for- 
mateur itu. 

Dalam taraf kedua Masjumi 
sedia djuga djika diadjak lagi 
Ikut serta dengan dasar seperti 

lainan dengan 
maka formateur 
mergadjak Masjumi. 

Dalam pertemuan formateur 
menjatakan hendak mentjari 

taraf pertama   

aju. Pertempuran dimulai pada | 

lama 1 djam. Achirnja fihak | 

jang j 

persesuaian terlebh “dulu dgn 
| pihak Masjumi. Formateur me- 
Ingusu'kan kepada Masjumi utk 
memadjukan usul2 jang dimuat 

| dalam suatu memorandum kepa- | 
|da formateur. Usul formateur 
itu sesudah 

|rimpinan partai dan Masjum 
imemadjukan memorandum jang | 
| berisi 

|oleh Roem dalam pembentukan 
| bersama dengan Mangunsarkoro 
| dengan pengertian bahwa me- 
| morindum itu dipakai sebagai 
| pangkal pembitjaraan. 

Terhadap memorandum ini 2 
kali pihak PNI memadjukan 
amandemer dan t.ap kali Ma- 
sjumi berusaha mendekati aman 

demen PNI itu sehingga memo- 
randum Masjumi itu 2 kali me- 
ngalamj perobahan. Memoran- 

|dum terachir disampaikan pada 
formateur hari Senen malam Se- 
lasa, 6 djalan 7 .Djut: "53. 

Mengenai kementerian2 Ma- 
sjumi minta apa jarg mungkin 
didalam-rentjana formateur sen 
diri “Dalam statement PNI di- 
njatakan bahwa dengan menge- 
mukakan Roem dan Abdul Ha- 
kim sebagai. tjalon menteri da- 
lam negeri berarti Sikap Peme- 
r ntah mergenai peristiwa Tan- 

| djung Morawa adalah perlawan- 
jan jang dikerdjakan oleh orang2 | 
Tionghwa asing terhadap Pe- | 
merintah. . Kebidjaksanaan poli- 
tik polsionil Pemerintah terha- 
dap orang2 asing itu memang 
dibenarkan oleh Masjumi.dan ti- 
dak bersedia  Masjum' dalam 

| pembentukan kabinet sekarang 
ini akan menja'ahkan beleid Pe- 
merintah, 

Mengenai soal pembagan ta- 
nah di Sumatera Utara, Peme- 
rintah istimewa kementerian da- 

|lam negeri melaksanakan -ren- 
| tjana pembag an tanah dari men 

teri dalam negeri Mr. Iskag dan 
|rentjana itu sudah pula disiap- 
kan Pemerintah2 jang dulu. Ten 
tang itu Masjura' berusaha utk 

| memberi memorandum ' jang 
Jim 

  

Keputusan Momperenai pemu- 
da demokrat Indonesia 

Tengah 
dak merugikan pada petani2. 

5. Mendesak pada Pemerintah, 
agar menndjau dan menaikkan 
bunga tabungan: pos, untuk me- 
melihara dan membangkitkan 
semangat menabung dari rakjat. 

III. Keamanan : 
21. Mendesak pada Pemerintah, 

amanan, baik jang berlatar po- 
litis, maupun ekonomis, sebagai 

musuh negara dan selandjutnja 
mengerahkan segala alat kekua- 
saan negara untuk. membasmi- 
nja, 

IV. Pendidikan : 
1, Mendesak kepada Pemerin- 

tah. agar menindjau kembali 

anggaran belandja dari kemente 
rian2 dan selandjutnja menaik- 

kan anggafan belandja dari Ke- 
menterian P.P. dan K. 

2. Mendesak kepada Pemerin- 
tah, agar memberikan perhati- 
an jang besar, sungguh2 dan 
istimewa kepada pendidikan dan 
pengadiaran keahlian, - untuk 

-memenuhi kebutuhan negara 
kerada tenaga ahli dewasa ini. 

3. Dalam melaksanakan Mak- 
lumat bersima antara 
P.P, dan K. dan Kementerian 
Agama tentang memberikan pe- 
ladjaran agama pada sekolan2 
umum negara, supaja -d.mulai 
dari sekolah landjutan. 

4. Mendesak prda Pemerintah, 
suvaja  me€mnerhbatikan - nasib 

sekolah2 partikelir Jang bertjo- 
rak nasional. 

V. Pem'han : 
1. Untuk mengudjdkan stabi- 

liteit pemerintahan dan mengi- 
.nfat 

dang2 Pemil han Umum, mende- 

mulai  pelak-anaan - pemilihan 
umum pada permulaan th. 1954 

VI Organisasi : 

Komisaris Propinsi Pemuda De- 
mokrat Indonesia — Djawa Te- 

ngah dengan berkedudukan di!   Jogja, — (Kor.), 

Talaga Ma 5 umi tentang 

tang gagalnja Mukarto membentuk kabinet 
bahwa Masjumi dalam menghadapi pembentukan kabinet telah 
bersikap sungguh? sedjauh mungkin sesuai apa jang dapat “di 
pertanggung djawabkan, Lengkapnja Stasemeni) mu sbb,: 

maka |: 

jang telah diterangkan tadi, Ber | 

terlebih dulu | 

dib.tjarakan oleh | 

| pendirian Masjumi seba- | 
|gai jang pernah dikemukakan : 

agar menjatakan pengatjau2 ke- : 

Kem.: 

telah dikelvarkannja Un- | 

sak pada Pemerintah, agar me- | 

    

1. Memlih sdr. Tedjo sebagai ' 

   

  

- 

ALAM statement jang dikeluarkan oleh DP Masjumi ten- 
dinjatakan 

4 

|agak sebluban dan Masjumi 
| telah menerima pula suatu usir 
|PNI supaja diadakan panita 
tapi dengan tugas melaksanakan 

perbaikan2, tidak dengan mem- 
bongkar dasar2 jang £ lah dile- 
takkan oleh Tenan jang 
dulu, 

“Maka karena itu keterangan? 
tersebut diatas dapatlah dime- 
ngerti bahwa - Masjumi dalam 
menghadapi pembertukan . kabi- 
net jini telah bersikap dengan 
sungguh2, sedjauh. mungkin se- 
suai dengan jang dapat diper- 
tanggung djawabkan, — Ant, 

  

      

  

enjerkarta.. 
| WINDHU KEMER- 

DEKAAN 
Dari Panitya 17 Agustus dipe 

roleh keterangan bahwa rapat 
kemarin jang diadakan di Balai 
kota Djl, Ngadiwinatan 5 telah 
dapat menghatsilkan  pengesjah 
in peraturan tata tertib jang 
disusun pada tanggal 29 iDjuni 
1953 jang lalu. Selandjutnja di- 
terangkan bahwa mengingat 
bahwa kemerdekaan kita kini 
sudah berusia 1 windhu dlm ($ | 
taun). maka perdjaar akan 
diadakan “selama 8 hari dan 
akan dimulai pada tanggal 16-7 
1953 bertempat di aloon2 sebe- 
lah - timur. Perajaan tersebut 
bersifat sebagai hiburan rakjat. 
Rentjana biaja Panitya  selu- 
ruhnja ditaksir sebanjak Rp. 
20.000, Perlu diterangkan bahwa 
sub.-2 Panitya jang telah terben 
tuk telah dapat bekerdja sehing 

  

at 

  
. RANGKA KANAK2 

DARI 70.000 TA- 
: FO Jul: 

Di Irag Utara telah dike- 
temukan sebuah rangka 
(djerangkong) kanak2 da- ' 
ri 10.000 tahun jang lalu. 
Demikianlah — diumumkan' 
oleh departemen purbakala 

  
ga umum dapat berhubungan '! 
jangsun dengan Panitya di 

Kena Baraikota, Ta       
    

  

PUTUSAN GABUNGAN 
. KOPERASI PERIKANAN 
Konperensi gabungan koperasi 

per.kanan laut seluruh Indonesia 
jang berlangsung di Tjirehon 
tgl. 27 Djuni sampai dengan 
tgl. 2 Djuli jang lalu a.l. mem-   Irag dalam sebuah mak- 

jumat luar biasa. 
Rangka tadi diketemukan || 

— Oleh suatu expedisi-bersama 

Amerika - Irag, didalam se 

buah gua didesa Shander, 
dekat Rawanduz dipegu- 
nungan Kurdistan Irag. Gua 

|: tadi letaknja 8 meter diba- 
| wah permukaan tanah. Di- 
| $ samping rangka tadi terda- 
| pat berbagai alat? dari za- 

f man Baitu, diantaranja alat2 
Lp jg dipakai “dlm.perbuatan 
! 

| 
| 

ia
n,

 

  

tenung. 

Ini adalah pertama kal'- 
nja bhw di Irag diketemu- 

kan barang2 jang berasai 

.nja, barang2 purbakala jg 

tertua jang pernah dikete- 

mukan dinegeri ini ialah 

barang2 dari zaman 6.000 

tahun jang lalu, jang 5 ta- 

| hun jang lalu diketemukan                       
La 

aa 

gePnRT diketahui kereta - 

Suma pada Pikiran Rakjat. 

Sampai setasion Tjibatu Ke- 
retaku mendorong kereta-pasir 

dimuka ddn dengan tjukup pe- 
ngawal, Di 'Tjibatu kercta-api 
dilepas, dan “pengawal hanja 

seperlunja. Djalan selandjutnya 

aman. Kata orang! Memang di 
Tjibatu itu keretaku berpapasan 

Gengan sebuah kreta jang da- 

tang dari djurusan “ Bandung. 

Kereta itu seramat, berarti 

aman. Senangiah hati kami se- 

angker, sekarang aman. 
Kereta berangkat. Mungkin 

ada djuga orang jang bimbang, 
tapi pada umumnja para penum- 

pang berbesar hati. Keretaku: 
| penuh sesak orang2 jang habis 

lebaran, pulang perlop'atau pa- 

kansi sekolah, pendeknja kereta- 

ku jang pandjang iu sampai di- 
| bordes-bordes padat sesak. Pe- 

numpang anggauta tentara ba- 

njak djuga, terutama dari ka- 
langan AURI. Barang djangan 
ditanja lagi. 

Perdjalanan achirnja sampai 

di bagian jang terkenal, namun 

hatiku pertjaja ta'kan terdjadi 

sesuatu apa dengan keretaku. 

| Tiba2 aku rasakan guntjangan 

keras dan sebuah koper berat 

menimpa pula kepadaku jang Ia 

lu djatuh menimgwa. pula ke-dua 

jututku, sambil aku dengar teri- 

ak orang kesakitan, dan banjak 
orang jang mengalami serupa de 

ngan pengalamanku. : 
Terkedjut djuga aku, 

bahwa ada ketjelakaan kereta - 

api, lalu teringat akan berita2 

surat-kabar tentang kereta-api 
jang terguling dibagian trajek 

itu, Segera terdengar suara tem 

bakan, insjaflah aku akan ada- 

nja kemungkinan pertempuran. 

dengan keretaku ditengah2 per- 
simpangan peluru. Aku ta' tahu 
berapa tjevat aku bernikir, tapi 
aku beroleh kesimpulan bahwa 
diam dikereta. lebih besar. ke- 
mungkinan mendjadi sasaran 
Maka kubulatkanlah tekad men. 
tjari dekking diluar kereta-ani. 
Beberapa detik kemudian aku 

| tatan melontiat keluar ' dari 
djendela, seolahsolah aku terdinm 
kedalam air. dengan tangan di- 
mika hinga djatuh tergul'ine 

lalu menggulins-gulingkan badan 
mentjanai selokan disisi rel, Da: 

lam herguling-guling ita 

masih semnat melihat temanku 

Lidia terdiun dari diendala 

disusi pula oleh orine? la'n. 

Sesiidah it aku: ta' berani me- 

ngangkat kebala, karena peluru 

mentesing-desing diatas kebala- 

aku   
ig, 

  

“|ku. Mungkin aku disangka penga 
wal kereta-ani jang hendak mem 
buat perlawanan. 

Kemudian aku mendengar su- 

ara orang banjak turun dari le- 
reng pegunungan jang mengapit 
djalan kereta-api,  kebanjakan- 

| sebesar “Rp. 381568,15 dan ne- 
| ratja tahun “1953 - sedjumlah 
Rp. 660 000.—. 

dari Zaman Batu. Sebelum- | | 

nana sebagai 
numpang KA jg terguling 

KESANASAN PENG ATSAU TAK KENAL 
PERIKEMA NUSIAAN 

dung pada tgl. 21-6 jk telah terguling 

pengatjau jarig beraksi disebelah Barat Tjibatu. Untuk menge- 
tahui betapa tragisnja peristiwa itu, maka 

muatkan penufarannja salah seorang 

mua, sebab trajek jang terkenal 

sadar : 

bitjarakan sekitar - neratja ga- 
bungan koperasi! perikanan laut, 
pembaharuan A.D. dan A.T. dan 
mergesjahkan neratja tahun '52   
Kemudian Konperensi menga- 

|dakan pula pemilihan pengurus 
ibaru. Ketjuali itu Konperensi 
| gabungan koperasi perikanan 
|laut telah mengeluarkan resolusi | 
|a.l. berbunji sbb. 

Mendesak kepada jang berwa- 

| djib adanja undang2 perikanan 
dan mengadakan peraturan jang 

| mer ingankan beban para nela- 
| jan: agar member. pindjaman 
sebagai modal sebesar 30 djuta : 
Lrupiah: untuk  memperkembang 
motorisasi, djuga-mendesak agar 

| diadakan sekolah tinggi perikan- 
Ham dan selandjutnja agar jang 
berwadjib memberi hak kepada 
gabungan koperasi -perikanan 

Idut Indonesia sebagai badan 
(hukum dan menolak pemasukan 
i helajan2 asng di Indonesia. 
'R Sm. $ 

pe 

api badak dari Jogja ke Ban- 

Lakibatf- “perbuatan 

dibawah 

penumpang 
ini kita 

berngrna 

, 

anak, ada jang bersenijata ada | 
jang tidak, kebanjakan anaku | 
ILu p@rsendjata pestoi. Sa'at ta' 

ada tembakan aku pergunakan 
untuk berguing kemoali masuk 

koiong kereta-api. Dan melalui 

koiong bordes, aku menjeberang 
setelan berpikir, bahwa dibalik 

kereta-api lbh aman. Ketika aku 
hendak bangun, Giseberang kere- 

ia, dibordes telah naik angauta 

geroribolan merampasi baranz2 

penumpang. Aku menggulingkan 
terus badanku, mentjapai selo- 

Kan diseberang dan diam ta' ber 

gerak. i 

Tiba2 rambutku direnggut2 

orang setjara kasar, kepalaku 
diangkat muka diputar, dan di: 

lontarkan pertanjaan: ,,/Tenta- 
ra?” jang tentu aku djawap: 
»Bukan!” Sesudah itu aku dile- 
paskan, setelah didudukkan 

Badjuku dan sebagian uangku 

ada dalam kereta, tapi dalam 
badju kaus jang aku pakai ter- 
Simpan uangku jang Rp. 500.—. 
Orang jang berfiri dimukaku 
itu, sambil mengindjakkan kaks- 
nja diatas pundakku mengambil 

.tu 

idi Eropa Barat 

' dengan sebuah 

. PAKU ALAM TIBA . 
KEMBALI : 

Kemarin pugi tel-h tiba kem 

bali di Jogjakarta Wakil Ke- 
pala Daerah BP, Paku Alam 
setelah kira2 1!5 bulan berada 

diluar negeri. Seperti dike- 

tahui S.P. Paku Alam telah 
mewakili pemerintah Indonesia 
dalam upitjara penobatan Ra. 

Elizabeth ke-II dari Ing- 

geris tanggal 2 Djuni jang la- 
lu. Setelah itu S.P. Paku Alam 

mengundjungi beberapa tempat 
untuk menin- 

djau keadaan Sekolah2 Ting- 
i disana selaku Dewan Kura- 

2, Perguruan Tinggi Gadjah 
Mada, : 2 

KETJELAKAAN NGERI 
Pada tanggal 6-7-53 truck 

T.O. Bahagia AB 4369. jang da- 
tang dari djurusan Jogja dengan 
muatan beras 315 ton. disebelah 
timur djembatan Bantar .Kap. 
Sedaju Kab. Bantul telah men- 
dapat ketjelakaan bertumbukan 

gerobag jang 
datang dari djurusan barat. Ke 
tjelakaan tersebut memakan kor 
ban seorang jang sedang ber- 
djalan didekatnja jang mening- 
gal seketika itu djuga, sedang 
seekor lembu “dari gerobak 

itu mati. 

"PENJIAR" GERINDO. 
DITIAHAN 

Seorang ' anggauta Gerakan 
Rakjat Indonesia bernama Iro 
setiko dari desa Karangwetan 
(Gn. Kidul), kemarin dulu telah 
ditahan -oleh polisi karena me- 
njiarkan kabar bohong. 

Penjiaran tersebut, antara la- 
in jalah bahwa ia mengharuskan 
Segenap penduduk desa.disekitar 
nja harus membeli anggaran 
dasar Gerindo, karena djika ti- 
dak membeli maka serombong- 
an tentara Nasional akan  da- 
tang untuk memaksakan pem- 
belian itu, 

Kini Irosetiko masih dalam 
urusan jang berwadjib selandjut 
nja. 

PEKERDJA P. R. MOGOK 
mulai tanggal 6 jang Ialu, 

buruh2 Perumahan. Rakjat Wo- 
nosari bagian batu sebanjak 68 
orang telah mengadakan pemo- 
gokan, karena gadjiknja mulai 
tanggal 5 Juni jang lala belum 
dibajar . eleh pihak madjikan 
(pemborong). 

35 Orang diantara  pemogok2 
itu, kemarin telah menghadap 
pihak polisi, untuk memintakan 

pengadilan mengenai kedjadian 
tersebut. 

KONPERENSI PENDI- 
DIKAN IPP. 

Konperensi Pendidikan Pengu- 
rus LP.P.I, akan dilangsungkan 
di pendapa Ngabean dari tang: 

gal. Il..s/d 43. Juli. 1953, jang 
akan datang dengan selurih se 
kolah2 jang didirikan “LP.PI 
Daerah2 dan Bagian Pendidikan 
IP.P.I di Daerah seluruh Indo: 

nesia. 

PEMANTJAR REGIONAL 
DEMANGAN TG. 17 
AGUSTUS DIBUKA 

Darj .Djawatan RRI Jogja- 

karta didapat keterangan, - bah 
Wa pembikinan pemantjar ra- 
dio di Demangan “kini sudah 
dalam tingkatan  penjelesaian 
Pekerdjaan sudah dapat. -“dihas 

rapkan selesai tanggal 20 Djuli 
jad. ini, sedang pembukaan 
resmi akan. dilakukan tepat 
pada hari Proklamasi tanggal 
17 Agustus jad. ini. 

Pemantjar baru dari 74 K. 
W.U. ini akan merupakan .pe- 

mantjar regional terutama: utk: 
daerah Jogjakarta. Beaja untuk 

pembikinan pemantjar ini jang 
sudah Sikeluarkan kira2 sebe- 
sar Rp. 14 djuta Menurut! 
rentjana 

akan mempunjai 12 buah pe- 
mantjar regional, jaitu Jogja, 
Solo. Surabaja, : Me- 
dan, Bukittinggi, ' Palembang, 
Bandjarmasin, '“Poritianak,: Ma- 
kassar, Menado dan Den Pas: 
sar, : 
Sementara dapat dikabar-     uang itu dari dalam saku badju 

kausku, selembarpun ta' ada jg 
ditinggalkan, kemudian berte- 
riak terburu-buru: ,Lontjeng 

buka! Lontjeeeng, ajoh lontjang 

saja minta lontjeeeng, lekas bu- 

ka, ajoh lekas buka!” Tentu sa- 

dja arlodji tanganku kubuka 

dan aku lemparkan kepadanja, 

jang ditanpungnja dengan Wa- 
djah senang menang. ,,Djangan 
lari! Tidak apa2 saja tentara 
Islam, pembela rakjat, pimpirian 
Pen "aku tidak ingat Tag: 
siapa nama pemimpinnja itu, ta. 

pi nama Belanda disebutnja. Se- 
sudah itu ia pergi menghampiri 

kereta-api, sambil ber beMai2 te 
|xiak: ,/Ajoh naik naik lekas, sin. 

bil bren didalam!” . 

Aku ta tahu-aba nasib tenan. 

ku diseberang kereta-api. Dia 
fjeritakan kemudian kepadaku. 
bhw ia ta' melihat kesempatan 
untuk bergerak, dan diindjak- 
indjak pula, -sanibil “diminta: 
uanghnja, dirogohj sakunja. sdtm- 
pai2 notesnja pun dirampas, tapi 
kemudian dibuang kembali, 
maniku itu masih untung, mema- 
kai kemedja tangan pandjang jg 

menuftim artojdinja. sehingga ar 
lodjinja selamat ta' diminta ba 
Ing achir Aku rhelihat temanku 
imi ketika ia melontiat “keluar 
dari djendela sesudah itu, sete- 

lah geromholan terusir, diatas 
tumpukan barang jang sudah di 
turun2kannja kemudian baru ke. 
esokan paginja berdjumpa kei- 
bali, bersalam-salaman sama? 
selamat! 

Aku beralih sebentar untuk 
lebih dulu menjeritakan ten- 
tang temanku. Setelah ja mentja 

(Besambung hal, 4). 

    RAHAJU: 

kan, bahwa kini sedang ditaku- 
kan pembitjaraan mengenai 
pembikinan Studio RRI sn alg 
Tjode jang akan memakan b 
aja Lk. 215 juta riipiah, Jang 
sudah disetudjuy oleh Pemerin- 
tah Pusat sebanjak Rp4 djuta. 
Pekerdjaan menurut  rentjana 
akan sudah dapat dimulai pa- 
da achir tahun, 1953 ini, Peker- 

  

   

diaan ini dir , untuk 
5 tahun, Gedung. “ini akan mem- 
Ha untuk Tae buah 
stu jaitu ah uk ga- 

aa 5 “bi 'muziek 
besar dasi . Tapi Ofkes2 ke- 

tin Orkes Kefontjong 
Tak an Lan 

ada 
Anna Sta satu | Untiik kantor.       

Nonton mana ? 
LUKOR: Three Steps North”, 
(REX: JIiady in the Iron Mask”, 

“Louis Haywara, Patricia 
Medina. : 

SOBOHARSONO: Etis An ybo- 
dy Seen My Gal”, Piper Lau! 
rie, Rock uasan, 
SOKO: , h Seorang. . 

Penjelidik” Yaa “Rusia, 
INDRA: love is better than. 

eva”, Rlizabeth Taylor, Lar 
rv Parks.w 

“kavekunas of tidni 
Juan”, Brrol Flyrin, Viveca ! 
indfors. 

WETAN BETENG: ,I, Jane! 
Doe", Ruth Hussey, John ! 
Carrol, 

MURBA : ,Andjing setia memu | 
balas dendam”, film 
kol 

iong- ' 

KETOPRAK TRIMUDO. TOMO:   Banteng Blitar / Djoko 
Kandung”, 

seluruh Indonesia ' 3 

. &,



MAN aa 

  

      
:HALAMAN 3 

  

    Senik bola : : 

  

ANAK KEMBAR SIAM | 

Anak kembar Siam jang 
dapat dikatakan tulen hari 
Selasa jang lalu telah diba- 

wa ke Bangkok oleh ibunja. 

15 000 Pelaku Utara di- 
Sebagai 'Nkitan Ioth Mabat Na hambarkan 

kan, pertundjukan itu diseleng- | - 

- KEDUDUKAN AME RIKA & SELATAN : 
Bapanja adalah seorang ta- 

gar akan oleh sebuah Panitya 

jang diketuai oleh Dr Suharso | 
Elan pendapatannja akan dibe-: bi 

Pemeli-. ASEAN Tionghoa jang “terdiri dari 2.000. orang telah : 
Te Kenna Anatan et p saver 2 pos : an i hak Serikat, ialah bukit? Pork 

“Chop” dan Maan Hea ront Barat Korea, 
serangan ni hari sedang hudjan lebat. Pihak 

Kesebelasan Malaya — Chang 
Hua 2-3 

KEMARIN sore dilapangan Ikada ih dilangsungkan per- 
tandingan jang pertama dritara kesebelasan Malaya (MFA) 

melawan kesebelasan €hung Hua. Pertandingan ini dihadiri oleh 
Wk. Presiden Moh. Hatta, Menteri? demisioner dan pembesar? 
lainnja, 

Masing? kesebelasan? memaajakah pasangan: Sbb: 

  

      

Anak kembar itu perem- 

puan beratnja :4. klo, dan 

tersambung dibagian perut- 

nja (berhadapan). Mereka | 

  

1 (sebagai ben- 
3 agan petrole- 
tsb. tidak lagi dapat 

pembz 

haraan Anak2 Tjatjad di Sura- 
ikarta 5044 dan. untuk Jajasan | 

“ Agus tus dibawah Kn Ie 5 Alan melepaskan tembakah2 meriam dan mertir, 15:000 butir siden Milono, 5074 lainnja. ! M.E.A. Rombongan D5hary Bali jang , peluru. banjaknja. 5 mempunjai satu hati, Ang- OSiiian " ta2 badan lainnja adalah. : : : 
dipimpin oleh Made Tantra jg Kea j Abdulrachman Jasin , TR Ketika fadj ar item sngktos. nimbulkan kerusuhan? Sehingga normal. : mengadakan pertundjukan itu J: Puntuk em Una Palen aon Sekai Jusuf Aman Osman Djohag kedua belah pihak mendating- Mereka dapat dikatakan Rachim Umar Sulaiman Dultahdan Ismail Jusuf Umar Awang    | mendjadi Rena Mak aa balakahtan 2 pekenanan | | terpaksa “digunakan granat din   

  

   

  .himpunan kesenian Sri Budha- 
ya Bali di Den Pasar dan se- 

bagian darj mereka itu pernah 

pertempuran seorang lawan se- 

orang, dalam hudjan. lebat : me 
-gas jang tak beratjun. 11 orang 
tawanan perang harus dikirim 

  

anak kembar Siam tulen ka 
rena Orang “tuanja adalah 
Orang Muang Thai asli. 

NN no 
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ngan 

| batan menurut Ketj 

| “Apa maksudnja spa ya. 1 

      

    

  

   

     “sanga 
Neni 'koerier menja 

djembatan, bhw keadaan aman, 
maka Bally-ploeg dibawah pl 
pihan komandan ko 
gerak menudju ke 
kerdjaan. Selama 
didalam kesibukan be 
2 buah rubberboot 

    

pemasangan Be mata Na 
terdengar sebuah ledakan. Le 
@akan ini diumpamakan 1 
mata? musuh jang menginjak? 
mijn. Kemudian para tamu 
Aam pa Hang Peri 

ibatan dan diteri 

    

    

“enesean senam | dsrj seorang perwi-' :|fihak Agent telah menaikkan | 
Haa Bat. Genie Pioneer ten- : harga minjak itu, karena di- 

at ang mijn serta da- 
bahwa 

kelam Sd Pai 
Om Ri h 

itas 
1on- 

   

  

— DJAWA- TENGAH 
ah “Djawatan Penempatan 
“Tenaga Propinsi Djawa-Tengah 
ta "Semarang didapat keterang- 

bahwa sampai sekarang 
Ojak penganggur seluruh 
Djawa-Tengah jang mentjatat- 
ng meenania pada djawatan tsb 
Ta 2.154 laki2 dan 1.321 wa- 

ta. Djumlah tsb adalah djum- 
lah sisa, karena: Baen ian sudah 

  

   

      

berita kepada komando Jroanp3 

er ea Disamping 
it pe- Y3ka ada ragu2 tuk me- 

oeg | ngambil, an Bana 

Ka waktu hendak mengambil habis. 

  

li |. mjatakan, 

banjak | pekerdja, “sehingga jang ta- 
: dinja harga 

   

para t di Magelang | disamping para penonton - da- 
$ | masih Atap Bersoa aan pat menjaksikan tari2an Bali 

Da pengambilan itu, te- | asli, dapat pula beramal untuk 
menurut keterng- | Anak2 Tjatjad serta memban- | 

in: sering m api Kesu- , tu terlaksananja tjita2 Jajasan 
Near Nan mengenai ke- | 17 Agustus untuk membentuk 

jadanja truck untuk suatu Boys Town. 

# itu, 'me- |. Dalam keterangannja 

  

leb'h 

Agustus, dinjatakan, bahwa Ja- 
jasan tersebut jang pada tang- | 
gal.11 Agustus 1952 didirikan 
di Semarang kini telah mempu- 
niaj kekajaan sebanjak Rp.90 

ka- | 

Hiau2 dj Jogja persediaannja | 

Tetapi, fihak Agent tsb. me- ! 
. bahwa pada perte- 

    

    

! 

Bia par 21 ribu dari ugaha2nja serta sum- 
& ! bangan2 lainnja, 

aa Area Agent sutan ny Ng Pata. Tujuan. dari Jajasan 17 A- f diharapkan erse- | Sustus itu, terutama untuk ke- Kan, $ 1P | seajahteraan.murid dan guru di 3 | La Oon, dipasaran untuk | 
- jualan pada consument | 

jukupi Direntjanakan untuk tiap ibu 
an ge berti jang | | kota Karesidenan ,mendirikan 

aing han jang IMjak bagi pe- v at pengambilan kas per utan 
| sonja atau lain daerah, maka | ladjar (sematjam Boys Town), 

| Djawa-Tengah. 

  

    
gi 200 sampa: 300 peladiar di-. 
perlengkapi dengan balai-per- 

| temuan, lapangan olah raga dan 

| sebagainja. Biaia ditaksir se- 
djumlah Rp.6:000.000,—. 

Jang telah njata, kini Jaja- 

san 17 Agustus telah dapat me- 

| ngirimkarn 3-rombongan terdiri 
| Gari 40 -peladjar untuk beristi- rang Ik. Rp. 0.80, — Red) f3 

Perlu ditambahkn disini, bah- | Da Lp Inna it yag 

Maa | debasian besar tin: disana, atas biaia2 seluruh- 
88 | nja dari 'Jajasan 17 Agustus. 

nakan- penerangan listerik, teta- TR 
pi kebutuhan minjak tanah ma- | ea 

sih tetap besar, ketjuali untuk | "KIP “2 : 
Voorraad dirumah, guna men- | KONPERENSI SERWIS 

djaga kalau? listerik mati. dju-| ' 'DJAWA TENGAH 
ga pada waktu ini tidak sedikit : Di Solo 

Pada tanggal 27-28-27 Djul: 

tambah onkos2 transpor t dan | 

per liter antara | 
Rp 0.50 & Rp. 0.52, kini naik | 
Nan 0:58 (pendjualan -dilu- | 

jang sudah2 “harga per : 
Soto bier Rp. 0.50,, aa seka | 

penduduk jang mempergunakan | 

konfoor buat masak jang mem- | 
Sa 1953 jang akan datang di Solo 

#eruhkan pie mag Pa Panah. | akan diadakan konperensi ker- 
Disamping itu, kebutuhan pen- dja Gerwis Komi-ariat Djawa 
duduk akan minjak tersebiit di- | Tergah, jang akan mendapat 
luar kota masih tetap besar. undjungan dari segenap tja-     “da Cena Mperemtatana SA Saat 
“Baik.fihak Agent. maupunwon bing2i didaerah proninsi.. Djawa 

sument di Magelang  mengha- | Tengah.   tersebut. 
Ki pe Bihan 1950 hin per- 
tengahan tahun ai Hera pia 

ggur jang telah dapat at 
tempatkan akan pekerdjaan 
ada 17: 207 laki? Mah 3:654 wa- 
nita. 
Selandjutnja diterangkan, pen 

daftaran penganggur in: dibagi 
dalam 10 gol ajenis dja- 

kapan dan 
pengalamannja Mn ap 
gur serta pula dibagi da 
didikan, bangsa dan umur. Oia 
karena itu DPT dapat menem- 
patkan tenaga penganggir jang | 
mentiatatkan diri, setelah dipi- 
lih tenaga2 jang mentjukupi 
sjarat2nja sebagaimana telah 
ditentukan oleh pihak jang me- 
Tana tehaga. —...: 

  

Hak Rn 
Pusat Latihan 

Bila ternjata ada banjak se- 
kiai permintaan teng 'menge- 
naj sesuatu vak dan menurut 
penjelidikan kebetulan matjam 
tenaga itu masih dibutuhkan te- 

sedang menurut 

  

rus-menerus, 

statistiek pendaftaran enaga2 | 
itu tidak ada, maka oleh DPT 
Jalu dibuka suatu kursus atau 
Pusat Latihan Kerdja jang si- 
fatnja kurs s djangka pendek. 
Dim, kursus ini para pengang- | 

“gur jang telah terdaftar Serta. 
memenuhi sjarat2nja, diberi pe- 
ladjaran2 dalam vak jang dibu- 
tuhkan oleh Pa bana — 
(Kor). : SN 

Pe ea Onir berstatus jajasan jang nan- 

Magelang LA 
MINJAK TANAH HAR- 

GANJA NAIK 
Karena tambah siikda2 

  

'Sedjak - permulaan bulan | 
Djui53 ini, di Magelang 
um consument Muat "tanah 
agak sukar mendapatkan mi- 
njak itu dg. harga jg sama se- | 
Dat jg. sudah2, atau sebelum. 

Mean ketera ran jg 
peroleh fihak "K.R.” (ari ka- 
langan Pd Na ne Ma-| 
Ha maka sedjak bu 
na Peron "Boga A 

  

ad    
  

«3
 

“Sukarno sisik Mukarto : : 
“Bismillah”. 
Sange ja. Burhanuddin: |     ga apeod 

    

  

x Dira “ini telah 
: Hn si 

“Pinus T Surjadi, beridahari: Han 
| diman, pena | Tak 

| (Surakarta 
II KESENIAN BALI ASLI 

    

rapkan kebidjaKsanaan B. P.- Panitya penjelenggara diketuai 
M. Pusat, “agar Putroleum- j oleh Nj. Kapak Gan 2 Har 
Boa: di Magelang bisa men | winoto, serta d bantu ole a- 
aa Here ekea na " guna gian2 Perbendaharaan, Rapat2, 
pembagian minjak tanah itu pa Resepsi, Konsumsi dan Perumah- 
|da para Agent untuk Corisument2 | An. : 
setempat. — (Kor). 

Tt Kibaten 
GEDUNG RAKJAT 2 DJUTA RUPIAH 

“Panitya Peringatan Hari Ke- 
“bangunan Nasional di Magelang | - Untuk tanggul? kali 
“jang diketuai oleh Ramelan ba- | Ne Ng 
|YU2 ini telah mengadakan rapat- ! : Dari sumber jang bersangkut- 
'nja jang terachir dimana telah |an diterima chabar, bahwa an- 
| diputuskan pembubaran panitya | tara fihak2 jafig bersangkutan 

landjut dari wakil Jajasan 11 | 

jang akan memberj tempat ba- | 

tika. bulan jang lalu. 
Ini merupakan pukulan keras 

jang pert:ma Kkalinja pula bagi 
Divisi ke-2 Korea Selatan, se- 
djak pertempuran berkobar Ia- | 
gi sesudah wakil2 Selatan ting- 
galkan medja perundingan di | 
Panmunjom. : 

Diudara, pesawat2 terbang B- 
29 Amerika jang berpangkalan | 

di Okinawa ketika malim Se- 
lasa jang lalu. menjerangi da- 
erah 
dekat muara sungai Tae 
— UP. 

Kerusuhan? lagi di 
Kojedo. 

Sementara itu Komando PBB 
urusan tawanan perang mengu- 
imumkan bahwa dalam kamp 
tawanan perang no.1 'dipu- 
lau Kojedo .5 .orang tawan- 
an 'Korea Utara .telah me- 
Li n .   

7. 

tanggul2 kali2 pasif dissluruh 
daerah Klaten, jang rusak ka- 
rena bandjir beberapa waktu jg 
lalu. Pekerdjaan ini akan -se- 
gera dimulai dan diharapkan se- 
lesai sebelum musim hudjan. 
Guna “keperluan ini disediakan 
biaja 2 djuta rupiah. — (Kor). 

' TIDAK MUNGKIN ME- 
MENUHI DJATAH 

An aka 
(Pembelian padi pemerintah 

untuk kabupaten Kla@n dalam 
tahun ini menurut Hadji Dasuki, 
ketua O.P4 Kabunaten Klaten, 
tidak mungkin Gapat memenuhi 
djatah. uki “menerangkan, ' 
bahwa djatah pengumpulan utk.   

  

tahun ini ditetapkan 6000 ton, 
dan adalah suatu ' keuntung: 
apabila pengumpulan ini ddpat 
mentjapai hatsil 504 sadja, ka- 
rena penetapan itu adalah. ti- 
dak sesuaj dengan” keadaan 'Gi- 
daerah. Iketengahkan Ginga 
bahwa refaotie padi dan gabah | 

sesampsifja di penggilingan aa 
diperhitungkan sebanjak 5Yc 
Stiki berpendapat jtu adalah Ea 
dakan sewenang-wenang, ' se- 
“hingga mengakibatkan kurang | 

lantjarnja pemasukan padi. 
Sampai kemarin ini padi jang 

sud?h terkumpul baru 1100 ton 

tetapi dalam pada itu di iharap- | 
kan, mulai tanggal 10 jad. pe- | 
masukkan akan berdjalan lebia 
lantjar, karena sebagaimana tih. 
diumumkan oleh pemerintah. 
mulaj pada hari itu pemerintah 
Takan menghentikan semua Slij- 

-terse' . i tangga jul |dari propinsi Djawa Tengah, | perij2. Dengan terhentinja pe- 
jan ep meri Na Karesidenan Surakarta dan aa Pena 3 Bana Aa 

ebelum bu aten laten d:lam rapatnja | pendjualan beras skan terham- 
mean Pe Ii sanga gain: ep 4 P3 ini bertempat di kaweda- | bat, dan dengan demikian dapat 

ST Mena CNN ani R13 nan Gondangwinangun telah | diharapkan para petani akan 
pembangunan sebuah Gedung” terdapat persetudjuan untuk -mendjual padinja kepada O.P.4. 
'Rakjat di Mggelang sesuai de- menggali kali? dan memperbaiki | — (Kor). - 
ngan isi pe aan bersama da-' Baja aan Bea NM bsa 
  

Ti partai2-dan organisasi2 setem 

pat pada hari Kebangunan Na- 
isional tanggal 20 Mei jang lalu, 
(maka panitya telah membentuk 
panitya Kerdja jang terdiri dari: . 
T orang anggauta jaitu masing2 | Dari 
“sbg. ketita J. Sumadi, wk. Ketua njuluh Perburuhan 

Ramelan, penulis Ngusman, beh “daerah Surakarta Gidapat “ke- 
dahara Nj. Sumantri anggauta2 | terangan, bahwa didalam wak 
“Sujadi, Ngalim dan Broto. rt 6. Ibulan adik: Takhir 
Panitya Kerdja tsb diserghi | ini, djunilah :perselisizan - per- 
tugas untuk menjusun anggaran | buruhan didaerah Surakarta ke- 
dasar bagi sitatu badan hukum |lihatan mieningkat, hampir sa- 

Perselisihan 

Kantor Pembantu Pe-   

    

tinja akan didirikan guna nie- perburuhan Seiima satu babi 

gur b jang lalu - (1952)... 
be ana an Mn Menurut keterangan Kepala (ngan maksud mendirikan Ge- 
dung Rakjat. Pada achir Diuli 
'panitya tersebut diharapkan su- 
dah dapat menjusun benguris 
jajasan jang dimaksudkan tadi. 
sedang perigumuman . tentang 
berdirinja jajasan tersebut diren 
'janakan pada tanggai 17 Agus 
tus jang akan datang. — (Kor). 

— PERSATUAN KADER ' 
“REKONSTRUKSI — 
Men KeDU en Na 

Persatuan Kader Rekonstruksi: 
aerah Kedu dalam rapatnja ba- 

mengadakan reor- 
i dalam susunan peng 

KP3 Soerjono, lebih banjaknja 
tuntutan2 fihak. buruh terhad:p 
madjikannja disebabkan makin 
luasnja pengertian fihak buruh 

thd  hak2nja-dan makin ter- 

aturnja organisasi2 buruh pade 
waktu ini. Tuntutan2 buruh ter. 
hadap madjikan itu tidak 'sa- 
dja terbatas padi perusataan: 

jang besar, tetapi sampai pad: 
|tingkatan jang paling ketjil 
'misjalnja buruh . burtth “pade 

perusahaan pembatikan jang se 
ketjil-ketjilnja. 

Dalam pada itu perkembang- 
an perselifihan perburuhan da 
»at dilihdt pada masa tertentu 
misalnja “mMenghad?pi Liebarat 
dan hari 1 Mei pada umumnja 

| serta dalam menghadapi musim 
|giling dan musim panenan 
tebu pada pabrik2 gula. 

  

kt 

       

  

   

     
   
   

  

   

  

     

: Bengirus baru itu terdiri dari 
me Mitrohardjo, Ketua Ti 

Ke s, penulis I Muchjanto, 2 

131 Perselisihan dalam 
“waktu 6 bulan. 

n, Organisasi: Sambijoto. | Selama 6 bul:n achir2 ini (Ja- 
Peer Ali, dan Sbg. | huarr — Juni) telah. tertjatat 
at telah dipilih r. Mus- | 131 perselisihan perburuhan, ja- 

| tad Laba 2? nyo Ina Perri itu bulan Januari 38, Februar' 
| Nasional daerah Kedu. — (Kor). 29, Maret 6, April 15, Mei 23 dan 

Juhi 18 perselisihan, 
Disamping perselisihan haru 

( sebanjak 181 jang tinibul dalam 
tahun ini, masih ada sisa per- 
selisihan tahun jang lalu jang 
Aa diselesaikan Na ara 
djadi semua 164 perselisihan 

| bertormat digedung 'Wajang- Un djumlan tersebut sampai 
| Orang Sriwedari telah diada- pada waktu ini telah dapat di- 
.kan. pertundjukan Tari2 Bali | selesaikan sedjumlah 95  psr- 

IN Asli, jang mendapat perliatian | selisihan, “Diantaranja jang 84 
besar dari masjarakat Solo, ter | diselessikan dengan perantara. 
bukti penuhnja gedting perton- Pan KP3- daerah Surakarta dan 
. Gjukan. peak: maan to “1 Jlainnja . diserahkan "kepada 

Dapat perhatian besar, 
“Dada hari Selasa malam jl.       

Tebe 

£ mempertemukan 

'1n dapat dilaksanakan 

  

perbaruhan ttr- 
han ini meningkat 

| P4D dan KP2 (Kantor Penjuluh 
Perburuhan) di Semarang. 

Selain perselisihan2 perburuh- 
an kota sendiri, banjak “pula 
terdapat perselisihan2 jang ter- 
djadi did:erah2, j4Aitu Karang- 
anjar (pg. Tasik/Tjolomadu, psr 
kebunan .Batudjamus dll) dan 

| Klaten. Di Sragen perselisihan 
perburuhan terdjadi hanja Kka- 
dang2 'sadja, dan jang . hampir 
tidak terdjadi perselisihan per- 
buruhan jaitu di Bojolali, Suko- 
hardjo dan Wonogiri. 

"Persetudjaan jang me- 
ngikat "hanja @patas- 
kan oleh P4 Pusat. 

Diterangkan lebih  landiut, 
bahwa baik KP3 maupun KP2 
(Kantor Pembantu & Kantor 

"Penjuluh Perburuhan hanja ber 
indak sebagai perantara dalam: 
senjelesaian perselisihan2  an- 
ara buruh dan madjikan, jg. 

'ihak untuk mentjari djalan pe- 
ijelesaian. Biasanja persetudju- 

setelah 
erdjadi tawar-menawar” me- 
igsnai persoalan tuntutan bu- 
uh terhadip madjikan. Sedang- 
ran persetudjuan jang mengikat 
sedua belah fihak hanja diputus 
can oleh P4 Pusat di Djakarta, 
bagi perselisihan2 besar jang 
tak dapat-diselesaikan dengan 
perantaraan instansi perburuh- 
li daerah, — (Kor). 

  

. . 

Dunia sana sini 
“sk Richard Nixon wakil presi- 

den Amerika akan mengadakan 
penindjauan kenegara2 Asia. 

“K Penn'Nouth, P.M. Kambodja ' 
kemarin dulu terbang ke Sem 
Reap untuk mengadakan perm- 

| bitjaraan dengan radja Norotom 
S'hanouk tentuing tawaran Pe- 
rantjis mengenai kemerdekaan 
Indo China, 

x Kayakami, pem mpin partai 
sosialis Djepang mengetuai utus 
an partainja ke Kongres Sosialis 
Internas.onal di Kopenhagen, 

  

perbekalan pihak Kana | 

kedua belah | 1 

ley, Selasa jl. menerangkan di 
Wa-hington, bahwa ia tidak ber- 
pendapat, ,,antjaman Komunis” 

| telah berobah sekalipun terajadi 
(kerusuhan? di belakang ,,Tirai 
1 Besi” 

|pendapatnja itu dalam 

ker usuhan? lada kemungkinan 

Bradley jang mengemukakan | 
konpe- | depan akan meletakkan djabatan 

| rensi pers, selandjutnja katakan, | nja sebasai ketua gabungan ke- 

      

. Terutama pihak Malaya kelihat- 
an sangat lemah, karena rupa- 
nja Masih agak lelah. Kedua pi- 
hak dlm babak pertama itu tidak 
menundjukkan mutu permainan 
jang tinggi. Tetapi pihak Mala- 
ya.kelihatan lebih kuat daripada 
lawannja dan lebih banjak me- 
lakukan serangan2. "Para tamu 
banjak mempergunakan kopbal. 

itu dipakai untuk mejaik Akan 
rakjat2 di negara? Tirai Besi” 
bahwa negara? Barat dengan tu 
"telah berusaha mentjampuri 
urusan dalam negeri: mereka, 

Demikian Bradley jang bulan 

| pala2 staf tadi “ARP.     | 
| 

wa disector 

tempat bekerdja mereka. 

bagai protes 

nikian BBC. 

akan mempunjai hasil? 

Dengan 

an2 ini, politik baru sosial dan 
ekonomi dari pemerintah Djer- 
man Timur dapat dilaksanakan 

dengan segera. Warrke peringat   
tadi tidak sangat lekas” di- 
“penuhi, maka 

perundingan2 jang tak ada'hen- 
ti2nja, seperti apa jang ter ajadi | 

pietika zaman politik sosial dan | 

eKOnomi iang lampau. — AFP. 

| Sokongan LC.F-T.O. 
Sementara itu Gabungan Sere- 

ikat2 Buruh Merdeka Internasio- 
nal 

| tion of Free Trade Uhions”) Se- 

| lasa jang lalu telah membuka 
Ik ongresnja ke-3 sedunia di Stpck 
holm. 

Kongres telah menjerndjai se- 
buah resilisi jang menjokong 
perlawanan kaum burah Vjer- 
man Dimtur, Resetusi ini disetu- 

| @juisesudah 2 -orangpekerdja 
| dari Djernian “Timur menggam- 
hbaritan: demonstrasi? "jang ter- 

Lajadi dinegeri mereka, jang mc- 

  

lesus ketika “tanggal 17 Djuni 
(jang lagu, 
| “Ketua Congress of Industriai 
LOrganizations” (CIO) “Wmerika 
Ik Serikat” Walther Reuter menjo- 

| kong resolusi tadi dah dikatakan 
Lnja bahwa seluruh dunia bebas 

| sadar, betapa pentingnja arti ke 
| djadian2 di Djerman Timur ta- 
| d1”, 

3 

    
Orang? Djerman dibuang 
ke Sovjet Uni? 

Berita UP dari Berlin, jang | 

mengutip keterangan? jang di- 

peroleh dari ,,Biro Informasi Ba- 
rat” mengatakan, bahwa pem- 

besar? militer Sovjet kini se- 
dang membuang orang? nrersan 

Dierm , jang tuenurut Kevutus 

ati pe eedilan tentara Sorjet 

ke Sovjet Uni. 
Menurut keteiangan tadi, ti- 

an2 'bulan ada kira2 60 crang 

Herman jang c'buang ke Soviet 
   

Uni. Mereka diangkuti Sari ru- 

mah pendjara militer Sovser di 

Potsdam. — AFP. . 

46 Anggota Polisi Djer- 

man Timur ditembak 

mati, 5Y8 dipendjara- 

kan. 

Suratkabar Berlin Barat ,/Te- 
legraf” selandjutnja mengsbar- 
kan, bahwa tentara Sovjet di 

Djerman Timur telah menembak 

mati 46 orang anggota kepoli- 

Sian rakjat Djerman Timur 'ka- 

rena mereka 'ikut serta dalam 

| kerusuhan2 anti pemerintah ke- 

| tika bulan jang lalu.   

(International Cbnfedera- 

didjatiahi Kukurman penbuangan 

Pekerdja Berlin Timur mogok 
SUSUN PROGRAM TU 

SOSIAL & -EKONOMI 

EL APORAN? jang diterima di Berlin Barat menjatakan, bah- 
Sovjet pekerdja?2 bangunan dan peke raja da- 

ri sedjumlah pabrik kemarin mulai mengadakan 
Laporan? itu selandjutnja 

kan bahwa para pemogokan berseru kepada pekerdja2 
di Berlin Timur supaja serentak mengadakan 

terhadap' para pekerdja? jang kini masih ditahan 
berhubung dengan timbulnja kerusuhan? 

Selandjutnja, Ketua Dewan Serikat2 Buruh 
Herbert Warnke, mengumumkan akan disusunnja rentjana? ,.jg 

dengan langsung”, jang muat. tuntutan | 
pegawai? dan pekerdja? di Djerman Timur, | 

diketahuinja tuntut- | 

kan, apa bila tuntutan2 buruh | 

akibatnja ialan | | 

Ma na ”n Ni Sesudah mengaso, pertanding- j 

|hak lebih giat berusaha “unfuk 
tmendjebolkan benteng lawan: | 

|Lnja. Serang-menjerarg saling 
| bergantii. 
|dah mengaso 

(TUTAN 
| kiri luar Chung 
| Hua Wimpie berhasil mendjebol 
kan gawang Malaya. 5 

| stand 1 — O-untuk tuan ru- 
: mah. “Pihak C.ung Hua makin 

pemogokan .di- 
menjata- | 

laannja | 
pemogokan se- | 

| | 
' 

| 

mendesak. Serangan dilakukan 
lagi dengan penuh fighting spi- 

| rit. &. Menit kemudiin Wimpie 
untuk 2 kalinja mentjstak goal, | 

stand 2 — 0. Pihak Malaya ti- | 
dak mendjadi Katjau oleh kare- 

|nanja, tetapi malah berusaha 
| keras membalas. Dan usahanja 
“ini berhasil sesudah 22 menit 
bekerdja kerss, Goal jang per- 
tama 'ini ditjetak oleh 
dan. Stand 2 — 1 untuk Chung 
Hua. Tetapi tidak lama kemudi- 

bulan jang lalu. De- 

Djerman Timu Fi 

Diterangkan bahwa pengadil- 

|an2 teritara Sovjet telah djatnh 
  

“SERIWIDJAJA TRAI- 
|kan hukuman tadi atas 15 cp- 

| sir dan 31 agen polisi rakjat 
| Djerman Timur. NING CENTRE" 

Seterusnja harian Berlin Barat - D, Karang Endah telah dilang 
| tadi mengabarkan ' bahwa 518 sungkan upatjara peresmian '| 

anggota kepolisian rakjar Djer- | pembukaan ”Seriwidjaja 'Trai- | 
| man Timur telah didjatuki ha- 

kuman2 pendjara utk waktu jg 

| lama, karena ver buatan jang sa. 
| ma pula: — UP. 

RAMALAN “BANJAK- 
NJA HUDJAN 

Djawatan Meteorologi dan 

Geofisik menduga, bahwa ba- 
njaknja hudjan “dilam waktu 

ning Centre” 

ritorium HI Sumatera 
ja.tu tempat 

para perwira2, 

Tentara dan Ter- 

Selatan, 

'bintara2, 
  

tara2 pedjabat dalam staf re- 
simen, bataljon, dihas peradlatan, 

perhubungan, angkutan dan ali 
ministrasi, dari seluruh kesatuan 

TT II Sumatera Selatan. 

Upatjara ini'dihadIir oleh Pas 

  
bulan Djuli, Agustus dan Sep- | nglima TT II Kolonel Bambang 
tember.1953 didaerah Minahasa | Utojo, 'Residen-t.bh, Danubroto 
akan” biasa, Sulawesi sebelah j sebagai wakil Gubernur Suma- 
Barat-daja biasa dan Kaliman- 
tan Selatan agak lebih dari bia- 
sa. — Ant. 

tera Selatan, wakil kepolisian 
Sumatera Selatan, dll. pembe- 
sar-.sipil dan mi liter. — Ant. 

S3 

Riehtprijs kapok glondong 
sapaja segera ditetapkan 

pat diharapkan selambatiambatnja - dimulai pada “bulan 
Oktober 1853 maka sangat perlu pilak pemerintah segera me- 
ngeluarkan ,,penetapan harga kapok giondong”, Deriikiar kete- 

yrangan Perserikatan Pengusaha Kapok Djawa Tengah. 

Selandjutnja dikemukakan, Kalay hal2 tersebut: dibiarkan 
bahwa terlambatnja penetapan (begitu sadja, mungkin p€rsedia-   

1Jau2 kemadjuan produksi: kapok 

  

narga kapok  giondong 'terse- |an export akan terlantar 'kare- 
|but akan membawa kesulizan? | na harga didalam. negeri mele- 
usaha. kearah tjukupnja perse- | 

diaan export, . pada hal kapok | 

adalah bahan export jang pen 
ting dewasa ini jang masih da- 
pat mempunjai pengaruh di- 
pasar dunia dan berarti tam- 

bahnja. devisen. 

Dibanding dengan tahun? jang : djalan. 
lalu, panenan tahun iri diduga Demikian antaranja keterang- 
'akan lebih ramai dari biasanja, :an2 dari pihak pengusaha ka- 
sebab iklim pada waktu ini | pok di Djawa Tengah tersebut. 
agak dapat memperlindungi ha- Dapat ditambahkan, bahwa se 
Si kapok. belum perang hasil kapok di In- 

Lebih djauh dichawatirkan, ka | donesia rata-rata 20.000 ton, dan 
pada panenan tahun2 jang lalu 
Ik. 8.000 ton. — Ant. 

dunia. 

Tentang meningkatnja harga 

tersebut diatas, diduga akan 

dapat “mengakibatkan gerakan 

tanaman kapok jang ditndjukan 

buat export berhenti ditengah 

7 

  

tersebut akan ' 

Sadja: peredaran Kapok jang se- 
terlantar begitu 

    

    

    

wens (BA, IEktor luar biasa 
pada. Fakultet Hukum dan Pe- 
ngetahuan Masjarakat Univer- 
Naa BA, 2 eng 

sekarang ini paling tinggi harga | 
tiap2 kwijntal kapok berkisar Si | 

antara Rp. 600,-— s/d Rp. TT 
  

  

  

  

Sampai istirahat stand 0 — 0. /| 

|an-nampak debih seru. Kedua pi | 

Kira2 15 menit sesu- | 

'Dullah | 

“dari berbagai aliran 

latihan “aplikasi | 

ko- | 
mandan2 bataljon, kompi2, -bine | 

N ENGINGAT, bahwa panenan kspok tahun 1953/1954 ini da- | 

-bihi dari pada harga dipasaran | 

mMendjadi lumpur. kerumah sakit seorang diantara | Bab ana $ 5 1 : SAN g, | turut sera. dalam rombongan Ba An Naa mereka mendapat luka2 parah. Anak kembar Siam jang Winpia ang S0 PA Yaa Aan an Ta Pase as ai ak na ali JA08 mengadakan | 'bahwa satuan2 infantri Divisi — AFP. dahulu sangat terkenal ifu Siong J gg. pa £ 2 2 n Giok 

Tak ag Den Ban aka Seri peranakan di Amerika. dari ke-7 Amerika jang memper- | .pfbernama Chang dan Eng. £ & Bai Ta . mar | mel: “ aa Eropa. ks L | tahankan Pork Chop disebelah F BRADLEY TETANG "AN- Red. Ant.) sebenarnja mem Chune tai 8 : jak ibu dari Melihat sein amal. | parat Chorwon itu diserang pa- TJAMAN KOMUNIS" punjai orang .tua bangsa, S "5 Ahn | Dalam na 21 agan sukan2 Tiongitoa sedjak pa- i TAG Tiortghoa. — AKP. si Pertandingan babak pertama | an Chung Hua menambah keme di Magelang | ng Ha Sen ne sukan?2 Tionghoa mulai (3 Ketua gabungan kepala? staf ki |'berdjalan kurang memuaskan. | ngangannja, Dan djuga goal jg nerangkan, | Sud darj pertun n 1g | serangan2 frontal mereka ke- | Amerka, djenderal Omar Brad- Maan ana ana 
ketiga - ditjetak oleh Wimpie 
Sementara permainan berdjalan 
dengan .seru. Achirnja 5 menit 
sebelum tanda penghabisan di- 
bunjikan oleh wasit, Umar A- 
wang dapat mendjebolkan ga-' 
wang Chung Hua. Pertandingan 
berkesudahan 3 — 2'untuk ke- 
menangan Chung Hua. 

2 Menurut atjara pertandingan 

'selandjutnja, besok tanggal 10 
"Djuli imi kes. Malaya akan ber- 
hadapan .dengan UMS, sedang 

| tanggal 11 Djuh bertanding me 
| lawan Peraga, 

“IPSI USAHAKAN "PEN- 
TJAK NASIONAL" 

| Kongres Ikatan Pentjak . Se- 
| jusuhs Indonesia (IPSI) jang di- 
Hjangsungkan antara tanggal 4 
dan”7 Djuli antara lain telah 
Manan puiusan 'menjusun 
pengurus baru jang terd.ri dari: 
ketua umum Mr. Wongsonegoro, 
ketua I Dr. Abu Hanifah, ketua 
II Sri Paku Alam, ketua III Dt. 
Mandjo Indo dan penulis Rach- 
mad. 

Mengingat “penting 'adanja 
bentuk dan-sistim pentjak-silat 
untuk seluruh Indonesia, maka 
IPSI mengusahakan pula adanja 
satu ,/Pentjak Nasional” dengan 
ketentuan2  pentjak -dan silat 

didaerah2 

i 

  
| tetap diberi.hak hidup. 
|. Tintuk menjusun suatu sistim 
spentjak nasional” ini IPSI akan 
mengadakan Isboratoriim Dja- 
karta dengan tugas “mengada- 

| kam dokumefitasi (perabotan), 
|researeh  (penjelidikan) “serta 
| codificafie (pendaftaran dan pe- 

  

|runtusan). — Ant. 

JAJASAN KARET "PU- 
SAT DILANTIK 

Bertempat “dj Kementerian 
Pertanian Djakarta oleh Men- 
terj Pertanian demisioner telah 
dilahtik dewdn pengurus Jaja- 
san Karet Pusat jang diketuai 
oleh Mr. Subagjo. 

. Dalam pidatonja Menteri Per 

tanian Moch Sardjan, menjata- 

kan, bahwa karet rakjat bagi 
rakjat dan negara adalah sum- 
ber penghupan “dan kemak- 

mMuran jang tidak dapat diabai- 
|-kan Untuk keperluan itu perlu 
didjalankan usaha2 untuk mem 
perbaik, mutu karet, memperba- 

hiki organisasi  pendjualannja, 
perbaikan tanaman dan perke- 
bunan. 

Selaku ketua dewan pengurus 
Jajasan Karet Pusat M) Suba- 
gjo mengharapkan bantuan da- 
ri semua instansi agar jajasan 
stersebut Ta mendjalankan 
tugasnja. —-RD. 

  

PEMBUAT L UANG PAL- 
SU DITANGKAP 

Corps Polisi Militer Det. Gar- 
nizoen 1I1/6 telahfberhasil mem- 
bongkar satu komplotan pem- 
buat uang palsu. Komplotan ini 
terdiri dari “4 orang Tiofighoa: 
TTE, O.N.S, OBT, dan BJ.H. 
Tiga orang diantara mereka 
tertangkap di  Djakarta-Kotx 
dan jang seorang lagi di Tang- 
gerang.” 

Bersama mereka telah disita 
pula klise uang kertas palsu da- 
ri .seringgit, dan sedjumlah 
besar 'uang palsu dari se- 
ringgit itu. Karena telah banjak 
uang palsu ini beredar (tiruan 

| dari uang kertas merah keluar- 
an Javasche Bank tahun 1948), 
maka umum diminta supaja me- 

  
| reka jang mempunjai uang. pal- 
su tersebut akan menjerahkan- 

karang mulai ramai itu telah | PENGANGKATAN GURU 
mendapatkan harga “diluar du- Pada , Sekolah Hukum | 
gaan karena di Semarang dan Militer” 
Surabaja sekarafig ini telah di- |. Dengan surat-keputusan Men- | 
adakan suatu kontrak sebesar | teri Pertaranan No.: MP. 
tidak kurang dari 100 ton de- | /H/511/53, tanggal ? “Djuli 19583 
ngan harga antara Rp. 125,- sjd telah diangkats mendjadi guru | 
Rp..750.- sekwintalnja. an bahasa Inggeris pada Se 

Biasanja pada miusitn seperti Olah Hukum Militer: C. Bou- 

  

nja kepada Markas Staf C.P,.M 
di Djalan Guntur, Djakarta. 

Uang palsu ini mudah dibeda- 
kan dari jang sebenarnja, Kare- 
ina ja dibuat dari kertas kisar, 
dan garis2 serta gambarnja 'aju- 
ga kasar. — Ant. 

KING OF THE ROYAL AN Oa 
  YR 

, NS N 

Nata N 
CET OT OF THAT KAN 
Nata KR 

Tyot KONT, MOTNTETI 
IM GOING 70 Ta 7 

— Kita masih untung dapat keluar 
dan hidup ! 

Tetapi kaw tidak akan hidup, 
King, lihatlah apa ini ! 

  

ae aa 7 
NS Sat "F5? Yah OF HIS PLANE! HE, Hfi              

   

   
   

  

TT TO MAT TO FALL 
FOR IMATOLD CLINEER, | 

6 pat Saran PAN sena 
was Bet VOL Er 3 naa 

    

TREA POOL, 7 
.LO0OK OLIT Ag 

    

    

He, awas Adam, lihat ! Pemim- 

pinmu jang ndmanja Hatcher 
itu mendapat kerusakan pada 
peshwoatnja ! Dia. djatuh menu 
dju kepada. kite ! 

  

Saja tidak akan menjerah be- 
gitu sadja kepala orang 
bermulut 
“gp kau bergerak, saja tem- 

“ bak 1! 
: : : Nu ma Orang tolol, kau ! 

jang 
date UR nek RAR 

Awas, lihat ! 

Kn
aa
 

 



   
   

  

NET 
AA

 

  

. 

  
ya 

z NG 

“ 

  

    

. dibordes-bordes sadja. Seorang. 

Fa . memegang sendjata, berkata: 

    

“ras Sartono titahak “da lesih | 
suka dj I ndonesia ada 2 ataw 
3 partai sadja.. “Lebih g gampang | 

bentuk" susun kabinet dan 
(bih kuat. 

Ini sudah Tama diakui. “Adas | 
55 banjale partai dj Indonesia 

n Buwet pemanen aa UN kar 

| binet. Karena harus dis 
kursi. "Kalau 

djika da ut kursi kurang 
-puk, - 1 AA mutu Ma L 

  

    

Partai Ta Pr d : 
rang, malahan terus bertambah 

Da 
 Pendeknja seperti tjendauy 

  
  

    
  

“Dan bukankah itu Gjalan ke- 
kursi menteri ? 2 

Apa mas Ton berang fusikan 

  

"PNI dengan PRN ? Djangans| 
mas, djangan, “nanti ane Tn 
bung mana 

    

  

ts 

1315 Njanjian Vaughn Monroe 

babakan 3 jang | 
.lumajan, tidak djadi apa, Tapi 

em- 
        

    

  

   

NB 

»1rs 9 Ae 1953. 

  

   

13.45 Orkes Harry Devidsen 
14. 00 Njanjian? Tionghoa ' 

- modern 
P7, 00» Taman Putra oleh S. B.. 

| Keputran A. 
. “Jogja 

133 Pengadjiaa oleh Mualimat 
. Jogja 

, Dunia Olah. raga oleh 
“ “Pas'ma 

18.30 Hiburan diwaktu sendja 
2. oleh O.K. KERANL dbp sdr. 

“Purwadi 

  
“waktu hudjan, Untung musim |: Ka Ha 

| dak aa. subur & segar. Naga Mingguan 
Pemimpin mana jang mau | 19.49 Rajuan malam oleh 

nyatikan aa fusikan partai- |“ Ban nat 

Ta Sena puja hak hidup & | 59.15 Biola dalam orkes 
Pa Ten ah. Ja apa nggak 120.30 Siapa tahu ?: antara 2 

luarga SMA -B I Negeri 
Ps dan SMA -C I Negeri 

0 Motjopat oleh sdr. 
“.sinah dengan “selingan 
genderan oleh Kel Kes. 
Djawa studio Jogja 
  

BANTULAH PALANG   & MERAH INDONESIA ! 
  

       

  

| Pengalamanh . : 
5 anang K. 

Ai Sambungan : hat 3g 

pai state disusul oleh or: 

“Jain. 
melontjat dari @djendela, Teman- 
'ku itu melihat aku berguling- 

— guling kembali, dan timbul pula 

'pikirannja hendak menjilsul. Se- 
rentak dia bergerak, terasa ba- 
dannja ditubruk orang, jang me- 

. meluk badannja kuat2, dan se- 
orang lagi menubruk 'kakinja, 
jang lalu memegangi, kakinja 

erat2, sehingga ia ta' dapat ber- 
. gerak sama sekali. Pikir nja ten- 

“tulah dia mati dikerojok gerom- 
bolan, tapi pikiran 'ini segera le- 

njap, setelah ia mentjium bau: 

minjak , wangi, dan menjentuh 

rambut 'wanita, Begitulah sebab. | 
nja maka kawanku itu ta' dapat 

menjusul aku masuk kolong ke- 

-reta-api. Uangnja habis diminta | 
gerombolan. Ia mendjadi melarat 
seketika. Bukan uang jang di- 
“pikirkannja, tapi buku2nja dlm : 
kopor s,ebab dari buku2 itulah. 

' nasib hidupnja. selandjutnja ter- 
gantung. Kami berdua peladjar 
SMEA di Bandung. 

ia ditimbuni gadis2 ang 

: sebagai pe- 
y terguling 

orang sibuk mengeluar- -Juarkan 

barang?nja, “sementara gerom- 
gara dari dlm kereta-api, lekas!” | 

bolan dikedjar “dan ditembaki 
Gengan mendapat pula balasan 
“dari pihak gerombolan, sambil 
mundur tunggang - langgang! 

FOrang dari dalam kereta-apipun 
berlontjatan keluar, karena ke- 

reta lantas djadi sasaran. Pintu | 
kereta restoran terkuntji kedua- | 

duanja, orang lalu memetjah ka 

tja, aan diantaranja ' aku lihat 

seorang Wanita jang melonjtat 
keluar, tersangkut kakinja pada 

katja jang runtjing, sehingga 

berdarah. . 

Insjaf bahwa jang datang itu 

betul? tentara kita, aku'segeta 
membantu sana membantu sini, 

tapi tidak ada sendjata “meng- 
anggur, sehingga hanja memba- 

#yakan peluru sadja dari satu ke. 
lain tempat, sesudah itu meno- 
long orang sedapat mungkin. Pi- 
lu dan sedih hatiku. melihat 
orang jang luka2, dan mendjerit- 

djerit kesakitan, karena tergen-   Begitulah tentang temanku. 

pok kereta-api sibuk memintai 
uang, arlodji, pulpen, bagju, se- 
patu, dan lain2, aku dengar sua- 

sra tembakan dari udjung kereta- 

api dibagian belakang. Aku tahu 
. pengawal kitalah jang menem- 

-bak, jang dibalas pula oleh ge- 
rombolan. Penumpang2 jang tui- 

| Yun segera mentjari djalan ber- 

guling2 keBelakang, untuk meng 
"gabungkan diri dengan pengawal. 

“kita: kalau2 aku sempat beroleh 

' sendjata untuk membantu, dgn.. 
menggunakan pengalamanku ke. 

“tika bergerilja dulu. 

“Semua kedjadian itu kira2 ber 
Tebak seperempat djam kemudi.” 

an terdengarlah letusan mortif. 
jang menji 
perampok tarik: 'diri,.mundur ke- 
djurusan dari mana mereka da: 
tang. Sementara dibawah meng- 
garong2 itu, diatas berdjadiar 

. gerombolan jang memberi dek- 
.king sambit menembak-nembak.. 

Alhasil dari penuh- sesaknja ke 

|. yeta-api, erampok2 tidak da- 
pat masuk, melainkan “sampai 

anggauta AURI ditembak mati, 
dan aku lihat seorang TNI tju- 
ma. diminta - pakaiannja sadja. 

Rupanja. “gerombolan menaruh 
dendam kepada AURI. Sebentar 
kemudian kereta terbebas ,dari 

  

kawanan perampok Tentera 
Islam itu ja | katanja maen 
rakjat: 1 

  

(Aku dibangunkan orang, ia 

»Djangan takut saudara. kami 
tentara, pembela rakjat! Ba- 
ngun, keluarkan barang? sau- 
dara dari dlm kereta api, lekas!” 
Aku tidak tahu apakah jang ber 
kata itu betul2 tentara kita atau 

tjet, tertindih terkena peluru, 

| Sekarang kelandjutan tjeritaku Yana, sungguh ta' tertahan hatiku 
| sendiri. Sambil kawanan peram- melihat orang jang tergentjet 

diantara kereta-api dibagian de- 
pan. 

rang?ku, dar akupun kembaii ke 
Setapeku untuk mengurusnja. 
ampai dibawah djendela aku 

Gjumpai barang2ku telah ada di 
bawah semua, dan temanku se- j 
dang merenung-renung duduk di 

atas tumpukan barang, sambil 
memegang badjuku jang aku 
tjentelkan diatas tempat duduk- | 
ku dalam kereta api. Ia mengira 

aku sudah Gilarikan gerombolan 

dan -sesampainja ' dirumah ia   
ebabkan gerombolan 3 

berkata bahwa memang demi 
kianlah dugaannja tadinja. 

Setelah ta' lagi terdengar tem- 
'bakan," tinggallah disana - sini 
orang menangis dan menggerung 

gerung kesakian, berselang-se- 

|ling teriakan minta tolong. Po- 

disi lalu mengurus barang. men 
tjatatkannja, dan kami berdja- 
lan kaki: naik-turun gunung ke 

Leles, dimana kami menginap. 
Temanku tjari kaju dan memi 
kul barang2nja, mana jg. ter- 
bawa sadja. Lain2 barang diting- 
galkannja dan sudah dianggap 
hilang sadja. Semua barang itu 

aku uruskan dan serahkan ke-' 
pada polisi jang mengurusnja. 

Kemudian akupun berdjalan ber- 
sama2” dgn penumpang? lainnja 

ke Leles. Aku menginap di pa- 
sar dengan ratusan orang, sia2 

| mentjari temanku dimana: Ke- 
esokan harinja ia bertjerita me- 

nginap disetasiun, kebetulan ada 
orang jang menolong memberi- 

kan uang Rp. 10,— 
Keesokan paginja kami didjem 

put bis jg membawa kami sam 
pai ke Tjitjalengka, Dan pukul   gerombolan, ep ng aku da 

mara das — Ba . 1 

 MAUKAH Ka Maggalun FILM ini 12171? 

16.00 sampailah kami dirumah 
dengan selamat. 

. 

| rar FAMILY SECRET 

“LELANG 
. Pada hari REBO, tgl. 

"ikan diadakan lelang besar ntuk umum. 
5 Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat Ul 

. Gedung : G. RS. Bodong No.. 16, Semarang: 

KAJ U 
1s DJULI Nah P 

   

  

      

  

BLORA, 
-TJEPU, PURWODADI, 

KE IN. PR 

bersangkutan. 

1 ” ” ” 
u 

Mn jang dilelangkan ialah berupa Bit djati per- 
'tukangan dan Kaju bakar jang terletak di penimbunan2 
. ari Daerah2 Hutan sebagai berikut : 

KEBONHARDJ O, RANDUBLATUNG, 1 

KENDAL, SEMARANG dan INSPEKSI BAGIAN 

Daftar kapling dapat @ peroleh di kantorg Daerah Hutan jg 

Kantor Insp. Pjawatan, Kakioteoii Bag. 

Besar “tyayatan bla aa an ba pa 

  

      

         

  

PATI, MANTINGAN,       

     

  

an 4 

     

  

1, di Bandung 
». III, di Semarang 
» IV, di Surabaja, 

. di ana 

       

        

    

| Gelomb.: 4225, 59,2 dan 122,4 na. PF. 

06.  "Serbatserbi Ketimuran 
Yao Pembukaan: Atjara siang | 

(hari Ujon? dari  Puro 
/Pakualaman, 

Mur- | 

Lama? aku teringat akan ba- | 

ni 
| 
| 
! 

ali 

- 

                  

PEP. 531-2-195 -A4 

Gigi meridjadi lebih putih 

dalam senunggu' 

Bagaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent. 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput j jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

    

  

    

   
W #0 

YNA 
“ Mengapakah Pepsodent begitu hemat? 

Pepsodent tidak mendjadi kering dan . 
satu cm. sudah trjukup unguk sekali Bakar 

  

  

REX 
Sekarang — PREMIERE 
AR HARI MATINEE 

--djam 10.00.   

Teks Indonesia — 17 Th. 

kami   
»KEDAULATAN RAKJAT", 

| 
| 

| 
h 

| 

| 
! 

'" UTJAPAN TERIMA KASIH 
Telah meninggal dunia dengan tenteram dan tenang 

TRI PRAPTI ISNAWAN 
pada tanggal 6 DJULI 1953. 

Kepada saudara? teman sekerdja' 

Surjawidjajan Mad, 

LADY IN THE IRON MASK 
K Louis HAYWARD ak Pafricia MEDINA 

  

Kelandjutan kissah ,,The Three 

Musketeers”. - 
PENUH ACTIE —MENGIKAT 
SEDJAK  AWAL HINGGA 
ACHIR. 

BERWARNA! 

  

anak 

dari "Badan Pen ner na 
BU SIR. Surjawik 

  

jang telah memberi sumbangan baik moreel m aupun ma- 
terieel, kami utjapkan diperbanjak terima kas. 

Jang berduka tjita, 

Kel. Atmosukarto 
1/148 Dk. 

  

  

kesan: 

Flynn jang-pegang Peranan .   
- 

  

Ngabean Kulon 3— Jogja. 

Telah datang RADIO? Baru 
dengan matjam?' merk 

BIN — SABA — TERTA — 
NORA EGMONT — Busu 

dan lain-lain 

Sedia alas 2 “RADIO tjukio. 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

SERVICE MEMUASKAN. 

DA 

Berhubung adanja conferen- 

tie TB.C- maka dari tangga! 

13 sjd 18 Diuli 1953 
di Gonsultatie Bureau Pem- 

5 berantasan Penjakit Paru? 
8 Jogjakarta tidak ada peprik- 

saan Rontgen (sinar tembus) 

Pemimpin 

Drs. den Samallo.. 
nenas ma an anamn 
Ti 2 A 

HELP RE IE PEP IEEE LL ENI IN 

Sa KA 

Modecursus MATARAM" 
jijalan Pakualaman 6 .— Jogja. 

Telah lulus dalam udjian jang 

diadakan pada. tgl. 6, 7, dan 8 
DJULI '53 dibawah pengawasan 
Nj. MOCHTAR (Solo) dan 
Nj:GUNAWAN (Jogja) sebagai: 

LERARES : F 
1. Nj. Sundoro. 

Wirogunan 21. 

Mariani, 
Gondokusuman 7. 

3 Nn. Sritani Seekiman, 
Pakualaman 6. 

2 Nun.     
COUPBUSE : 

1. Nj, Hidanah Sjihabudin. 

COSTUMIERE : 
1. Nj. Wirjomidjojo. 
2 Nj- Taher. 

LI Nj Soewarno. 
“4. Nn, Roekmini. 

5. Nn, Toeti Madjid. 
6. Nn. Soewasti. 

Tidak lulus satu. 
Menerima murid baru. 

3 Directrice 

Ni. K. SOEKIMAN. 
10747: 

poonansoocone 
Mati 

snesnoscekia 
iii tiri 

  

“Sudah Haa di Banerrus 

'RILAS SEMESTA 
DUNIA 

“oleh Adinegoro Rp. 114,— 
Luar kota tambah Rp. 5,— 

Toko Buku 

». nMERCUUR"   
  

Tugu Kidul 57 — Jogja 

MULAI TGL. 8 DJULI 1953. 

in Technicolor 
ADVENTURES OF 

"DON JUA N" 
— (si Mata Krandjang ). 

ERROL FLYNN & VIVECA LINDFORS 
MAIN ' Djam POS Umur kurang dari. 17 tahun, 

seluruh Dunia kenal nama ini, bahkan men- 
Haa TERM, apakah gerangan ini. 
orang jang bermata. krandjang | 

| Tjeriteranja, Actie?-nja dan Romane-nja. 
SAKSIKANLAH SENDIRI ! 

Sungguh KETJEWA, djika tok .menjaksikannja ! 

dan Malam selandjutnja: 

djangan melihat ! 

Don Juan ialah nama 
2! “Dalam Fm ini Errol - 

tentunja “sr tentunja BATIK: 

102-7. 

    

" 
BLOEDD R One 

Rena 

pala 
MENJEMBUHKAN' TEKANAN DARAH. Ll 

Kerah MOOGEBLEPDRUK) 

               

  

Sol U 5) PT NT UT Te Nan 
MESTI SEMBUH |...» 

EN » 
#Terdjual di toko-toks' el EA 

1 tu 1 L6,- 

ongkos kirim Rp. 3S 

Pusat Pendjual 

   

  

   

         

Anggur - Anggur KOLESOM 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOFKSOM) 

1. ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 
Obat - obat Tionghoa jang : 
berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dil. Obat 
jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 

dan darah. Ini Anggur pun 

tjampur. dengan sarinja 
Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan' jang berbadan 

lemah, Kurang darah, mu- 
ka putjet, air. muka ke- 

-lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 

tulang linu, kepala suka pu- 
“sing, bernapas pendek, 

urat sjaraf lemah, sema- 
ngat laki2 kurang. Paras 
perempuan kelihatan tua, 
dll. . Penjakit kelemahan. 

Minum ini Anggur dalam 
“lekas kelihatan faedahnja. 
puan, tua atau muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 

  

AI Ala Te LN Ni 
SURABAJA—Til. 3455 U.       

sedikit “tempo sudah tentu 
Baik untuk lelaki dan perem- 

xrempuan jang duduk perut dan jang berbadan,lemah, | 
kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminym 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal Waras. 

3. ANGGUR  KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalm, agar tinggalnjia darah dim 

badan mendjadj bersih dan ganti darah baru jang sehat, 
air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 
menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 
sudah banjak beranak ini ApgBur SENG Ta sangat 
dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Kan Obat 
Rheumatiek dibikin menuru: resep jang sudah termashur 
turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dl. Ini Anggur Obat melilu untuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bigian badan, baik jang sudah 

lama atau jang baru. Sesidah minum 3 botol tentu 
nanti kelihatan Dena t, dan 6 botol SEMBUH sama 
sekali. 

  

— SENKESIN JANTAN 

. UNTUK MAKAN 

    
Xx 

betina, 

datang kotor, tete mengkeret, 

tampak kemustadjabannja.   

ORANG LE-LAKI 

  
LAKI- LAKI 'DAN PEREMPUAN SERING MAKAN SENKESIN 
“DAPAT KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 

JANG TETAP DAN AWET, 

Obat Senkesin buat Jelaki dan perempuan. Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat 

Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali. Perempuan tua makan 
ini obat hawa tenaganja bisa bidup lagi. Orang jg kekuatannja sudah kurang kalau makan bisa 
djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, 
tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat kurang. 
Impotentie, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, 
sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit lamsin. 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 
terapat 

dan kuning, rambut rontok, rambut putih. Tidak bisa tidur, Sekali makan lantas bisa ter- 

n : 2 : " $ 

UG AGEN: Toko Obat Eng Njan Hoo Petjinan No. 15 — Jogja. 

Toko ,,ASTAGINA” Terdapat di Toko2 OBAT dan Toko? P & D diseluruh IN- 
Kawatan 146 D. Surabaja. DONESIA. Sek 

100-7. - 
Pn 5 

“ 

4 
& 

SENKESIN BETINA : 

Aa dora bala ae 
AR Ie ee BE 

“wruk MAKAN 

PERUMPUAN 

  

lekas tua dan belum tua 

tidak napsu makan, sehabis 

pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus 

  
—
 

- man tebu seluas itu 

—"JATRA"' PUAS DEN 

kan tanah luas 150 ha untuk 
akan digilingkan kepada paberik 

akan sele 

Untuk membeajai penanaman 
tebu itu kemarin Suwito dari Ja 
jasan Tebu Rakjat atau ,,Jatra” 

jang berpusat di Solo telah da- 
tang di'Bondowoso untuk menga 

dakan perundingan dengan Bu- 
pati Sudarmo (H. Zoelkarnaen). 
  

Suara pers 
(Sambungan hal. 2). 

disini pertimbangan sesehat-se- 

hatnja oleh Presiden sendiri jg 
telah menjatakan akan mempe- 
ladjari perkisaran sekitar kabi- 
net itu sedalam2nja. 
»HARIAN RAKJAT” menulis 

antara lain Sbb.: 

Walaupun tiada seorangpun 
djuga akan dapat mengatakan 

setjara pasti, tetapi dari pero- 
bahan siasat Mukarto itu ditim- 

bulkan kesan seolah2 kekuatiran 

akan reaksi Amerika Serikat 
itulah, jang mendorong pero- 

bahan tugas ' Mukarto, hingga 
Mukarto memutar balik 180 de- 
radjat dan lalu mentjoba men- 
tjapai perkawinan paksa antara 
PNI dan Masjumi, jang pernah 
mendjerumuskan Indonesia aida. 

lam lingkungan negara2 MSA 

dan perdjandjian Frisco bikinan 
Amerika diwaktu djaman Su- 

pardjo mendjadi ' menteri luar 
negeri. & : 

Usaha Mukarto tidak sesuai 
Gengan spelregel demokrasi par- 

lementer, karena hendak mem- 

bentuk, satu kabinet, jang ber- 
dasarkan PNI-Masjumi sebagai 

partai-inti, padahal putusan2 jg 

diambil oleh parlemen dan diso- 
kong oleh PNI itu, jang meru- 
pakan rangkaian sebab djatuh- 
nja kabinet Wilopo, selalu di-   

  
    

  

  

# 

t sa ( 

Bondowoso tanam babu ra ai 
' jang pertama kalinja 

mini 

-| dunia sedjumlah 

GAN USAHA BUPATI 

A TAS usaha Bupati Bondowoso alam bulan Djuli ini didesa 

A Wonosari daerah ketjamatan Klabang sudah mulai dikerdja. 

ditanami tebu rakjat jang kelak 
gula Pradjekan. Usaha penana 

sai dalam bulan ini djuga. 

Diterangkan, bahwa guna beaja 

penanaman tebu tersebut oleh 
»Jatra” akan diberikan kredit 
sedjumlah Rp. 400.000... Dari 
djumlah uang itu telah dikirim- 
kan uang jang pertama sehanjak 
Rp. 200.000.— dan selandjutnja 

akan menjusul kekurangannja. 

Oleh Bupati Sudarmo diterang- 
kan, bahwa usaha menanam te- 
hu rakjat didaerah Bondowoso 

tersebut telah diperdjuangkan 
semendjak ia berada dj Bondo- 
WosO, 

Perlu diketahui, bahwa penana 
man tebu rakjat tersebut diatas 
akan dikerdjakan menurut sja- 
rat ,,Jatra”, Mengenai inisiatip 
Bupati Bondowoso jang telah 
memelopori usaha memperluas 
penanaman tebu 'rakjat untuk 

didjadikan gula pasir didaerah 
Besuki ini Suwito menjatakan 

kepuasannja, karena gula pasir 

penting sekali guna memperkuat 
sumber devisen kita, 

Selain itu Suwito menerang- 
kan, bahwa dalam tahun ini se- 

dapat mungkin penanaman tebu 

rakjat diharapkan dapat men- 

tjapai tambakan luas 10.000 ha. 

Dinjatakan, bahwa' tambahan 

berdasarkan perdjandjian, 
bahwa didalam tahun 1956 jang 

|akan datang Indonesia harus da. 

pat. mentjukupi kebutuhan pasar 

1 djuta ton 

gula pasir. Hingga pada saat 

ini luas tanaman tebu rakjat 

dalam daerah Djawa Timur ada 

kurang lebih 25.000 ha. jang be- 
lum semuanja dapat digiling 

mendjadi gula pasir. — Ant. 

HARGA PASAR 
Tjatatan tanggal 8-7 
Beringhardja, Jogja 

di 

  jang menderita rugi! 

tentang oleh Masjumi. Selain da | Emas 22 Te ne Rp: La 
ri pada itu untuk mentjapai Eau an NA pe Kapat 2 
persesuaian paham, mesti tim- sil. No. 2 1 2 195 

bul kembali sistim lemari es gil. No.3 1 T. 1.80 

jang terang tidak sehat bagi ttn. No.1 1, 165 
perkembangan demokrasi di In- | ttn. No.2 1 ,, 1,60 
Gonesia. | Kentang Er BA 

Apabila perkawinan paksa itu | Gaplek TE 5 0,45 

mungkin didalam pembentukan | Ubi kaju In & 0,35 

kabinet . Sukiman . dan masih.| Ubi manis Lgm 10,35 
mungkin didalam pembentukan | Katjang hidjau 1,, ,,' 1,825 
kabinet Wilopo, perkembangan tanah wose 1 ,, 2 2,30 

keadaan politik di Indonesia, jg merah/tolo 1, 2» 1,35 
: : “5 | Kedele putih Ia sa 2,05 

menuntut adanja kepartaian jg bean 1 170 

memegang teguh azas tudjuan- Djagung : B : 

nja serta keras disiplinnja, ter- pipilan putih 1,” 080 
njata tidak 'memungkinkannja | Telur ajam Ten tea 050 

Jagi dgn tidak membawa akibat |. itik KE 2D 
berantakannja salah satu pi- Daging sapi Jake 3 BD 

hak. 1 kerbau Iris 8,50 
Harian ,PEMANDANGAN” » kamb./domba 1 ,, 5 T,— 

sementara . itu berkata bahwa | ',, babi 1 Ne na ae 
siapakah jang sebaiknja ditun- |, ajam lek... 9— 

| djuk oleh Presiden? Kemiri kupas lkg. .. 350 
Mengingat bahwa pada ketika Epi - an (bad) : » TAN 

Presiden menundjuk ki Sarmidi - na Ba He ? A3 

Mangunsarkoro dan Mr. Moh. : TA Pe Gi 

Roem sebagai formateurs dan | Lada putih A3 ta 
dua kali .penundjukan Mukarto | Tjengkeh ambon 1,, ,, 75,— 
sebagai formateur, telah menim- | Asam kupas RA pasa RO 
bulkan baik keheranan maupun | Brambang Tega agar 3 ho 
gugatan terhadap kebidjaksana- | Bawang Nee ama 

an Presiden, maka buat kali ini Tumbar HA nilon 

kita anggap baiklah rasanja ka | Trasi ' Me at 
lau Presiden menundjuk seorang | Manis djangan 1 ,, Oa 
“dari Masjumi, Sebab dengan be- | Kelapa 1 Sta 0,55 

5 5 z Garam kristall Ih Kee2 0,50 |gitu, maka baik PNI maupun Baba 7 ED 

Masjumi, sama2 merasa diberi » Diler 1 £ . 0:30 
kesempatan dan fair . chance. | Gula pasir 1 : 985 

Dan dengan demikian kita akan » batu tg ja 3.60 

dapat .menggjahui dan mengu- | |, kelapa Ia Te NY 
kur kelak sa#fnpai berapa djauh | Teh B.O.P. Ne 8 Appa 
kesanggupan 'serta kemampuan | , Rakjat lbk. M0 
dari partai2 jang dianggap be- | Minjak tanah Lte 3 a 
sar buat mengatasi krisis kabi- » kelapa ben nan Naa 
net ini. Ikan asin Ik Se 

Kita belum' akan keluar de | Kentjur be EN 
ngan saran supaja tugas pem- en 1 pm - 1 
bentukan kabinet diserahkan ke. Tebubakaa pal 4 FE La 3 & 
pada partai atau erang lain, ka- Na Sa 50 
rena kita berpendapat. bahwa ani kembang 1 da 1 "3 

terdjadinja krisis kabinet seka- | Gambir pesagi da 
rang ini, adalah terutama seba- | Areng he anon 
gai akibat daripada pertentang- | Katjang kulit Ba Yan 

an antara PNI dengan Masjumi. | Sarung tjap padi 
Dan adalah mendjadi kewadjib- benang 100. 1hl. ,, 40— 
an kedua partai tersebut untuk » jap Nagih: 1 sar Tema 
dapat mengatasi krisis jang me | Kain batik No.1 1, 9b,— 
reka bikin sendiri. Djika kedua2. » tjap Lk ta 
nja sudah njata2 tidak sangguwm, Sr # Pan 5 2 
maka barulah datang masanja Popelin polos 7 an Ls 

bagi partai lain atau orang luar Pine 1 £ 3, 2'50 

untuk memberikan djasa2 baik- | rain piama 1 4 » Aa 

nja. Meskipun harus diakui bah | popelin kembang 1, Gm 
wa untuk ,,experimen” ini ter- | Kastup Nun ea 
raksa negara dan rakjat djuga | Mori tjap Nogo 1, ', 850 

Mori tjap Unto 1,, ',, 4,50 
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